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  چكيده 
طيف وسيعي از موجب  درماني شيمي جمله آن از هايدرمان و بيماري اين. است جهان در شايع سرطان دومين پستان سرطان: مقدمه

 پستان سرطان به بيماران مبتال زندگي كيفيت عالمتي هايمقياس تأثير يوگا بر تعيين مطالعه اين از هدف .شودعاليم و عوارض جانبي مي

  .درماني است شيمي تحت
گيري سرطان پستان از طريق نمونه به مبتال بيمار زن 40 يوگا،ي اي قبل و بعد از مداخلهدر اين كارآزمايي باليني دو مرحله: روش بررسي

) نفر 20(و كنترل ) نفر 20(شيمي درماني بيمارستان سيدالشهدا اصفهان، انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه يوگا  در دسترس در بخش
 8گروه كنترل بدون دريافت هيچگونه طب مكمل به مدت دقيقه اي يك روز در ميان، در مقابل  75ي يوگا مداخله شامل برنامه .قرار گرفتند

 درمان و پژوهش سازمان زندگي و پرسشنامه كيفيت جمعيتي و باليني؛ مشخصات پرسشنامه بر مشتمل هاداده آوريجمع ابزار. هفته بود

ن به سرطان پستان و پرسشنامه استاندارد اختصاصي جهت بررسي كيفيت زندگي در مبتاليا) (EORTC QLQ-C30سرطان اروپا 
(EORTC QLQ-BR23) د ماه از ابتداي خردا 3متخصص آنكولوژي، طي  يك به چهره با بيماران توسط چهره مصاحبه صورت بود كه به

 .سپس اطالعات به دست آمده تجزيه و تحليل آماري شد. گرديد تكميل 1391تا پايان مردادماه 
 - 0.859(دادند د و شاهد عالئم بيماري به طور معكوسي كيفيت زندگي را تحت الشعاع قرار ميقبل از مداخله، در هر دو گروه مور: هايافته

= r،0.001<p .(هاي عالمتي كاهش قابل توجهي مشاهده شد؛ اما عالئمي نظير بعد از مداخله هر چند كه در تمام نمرات مربوط به مقياس
كيفيت زندگي  يكل نمره ميانگين. دار بودندريزش مو و عوارض جانبي درمان معني تهوع و استفراغ، درد، اختالل خواب، يبوست، ناراحتي از

  .را به خود اختصاص داد 81.7 ± 1.34  تعيين شد كه بعد از مداخله، نمره 1.3  اريمع انحراف با 49.6قبل از مداخله در گروه يوگا 
  يوگا بهبود اثر در درماني شيمي تحت پستان سرطان به مبتاليان يزندگ آن و كيفيت درمان و سرطان از ناشي شايع عالئم: گيرينتيجه

 مراكز در مددجويان از دسته اين زندگي كيفيت ارتقا در هزينه و كم راحت مؤثر، روش يك عنوان به توانيوگا مي برنامه از بنابراين .يابدمي

  .كرد استفاده آنها به حمايتي مربوط - مراقبتي و درماني
  . درمانييوگا، عالئم، كيفيت زندگي، سرطان پستان، شيمي: يهاي كليدواژه
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     مقدمه
سال گذشته به طور قابل  20بقا از سرطان پستان در 
و عمدتاً به تشخيص زودتر و ) 1(توجهي بهبود يافته است 

هاي جديد براي جلوگيري از عود نسبت داده شده درمان
طوالني مدت و  ها در زنده ماندنپيشرفت درمان). 2(است 

كنترل بهتر بيماري و درمان عوارض مرتبط با بيماري، 
تعداد زيادي از بيماران مبتال . نتايجي را نشان داده است

درماني به تنهايي به سرطان هستند كه براي آنها شيمي
درماني در تركيب با گيرد؛ يا اين كه شيميانجام مي

ارائه  ١ادجووانتپرتودرماني و جراحي، يا توأم به عنوان نئو
حال، اكثر بيماران، با طيف وسيعي از عاليم با اين. شودمي

 خوابي، و عوارض جانبي مانند تهوع، استفراغ، درد،  بي

عالوه بر ). 4و  3(شوند اشتهايي و خستگي مواجه ميبي
اين، مشكالت رواني اجتماعي اغلب با تشخيص سرطان و 

رخي از بيماران، براي ب). 5(كند متعاقب آن بروز مي
 تشخيص و درمان سرطان، مترادف با زندگي روزمره

و در نتيجه از دست رفتن حجم و قدرت ) 6(غيرفعال 
يوگا در كمك به بيماران سرطاني ). 8و  7(عضالني است 

هاي روزانه و عادي، كمك در براي انجام  مناسب فعاليت
دستيابي به آرامش و كاهش استرس، و افزايش كيفيت 

تواند يوگا   نمي). 9(دگي بيماران سرطاني با ارزش است زن
تواند احساس بهتر و ديدگاه سرطان را معالجه كند اما مي

زنان با تشخيص سرطان پستان، از . بهتري فراهم سازد
  موضوعات روانشناسي مختلفي نظير ترس و مرگ رنج 

از طرفي درمان به شكل جراحي، شيمي درماني و . برندمي
ماني نيز انواع عوارض جانبي درمان در بدن را ايجاد پرتودر

به عالوه اين موضوع، كيفيت زندگي بيماران . كنندمي
در يك مطالعه، برنامه يوگا به . دهدسرطاني را كاهش مي

طور معناداري در سطح آماري و به طور مشخص در سطح 
هاي مختلف كيفيت زندگي باليني، بهبودهايي در جنبه

تمرينات يوگا با تمركز بر روح و جسم ). 10(داشته است 
تر اين بيماران به زندگي و بهبود  بيماران در بازگشت سريع

آموزش تمرينات به منظور . كيفيت زندگي نقش دارد
بهبود ظرفيت جسماني و كيفيت زندگي و كاهش خستگي 

اي معرفي شده است اما در اين زمينه مطالعات مداخله
اند، ه تحت شيمي درماني بودهكمي بر روي بيماراني ك

، 12، 11(انجام شده است و شواهد اندكي موجود است 

                                                 
1Neoadjuvant  

، نيز )2010(چاندواني و همكاران  نتايج مطالعه). 14و  13
هاي يوگا از نظر آماري و باليني نشان داده است كه برنامه

هاي قابل توجهي در ابعاد كيفيت زندگي زنان پيشرفت
در ). 15(ت درمان داشته است مبتال به سرطان پستان تح

با ) 2012(و همكاران  ٢يك مطالعه مروري توسط بوفارت
عنوان منافع جسماني و رواني يوگا در بيماران سرطاني؛ به 
كاهش زياد ديسترس، اضطراب، و افسردگي اشاره شده 

همچنين كاهش متوسطي در خستگي و افزايش . است
و  انيمتوسط در كيفيت زندگي عمومي، عملكرد هيج

عملكرد اجتماعي ديده شده ولي اثرات روي عملكرد 
  ). 16(جسماني و خواب كمتر بود و معني دار نشد 

در آنكارا نيز مؤيد آن ) 2010( ٤و ياگلي ٣هاي اولگريافته
است كه نمرات كيفيت زندگي بيماران پس از برنامه يوگا 
 بهتر از نمرات بدست آمده قبل از برنامه يوگا بوده و يوگا

در كمك به دستيابي به آرامش و كاهش استرس ارزشمند 
و  ٥در تحقيقي ديگر توسط اسپيد اندروز). 9(است 

، بهبود كيفيت زندگي و )2010(همكاران در كانادا 
عملكرد رواني در بازماندگان سرطان پستان با شركت در 

اي ديگر كه توسط در مطالعه). 17(يوگاي ديده شد  برنامه
پزشكي سرطان اندرسون دانشگاه تگزاس، محققين مركز 

زن كه جراحي پستان داشته و براي سرطان  61روي 
هفته تحت پرتودرماني بودند؛ زناني كه  6پستان به مدت 

دو هفته كالس يوگا داشتند، تقريباً در هر سطح از معيار 
باالتري برخوردار بودند و خستگي كمتر و مشكالت خواب 

در اين تحقيق، عالئم . نمودند ي كمتري را گزارشروزانه
خستگي، مشكل خواب، عالئم بازو و عالئم پستان، از ديگر 
مشكالت شايع گزارش شده توسط بيماران تحت شيمي 

مطالعات اخير نشان ). 18(درماني حتي بعد از مداخله بود 
تواند منافع سالمتي مهمي در دهند كه يوگا ميمي

ندگان سرطان پستان برداشته باشد و كيفيت زندگي بازما
اي يوگا براي بازماندگان هفته 7يك برنامه . را بهبود بخشد

سرطان توسط محققين در دانشكده حركت شناسي 
انجام گرفت كه در آن به مطالعه منافع  ٦دانشگاه كالگاري

. جسماني و روانشناسي ناشي از متغير يوگا پرداختند
مشخص مطالعه مشاركت كنندگان نشان داد كه به طور 

                                                 
2Buffart 
3Ulger 
4Yagli  
5Speed-Andrews  
6Calgary 
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آنها از بهبودهاي جسماني و روانشناسي نظير كاهش 
خُلقي، استرس و افسردگي برخوردار پذيري و كجتحريك
بنابراين يوگا به عنوان يك فعاليت جسماني ). 18(بودند 

مفيد، بالقوه مفيد است و بايد براي بازماندگان سرطان 
با وجود اين كه تحقيقات، اثر مثبت ). 19(منظور گردد 

ا را بر افزايش عملكرد و كيفيت زندگي و كاهش عالئم يوگ
اند، در كشور ما هنوز تحقيقي در اين زمينه نشان داده

هاي طب مكمل يافت نشده است و به طور معمول، برنامه
هاي درماني اين مددجويان قلمداد از جمله يوگا جزء برنامه

امروزه بررسي كيفيت زندگي به دليل  .شودنمي
مبتاليان به  درماني و ميزان بقاي -تشخيصي هاي پيشرفت

سرطان پستان به عنوان يك موضوع مهم سالمت مورد 
زيرا اهميت . قرار گرفته است توجه بسياري از محققان

با شناخت ). 18(كيفيت زندگي بيشتر از خود زندگي است 
هاي مناسب جهت  توان به اتخاذ شيوه دقيق اين پديده مي
فعاليت فيزيكي به  .هداشتي پرداختب مقابله با اين مشكل

عنوان يك روش غيردارويي و مفيد در تسريع بهبود پس از 
جراحي و كاهش عوارض ناشي از شيمي درماني همچنين 
در بهبود عوارض روان شناختي مورد توجه قرار گرفته 

تواند كيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان  است كه مي
دم كنترل مناسب عوارض همچنين ع. پستان را باال ببرد

ناشي از درمان سرطان پستان، سبب تشديد اثرات منفي 
بر كيفيت زندگي بيماران شده و ممكن است هر نوع 

هاي مزيتي از اين افزايش بقا را به دليل افزايش هزينه
ضرورت اتخاذ تدابيري در زمينه . عوارض جانبي خنثي كند

يت زندگي كنترل عوارض بيماري و درمان و ارتقاي كيف
، به طوري كه بهبود و شودآنان به شدت احساس مي

ارتقاي كيفيت زندگي بايد به عنوان يكي از اهداف اوليه در 
چون در نظام خدمات . درمان سرطان در نظر گرفته شود

بهداشتي درماني، بيماران به عنوان مشتريان اصلي اين 
طه با شوند، توجه به ديدگاه بيماران در رابنظام مطرح مي

ريزي در جهت كيفيت زندگي، عامل مهمي در زمينه برنامه
از اين رو، با توجه به . شودارتقا كيفيت محسوب مي

اي جمعيت مبتاليان به سرطان پستان و مشكالت عديده
كه اين گروه از مددجويان با آن مواجه هستند، 
  پژوهشگران بر آن شدند تا با بررسي تأثير يوگا بر 

متي كيفيت زندگي مبتاليان به سرطان هاي عالمقياس
پستان تحت شيمي درماني، گام مؤثري در جهت كاهش 

مشكالت مددجويان و ارتقاي سطح كيفيت زندگي آنها 
  .بردارند

  
  ها مواد و روش

 مطالعه حاضر يك كارآزمايي باليني است كه در دو مرحله
 اجراي(قبل و بعد از مداخله، پژوهشگر تأثير متغير مستقل 

مورد بررسي قرار ) حيطه عالئم(را بر متغير وابسته ) يوگا
جامعه اين پژوهش را كليه بيماران زن مبتال به . دهدمي

  سرطان پستان تشكيل داده است كه به منظور 
اصفهان مراجعه  )ع(درماني به بيمارستان سيدالشهداشيمي
گيري و با از بين اين افراد بر اساس فرمول نمونه. اندكرده

نفر انتخاب  40توجه به معيارهاي ورود به مطالعه تعداد 
به طول  1391گيري از خرداد لغايت مردادماه نمونه. شدند

 65تا  25معيارهاي ورود شامل؛ دارا بودن سن . انجاميد
سال، تشخيص بيماري سرطان پستان بر اساس نتايج 

 IIو  Iپاتولوژيك در حداقل دو ماه گذشته، مرحله 
سرطان، انواع جراحي ماستكتومي بر روي پاتولوژيك 

پستان، شيمي درماني تركيبي، عدم استفاده از ساير 
هاي طب مكمل در زمان پژوهش، و معيارهاي خروج روش

 2از مطالعه شامل؛ عود بيماري، مدت بيماري كمتر از 
هاي ديگر، اختالل ذهني، هفته، هم ابتاليي به بيماري

به . ي پستان بوده استسابقه بدخيمي، جراحي قبلي رو
% 20ها، با در نظر گرفتن منظور جلوگيري از ريزش نمونه

ها براي هر گروه بر اساس تخصيص ، تعداد نمونه٧سايش
نفر در هر  24(تصادفي ساده در دو گروه تجربي و كنترل 

با هماهنگي متخصص آنكولوژي بر . تعيين گرديد) گروه
از اين . ام گرديدگيري انجروند انتخاب و ارجاع، نمونه

نفر به دليل  3نفر به دليل بيماري همراه و  5جمعيت 
 40ها بر روي انصراف از مطالعه حذف و نهايتاً بررسي

نفر و در  20مددجوي واجد شرايط منقسم در گروه مورد 
  .نفر صورت پذيرفت 20گروه شاهد نيز 

فرم  -1: پرسشنامه استفاده شده است 3در اين مطالعه از 
پرسشنامه  -2وري اطالعات مشخصات جمعيتي، آجمع

متعلق به سازمان  ORTC QLQ– C30.V.3استاندارد 
اروپايي تحقيقات و درمان سرطان كه جهت بررسي 
كيفيت زندگي در مبتاليان به سرطان به طور كلي استفاده 

سرطان  از ناشي شايع نشانگان و حيطه عالئم 9شود و مي

                                                 
7Attrition 



  ايران هاي پستان بيماري ةفصلنام                                        .  .. هاي عالمتي كيفيت زندگيتأثير يوگا بر مقياس

٦٠  

ستفراغ، درد، تنگي نفس، خستگي، تهوع و ا(آن  درمان و
اختالل خواب، كاهش اشتها، يبوست، اسهال و مشكالت 

گيري و يك حيطه كلي كيفيت زندگي را اندازه) اقتصادي
 0-100امتيازات گرفته شده هر حيطه بر مبناي . كندمي

امتياز بيشتر در نمره كلي كيفيت زندگي نشان . است
 شديدتر انههاي عالمتي، نشدر حيطه و بهتر دهنده سطح

 EORTCپرسشنامه استاندارد -3. باشدبودن عاليم مي

QLQ-BR23.V.3  كه اين پرسشنامه اختصاصي به
 4بررسي كيفيت زندگي در مبتاليان به سرطان پستان در 

ناراحتي از ريزش مو، عوارض جانبي درمان، (حيطه عالئم 
اين پرسشنامه حتماً . پردازدمي) عالئم بازو، عالئم پستان

روايي . تكميل شود QLQ-C30ايد به همراه پرسشنامه ب
-QLQو  QLQ-C30نسخه فارسي پرسشنامه  پايايي و

BR23  و  21، 20(در مطالعات قبلي بررسي شده است
پس از بيان هدف از انجام مطالعه، اطمينان دادن به  ).22

آنان جهت محرمانه ماندن اطالعات و جلب همكاري 
انه شركت در تحقيق در اختيار داوطلبان، فرم رضايت آگاه

بيماران قرار گرفت و از آنان خواسته شد نظر خود را 
-نسبت به شركت در طرح پژوهشي با امضاي فرم رضايت

به تمامي مددجويان پيرامون اختياري . نامه اعالم دارند
بودن شركت در پژوهش، امكان خروج از طرح بدون 

العاتي به اي از مداخله؛ اطمحدوديت و در هر مرحله
. صورت شفاهي و كتبي در فرم رضايت آگاهانه داده شد

براي اطمينان از ايمن بودن مداخالت و عدم وجود 
خطرات احتمالي، كليه مداخالت قبل از اجرا مورد تأييد 
كميته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

اطالعات توسط فرد متخصص آنكولوژي به . قرار گرفت
. آوري شدچهره به چهره با بيماران جمع بهصورت مصاح

 8از بيماران گروه شاهد درخواست گرديد در طول مدت 
هاي طب مكمل نظير يوگا هفته تحقيق، از انواع روش

طي اين مدت، محقق فقط از طريق . استفاده ننمايند
هاي مورد نظر را در گروه شاهد پيگيري تماس تلفني نمونه

، بار ديگر ضمن هفته 8پس از ). باريك  هر دو هفته(نمود 
دعوت از گروه شاهد، پرسشنامه در اختيار آنان گذاشته 

  پس از آخرين مرحله . شد تا آن را تكميل نمايند
هايي در مورد يوگا و پمفلت آوري اطالعات، آموزشجمع

آموزشي به گروه كنترل نيز داده شد و مددجويان جهت 
ها به انجمن اميد مهر اصفهان استفاده از يوگا و ساير برنامه

هاي وابسته به مركز بيماريابي، پژوهش و درمان بيماري

ارجاع داده ) ع(پستان واقع در بيمارستان سيدالشهدا 
اي داده شد سپس به بيماران گروه يوگا معرفي نامه. شدند

يوگا ديگر به طور  تا بر اساس قرارداد در يك مؤسسه
يوگا به طور رايگان استفاده هفته تمرينات  8رايگان از 

هفته در فاصله يك ساعت  8جلسات يوگا به مدت . نمايند
تكنيك . شددقيقه روزهاي زوج هر هفته اجرا مي 15و 

هاي اهم آموزش. يوگاي مورد استفاده، يوگاي آسانا بود
هاي ها و رباطها، تاندونداده شده شامل كشش ماهيچه
ها به موقع در ماهيچههاي مفاصل در حد مناسب، انقباض

هاي پيچشي و و سراسر بدن، حركات معكوس، حالت
  هاي تنفسي و هاي تعادلي، تكنيكخمشي، وضعيت

كننده براي اطمينان از هر شركت. بود ٨سازي بدنآرام
كه او بتواند به سالمت تمرينات را اجرا كند، مورد توجه اين

ام يوگا به منظور اطمينان از انج. گرفتكافي قرار مي
درماني، به آنها توسط زنان مبتال به سرطان تحت شيمي

چك ليست ثبت انجام تمرين در منزل داده شد و از آنان 
خواسته شد كه حداقل روزي دو بار تمرين را انجام داده و 
. در چك ليست ثبت تمرين خانگي مربوطه عالمت بزنند

در شروع جلسه بعدي پس از دريافت چك ليست، مطالب 
- وزشي گذشته، مرور و به سؤاالت افراد پاسخ داده ميآم

هفته پس از اتمام مداخله، كيفيت زندگي  8. شد
پس . گيري شدمددجويان گروه تجربي مجدداً اندازه

ها از آوري اطالعات در دو مرحله، براي تحليل دادهازجمع
مستقل،  tزوج، آزمون  tآزمون (روش توصيفي و تحليلي 

، آزمون دقيق فيشر، من ويتني يو، آزمون كاي اسكوئر
) آناليز واريانس، ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن

براي مقايسه متغيرهاي كمي در دو گروه، از . استفاده شد
هاي قبل و بعد در هر گروه مستقل و براي اندازه tآزمون 

-براي مقايسه متغيرهاي رتبه. زوج استفاده شد tاز آزمون 

ويتني و براي متغيرهاي كيفي من اي در دو گروه آزمون
اسمي آزمون كاي اسكوئر و در صورت لزوم آزمون دقيق 

  .فيشر بكار گرفته شد
  

  هايافته
 51.42 ± 7.8 بيماران ميانگين و انحراف معيار سني

اكثريت غيرشاغل و  و همه بيماران متأهل. تعيين شد
تحصيالت  بيشتر بيماران همچنين. بودند ساكن شهر

                                                 
8
Relaxation 
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ميانگين و انحراف معيار . و يا زير ديپلم داشتند ابتدايي
سال و شاخص توده بدن  20.5 ± 3.7سن اولين زايمان 

كلي كيفيت زندگي قبل  نمره ميانگين. بود 27.16 3.22±
  . تعيين شد 58.66 ± 2.09از مداخله در هر دو گروه 

هاي عالمتي، بيشترين مشكالت بيماران قبل از در مقياس
   و انحراف ب؛ كاهش اشتها با ميانگينمداخله به ترتي

  ، درد61.67±2.7، كاهش خواب 65± 27.52معيار 
، عالئم پستان 58.89 ± 18.06، خستگي ±60.83 2.31

 51.67 ± 33.72، ناراحتي از ريزش مو 55.83 ± 19.14
. ديده شد 51.39 ± 13.71و عوارض جانبي درمان 

نحراف معيار كمترين مشكل مرتبط با اسهال با ميانگين و ا
ارتباطي ميان متغيرهاي دموگرافيك . بود 10 ± 1.57

نظير سن بيمار، سن منارك، سن اولين زايمان، تعداد 
 بارداري، شاخص توده بدن، سطح تحصيالت، وضعيت مالي

ساير . و متغيرهاي باليني با نمره حيطه عالئم مشاهده نشد
متغيرهاي باليني از قبيل سابقه بستري شدن به علت 
بيماري فعلي، زمان تشخيص بيماري، درجه تمايز يافتگي 

داري را با نمره تومور و درگيري غدد لنفاوي ارتباط معني
همچنين بين ميانگين نمره . حيطه عالئم نشان ندادند

عالئم با متغيرهاي محل سكونت، وضعيت شغلي،  حيطه
هاي ضدبارداري خوراكي، شيردهي، يائسگي، مصرف قرص

 خيم پستان، و سابقه سرطان خوش هايريسابقه بيما

 داري ديده نشددر اقوام نزديك بيمار ارتباط معني

)0.05> p.(  
قبل از مداخله، در هر دو گروه يوگا و كنترل عالئم  

بيماري به طور معكوسي كيفيت زندگي را تحت الشعاع 
همچنين ). r ،0.001 <p= -0.859(دادند قرار مي
هاي عالمتي راف معيار مقياسميانگين و انح مقايسه

 8كيفيت زندگي عمومي در گروه كنترل قبل و بعد از 
هفته، نشان داد كه تمامي عالئم به جز اختالل خواب، 
روند بهبود داشته و عالئمي نظير درد، اختالل خواب و 

داري با كيفيت زندگي ناراحتي از ريزش مو، ارتباط معني
   ). 1جدول ( ) p >0.05(داشته است 

در گروه يوگا بعد از مداخله، هر چند كه در ميانگين 
تمامي نمرات مربوط به عالئم بيماري كاهش قابل توجهي 
مشاهده شد اما عالئمي نظير تهوع و استفراغ، درد، اختالل 
خواب، يبوست، ناراحتي از ريزش مو و عوارض جانبي 

، كه بر نمره كلي )p >0.05(درمان معني دار شده بود 
  ).2جدول (زندگي تأثيرگذار بود كيفيت 

مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات حيطه  -1جدول 
  عالئم در گروه كنترل قبل  و بعد از مداخله

ميانگين و انحراف  حيطه عالئم*
 معيار

ميانگين و انحراف 
 معيار

 30.99±17.20 34.44±23.33 خستگي

 2.63±6.24 9.16±13.76 تهوع و استفراغ

 14.03±19.45 30±25.7 درد

 10.53±15.91 16.67±17.09 تنگي نفس

 49.12±43.55 36.67±34.02 اختالل خواب

 12.28±19.90 21.67±29.16 كاهش اشتها

 3.50±10.51 10±15.67 يبوست

 00000 6.67±13.68 اسهال

 39.47±47.85 60.53±41.28 ناراحتي از ريزش مو

 13.15±10.17 34.72±24.30 عوارض جانبي درمان

 27.48±14.98 25.55±18.77 عالئم بازو

 23.83±14.35 45.4±19.77 عالئم پستان

  .نمره بيشترنشانه وضعيت بدتر است*
  

مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات حيطه  -2جدول 
  عالئم در گروه يوگا قبل  و بعد از مداخله

 بعد قبل حيطه عالئم*

ميانگين و انحراف  
 معيار

نحراف ميانگين و ا
 معيار

 29.44±5.43 58.88±18.06 خستگي

 7.5±8.5 38.33±16.31 تهوع و استفراغ

 11.66±13.35 60.83±23.11 درد

 16.66±17.09 18.33±17.01 تنگي نفس

 28.33±12.21 61.66±27.09 اختالل خواب

 11.66±16.31 65±27.51 كاهش اشتها

 5±12.21 13.33±16.75 يبوست

 0000 10±15.62 اسهال

 50±44.91 51.66±33.72 ناراحتي از ريزش مو

 13.88±6.11 51.38±13.71 عوارض جانبي درمان

 33.88±17.09 37.77±17.06 عالئم بازو

 22.08±17.57 55.83±19.13 عالئم پستان

  .نمره بيشترنشانه وضعيت بدتر است*
  

آزمون تي مستقل نشان داد كه قبل از مداخله، ميانگين 
الئم در گروه يوگا با گروه كنترل اختالف حيطه ع نمره

؛ اما بعد از مداخله، )P=0.986( معنادار نداشته است
ميانگين نمره حيطه عالئم در گروه يوگا به طور معناداري 
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همچنين آزمون تي ). P>0.001(كمتر از گروه شاهد بود 
زوجي نشان داد كه در گروه كنترل، ميانگين نمره حيطه 

؛ )P=0.001( خله، تفاوت معناداري داشتهعالئم بعد از مدا
و در گروه يوگا نيز، ميانگين نمره حيطه عالئم بعد از 
 مداخله به طور معناداري كمتر از قبل از مداخله بوده است

)0.001 <P () 1نمودار.(  
 به طور كلي، در مورد دو متغير كيفيت زندگي و حيطه

نمرات . مندرج است 3 عالئم، نتايج در جدول شماره

ها، هاي پاسخمربوط به اين خصوصيات كه از جمع رتبه
ي بدست آمده است؛ حاكي از آن است كه تغييرات نمره

قبل از  كيفيت زندگي گروه يوگا، شامل تفاضل نمره
) تغيير= بعد -قبل(مداخله و نمره بعد از مداخله 

زوج نشان داد كه بين  tآزمون آماري . است 0.3±32.1
كيفيت زندگي در بيماران  بعد از مداخلهنمرات قبل و 
دار وجود دارد درماني، تفاوت معنيتحت شيمي

)0.001<p .(كيفيت  در مورد گروه كنترل، تغييرات نمره
بود كه از نظر آماري  16.6±4.5قبل و بعد  زندگي در دوره

ميانگين  همچنين مقايسه). p=0.047(دار است معني
گي بعد از مداخله، در گروه يوگا كيفيت زند تغييرات نمره

مستقل حاكي از آن  tو گروه كنترل با استفاده از آزمون 
دار وجود داشته است بود كه بين آنها تفاوت معني

)0.005=p .( در مورد حيطه عالئم در گروه يوگا تغييرات
بوده كه از نظر آماري  -29±3.9قبل و بعد از مداخله  نمره

در گروه كنترل ). p> 0.001(دار است معنيداراي تفاوت 
است كه داراي تفاوت  -11.3±6.7نيز تغييرات قبل و بعد 

ضمنا ًمقايسه تغييرات در دو ). p= 0.001(دار است معني
). p> 0.001(داري را نشان داد گروه نيز تفاوت معني

هفته، در هر دو  8شود بعد از همانطور كه مالحظه مي
كيفيت زندگي افزايش و نمره  ا نمرهگروه كنترل و يوگ

حيطه عالئم كاهش يافته است اما در گروه يوگا بهبود 
  . خوردنمره بيشتري به چشم مي

  گيريبحث و نتيجه
به طور كلي روند تغييرات كيفيت زندگي عمومي در فاصله 

هفته پس از اتمام مداخالت، نشان دهنده  8زماني قبل تا 
ر حيطه عالئم كيفيت زندگي مؤثر بودن تمرينات يوگا ب

با توجه به اين كه دو گروه، . مددجويان گروه تجربي است
شناختي، اختالف آماري معني زيست از نظر متغيرهاي

توان گفت كه داري نداشتند، با اطمينان بيشتري مي
تغييرات كيفيت زندگي عمومي مددجويان گروه تجربي 

  .ناشي از انجام مداخله بوده است
دهد كه سن مددجويان همتراز با سني نشان ميميانگين 

كشورهاي توسعه يافته است، كه در مغايرت با برخي 
تحقيقات انجام شده در ايران است كه بيشترين درصد 

اند گزارش كرده 35-49مبتاليان را در گروه سني 
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  هاه تفكيك گروهميانگين و انحراف معيار نمرات قبل و بعد مداخله و تغييرات ب: 3جدول 
  گروه شاهد  گروه يوگا موارد
  p-value  تغييرات  بعد  قبل p-value  تغييرات  بعد  قبل  

كيفيت
  زندگي

1.3± 49.6  1.34 ± 81.7  0.04±32.1  0.001 <  23.1 ± 49.5  18.6 ± 66.1  4.5±16.6  0.047  

  0.001  - 11.3±6.7  36.3 ± 7.1  47.6 ± 13.8  > 0.001  -29±3.9  18.5 ± 6.3  47.5 ±10.2  حيطه عالئم
 

، )2006(و همكاران  ٩در مطالعه كلوس ريد). 23و24(
 51.18سرطان پستان ميانگين سني مددجويان مبتال به 

ميانگين ) 2008(و همكاران  ١٠سال، در مطالعه سوزان
 52ديگري ميانگين سني  سال و در مطالعه 58.9سني 

اين مسأله، ). 26و  25، 19(سال گزارش گرديده است 
هاي اخير در اهميت و لزوم توجه به مددجويان را در سال

  . دهدايران نشان مي
سد بيماران گروه يوگا براي ردر اين بررسي به نظر مي

تر، در سازگاري با شرايط موجود و كسب بهبودي سريع
و همكاران  ١١كرامر. اندمندي از يوگا داوطلب بودهبهره

كنند، بسياري از بيماران و بازماندگان بيان مي) 2012(
شان سرطان پستان، از يوگا براي سازگاري با بيماري

 12پس از مداخله، در  هشت هفته). 27(كنند استفاده مي
داري در هر دو گروه كنترل مقياس عالمتي، بهبودي معني

و تجربي ايجاد شد و در گروه يوگا نسبت به گروه كنترل 
ها در تغييرات بيشتري بارز بود كه روند كاهش ميانگين

در . يوگا است گروه يوگا خود نمايانگر مؤثر بودن برنامه
داري ، بهبود معني2011ن و همكارا ١٢تحقيقي مشابه، باور

در معيارهاي خستگي، عملكرد جسماني، خلق افسرده و 
كيفيت زندگي بازماندگان سرطان پستان پس از انجام يوگا 

اند و حتي در سه ماه پيگيري بعد از مداخله، گزارش نموده
بيمار  88نيز، روي ) 2009(و همكاران  ١٣وادي راجا). 28(

هاي با برگزاري كالس 3و  2مبتال به سرطان پستان درجه 
روز، كاهش  10دقيقه روزانه به مدت  60يوگا به مدت 

  خوابي، بي معناداري در ديسترس رواني، خستگي،
اشتهايي گزارش نمودند و اثرات مفيد با مداخله يوگا را بي

                                                 
9Culos-Reed 
10Suzanne 
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در مديريت عالئم مرتبط با سرطان و درمان در بيماران 
  ). 29(اند سرطان پستان متذكر شده

هاي عالمتي تايج همچنين بيانگر كاهش تمامي مقياسن
با توجه به اين كه درد، خستگي و . در گروه يوگا هستند

كاهش اشتها از جمله عوارض مزمن سرطان پستان و به 
هاي آن هستند و بسياري از مددجويان اين ويژه، درمان

و ) 30(كنند عوارض را تا مدت زمان طوالني تجربه مي
ستگي و درمان آن پيچيده بوده و به ندرت پيشگيري از خ

توان گفت ؛ مي)5( كنددرمان دارويي محض، كفايت مي
مداخالت يوگا بر كاهش بخشي از مشكالت مزمن و شايع 

و  ١٤حائردان. مددجويان گروه تجربي تأثيرگذار بوده است
زن مبتال به  14، با مطالعه يوگا روي )2008(همكاران 

اي دقيقه 75هفته در جلسات  10سرطان پستان به مدت 
بهبود معناداري را در خستگي، افسردگي، اثرات منفي، 

اضطراب، سالمت روان و كيفيت زندگي كلي مشاهده     
) 2008(و همكاران  ١٥نتايج مطالعه سوزان). 26(اند كرده

نيز مؤيد اين موضوع است كه پس از ده هفته انجام يوگا با 
سازي عميق و آرامتنفسي  هاي جسمي،تركيبي از وضعيت

اي توسط زنان مبتال به سرطان دقيقه 75هاي در كالس
پستان، بهبود معناداري بين قبل و بعد از مداخله در 
سالمت كلي كيفيت زندگي و كاهش خستگي آنان 

تقريباً يك سوم بازماندگان ). 25(مشاهده شده است 
يك  ها بعد از تكميلها يا سالسرطان پستان، براي ماه

نتايج يك . كننددرمان موفق، خستگي را تجربه مي
هاي خاصي براي افراد مطالعه، مداخله يوگا شامل وضعيت

با مشكالت و شرايط طبي خاص را براي بيماران مبتال به 
كند كه داند و پيشنهاد ميسرطان پستان قابل پذيرش مي

تواند اثرات مفيدي روي خستگي مقاوم بعد از يوگا مي
ها نشان داده است كه بررسي). 26(داشته باشد  درمان
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ترين و گرانبارترين عوارض جانبي خستگي از جمله شايع
درماني است كه منجر به آسيب يا كاهش ناشي از شيمي

هر چند كه بيشترين اثرات . شودفعاليت جسماني مي
جانبي ناشي از داروهاي خاص ضد سرطان است اما 

ري، بلكه با داروهاي آنتي خستگي نه تنها با خود بيما
  ). 4و  3(نئوپالستيك نيز همراه است 

ها نشان داده كه حتي در گروه عدم در اين بررسي يافته
داري وضعيت كيفيت زندگي و مداخله نيز در حد معني

. عالئم بعد از مداخله نسبت به قبل از آن بهبود يافته است
دهد كه ها در گروه كنترل نشان ميروند كاهش ميانگين

زمان يك عامل كليدي بوده و بهبودي در عالئم و كيفيت 
اما در گروه يوگا بهبود . زندگي مستلزم گذشت زمان است

عالئم در سطح بيشتري مشهود است كه خود بيانگر 
. هفته تمرين است 8تأثيرات مثبت مداخله در مدت 

توان گفت احتماالً استفاده از يوگا بتواند بنابراين مي
هبود عالئم و كيفيت زندگي عمومي و بازگشت موجب ب

تر به زندگي روزمره، در بيماران مبتال به سرطان سريع
در حالي كه نتايج برخي . پستان تحت شيمي درماني باشد

دارد كيفيت زندگي بيماران ، بيان مي)2010(تحقيقات 
سرطاني در گروه يوگا به طور معناداري بهبود يافته است 

ج متضاد در يك ارزيابي سيستميك و ؛ نتاي)31و  9(
، )2012(و همكاران   (Cramer)متاآناليز توسط كرامر

كند كه اثرات كوتاه مدت يوگا واضح نبوده و در بيان مي
تواند باشد ارتباط با كيفيت زندگي به دور از تورش نمي

)27 .(  
عنايت به كوتاه بودن زمان انجام مطالعه، اين مسأله  با

با توجه به اين كه عالوه بر . كندتعميم نتايج را محدود مي
مددجو، خانواده نيز تحت تأثير بيماري و پيامدهاي آن 

 رسد با شركت دادن خانوادهگيرد، به نظر ميقرار مي
 تري دستمددجو در برنامه يوگا، بتوان به نتايج مطلوب

هاي اين طرح پژوهشي، با توجه به محدوديت هزينه. يافت
امكان اجراي مداخله براي تعداد بيشتري از بيماران مقدور 

با استفاده از نتايج اين پژوهش پزشكان، پرستاران و . نشد
ترين مشكالت درماني با شناخت عمدهساير اعضاي تيم

  درماني بيماران مبتال به سرطان پستان تحت شيمي
هاي درماني اين يوگا را جزيي از برنامه توانند برنامهمي

مددجويان قرار دهند و با توسعه تمرين يوگا به بيماران در 
در . تكميل درمان سرطان نقش مؤثري داشته باشند

بيان شده است، انتقال از يك درمان ) 2011(اي مطالعه
تواند براي بيماران فعال و بازگشت به زندگي روزمره مي

زيرا اين بيماران در درازمدت همان . يلي پراسترس باشدخ
. كنندسطح از مراقبت و توجه پزشكي را دريافت نمي
بدن  -آموزش به بيماران براي انجام يك تكنيك ذهن

تواند اين شبيه يوگا به عنوان يك مهارت سازگاري مي
تحقيقات بعدي بايد ). 26(گونه مشكالت را كاهش دهد 

ضوع بپردازند كه كدام يك از انواع يوگا به بررسي اين مو
توانند منافع يك از بيماران ميمفيدتر است و كدام

  .بيشتري از مداخالت يوگا را دريافت دارند
  

  تشكر و قدرداني
آباد تأمين اين طرح توسط دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف

اعتبار شده و با مشاركت معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 
نامه مورد ن به اجرا در آمده است و پرسشپزشكي اصفها

استفاده در اين مطالعه متعلق به سازمان اروپايي تحقيقات 
است كه بدين وسيله  (EORTC) و درمان سرطان

 درمانيهمچنين از بيماران بخش شيمي. شودقدرداني مي
كه نهايت همكاري را در اجراي  )ع(بيمارستان سيدالشهداء

  .شودسگزاري مياند سپااين طرح داشته
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