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Abstract 

Introduction: Exercise has been proposed as a medicine for the control 

and treatment of cancer and its complications. The aim of the present 

study was to compare the effect of 12 weeks of high-intensity interval 

training and moderate continuous aerobic training on quality of life in 

women with breast cancer undergoing hormone therapy.  

Methods: 39 patients with breast cancer undergoing hormone therapy 

were randomly assigned to 3 groups: (1) high-intensity interval training 

(HIIT; n = 13), (2) moderate-intensity continuous training (MICT; 

n = 14), and (3) control group (n = 12). The intervention groups 

performed their exercises for 12 weeks, 3 sessions per week. Quality of 

life was measured using the Functional Assessment of Cancer Therapy-

General (FACT-G) before and after the intervention. Data were 

analyzed using an ANCOVA test.  

Results: The physical well-being domain scores significantly improved 

in the MICT group compared with the control group (P = 0.010). The 

emotional dimension scores in both groups of HIIT (P = 0.010) and 

MCIT (P = 0.016) significantly improved compared with the control 

group. In the functional dimension, a significant difference was 

observed between the HIIT group and the control group (P = 0.050). 

Total quality of life scores for both the HIIT group (P = 0.001) and the 

MICT group (P = 0.005) were significantly increased compared with the 

control group. 

Conclusion: The results of this study show that both interval and 

continuous exercise programs can improve quality of life in breast 

cancer patients, although a larger sample is needed to confirm the 

clinical significance of these initial findings. 

Keywords: High-Intensity Interval Training, Physical Well-being, 

Social Well-being, Emotional Well-being, Functional Well-being 
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 مقاله پژوهشی 

مقایسه اثرات تمرینات هوازی تناوبی شدید و تمرینات تداومی بر کیفیت 

زندگی زنان مبتال به سرطان پستان تحت هورمون درمانی

1، سمیه نظری3، علی قنبری مطلق2، بهروز غریب*1نژادامین عیسی

  دانشگاه شاهد، تهران، ایران دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ورزشی، 1
 بیمارستان نفت، تهران، ایران 2
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ،مرکز تحقیقات سرطان 3

چکیده 

فعالیت ورزشی به عنوان یک دارو برای کنترل و درمان سرطان و عوارض ناشی از آن  مقدمه:

هفته تمرین هوازی تناوبی شدید و  12پیشنهاد شده است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر 

های کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان تحت هورمون مولفه بر متوسطتداومی با شدت 

درمانی بود.

نفر بیمار مبتال به سرطان پستان بر اساس معیارهای تعیین شده و  داوطلبانه  39 رسی:بر روش

نفر(، تداومی با  13صورت تصادفی به سه گروه: تناوبی شدید )در مطالعه حاضر شرکت کرده و به

هفته  12نفر( تقسیم شدند. دو گروه تمرینی به مدت  12نفر( و گروه کنترل ) 14شدت متوسط )

کیفیت زندگی شاخص صورت سه جلسه در هفته تمرینات ورزشی خود را به انجام رساندند. و به

در دو مرحله قبل و بعد از شروع  (FACTارزیابی عملکردی درمان سرطان )از طریق پرسشنامه 

 ها استفاده شد.و تحلیل دادهی تجزیه . از آزمون تحلیل کوواریانس براشد مداخله سنجش

در گروه تمرینات تداومی با شدت متوسط نسبت به  بهزیستی جسمانیمشاهده شد که  ها:یافته

گروه تمرینات  بعد عاطفی در هر دو همچنین،(. P=010/0دار یافته بود )گروه کنترل بهبود معنی

( نسبت به گروه کنترل بهبود P=016/0)و تداومی با شدت متوسط  (P=010/0تناوبی شدید )

دار بین گروه تناوبی شدید با گروه کنترل تفاوت معنیعالوه براین، داری یافته بود. معنی

(050/0=P ) گروه هر دو کل کیفیت زندگی در ه نمر در مجموع .در بعد عملکردی مشاهده شد

( نسبت به P=005/0سط )( و تمرینات تداومی با شدت متوP=001/0تمرینات تناوبی شدید )

 دار داشت.معنی بهبودگروه کنترل 

طور کلی این مطالعه نشان داد که هر دو برنامه تمرینات تداومی و تناوبی شدید به گیری:نتیجه

رسد که برای نظر میموجب بهبود شاخص کیفیت زندگی در بیماران می شود، با این حال به

 مونه بزرگتری الزم باشد.ها، حجم نتر این برنامهمقایسه دقیق

اجتماعی، بهزیستی جسمانی، بهزیستی تمرینات تناوبی شدید، بهزیستی های کلیدی: واژه

 عاطفی، بهزیستی عملکردی

mailto:a.isanezhad@shahed.ac.ir


 

 

... اتـد و تمرینـوازی تناوبی شدیـه اثرات تمرینات هـمقایس 25  

33-32 (:3)14  

 مقدمه

سرطان پستان، شایع ترین سرطان در زنان است، ساالنه 

پستان در جهان حدود یک میلیون بیمار مبتال به سرطان 

هزار نفر از  370شوند و علت مرگ و میر شناسایی می

. بر اساس (1)زنان مبتال به سرطان، سرطان پستان است 

میزان شیوع استاندارد شده بر حسب  2012شواهد سال 

بوده است  21/33ایران  در پستان سرطان 1(ASRسن )

( و 1/82که در مقایسه با کشورهای اروپای غربی )

، هرچند میزان (2)باشد ( کمتر می9/92آمریکای شمالی )

سال(  49تا  15شیوع سرطان پستان در زنان بزرگسال )

( باالتر از %23در کشورهای در حال توسعه )حدود 

تواند باشد، این آمار می( می%10وسعه یافته )کشورهای ت

حکایت از شیوع بیشتر سرطان پستان در زنان کشورهای 

. (3)در حال توسعه در دوره پیش از یائسگی داشته باشد 

پستان،  سرطانرغم شیوع رو به افزایش علیاز سوی دیگر، 

های علمی در زمینه غربالگری، تشخیص و درمان پیشرفت

آن موجب افزایش میزان بقا و کاهش میزان مرگ و میر 

در مبتالیان به این بیماری شده است، برای مثال میزان 

ساله بعد از ابتال به بیماری سرطان پستان در  5بقای 

. با (4)رسیده است  %87یافته به حدود کشورهای توسعه

های آن با عوارض جانبی همراه این حال، سرطان و درمان

است،  برای مثال این افراد مستعد مواجهه با اثرات جانبی 

های زمن، افت شاخصدرمان از جمله  احساس خستگی م

. (5)کیفیت زندگی و کاهش ظرفیت هوازی هستند 

از بیماران  %70های عملکردی و جسمانی در حدود ناتوانی

. (6)ه است مبتال به بیماری سرطان پستان گزارش شد

عدم کنترل مناسب این عوارض سبب تشدید اثرات منفی 

های سرطان بر کیفیت زندگی و عملکرد روزانه درمان

که احتماال بر میزان پاسخگویی به ، (7)بیماران شده است 

درمان و حتی میزان بقا پس از درمان اثرات معکوسی 

های کیفیت . امروزه توجه به مولفه(8)خواهد داشت 

ها زندگی نیز به مثابه یکی از پیامدهای مهم درمان بیماری

های مورد توجه قرار گرفته و به منزله یکی از شاخص

. با توجه به (9)شود ها ارزیابی میتعیین کننده درمان

اینکه بیشترین میزان شیوع این بیماری در سنینی است 

های خانوادگی، شغلی و اجتماعی که زنان در اوج مسئولیت

تواند عالوه بر خود بیمار بر هستند، اثرات منفی بیماری می

                                                 
1 Age Standardized rate 

کیفیت زندگی سایر اعضای خانواده نیز اثرگذار باشد که 

دهنده اهمیت توجه به این مولفه در بیماران سرطان نشان

 . (10)باشد پستان می

اند که فعالیت ای نشان دادهمطالعات بالینی و مشاهده 

های تواند به بهبود کیفیت زندگی و شاخصبدنی منظم می

سالمتی و آمادگی جسمانی افراد مبتال به سرطان، به ویژه 

بازماندگان سرطان پستان منتهی شود و اثرات مثبتی بر 

پس از اتمام مراحل درمان داشته باشد  هاروند زندگی آن

. افراد مبتال به سرطان دارای  فعالیت بدنی مرتب و (11)

منظم از آمادگی روانی و جسمانی باالتری برخوردار 

ها خواهد باشند که سبب پذیرش بهتر بیماری در آنمی

این اثرات موجب افزایش اعتماد به نفس، بهبود  شد،

کیفیت زندگی و سبب کاهش اضطراب و استرس می شود 

دهد که های مجود نشان می. عالوه بر این، گزارش(11)

درصدی در  40تواند موجب کاهش فعالیت بدنی منظم می

رگ و میر مرتبط با سرطان و جلوگیری از عود مجدد م

. (12)بیماری در افراد نجات یافته از سرطان پستان شود 

بین فعالیت بدنی، خطر سرطان و بقای کلی با این حال، 

در بیماران مبتال به سرطان یک رابطه مستقیم مقدار پاسخ 

. در این راستا، مشاهده شده است که (13)وجود دارد 

کننده ان پستان شرکتمیزان بقای بیماران مبتال به سرط

در فعالیت بدنی شامل پیاده روی کمتر از یک ساعت/ 

هفته، در مقایسه با زنان کم تحرک با بهبود همراه بوده و 

این اثرات در زنانی که به فعالیت ورزشی با شدت متوسط 

از . (12)ساعت در هفته مشغول بودند، بارزتر بود  5-3بین 

طرفی پیچیدگی زیاد تمرین ممکن است موجب شود تا 

بیماران تمایل خود را برای مشارکت در تمرین از دست 

های تمرینی منعطف برای این بدهند، بنابراین مداخله

تواند بیش مورد پذیرش بیماران قرار گیرد منظور می

. در مجموع تمرین هوازی تداومی با شدت متوسط (14)

ها برای مداخالت ورزشی در ترین توصیهیکی از رایج

بیماران و افراد بهبود یافته از سرطان پستان همیشه مورد 

بوده است، در حالی که در  توجه متخصصین این حوزه

های تمرینی تناوبی شدید های اخیر به کارگیری مدلسال

های به عنوان یک روش تمرینی ایمن و اثربخش برای گروه

مختلف افراد از جمله بیماران دارای شرایط مزمن مورد 

تمرینات . همچنین، (17-15)توجه قرار گرفته است 

های تمرینی، تناوبی شدید در مقایسه با سایر روش

ل جلسات تر است و پایبندی به اجرای کامبخشلذت
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. از طرف دیگر، کمبود (15)باشد تمرینی نیز بیشتر می

های اصلی بیماران برای وقت و انگیزش از جمله محدودیت

نظر ، بنابراین به(18)باشد شرکت در تمرینات ورزشی می

های صورت وهلهرسد که تمرینات تناوبی شدید که بهمی

عنوان یک تواند بهگردد، میتمرینی کوتاه مدت اجرا می

روش تمرینی برای بیماران مبتال به سرطان پستان نیز 

عالوه بر این، مطالعات پایلوت نشان  مورد توجه قرار گیرد.

را  HIITتوانند داده است که بیماران مبتال به سرطان می

با خیال راحت انجام دهند و این شیوه تمرینی از  ایمنی و 

. با این حال، (20، 19)اثربخشی مطلوب برخوردار است 

ر فاکتورهای ( بHIITمقایسه تاثیر تمرینات تناوبی شدید )

عملکردی و کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان 

در مقایسه با تمرینات تداومی با شدت متوسط، یکی از 

. در سواالتی که هنوز دانش ما در مورد آن کافی نیست

نتیجه هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر دو نوع تمرین 

تناوبی شدید و تداومی با شدت متوسط شاخص کیفیت 

گی در بیماران مبتال به سرطان پستان تحت هورمون زند

 باشد.درمانی می

  هامواد و روش

 پژوهش نیمه تجربی حاضر پس از اخذ کد اخالق 

از کمیته اخالق دانشگاه شاهد با کد 

IR.SHAHED.REC.1389.051  و دریافت کد

از  IRCT20200208046418N1کارآزمایی بالینی 

در مرکز  1398مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران در سال 

و نفت تهران انجام  )ع(بخشی دو بیمارستان امام حسینتوان

های شد. تمام مراحل پژوهش، فواید احتمالی و آسیب

ها این حق ها شرح داده شد. آزمودنیاحتمالی به آزمودنی

تمایل را داشتند تا در هر مرحله از پژوهش در صورت عدم 

به ادامه همکاری از طرح خارج شوند. نمونه پژوهش از 

کنندگان )درمان شده از سرطان سینه( به میان مراجعه

 و نفت تهران انتخاب شدند. )ع(های امام حسینبیمارستان

برای محاسبه حجم نمونه بر اساس، ما به میزان بهبود 

واسطه تمرینات به( peak2VOشاخص توان هوازی اوج )

بی شدید در مقایسه با تمرینات تداومی با شدت تناو

طور متوسط متوسط رجوع کردیم، در این مطالعات به

تا  10گزارش شده بود که تمرینات تناوبی شدید حدود 

درصد بیشتر از تمرینات تداومی، شاخص توان هوازی  15

اساس دیگر . بنابراین بر (21)دهد اوج را بهبود می

مطالعات در زمینه مقایسه تاثیر تمرینات تناوبی شدید و 

 مشاهده سرطانی برایتداومی با شدت متوسط در بیماران 

 10 تغییر در توان هوازی اوج، ما به %10 وتوان  80%

بینی منظور پیش. با این حال به(22)آزمودنی نیاز داشتیم 

ریزش احتمالی در آزمودنی، ما پس از بررسی بیش از 

پرونده بیماران بیماران مبتال به سرطان پستان در  350

های محل اجرای طرح، بر اساس نظر و مشورت بیمارستان

ها را معیارهای ورود به نفر از آن 39به پزشک معالج، 

صورت یت شرکت در مطالعه را داشتند، بهمطالعه و رضا

ها( در یکی از ها یا نامهبر زدن کارتۥتصادفی )روش 

نفر(،  13گانه: گروه تمرین هوازی تناوبی )های سهگروه

 12نفر( و گروه کنترل ) 14گروه تمرین هوازی تداومی )

عنوان گروه نفر( قرار گرفتند. در این روش تعدادی کارت به

های بعدی در نظر عداد کارت برای گروهاول و همان ت

بر زدن ۥها باهم )گرفته شد؛ سپس با ادغام کردن کارت

ها( یک کارت خارج شده و تخصیص آن ثبت شـد و کارت

آن کـارت پـس از خـارج شـدن مجدداً بـه جمع سایر 

ها مجدداً باهم ادغام ها برگردانده شد. سپس کارتکارت

شود. این روند تا رسیدن به شده و یک کارت دیگر خارج 

الزم  تصادفی مطابق بـا حجم نمونه ادامه داشت.یک توالی 

نفر از بیماران گروه کنترل، به  2 به ذکر است که تعداد

آزمون حاضر دلیل مشکالت شخصی، در مرحله پس

گروه کنترل  بیماراننفر از  10های نشدند، بنابراین از داده

فاده شده است. ازجمله در تجزیه و تحلیل پایانی است

 60تا  30شرایط ورود به پژوهش داشتن دامنه سنی بین 

درمانی های جراحی، شیمیسال، عدم متاستاز، اتمام دوره

قرار داشتن ماه پس از پایان درمان(،  6تا  3و پرتودرمانی )

های ها و بیماریتحت هورمون درمانی، نداشتن ناهنجاری

های قلبی و عرقی، ، بیماریمزمن مانند دیابت کنترل نشده

هایی که مانع از فعالیت بدنی و تمرین تنفسی و بیماری

شوند، یکسان بودن فاز درمان و نداشتن فعالیت بدنی می

ماه گذشته بود. قبل و بعد از دوره تمرینی  6کافی در 

  FACTGارزیابی کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه 

 انجام شد. 

بررسی نقش یک دوره فعالیت  به FACTGپرسشنامه 

ورزشی تناوبی در بیماران غیرمتاستاتیک سرطان پستان 

   ای گزینه 5سوال  27پردازد. این پرسشنامه شامل می

سوال(،  7حیطه سالمت جسمانی )شامل  4( در 5-0)

سوال(، سالمت  7سالمت اجتماعی/ خانوادگی )شامل 
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 7سوال( و سالمت عملکردی )شامل  6عاطفی )شامل 

سوال( است. ضرایب اعتبار این مقیاس به روش آلفای 

، اجتماعی/خانوادگی 71/0کرونباخ، برای بهزیستی فیزیکی 

و کل پرسشنامه نیز  93/0، کارکردی 78/0، هیجانی 91/0

است. این مقیاس از روایی همزمان و تشخیصی  92/0

 .(23)برخوردار است 

نامه، ساعت شروع ها و اخذ رضایتپس از انتخاب آزمودنی

آزمون ثبت گیری برای هر آزمودنی در پیشپایان اندازهو 

آزمون عیناً تکرار شود. از شد تا تمام شرایط برای پس

ها خواسته شد رژیم متداول خود را در طول دوره آزمودنی

تمرینی در پیش بگیرند و از مصرف هرگونه مکمل بدون 

اطالع پزشک خودداری کنند. با شروع تمرینات از 

های تمرین دعوت شد برای تمرین به ی گروههاآزمودنی

های بخشی بیمارستان مراجعه کنند. گروهبخش توان

های مربوطه زیر را به مدت دوازده هفته و تمرینی پروتکل

صورت سه جلسه در هفته انجام دادند. تمامی تمرینات با به

نظارت پزشک با پایش دقیق ضربان قلب و فشارخون در 

و نفت  )ع(های امام حسینمارستانبخشی بیمرکز توان

ها با تهران انجام شد. پس از دوره تمرینی، از تمام آزمودنی

 آزمون انجام شد.آزمون، پسشرایط پیش

های تمرینی ازلحاظ مدت، شدت، زمان و طراحی پروتکل

های دانشکده پزشکی ورزشی نوع فعالیت، بر اساس توصیه

و  3ات روگنموو با الهام از تحقیق 2(ACSMآمریکا )

( که در این زمینه صورت گرفته است، 2004همکاران )

گر تمرینی توسط پژوهشهای . پروتکل(24)انجام شد 

انتخاب شد و در طول کار، اجرای پروتکل تحت نظارت 

کنندگان گر انجام شد. به همه شرکتمستقیم پژوهش

ورزشی منظم و داده شد که در هیچ برنامه آموزش 

هدفمندی در طول مطالعه شرکت نکنند. تمامی 

های تمرینی شامل دویدن و راه رفتن روی دستگاه برنامه

نوار گردان ابتدا با سرعت و شدت پایین شروع شد. تمرین 

با سرعت و شیب مثبت در نظر گرفته شد. برنامه تمرین 

-65دقیقه گرم کردن با شدت  5تناوبی به شکل زیر بود: 

ای راه رفتن و دقیقه 4وهله  4ضربان قلب بیشینه،  75%

ضربان قلب بیشینه،  %95-85دویدن روی نوار گردان با 

ضربان  %75-65سه دقیقه استراحت فعال کردن با شدت 

های تمرینی )سه وهله قلب بیشینه بین هرکدام از تناوب

                                                 
2 American College of Sports Medicine 
3 Rognmo 

 کردن با شدت  استراحتی( و در نهایت سه دقیقه سرد

ضربان قلب بیشینه بود. در نتیجه کل زمان  65-75%

دقیقه بود. بر همین  33تمرین گروه تمرین تناوبی هوازی 

اساس و با توجه به لزوم ایزوکالریک کردن تمرین که در 

شده است تمرین تداومی ادامه به توضیح آن پرداخته 

ضربان حداکثر  %60تا  50گرم کردن با ضربان  5صورت به

حداکثر ضربان  %75تا  65دقیقه تمرین با شدت  27قلب 

حداکثر  %60تا  50دقیقه سرد کردن با شدت  3قلب و 

ضربان قلب انجام شد. شدت تمرین در دو هفته ابتدایی با 

شده انجام شد و  محدوده پایین شدت ضربان قلب تعیین

های بعدی با محدوده برای افزایش شدت تمرین در هفته

شده، تمرین انجام گرفت. ی شدت ضربان قلب تعیینباال

 33در نتیجه کل زمان تمرین گروه تمرین تناوبی هوازی 

دقیقه بود. برای کنترل شدت  37دقیقه برای گروه تداومی 

تمرین همه بیماران در هر جلسه تمرین با استفاده از 

ضربان سنج پایش شد. تالش شد تمرینات در هر دو گروه 

باشد، مدت و شدت در هر جلسه تمرین ایزوکالریک 

ای تنظیم شود که انرژی مصرفی در هر دو گروه گونهبه

 تمرینی، طی جلسات یکسان باشد. 

شده در  برای ایزوکالریک کردن و محاسبه کل کار انجام

یک جلسه تمرین بر اساس میانگین حداکثر اکسیژن 

زمون آها در پیشآمده از همه آزمودنیدستمصرفی اوج به

شد. میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی اوج همه عمل 

های گروه بود، آزمودنی 29/1ها )لیتر بر دقیقه( آزمودنی

میانگین  %90دقیقه فعالیت با  16تمرین تناوبی هوازی 

 17ای( و دقیقه 4تناوب  4حداکثر اکسیژن مصرفی اوج )

میانگین حداکثر اکسیژن  %60تا  50دقیقه فعالیت با 

های ای بین تناوبدقیقه 3وهله استراحت  3ی اوج )مصرف

دقیقه سرد کردن(  3دقیقه گرم کردن و  5تمرین، 

دقیقه در یک جلسه،  33داشتند، بنابراین در مجموع 

درصد میانگین  90تا  80تمرین داشتند. با توجه به اینکه 

لیتر بر دقیقه و  06/2حداکثر اکسیژن مصرفی اوج، معادل 

میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی اوج  درصد 60تا  50

دست آوردن لیتر بر دقیقه است بنابراین با به 29/1معادل 

ضرب زمان فعالیت در میزان اکسیژن مجموع حاصل 

مصرفی در دقیقه و تقسیم آن بر معادل اکسیژن مصرفی 

لیتر بر دقیقه( زمان تمرین  48/1در گروه تمرین تداومی )

دیگر میزان عبارت دقیقه شد. به 37گروه تداومی برابر با 
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اکسیژن مصرفی در یک جلسه تمرین برای گروه تمرین 

 تناوبی برابر بود با:

4 × × (دقیقه) 4 = 06/2)لیتر بر دقیقه(   )لیتر  961/32

( بر دقیقه  

[( 3 ×3)+5+ × [(دقیقه) 3 1 /29)لیتر بر دقیقه(   )لیتر =

931/21بر دقیقه(   

89/54  =96/32 +93/21 )لیتر بر دقیقه(     

با توجه به اینکه همین میزان اکسیژن باید در گروه تمرین 

دست تداومی در طول یک جلسه مصرف شود، برای به

آوردن زمان یک جلسه تمرین این مقدار را بر معادل 

لیتر بر  1/48اکسیژن مصرفی در گروه تمرین تداومی )

 دقیقه( تقسیم شد بنابراین:

37  =48/1 +89/54  

در نتیجه کل زمان تمرین گروه تمرینات هوازی تداومی با 

دقیقه گرم و سرد  8دقیقه ) 37شدت متوسط در حدود 

تا  65دقیقه تمرین اصلی با  29و  %60تا  50کردن با 

های گروه تمرینات ضربان قلب بیشینه( بود. آزمودنی 75%

منظور سازگاری با هفته اول به 2تناوبی و تداومی در 

ترین شدت ورزش کردند. بر اساس با کم تمرینات

سرعت ها به ها و بهبود عملکرد هریک از آزمودنیسازگاری

ها به و شیب نوار گردان اضافه شد تا از رسیدن آزمودنی

 .(24)ضربان قلب مورد نظر اطمینان حاصل شود 

 تجزیه و تحلیل آماری

برای مقایسه متغیرهای پژوهش و پیدا کردن اثر 

های تمرینی بر این متغیرها، با داری انواع پروتکلمعنی

ها و با توجه به برقراری رعایت فرض همگنی شیب

( ANCOVAها، از آزمون تحلیل کوواریانس )مفروضه

استفاده شد. مقادیر  ≥05/0Pداری در سطح معنی

پراش )کووریت( انتخاب عنوان متغییر همآزمون بهپیش

و تحلیل برای تجزیه  18نسخه   SPSSافزارشد. از نرم

 های پژوهش استفاده شد.داده

 هایافته

های پژوهش از قبیل سن، قد، وزن و اطالعات آزمودنی

صورت میانگین و انحراف استاندارد به شاخص توده بدن به

شده. گزارش  1تفکیک سه گروه مورد مطالعه در جدول 

مچنین اطالعات مرتبط با نمره کل کیفیت زندگی و ه

های آن )بهزیستی اجتماعی، عاطفی، جسمانی و زیرمولفه

شود. نتایج آزمون مشاهده می 2عملکردی( در جدول 

داری بین تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت معنی

ها در پیش آزمون وجود نداشته ها در همه شاخصگروه

 است.

های زوجی نشان داد که نمره مولفه نتایج آزمون تی

بهزیستی جسمانی، اجتماعی، عاطفی، عملکردی و نمره 

کل کیفیت زندگی در گروه تمرینات تناوبی شدید در 

داری داشته مقایسه با مقادیر قبل از مداخله افزایش معنی

(. از طرف دیگر در گروه تدوامی با شدت 2است )جدول 

هزیستی اجتماعی، جسمانی های بمتوسط، تنها نمره مولفه

و نمره کل کیفیت زندگی در پیش آزمون در مقایسه با 

داری را نشان داده است )جدول پس آزمون افزایش معنی

داری در گونه تغییر معنی(. در گروه کنترل هیچ2

 آزمون مشاهده نشده بود. آزمون نسبت به پیشپس

داری ینتایج آنکووا در نمره بهزیستی جسمانی تفاوت معن

( 214/0، اندازه اثر: P=043/0ها نشان داد )را بین گروه

(. با این حال، بر اساس نتایج آزمون تعقیبی 2)جدول 

بونفرونی، بهزیستی جسمانی، تنها در گروه تمرینات 

تداومی با شدت متوسط نسبت به گروه کنترل بهبود 

(. بر اساس نتایج آنکووا، P=010/0دار یافته بود )معنی

گروهی آزمون نمره بهزیستی اجتماعی در بیندیر پسمقا

(، با این حال این مقادیر خیلی به P=066/0دار نبود )معنی

گروهی، نزدیک بود. در آزمون بین 05/0داری سطح معنی

طور تمرینات تناوبی شدید در مقایسه با گروه کنترل به

داری بهزیستی اجتماعی را بهبود بخشیده است معنی

(033/0=P  = بعد بهزیستی 95/3و میانگین تغییرات .)

ها نشان داد داری بین گروهعاطفی تفاوت معنی

(017/0=P :مقایسه دو به دو توسط 268/0؛ اندازه اثر .)

گروه  آزمون تعقیبی بونفرونی، بعد عاطفی در هر دو

و تداومی با شدت  (P=010/0تمرینات تناوبی شدید )

کنترل بهبود  ( نسبت به گروهP=016/0متوسط )

 داری یافته بود. معنی

ها داری بین گروههمچنین در بعد عملکردی تفاوت معنی

(، اما آزمون تعقیبی فقط P=048/0مشاهد شده بود )

دار بین گروه تناوبی شدید با گروه کنترل تفاوت معنی

(050/0=Pرا نشان داد. ما همچنین تفاوت معنی ) داری در

ن سه گروه مشاهده کردیم نمرات کل کیفیت زندگی بی

(001/0=P،  :429/0اندازه اثر .) 
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 های پژوهشهای گروه: ویژگی1جدول 

 متغیرهای تحقیق

 گروه

 نفر( 13) 1

(SD±Mean) 

 نفر( 14) 2

(SD±Mean) 

 نفر( 10) 3

(SD±Mean) 

 90/44±02/5 36/49±05/8 54/44±06/9 سن )سال(

 00/159±33/5 93/157±05/6 85/160±22/4 متر(قد )سانتی

 94/68±18/11 32/76±48/13 72/68±01/10 وزن )کیلوگرم(

 شاخص توده بدن

 )کیلوگرم بر مترمربع(
28/4±62/26 49/6±37/30 88/4±37/27 

    مرحله بیماری
Stage 1 2 2 0 

Stage 2 5 6 5 

Stage 3 6 6 5 
    نوع درمان
 3 4 5 المپکتومی

 4 2 3 ماستکتومی

 10 14 13 رادیوتراپی

 10 9 10 درمانیشیمی

    هورمون درمانی
 9 13 12 تاموکسیفن

 1 1 1 لتروزول
 = گروه کنترل3= گروه تداومی، 2= گروه تناوبی، 1

 
 

 های پژوهشهای کیفیت زندگی در گروهگروهی مولفهگروهی و بین: مقادیر توصیفی و مقایسه تغییرات درون2 جدول
 متغیر           
 گروه

میانگین  آزمونپس آزمونپیش
 تغییرات

95%CI   برای
 تغییرات

 مقایسه بین گروهی
 P P ES (SD±میانگین ) (SD±میانگین )

        بهزیستی جسمانی
 -93/2تا  33/2 -30/0 803/0 80/8 ± 51/4 10/9 ± 8/6 کنترل

 70/0تا  69/5 20/3 * 018/0 11/ 50± 76/4 30/8 ± 09/3 تداومی 214/0 # 043/0
 43/0تا  36/2 4/1 * 010/0 20/10 ± 76/3 80/8 ± 85/3 تناوبی شدید

        بهزیستی اجتماعی
 -08/5تا  08/3 1 594/0 90/15 ± 93/6 90/16 ± 96/6 کنترل

 0/09 – 90/3 2 * 042/0 40/18 ± 01/5 40/16 ± 22/4 تداومی 189/0 066/0
 90/0 – 69/3 30/2 * 005/0 80/21 ± 82/3 47/4 ± 5/19 تناوبی شدید

        بهزیستی عاطفی
 -99/5 – 39/1 -30/2 193/0 10/7 ± 17/3 40/9 ± 12/5 کنترل

 -77/1 – 57/5 9/1 272/0 40/11 ± 96/5 50/9 ± 48/5 تداومی 268/0 # 017/0
 32/1 – 68/3 5/2 * 001/0 10/11 ± 51/3 60/8 ± 42/4 تناوبی شدید

        بهزیستی عملکردی
 -99/5 – 07/3 -70/0 684/0 80/19 ± 49/9 50/20 ± 96/5 کنترل

 13/0 – 53/4 20/2 062/0 90/20 ± 72/3 70/18 ± 98/2 تداومی 209/0 # 048/0
 32/1 – 68/3 60/2 * 021/0 20/23 ± 78/4 54/5 ± 60/20 تناوبی شدید

        (FACTGنمره کل )
 -19/13 – 59/4 -30/4 303/0 60/51 ± 40/9 90/55 ± 36/13 کنترل

 44/1 – 95/13 7 * 021/0 20/60 ± 65/9 50/52 ± 56/7 تداومی 429/0 # 001/0
  80/8 * 000/0 30/66 ± 73/4 50/57 ±68/6 تناوبی شدید

 گروهیدار بینتفاوت معنی #آزمون      دار نسبت به پیشتفاوت معنی *
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گروهی، افزایش قابل توجهی در های بیندر مقایسه تفاوت

نمرات کل کیفیت زندگی در گروه تمرینات تناوبی شدید 

(001/0=P و تمرینات ) تداومی با شدت متوسط

(005/0=P ( نسبت به گروه کنترل مشاهده شده )جدول

( 8/8های تناوبی شدید )(. هرچند میزان بهبود در گروه2

( باالتر بود، 7در مقایسه با گروه تداومی با شدت متوسط )

 دار نبود. اما از نظر آماری این تغییرات معنی

 بحث

تمرینات تناوبی  هفته 12نتایج این پژوهش نشان داد که 

متوسط موجب  تداومی با شدت هوازی شدید و تمرینات

بهبود و افزایش شاخص کل کیفیت زندگی نسبت به گروه 

ها نسبت به قبل شود و سطح کیفیت زندگی آنکنترل می

که هیچ اختالف در حالیاز دوره تمرینی باالتر گزارش شد. 

کیفیت ها و نمره کل داری در خرده مقیاسآماری معنی

تداومی با شدت زندگی بین گروه تمرینات تناوبی شدید و 

در  ترمتوسط مشاهده نشد، اما با توجه به بهبود بیش

 تغییرات نمره کل کیفیت زندگی گروه تناوبی شدید

= میانگین تغییرات( نسبت به گروه تداومی با شدت 8/8)

رسد روند نظر می= میانگین تغییرات( به7/7متوسط )

فیت کیفیت با درصد بیشتر تغییرات در افراد بهبود کی

این،  تحت تمرینات تناوبی شدید مشاهده شود. عالوه بر

نمرات کل کیفیت زندگی در گروه کنترل نسبت به مقادیر 

(، بر این اساس ما -30/4پیش از مداخله کاهش یافته بود )

مشاهده کردیم که در گروه تمرینات ورزشی افزایش 

دهنده شود که نشانها مشاهده میولفهدار در این ممعنی

نقش مثبت دوچندان فعالیت ورزشی در پیشگیری از 

 باشد.  کاهش کیفیت زندگی و همزمان بهبود آن می

های فعالیت بر اساس شواهد موجود، شرکت در برنامه

های جسمانی و تواند موجب بهبود مولفهبدنی منظم می

 به سرطان همچنین کیفیت زندگی در بیماران مبتال

( 2015پستان شود، در این راستا، سویشر و همکاران )

اند که فعالیت بدنی منظم بعد از درمان گزارش کرده

سرطان، منجر به بهبود کیفیت زندگی در زنان بهبود یافته 

. بتاگلینی و همکاران (25)شود از سرطان پستان می

ای سیتماتیک در مورد تاثیر تمرینات ( طی مطالعه2014)

ورزشی در بازماندگان سرطان پستان، گزارش کردند که 

طور کلی تمرینات ورزشی سبب کاهش خستگی، عالیم به

افسردگی و  بهبود کیفیت زندگی در این گروه از بیماران 

 .(26)شود می

با توجه نقش موثر فعالیت بدنی در ارتقای کیفیت زندگی 

در همه افراد جامعه به ویژه بیماران، اکثر مطالعات به 

بررسی تاثیر فعالیت ورزشی تداومی با شدت متوسط بر 

های کیفیت زندگی در زنان مبتال به سرطان شاخص

ا این حال مطالعات محدودی نیز اند. بپستان پرداخته

های وجود دارند که تاثیر تمرینات تناوبی شدید بر مولفه

اند. در یکی کیفیت زندگی در این گروه از بیماران پرداخته

( تاثیر تمرینات 2015از این مطالعات، توهی و همکاران )

تناوبی شدید بر کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان را با 

داومی با شدت متوسط مقایسه کردند گروه تمرینات ت

تواند به دو مداخله تمرینی میها یافتند که هر . آن(27)

های کیفیت زندگی ختم شود اما تفاوت بهبود مولفه

های تمرینات هوازی تناوبی شدید و دار بین مداخلهمعنی

فعالیت هوازی تداومی با شدت متوسط مشاهده نکردند، 

که با نتایج مطالعه ما همخوانی دارد. در این مطالعه، 

دار شاید به نتایج معنی پیشنهاد شده بود که برای مشاهده

حجم نمونه باالتری نیاز باشد. نتایج پژوهش حاضر با 

های انجام شده در حوزه بررسی های برخی از پژوهشیافته

اثرات فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط بر کیفیت 

زندگی زنان مبتال به سرطان پستان در این زمینه موافق 

( 1393اران )بوده است. برای مثال زارعیان و همک

گیری کردند که تمرینات هوازی با شدت متوسط نتیجه

موجب کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش شاخص 

شود، کیفیت زندگی در بیماران مبتال به سرطان پستان می

تواند در نتیجه فعالیت ورزشی بر اساس ماهیت خود می

. (28)تأثیر مطلوبی بر این سه مولفه روانی داشته باشد 

( تاثیر مثبت تمرینات ورزشی بر 2004هدلی و همکاران )

کاهش افسردگی، اضطراب، خستگی و بهبود کیفیت 

زندگی بیماران مبتال به سرطان سینه را گزارش کرد 

شود، بیشتر این مطالعات گونه که مشاهده می. همان(29)

های ورزشی هوازی با شدت پایین به بررسی تاثیر فعالیت

های یا متوسط بر کیفیت زندگی و سایر مولفه

شناختی در بیماران و یا افراد بهبود یافته از سرطان روان

گونه که اشاره شد، دانش ما در اند.  همانپرستان پرداخته

های هوازی تناوبی شدید بر ثیر فعالیتارتباط با تا

های مختلف کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان مولفه

پستان تحت درمان محدود است. در این راستا، میج ول و 



 

 

... اتـد و تمرینـوازی تناوبی شدیـه اثرات تمرینات هـمقایس 31  

33-32 (:3)14  

( مشاهده کردند که تمرینات تناوبی 2017همکاران )

شدید موجب بهبود بعد عاطفی کیفیت زندگی در زنان 

 (30)شود درمانی میمبتال به سرطان پستان تحت شیمی

که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد. ما نیز مشاهده 

اوبی شدید نه تنها موجب بهبود بعد کردیم که تمرینات تن

شود، آزمون میعاطفی کیفیت زندگی در مقایسه با پیش

داری بلکه در مقایسه با گروه کنترل نیز بهبود معنی

تواند عملکرد مشاهده شد. جلسات تمرینی نظارت شده می

عاطفی را بهبود دهد که احتماال ناشی از تعامل بین مربی 

. با توجه به اینکه در تمرینات (31)کننده است و مشارکت

مل نزدیکی با آزمودنی با نظارت بر تناوبی شدید، مربی تعا

های تمرینی و استراحت فعال دارد، احتماال اجرای وهله

این مولفه یکی از عوامل مرتبط با مشاهده بهبود در این 

بعد از کیفیت زندگی در گروه تمرینات تناوبی شدید بوده. 

عنوان یکی از همچنین افزایش خودکارآمدی به

اطفی در افراد بزرگسال و های بهبود عملکرد عمکانیسم

کننده در جلسات ورزشی پیشنهاد شده سالمند شرکت

، از این رو ممکن است این بهبود بعد عاطفی (31)است 

ناشی از بهبود احساس توانایی اجرای جلسات تمرینی 

شدید و درک امکان برگشت دوباره به زندگی )احیای 

 مجدد( در بیماران مبتال به سرطان باشد.

افراد،  با توجه به تأثیر مستقیم ورزش و بر روحیه

کننده روانی آسیب دیده در این بیماران شرکتهای مولفه

هایی در تمرینات ورزشی بهبود خواهد یافت. بهبود مولفه

مانند افسردگی و اضطراب که بخش اعظم زندگی بیمار را 

تواند عملکردهای روزانه افراد دهد، میتحت تأثیر قرار می

و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی این بیماران خواهد شد. 

های ورزشی بیمار، خود را در ع با شرکت در فعالیتدر واق

کنار سایر افراد جامعه احساس کرده و با سایر افراد ارتباط 

کنند که این امر باعث افزایش امید به زندگی و برقرار می

شود ها میدر نتیجه کاهش افسردگی و اضطراب در آن

. با انجام فعالیت ورزشی اعتماد به نفس فرد افزایش (32)

کند که باعث یافته و بیمار خود را توانمند احساس می

خود نیز  شود در زندگی شخصی و در ارتباط با خانوادهمی

های روزمره احساس مفید بودن را داشته باشد و به فعالیت

کیفیت زندگی خود را ارتقا خود بپردازد و بدین طریق 

بخشد. در این راستا بر اساس شواهد موجود تمرینات 

تواند احساس شادابی و نشاط را برای تناوبی شدید می

بیمار به همراه داشته باشد که باعث تغییر نگرش افراد به 

وجود آمدن احساس امید و شادی در شرایط بیماری و به

و اضطراب را در این  ها شود که این امر نیز افسردگیآن

در نتیجه تالش برای . (15) بیماران کاهش خواهد داد

ایجاد شرایط روحی و روانی مطلوب عادی در بیماران 

ها را د روش زندگی آنتوانمبتال به سرطان پستان می

تغییر داده و کیفیت زندگیشان را بهبود بخشد. ارتقای 

های روانی در این بیماران سطح زندگی و بهبود مؤلفه

ها تواند تا حد زیادی باعث بهبود عالئم بیماری در آنمی

 شود. 

مقایسه مدل تمرینات تناوبی شدید با تمرینات تداومی با 

های استاندارد برای زار و روششدت متوسط، استفاده از اب

گیری متغییرها و همچنین طراحی تمرینات و اندازه

شرکت منظم آزمودنی در جلسات تمرینی و میزان 

ها به برنامه از جمله نقاط قوت مطالعه حاضر پایبندی آن

باشد. از طرف دیگر حجم کم نمونه یکی از می

که  شودباشد. پیشنهاد میهای این پژوهش میمحدودیت

در مطالعات آتی از حجم نمونه بیشتری استفاده شود. ما 

برای تعیین حجم نمونه از مقادیر بهبود توان هوازی به 

واسطه تمرینات تناوبی شدید گزارش شده توسط مطالعات 

شود که پیشین استفاده کردیم، بر این اساس پیشنهاد می

 توان از میزان تغییرات نمره کیفیتبرای حجم نمونه می

های ورزشی واسطه شرکت در فعالیتزندگی در بیماران به

 استفاده کرده. 

 گیرینتیجه

دو  نتایج این پژوهش به صورت کلی نشان داد که هر

مداخله تمرینات تناوبی شدید و تمرینات تداومی با شدت 

متوسط موجب بهبود چشمگیر شاخص کل کیفیت زندگی 

. با این حال در زنان مبتال به سرطان پستان خواهد شد

ها، حجم نمونه تر این برنامهالزم است برای مقایسه دقیق

رسد که نظر میبزرگتری در نظر گرفته شود. در مجموع به

بتوان تمرینی تناوبی شدید را مانند تمرینات تداومی با 

عنوان یک مداخله ایمن و موثر برای شدت متوسط به

طان پستان بهبود شاخص کیفیت زندگی زنان مبتال به سر

 پیشنهاد داد.  
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 تقدیر و تشکر 
مورد حمایت مادی و  و برگرفته از طرح پژوهشی این مقاله

از همه شرکت  باشد.معنوی پژوهشگاه علوم ورزشی می

      شود.کنندگان و پژوهشگاه علوم ورزشی تقدیر و تشکر می

 تعارض منافع

در  یتعارض منافع گونهچیدارند که هیاعالم م سندگانینو

 .پژوهش حاضر وجود ندارد
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