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 « را در زنان مبتال به سرطان پستان افزایش دهدبهبودی تواند شانس ورزش منظم می»

 

تواند شانس بقا و یت بدنی منظم میدهد فعالوجود دارد که نشان می یشواهد صورت گرفته عاتمطالآخرین در 

ات نشان مطالع نیاافزایش دهد. را در معرض خطر ابتال به سرطان پستان هستند  مبتال یا بهبودی را در زنانی که

مقایسه با افراد  در اندداشته یبدن تیسرطان و پس از درمان به طور منظم فعال صیکه قبل از تشخ یزنان دهدمی

 .فوت شوند ای ندکعود شان بیماریتر احتمال دارد ، کمغیرفعال

گوید: ورک مییدر بوفالوی نیو ( ROSWELL ) زولنده و محقق از مرکز جامع سرطان ر، نویسریکی کانیوتو دکتر

 سرطان پستان ابتال یا عود زیرا در آن میزان فعالیت بدنی زنان با ریسک باالی معمول بوداین یک مطالعه غیر

کند ها این موضوع را کامال تایید میدادهیص، در طی شیمی درمانی و بعد از درمان بررسی شد. کمی بعد از تشخ

 اند. کرد بهتری نیز داشتهعمل بیماران بیشتر بوده است وستهالیت پیکه هرچه فع

و محقق در بخش کنترل جمعیت و سرطان مرکز ملی سرطان که در این  ولوژییمدکترای اپید جوانا النادکتر 

 گوید: تحقیقات حضور نداشته است می
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دهد یدهد که نشان میرا ارائه م یشواهد جینتا نیا

نجات یافتگان  یبرازمانی  بازهدر هر  یبدن تیفعال

 . تاس دیسرطان پستان مفاز 

 و محقق ورزش کـ، یتزیاشم نیرـکاتدکتـر

نیز  وی، که پن یالتیا یکالج پزشکاز ستیانکولوژ

 گوید: تحقیقات نقشی نداشته است می در این

که کند ثابت میبه ما  شیاز پ شیمطالعه ب نیا"

 یکیسرطان پستان  صیبعد از تشخ یبدن تیفعال

 بخشندگرفته و سالمت خود را بهبود دست  هامور را ب کنترل توانندیاست که افراد مبتال به سرطان م ییهااز راه

 "کاهش دهند.نیزرا  و میرو احتمال مرگ 

د که در این آزمایش بو یبیمار 1340های بدنی توسط دکتر کانیوتو و همکارانش شامل تجزیه و تحلیل فعالیت

 دادندیکه انجام م یبدن تیو مدت فعالتکرار راجع به نوع،  ییهانامهکنندگان پرسششرکت.  نام کرده بودندثبت

 : اسخ دادندپ  یزمانبازه در چهار  را

 در آزمایش.  سال پس از ثبت نام 2و  1، در طول درمان و در صیماه قبل از تشخ یک

زمان مرگ برخی تا و ( و نیم سال7ماه  به عبارتی  89میانگین  به طور) سال  15برای بیش از  انکنندگشرکت

  .تحت نظر قرار گرفتند

دکتر کانیونو معتقد است تحقیقاتی که در گذشته در این زمینه انجام شده بود فقط مختص یک مقطع زمانی 

شرکت کنندگان حداقل  ایمشخص کردند که آها نامهپرسش یهامحققان با استفاده از پاسخ. معین بوده است

  .ریخ ایاند کرده تیرعا یدر هر مقطع زمانرا از نظر پزشکان  الزم یبدن تیفعال

 1.25 ایبا شدت متوسط  یبدن تیساعت فعال 5تا  2.5 د که بزرگساالن حداقل در هفتهنکنیم هیتوصپزشکان 

 داشته باشند. ادیبا شدت ز یهواز یبدن تیساعت فعال 2.5تا 

حداقل  (پس از درمان) یریگیسال پ 2در نیچنو هم صیقبل از تشخ کهزنان مبتال به سرطان پستان 

  تیها را رعاکه در هر دو زمان دستورالعمل یبا کسان سهیدر مقاکرده بودند  تیرا رعا یبدن تیفعال هایدستورالعمل
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نه  )یهر علتبه  را مرگ احتمال ٪68 و بودند داده کاهش را خود سرطان بازگشت احتمال ٪55، نده بودندنکرد

 .بودندنکرده  تیرا رعا هادستور صیکه قبل از تشخ یمارانیبو  کاهش داده بودند سرطان پستان(  فقط به دلیل

زمانی فعالیت بدنی  بازه مقایسه با بیمارانی که در هیچدر ،اندفعالیت بدنی داشته پس از درمان سال 2به مدت اما

 . است  افتهی کاهش ٪43 و ٪46 بیمرگ به ترت ای بیماری احتمال عود اندنداشته

  "ورزش کردن دیر نیست. که هرگز برای به دست آوردن فوایددهد این نشان می "دکتر النا میگوی: 

میر به هر علتی در بیماران با فعالیت بدنی بسیار کاهش که بروز مرگ و گر آن است نشانها این تجزیه تحلیل

دکتر م با شدت بسیار کم داشته باشند هم از این نتیجه مستثنی نیستند. بیمارانی که ورزش منظ ، حتیابدیمی

داشتن فعالیت  هها باست تا با استفاده از این توصیه گوید: این خبر خوبی برای مبتالیان به سرطان سینهو میکانیوت

چنین تاکید کرد بیماران و بستگانشان باید وی همکنند.  بتوانند در طول درمان به درد و خستگی خود غلبه ،بدنی

گرفت  جهیدکتر النا نتو در عین حال صبور باشند. ها عمل کرده برای به دست آوردن نتیجه مطلوب به توصیه 

 است: نیا نهیسرطان سنجات یافتگان از همه یبرااین مطالعه  یاصل امیکه پ

 "کن. ورزشهر زمان که ممکن است "
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