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  چکیده
یکی از شایعترین بیماري هاي حال حاضر جهان بیماري سرطان است.فعالیت بدنی و تمرین یکی از : زمینه و هدف

باشد. مطالعه ي حاضر با هدف بررسی تعیین تاثیر فعالیت بدنی و روش هاي پیشگیري و یا درمان سرطان می 
ورزش بر بیماري سرطان و عارضه هاي آن شامل افسردگی،خستگی،کاهش فشار روانی،استرس و پیشگیري از 

  .خشکی و سفتی عضالنی صورت گرفته است
دگی و عوارض سرطان و از مقاله با واژگان سرطان،ورزش،کیفیت زن 20بیش از  در این مطالعه ،: روش شناسی

و برخی نشریات   SID، SCIENCE DIRECT،IRANDOC،NCIIطریق جستجو در پایگاه هاي اطالعاتی 
  علمی بررسی جامع و عمیقی صورت گرفت.

 14 پژوهش یک.دهدمی کاهش %50 تا را کولون سرطان به ابتال احتمال بخش لذت فیزیکی هايفعالیت: یافته ها
 سه اى هفته حداقل و دارند بیشتر و سال65 بین سنین که آقایانى از %70 که داد نشان مرد رهزا 48 روي بر ساله

 میتواند روي دارند. پیاده قرار پروستات سرطان به ابتال خطر معرض در کمتر دهند مى انجام سنگین ورزش ساعت
. شود سینه سرطان به تالمب یائسه زنان در پالسما لپتین سطح وکاهش bmiو بدن وزن و vo2max بهبود موجب

 .تمرین شد دیده جوان زنان لپتین درسطح معناداري کاهش هفته در روز4 هوازي ورزشی فعالیت هفته12 از پس
 14 پژوهش نشد. یک مشاهده لپتین در معناداري تغییر زنان در اما یافت کاهش پالسما لپتین مردان در استقامتی

 سه اى هفته حداقل و دارند بیشتر و سال65 بین سنین که آقایانى از از %70 که داد نشان مرد هزار 48 روي بر ساله
 هم کمى عده آن و دارند قرار پروستات سرطان به ابتال خطر معرض در کمتر دهند مى انجام سنگین ورزش ساعت

 سرطان روند تا شده باعث ورزش و نیست برخوردار زیادى وخامت از بیماریشان اند، شده مبتال بیمارى این به که
 یک بنابراین است، یافته کاهش نیز بیمارى این از حاصل میر و مرگ میزان حتى و باشد داشته کاهش پروستات

  دارد وجود پروستات سرطان به ابتال خطر و ورزش بین دقیقى رابطه و پیوند
کسیژن رسانی بیشتر نتایج نشان داد که ورزش تاثیر بسزایی در پیشگیري از سرطان توسط ا: بحث و نتیجه گیري

به سلول ها ،افزایش گردش خون ،بهبود حالت روحی افراد که در بیماري سرطان ،افسردگی یکی از عوارض آن است 
  شد و با تقویت قدرت عضالنی باعث کمک به بهبود کیفیت زندگی افراد شده است.

  زندگی کیفیت ورزشی، تمرینات سرطان ، :کلیدي واژگان
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Abstract 
Background: One of the most common diseases in the world, cancer Physical activity 
and exercise is one of the ways to prevent or treat cancer. The present study aimed to 
investigate the effect of physical activity and exercise on cancer and its side effects 
include depression, fatigue, reduce stress, and prevent drought stress and muscle 
stiffness done. 
Methods: In this study, 12 paper with the words cancer, exercise, quality of life and 
side effects of cancer and search through the database SID, SCIENCE DIRECT, 
IRANDOC, NCII and some scientific publications were comprehensive and profound. 
Results: The physical activity enjoyable colon cancer risk by up to 50 percent of 14-
year-old Mydhd.yk on 48 thousand men showed that 70% of men who are aged 65 
years or older and at least three hours of exercise a week heavy they are less at risk of 
developing prostate cancer. Walking can improve body weight and bmi vo2max and 
reduction of plasma leptin levels in postmenopausal women with breast cancer 
Conclusion: The results showed that exercise has a significant impact on cancer 
prevention by oxygen to the cells, increase circulation, improve mood in people with 
cancer, depression is one of the side effects and boost muscle strength caused help to 
improve the quality of people's lives. 
Keywords: Cancer, physical activity, quality of life. 
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  مقدمه:
 سرطان کل درصد 80 طوریکه به است پیشگیري قابل بیماري یک قلب کرونر عروق هاي بیماري مانند نیز سرطان

 بیش مصرف دخانیات، مصرف غذا، مانند عواملی که طوري به. هستند ارتباط در محیطی عوامل و زندگی شیوه با ها
 نشان تحقیقات. است موثر آن ایجاد در شغلی خطرات و زیاد مدت به آفتاب تابش معرض در داشتن قرار الکل، حد از

باشد انجمن  داشته مهمی نقش سرطان به ابتال و گیري پیش در تواند می ورزشی و بدنی فعالیت که است داده
  ).2008سالمت و رفاه استرالیا(

 ویژه به کنند، می زشور که افرادي. گذارد می جا به را مثبتی تاثیرات سرطانی هاي بیماري در ورزش دفاعی آثار
 زنانی با مقایسه در اند، پرداخته ورزش به جوانی دوران از که زنانی. شوند می مبتال سرطان بیماري به کمتر بانوان

هستند کالهدوزان  مواجه کمتري خطر با جدي غیر هاي سرطان انواع پیشرفت برابر در ندارند تحرکی هیچگونه که
 که مردانی که شده داده تشخیص چنین و گردیده ارزیابی وي شغل با فرد ره جسمانی فعالیت ).2010و سجادي(

 میزان به هستند حرکتی و بدنی فعالیت با مشاغل داراي که مردانی به نسبت باشند می تحرك بدون مشاغل داراي
 میزان شکاه با سرطان به ابتال خطر عالوه به. دارند قرار بزرگ روده سرطان خطر معرض در بیشتر  برابر 6/1

 مورد در که تحقیقی از حاصل نتایج ).2008یابد ارتاشی و راهیل( می افزایش تدریجی صورت به افراد، بدنی فعالیت
 تحرکی کم که دهد می نشان شده انجام سال 19  طی در سوئدي مردان از نفر میلیون 5/1 روي بر  روده سرطان

 در که دیگري تحقیق در ).2008شود فرلی و همکاران( مکانیسم آن می برابري 3سرطان باعث افزایش  مورد در
 تحصیلی سالیان طول در که زنانی کنند، می ارزیابی چنین شده انجام دانشگاه دوران در آن نقش و ورزش خصوص

 خطر با بیشتر برابر 5/2 ورزشکار دانشجویان با مقایسه در اند بوده تحرك کم یا و تحرك بی دانشگاه و مدارس در
 از ناشی استروژنی تحرك کاهش با که باشد می هورمونی احتماال آن دفاعی مکانیسم و هستند مواجه ستانپ سرطان
 از پیشگیري در تواند می شدید فعالیت ساعت دو یا و خانه کردن تمیز ). حتی،2003دارد کورنیا( بستگی ورزش

 دهد می نشان اروپایی کشور)10( در نفر ارهز)413( روي پژوهشگران این تحقیقات. باشد مؤثر بسیار سرطان به ابتال
 خطر این و دارند قرار سرطان به ابتال خطر معرض در کمتر درصد)22( کنند، می ورزش بسیار میزان به که افرادي

). 2012است قوجازاده و همکاران( کمتر درصد)35( هستند، بزرگ روده راست سمت تومور به مبتال که افرادي در
 شده مبتال رحم سرطان بیماري به زن 900 نیز تعداد این از باالتر که یا و ساله 20 زن ارهز 94 پژوهش بر روي

 از که گرفت صورت سال 12 طی زنان این ورزشی برنامه کردن دنبال با مطالعه این. گرفتند قرار بررسی مورد بودند،
 محققان .بودند شده مبتال رحم سرطان به 67 سن میانگین با زن 976 تحقیق، این در کنندگانشرکت کل تعداد

 قدرتی هايورزش هفته در ساعت سه حداقل که) BMI( باال بدنی توده شاخص با سال 25 باالي زنان که دریافتند
 سرطان بیماري به ابتال خطر دادندمی انجام انداخت،می نفس از را هاآن تقریبا که کردن شنا و دویدن سریع مانند
 انجام ورزش آن از کمتر یا ساعت نیم ولی داشته مشابهی) BMI(  که دیگر زنان با مقایسه در را خود رحم
 و پذیري انعطاف به توجه با را شنا مخصوصا و ورزش). 2013دادند مجله علمی سرطان انگلستان( کاهش دادند،می

 ایجاد عوامل زا دقیق شناخت با. اند کرده توصیه سینه سرطان از جلوگیري منظور به اي شانه کمربند تقویت
 تولید عوامل و طراحی سرطان به ابتال از پیشگیري براي را تمریناتی توان می او جنسیت و مبتال فرد سنسرطان،
  ).2013کرد حیدرنیا( کنترل بروز، از قبل ورزشی تمرینات با را سرطان

نیز از کودك تا سالمند را در  از آنجایی که بیماري سرطان روز به روز در حال افزایش است و متاسفانه در کشور ما
برگرفته و باعث نگرانی عمومی در جامعه به واسطه ي اینکه شاید نفر بعدي خود ما باشیم زیرا این بیماري پنهان 
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است و می شود در مراحل اولیه پیشگیري کرد و هنوز درمان قطعی براي این بیماري کشف نشده است ،مطالعه ي 
  پیشگیري و درمان بیماري سرطان انجام شد. حاضر با بررسی تاثیر ورزش در

  روش شناسی:
 هاي پایگاه در جستجو طریق از و سرطان عوارض و زندگی سرطان،ورزش،کیفیت واژگان با مقاله 12، مطالعه این در

 SCIENCE DIRECT، GOOGLE SCHOLAR، PUBMED ،FREE مقاالت انگلیسی زبان
PAPER  با کلید واژه هايCANCER,SPORT,RECOVERY  و در پایگاه هاي مقاالت فارسی

SID,IRANDOC,ENT.UT.AC گرفت صورت عمیقی و جامع بررسی علمی نشریات برخی و.  
  :بود مرتبط مقاالت در مروري هدف زیر سواالت به پاسخ

  .چگونه ورزش کنیم تا بتوانیم شانس سرطان را کاهش دهیم؟1
  .انجام ورزش توسط بیماران چگونه است؟2
  ثیر گذاري ورزش در پیشگیري از سرطان چگونه است؟.نحوه تا3
  سرطان چه چیزهایی هستند؟ پیشگیري در ورزش گذار تاثیر .موارد4
  .چه دالیلی باعث مفید بودن ورزش بر پیشگیري از سرطان می شود؟5
 انتخاب رمرو و بررسی جهت مقاله 12 عناوین، مطالعه از بعد که آمد دست به مقاله عنوان 21 اولیه جستجوي در

  .گردید
  :ها یافته
توان در چهار بخش، نوع تمرینات مناسب در پیشگیري از  می را مقاالت و مرور جو و جست از حاصل نتایج

سرطان،نقش ورزش در پیشگیري از سرطان،دالیل مفید بودن در زمان درمان،موارد تاثیر گذار ورزش در پیشگیري 
  از سرطان ارائه نمود.

  پیشگیري از سرطان نوع تمرین مناسب در
  :کرد توجه زیر نکات به باید ورزش انجام در

  تمرین پایه اصول –) کردن سرد و کردن گرم( کیفیت – نوع – زمان – شدت – فراوانی
  : ورزش نوع 

 حاصل ریوي قلبی آمادگی سطح در را بهبود بیشترین) زیاد مدت و کم شدت(  استقامتی یا هوازي هايفعالیت
 شنا، قایقرانی، سواري، دوچرخه دویدن، پیمایی، کوهروي، پیاده:  مثل) طوالنی مدت+  بزرگ تعضال(  کنندمی

  ... و استقامتی هايبازي ، زدن طناب صحرانوردي، اسکی، اسکیت،
   بیماران این توسط ورزش انجام چگونگی و سرطانی بیماران درمان در ورزش جایگاه

  :دارد بستگی عامل چند به یسرطان بیماران در ورزش میزان و نحوه. 1
  سرطان نوع •
  )هورمونی درمانهاي یا و درمانی شیمی – رادیوتراپی(درمان نوع •
  )دارنده نگه یا فعال(  درمان مرحله •
  بیمار پزشکی وضعیت و اطالعات •
  بیمار فیزیکی توانایی •
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 زیر موارد در و کننند مشورت خود پزشک با حتماً و شود شروع سبک حالت از ورزش که شودمی پیشنهادکالً  و •
 - درد – تعادل عدم - سرگیجه – تنفسی مشکل ایجاد: کنند برقرار ارتباط خود پزشک با سریعتر احتیاط ضمن هم
  کشیده طول عضالنی درد - سینه درد

 و نشاط و شادي ایجاد و هزینه بودن پایین جانبی، عارضه نداشتن کاربرد، سهولت با روي پیاده ورزشی برنامه. 2
 اشعه تحت بیماران خستگی کنترل و پیشگیري راههاي از یکی عنوان به تواندمی دارد که دیگري فراوان مزایاي
  .رود بکار درمانی

 مشکل ضعف، ،)%70(خستگی:  از عبارتند شوندمی مواجه آن با درمان حین در سرطانی بیماران که مشکالتی. 3
  اشتها کاهش عضالنی، سفتی و خشکی حوصله، کاهش کمتر، تمرکز خواب،

  )درمانی شیمی و درمانی اشعه تحت بیماران %70( است سرطان عوارض شایعترین خستگی. 4
  کندمی مختل را آنها روزانه فعالیتهاي که است شدید آنقدر بیماران از بسیاري در خستگی این. 5
 این آنها دارد فرق سرطان از قبل شده تجربه خستگی با سرطان به مربوط خستگی که کنندمی بیان بیماران. 6

  شودنمی برطرف هم استراحت با که کنندمی توصیف کننده امید نا و مزمن شدید، بسیار را خستگی
 را بیماران جسمی فعالیت انجام و خلق زندگی، کیفیت تواندمی جسمی فعالیت که اندداده نشان جدید مطالعات 7
   بخشد بهبود درمان از بعد و طی در
 خستگی، کاهش دارد، اي ویژه بسیار نقش سرطانی بیماران بازتوانی و درمان در ورزش که کنیممی تکرار هم باز. 8

 اشتهاي بهبود عضالنی، سفتی و خشکی از پیشگیري حوصله، افزایش بهتر، تمرکز خواب، بهبود ضعف، کاهش
  )2003پاول و کچنیک ( ... و بیماران

  
  انسرط از پیشگیري در ورزش نقش

 در و کاهش داد شدت به را سرطان بروز احتمال ورزش میتوان کمک به که است داده نشان گسترده تحقیقات
 از بیش. دهد می را افزایش سرطان به مبتا بیماران عمر طول ورزش بعالوه .کاست را مجدد عود شانس ابتال، صورت
اصالح  سرطان با مبارزه روش ترین مهم . امروزه)2005( کورنیا و هولتزمن درمان هستند  قابل ها سرطان از نیمی
 زیر در طرق به ورزش. دارد انکارناپذیري نقش میان این کردن در ورزش که باشد می زیستن سالم و زندگی سبک

  .است موثر سرطان از پیشگیري
 از دیگر. است آنها فعالیت از جلوگیري و مهاجم عوامل انسان تعیین بدن دفاعی سیستم نقشهاي مهمترین از یکی 

 بردن باال با که ورزش رسیدند نتیجه این به محققین.  است سلولهاي سرطانی بردن بین از و کشف آن مهم نقشهاي
 با تواند می منظم ورزش. پردازد می نقش ایفاي به سرطان درمان و در پیشگیري بدن ایمنی سیستم فعالیت سطح

 سرطانهاي بروز خطرزا براي عاملی چاقی. بگذارد تاثیر طانسر بروز خطر در احتمال چاقی، و بدن چربی کاهش
 تنظیم در غیرمستقیم یا مستقیم طور به منظم بدنی فعالیت. هستند روده بزرگ و سینه رحم، سرطان مثل خاص
 از پیشگیري در برند، باال می را سرطان به ابتا شانس که هایی هورمون با کاهش و است موثر بدن هورمونهاي سطح

 در سمی مواد توقف زمان کاهش با فعالیت فیزیکی. شوند می یبوست دچار کمتر ورزشکار افراد.گذارند می اثیرت آن
درصد شانس کمتري 40-30 ورزشکار افراد که داده نشان تحقیقات. کاهد می بزرگ روده سرطان از خطر ها روده

  )2005دارند اخباري و حسینی و رضایی( بزرگ روده سرطان براي ابتال به
است. عوامل زیادي شامل سطح فعالیت بدنی تاثیر  مانده ناشناخته همچنان ها سرطان از بسیاري که علل حالی در

گزارش که  ). از اولین2007بسزایی در کمک یا اصالح بهبود سرطان داشته است صندوق جهانی تحقیقات سرطان(
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مطالعه ي 190شد تا کنون بیش از  منتشر طانسر به ابتال خطر فیزیکی و فعالیت ارتباط درباره 1922 سال در
) .شواهد علمی متحمل ار فعالیت بدنی به 2006گزارش این ارتباط بررسی شده است کروك جی( 10فراگیر و 

عنوان یک وسیله پیشگیري قوي و قانع کننده در حال حاضر براي برخی سرطان هاي خاص شامل روده بزرگ و 
از لحاظ فعالیت بدنی  0,8تا  0,3است براي ریه و دیواره رحم با نسبت خطر  پستان و احتماال پروستات و ممکن

   )2006(جی متغیر باشد کروك
 داشته هم اصولی و منظم غذایی رژیم یک اگر و برسد بدن هايسلول به بیشتري اکسیژن که شودمی سبب ورزش
 مواد از سرشار اینکه جايبه بدن هايلسلو نتیجه در و شده جلوگیري هم بدن به زاسرطان مواد ورود از باشید

  .شوندمی برخوردار زداییسم براي باال خون گردش با اکسیژن از باشند، آالینده و اکسیدان و نیتروزامین
 گازهاي سایر و اکسیدکربن دي با اکسیژن تبادالت و خون جریان شدت که است آن منظم ورزش مزایاي از یکی

  )2001جین(.شودمی کاسته انسان بدن در زاسرطان ترکیبات ماندگاري و وبرس قدرت نتیجه در و زیاد سمی
 قادرند سبک هاينرمش با همراه دویدن آرام یا روي پیاده ساعت نیم حتی میزان به روزمره و منظم هايورزش
 ضالنی،ع عصبی، هايبیماري و چرب کبد و مغزي و قلبی هايسکته بروز از بلکه سرطان، از پیشگیري بر عالوه

 با که گیریممی نتیجه پس. بیفزایند چشمگیري طوربه ورزشکاران عمر طول بر و کنند پیشگیري کلیوي استخوانی،
 شده مشخص که شایعی سرطانهاي  از.مانیممی جوان و شاداب همیشه و افزاییممی خود مفید عمر طول بر ورزش
  ).2003است اسمیف ( پستان سرطان و گبزر روده سرطان آنهادارد از پیشگیري در مهمی نقش ورزش
بهبود سالمت  به منجر ورزش باشد؛ می نیز مفید بلکه بسیار ندارد خطري تنها نه سرطان درمان زمان در ورزش

  .گردد می سرطان به مبتال بیمار زندگی هاي کیفیت جنبه سایر ارتقاء و عضالنی قدرت افزایش استخوانها،
  است شده شناخته کامالً پروستات و تخمدان ، رحم ، سینه ، کولورکتال هاي سرطان در ورزش نقش امروزه

  سینه سرطان
 هورمون سطوح کاهش که اند داده نشان تحقیقات. گردد می محصوب زنان بین در سرطان شایعترین پستان سرطان
 افزایش یائسه انزن در را ان رخداد باز و سینه سرطان به ابتال خطر است ممکن) shbg( گلوبولین به متصل جنسی

 کرده استفاده سال63تا51 سنی فاصله در سینه سرطان به مبتال یائسه زنان از گروه دو آن بررسی براي. دهد
 به یائسه زنان shbgو کاهش داري طورمعنی به BMI بدن وزن اند کرده شرکت ورزشی فعالیت در که درگروهی

 ورزشی فعالیت میدهد کاهش را ان رخداد یا سرطان به الابت خطر shbg که انجا از یافته افزایش دار معنی طور
 پستان سرطان.  دهد کاهش را ان بازرخداد خطر shbg افزایش با است ممکن سرطان درمان با همزمان ترکیبی

 میشود شامل را زنان سرطانهاي درصد 30 سرطان، این). 2003(گرانگولی است زنان بین در سرطان شایعترین
 گفته به) . 2007(ابراهیمی و موسوي است سرطان شایعترین نیز ایران در بیماري این). 2007(کامپل و موترین

 اضافه داراي زنان غیرمبتالست زنان تراز پایین سینه سرطان به مبتال درزنان shbg سطوح) 2008( وهمکاران نایک
 است ممکن که دارند ونخ جریان در shbgاز پایینی سطوح و استروژن از زیادي غلظت چاق و تحرك بی وزن،

 هاي- هورمون بین ارتباط)  2007(  همکاران و چان.  دهد افزایش برابر دو تا را پستان سرطان به ابتال خطر احتمال
 shbgو بدنی فعالیت سطح بین داد نشان آنان هاي یافته. کردند بررسی یائسه زنان در را بدنی فعالیت و جنسی
 بطور سینه سرطان به مبتال یائسه زنان shbg برسطوح ورزشی اثرفعالیت حال نای با دارد وجود مستقیمی ارتباط
  .نیست مشخص کامل
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 زن19 ها آزمودنی دارد وجود مستقیم ارتباط  یائسه زنان بین سینه سرطان بروز خطر و لپتین باالي سطوح بین
 وزن vo2max بهبود موجب میتواند روي پیاده: پژوهش نتایج بود سال60تا59 سنی دامنه با سرطان به مبتال یائسه
  .)2008شود راجرز و همکاران( سینه سرطان به مبتال یائسه زنان در پالسما لپتین سطح وکاهش bmiو بدن

 معناداري کاهش هفته در روز4 هوازي ورزشی فعالیت هفته12 از پس دادند نشان) 1997(همکارانش و هیکی
 لپتین مردان در استقامتی تمرین هفته20 از پس) 1997( انوهمکار پراس شد دیده جوان زنان لپتین درسطح
 هرهفته هفته10)  2002( وهمکاران هایاس. نشد مشاهده لپتین در معناداري تغییر زنان در اما یافت کاهش پالسما

 هفته8) 1387(وهمکارانش ایراندوست. بود همراه لپتین معنادار باکاهش مقاومتی جلسه1 هوازي جلسه2 جلسه3
 پالسما لپتین کاهش موجب طبیعی وزن با زنان در ذخیره قلب ضربان حداکثر درصد 75- 55 شدت با دویدن تمرین

 مدت کوتاه اثار بررسی با پژوهشی با) 1387( همکاران و حجتی. نبود معنادار تغییر این اما شده چربی ووزن انسولین
 ازفعالیت پس بالفاصله اینتروال صورت به زيهوا تمرین داد نشان سرم لپتین بر مقاومتی هوازي تمرین روش دو
 وجود معناداري تفاوت مقاومتی تمرین در اما شد وانسولین لپتین سطوح معنادار کاهش موجب ان پی در ساعت10و

  .نداشت
  کولورکتال سرطان

  .شود می ظاهر) بزرگ روده داخلی سطح در خیم خوش هاي غده( پولیپ صورت به اول سرطان این
  . هیپرپالستیک و آدنوم: از عبارتند ها پولیپ شایع نوع دو

 می خیم خوش ها پولیپ بیشتر. کنند می ایجاد اختالل بزرگ روده دیواره ترمیم و ها سلول رشد در ها پولیپ
 از کنیم، خارج بزرگ روده از و داده تشخیص زود را ها پولیپ این اگر. شوند می سرطانی آنها از برخی اما باشند،

  .شودمی جلوگیري کتالکولور سرطان
 عقیده باشد می مطرح باره این در نظریه چندین اما نیست مشخص کامال سرطان روي ورزش تاثیر دقیق مکانیسم

 و میدهد کاهش روده دیواره با را سرطانزا غذایی مواد تماس زمان مدت روده حرکات تشدید با ورزش که اینست بر
 کاهش و ایمنی سیستم تقویت با ورزش که معتقدند همچنین. کند می کم را سرطان به ابتال احتمال ترتیب این به

  .دهد می کاهش را بزرگ روده سرطان ایجاد خطر انسولین سطوح
  )رحم داخلی قسمت( اندومتر سرطان
 این از بیشتر زمانی یا هفته در دقیقه 150 که هایی خانم میان درصد 34 تا رحم اندومتر سرطان به ابتال احتمال
 که هایی خانم میان سرطان این به ابتال خطر دریافتند همچنین پژوهشگران این. یابد می کاهش کنند، می ورزش

  یابد  می کاهش درصد 73 تا دارند وزن اضافه که کسانی به نسبت است، 25 از کمتر آنها بدنی توده شاخص
  پروستات سرطان

 در. دارد وجود پروستات سرطان به ابتال خطر کاهش و بدنی فعالیت میان اي رابطه است داده نشان ها یافته برخی
 نداشته فیزیکی فعالیت که کسانی به نسبت است، بوده آنها زندگی برنامه در منظمی هاي ورزش که مردانی حقیقت

 عقیده متخصصان بنابراین. اند داده نشان آن از ناشی مرگ یا پروستات سرطان به ابتال به نسبت کمتري خطر اند،
 متخصصان این البته. کند می محافظت مردان از پروستات سرطان به ابتال برابر در دائمی و منظم ورزش ،دارند

 باشد شما عالقه مورد باید ورزش چون. باشید داشته توجه کنید می انتخاب که ورزشی نوع به ابتدا کنند می توصیه
  ).1999کند امبودکار( پیدا ادامه بیشتري زمان مدت تا

  دانتخم سرطان
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 ورزش میان اي رابطه وجود از حاکی شواهد برخی اما شود، انجام زمینه این در باید بیشتري مطالعات هنوز چه اگر
 روز طول در کردن ورزش دقیقه چند با تنها بینید می بنابراین. است تخمدان سرطان به ابتال خطر کاهش و منظم

  )1386داد عالئی نژاد( کاهش را مختلف هاي سرطان و ها بیماري به ابتال خطر توان می
  سرطان درمان زمان در ورزش بودن مفید دالیل

  بخشد. می ارتقاء یا و کند می حفظ را بیمار بدن توان.  1
  .کند می زیاد را بیمار نفس به اعتماد و نفس عزت.  2
  .کند می کم را اضطراب و افسردگی ایجاد خطر.  3
  .کاهد می بیمار تهوع میزان از.  4
  .کاهد می خستگی از ناشی عالئم ازشدت.  5
  .کند می کمک وزن کنترل به.  6
  .بخشد می ارتقا را زندگی کیفیت.  7

  موارد تاثیر گذار ورزش در پیشگیري سرطان
 بروز از تواند می متفاوتی روشهاي به مداوم ورزش که آید می وجود به سلولی آرام تغییرات با و زمان طی در سرطان

  :کند جلوگیري آن
 از و شود می تخلیه فرد انرژي ورزش با که.سرطان ایجاد به کننده کمک عوامل از یکی استرس: استرس کاهش-1

 و فرد خوي و درخلق که اید می وجود به هورمونی تغییرات ورزش طی در همچنین.کاهد می آن بروز احتمال
  .است موثر استرس کاهش

 شخص و. یابد می کاهش بدن ایمنی سیستم پیري دوران به رودو و سن افزایش با: ایمنی سیستم وضعیت بهبود-2
 سیستم قدرن افزایش طریق از ورزش که.دهد می قرار سرطنن جمله از بیماریها از بسیاري به ابتال معرض در را

  .دهد کاهش را ابتال خط تواند می ایمنی
 کاهش %50 تا را کولون سرطان به الابت خطر ورزش داده نشان تحقیقات: کولون و روده تحرك افزایش در نقش -3

  .دهد می
 فرد ورزش انجام با. باشد می افسردگی سرطان ایجاد در شده شناخته عوامل از یکی امروزه: افسردگی کاهش-4

 می سرطان بروز اهش نتیجهک در و افسردگی بروز کاهش موجب امر این که کند می پیدا مناسب روحی وضعیت
  .شود

  دارد نقش بدن منابع بازسازي در موثري میزان به ورزش: بدن در بازسازي درتق و توانمندي ایجاد-5
 که شود می خون در ان میزان افزایش باعث و شود می مقاوم انسولین به بدنشان چاق افراد: چاقی از جلوگیري- 6

 تکثیر.ودش می روده مخاط تحریک سبب افزایش این که شود می خون در انسولین شبه فاکتور افزایش به منجر
 سرطان ایجاد در مستقیم ارتباط چاقی همچنین.شود می روده سرطان ایجاد به منجر اي روده مخاط حد از بیش
  .دارد رحم

 سرکوبی یا و هیجان ظهور عدم است عبارت یکی که است همراه شخصیت عمده ویژگی دو با مخصوصاً سرطان
 پرخاشگر افراد مثال عنوان به استرس با مواجهه در میديناا و پناهی بی احساسات ظهور به تمایل دیگري ، هیجان
  .است برعکس موضوع این سرطان به ابتال مستعد افراد در که حالی در و قلب کرونري عروق بیماري به ابتال مستعد

 سرطان به ابتال احتمال بخش لذت فیزیکی هايفعالیت داد نشان)  Jedrychowski(  دانشمندان از یکی پژوهش
  .دهدمی کاهش %50 تا را کولون
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 براي باالیی ریسک تفریح بدون سنگین فعالیت داراي افراد و بافی قالی مانند تحرك کم مشاغل داراي که افرادي 
  .دارند را کولورکتال سرطانهاي به ابتال
 و دارند بیشتر و سال65 بین سنین که آقایانى از از %70 که داد نشان مرد هزار 48 روي بر ساله 14 پژوهش یک

 دارند قرار پروستات سرطان به ابتال خطر معرض در کمتر دهند مى انجام سنگین ورزش ساعت سه اى هفته حداقل
 باعث ورزش و نیست برخوردار زیادى وخامت از بیماریشان اند، شده مبتال بیمارى این به که هم کمى عده آن و

 یافته کاهش نیز بیمارى این از حاصل میر و مرگ انمیز حتى و باشد داشته کاهش پروستات سرطان روند تا شده
 از همچنین ورزش. دارد وجود پروستات سرطان به ابتال خطر و ورزش بین دقیقى رابطه و پیوند یک بنابراین است،
  .شود می فرد در سرطان ایجاد احتمال کاهش باعث داروها عوارض کاهش و فرسوده هاي بافت بازسازي طریق

  يبحث و نتیجه گیر
این امر به خاطر تاثیرات ورزش بر ،  که ورزش تاثیر بسزایی در پیشگیري از سرطان دارد داد نشان تحقیق این نتایج

  جسم و روان بیمار میباشد که به صورت موردي بیان میشود:
ورزش عاملی است براي پیشگیري از خستگی بدن که عارضه ي اصلی سرطان است که با تقویت قواي جسمانی  و  
هبود خواب همراه است. تاثیر دیگر کاهش چربی بدن که عامل خطرزا براي بروز سرطان هاي خاص مثل سرطان ب

 در. دارد وجود پروستات سرطان به ابتال خطر کاهش و بدنی فعالیت میان اي رابطه رحم و سینه و روده بزرگ است.
 نداشته فیزیکی فعالیت که کسانی به نسبت ،است بوده آنها زندگی برنامه در منظمی هاي ورزش که مردانی حقیقت

همچنین افراد ورزشکار که  اند داده نشان آن از ناشی مرگ یا پروستات سرطان به ابتال به نسبت کمتري خطر اند،
فعالیت فیزیکی دارندبا کاهش زمان توقف مواد سمی در روده ها از سرطان روده بزرگ می کاهد و هنگامی که در 

اکسیژن بیشتري به عضالت می رسد خود دشمنی براي سرطان ریه میباشد و همچنین تمرین و  حال تمرین هستید
  ورزش مخصوصا هوازي باعث گردش خون باال و تاثیر جانبی آن که سم زدایی بدن می باشد همراه است.

د چشم همچنین نمیشود از نقش پررنگ ورزش در کاهش افسردگی که ویژگی عمده افراد مبتال به سرطان هستن
دقیقه با شدت متوسط در روز میتواند تاثیر بسزایی در روند  60تا30پوشی کرد . به طور کل تمرین ورزشی به مدت 

  درمان بیماري سرطان داشته باشد.
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