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مطالعات طب ورزشی

آيا تمرينات مقاومتي بر تعادل و انعطافپذيري بيماران مبتال به سرطان پروستات
تأثير دارد؟
نادر رهنما ،1عفت بمبئيچي ،2حميدرضا صادقيپور
 .1استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه

3

اصفهان*

 .2دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه اصفهان
 .3گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خلیج فارس
تاريخ دريافت1394/02/25 :

تاريخ پذيرش1395/03/10:

چکيده
سرطان پروستات از جمله سرطانهای متداول در مردان بوده که تأثيرات منفی بسياری بر سيستمهای عضالنی ـ اسكلتی
بدن دارد؛ ازاينرو ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثير برنامۀ تمرينات مقاومتی بر تعادل و انعطافپذيری بيماران مبتال
به سرطان پروستات میباشد .بدينمنظور 24 ،نفر از بيماران مبتال به سرطان غيرمتاستاتيک پروستات شهرستان اصفهان
بهصورت داوطلبانه در اين پژوهش شرکت نمودند و بهصورت تصادفی و مساوی در دو گروه تجربی و کنترل تقسيم شدند.
بيماران گروه تجربی بهمدت  10هفته به انجام تمرينات مقاومتی پرداختند ،اما بيماران گروه کنترل به درمان عادی خود
ادامه دادند .قبل و بعد از دورۀ تمرينی ،تعادل ايستا (با چشمان باز و بسته) و انعطافپذيری تمامی بيماران ارزيابی شد.
نتايج نشان میدهد که تعادل پای برتر )چشم باز و بسته( و غيربرتر (چشمان باز) بيماران گروه تجربی ،بهطور معناداری
بعد از دورۀ تمرينی افزايش يافته است؛ درحالیکه تغيير معناداری در گروه کنترل مشاهده نمیشود .ميزان انعطافپذيری
بيماران گروه تجربی نيز بهشكل معناداری بهبود يافت ،اما در گروه کنترل تغيير معناداری مشاهده نشد .از يافتههای اين
پژوهش میتوان نتيجه گرفت که تمرينات مقاومتی برای تعادل و انعطافپذيری بيماران مبتال به سرطان پروستات مفيد
میباشد و میتواند بهعنوان يک مداليته برای اين دسته از بيماران توصيه شود.
واژگان کليدي :سرطان پروستات ،تعادل ،انعطافپذيری

* نویسنده مسئول

Email: rahnamanader@yahoo.com

64

مطالعات طب ورزشی شماره  ،19بهار و تابستان 1395

مقدمه
سرطان بهعنوان یكی از مهمترین بیماریهای قرن حاضر بوده و در برخی از کشورها بهعنوان دومین
علت مرگومیر بعد از بیماریهای قلب و عروق بهشمار میرود ( )1،2و هر سال ،میلیونها نفر در اثر
ابتال به سرطان جان خود را از دست میدهند ( .)3در میان انواع سرطان ،سرطانهای ریه و پروستات
در مردان بسیار متداول هستند ( .)4در سرطان پروستات ،سلولهای بدخیم از بافت غددی پروستات
نشأت میگیرند ،بهطور نامنظم تكثیر میشوند و منجر به افزایش حجم غدۀ پروستات میگردند (.)5
احتمال ابتال به سرطان پروستات در طول زندگی ،یك به شش است ( .)6حدود  19درصد از کل
سرطانها در کشورهای توسعهیافته از نوع سرطان پروستات میباشد ( .)7پژوهشها نشان میدهد که
 30تا  50درصد از مردان باالی  50سال به این نوع سرطان مبتال میشوند ( .)8فاکتورهای بیشماری
در ایجاد این نوع بیماری نقش دارند و در مراحل اولیۀ بیماری ،بهندرت عالئم ایجاد میشود .وجود
عالئمی نظیر درد و انسداد مجاری ادرار اغلب نشاندهندۀ پیشرفتهبودن موضعی و یا متاستاتیكبودن
آن است ( .)9برای تشخیص بیماری پروستات میتوان آنتیژن اختصاصی پروستات 1را اندازهگیری
کرد ( .)10برهمیناساس ،مؤسسۀ اورولوژی آمریكا ،اندازهگیریهای منظم و سالیانۀ این آنتیژن در
مردان ،بهویژه افراد باالی  50سال را توصیه میکند (.)11
برای درمان سرطان پروستات راههای درمانی مختلفی وجود دارد که از آن جمله میتوان به جراحی،
پرتودرمانی ،هورموندرمانی و شیمیدرمانی اشاره کرد که هریك از این درمانها ،عوارض خاص خود
را دارند؛ بهعنوانمثال ،استفاده از هورموندرمانی باعث کاهش ترشح هورمون تستوسترون و درنتیجه،
آتروفی عضالنی و کاهش قدرت عضالنی میشود ( .)9،10،12چاقی سارکوپنیك نیز از جمله عوارض
درمانی سرطان پروستات است که امروزه در میان این بیماران شایع میباشد .در پژوهشی که بر روی
 40نفر از بیماران مبتال به سرطان پروستات انجام شد ،افزایش  2/4درصدی وزن همراه با افزایش
 9/4درصدی تودۀ چربی و نیز کاهش  2/7درصدی تودۀ عضالنی این بیماران گزارش شد (.)13
افزایش این فاکتورها زمینهساز بروز بیماریهای قلبی ـ عروقی و افزایش معضالت این بیماران میباشد
( .)9،13،14پژوهشها نشان دادهاند که بیماران مبتال به سرطان پروستات که تحت درمانهای فوق
قرار دارند ،دچار مشكالت مختلفی از جمله کاهش ناتوانی در انجام کارهای روزانه ،ضعف بدنی ،آتروفی
عضالنی ،کاهش تودۀ استخوانی و میزان دانسیتۀ مواد معدنی استخوان و درنهایت ،کاهش میزان
فعالیت بدنی میشوند .کاهش سطح فعالیت بدنی نیز خود عاملی در جهت افزایش تودۀ چربی ،افزایش
سطوح کلسترول بدن ،کاهش آمادگی جسمانی و درنهایت ،کاهش کیفیت زندگی این بیماران میشود
(16ـ.)13
)1. Prostate Specific Antigen (PSA
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با توجه به تأثیر منفی روشهای درمانی سرطان پروستات بر ویژگیها و فاکتورهای بدنی ،مداخلۀ
ورزش و فعالیتهای جسمانی از جمله موضوعات پژوهشی کاربردی میباشد که موردتوجه پژوهشگران
قرار گرفته است .مطالعات نشان داده است که تمرینات مقاومتی ،تأثیر معناداری بر آمادگی عضالنی،
میزان خستگی ،فاکتورهای خونی و شاخصهای التهابی بیماران دارد ،اما تأثیر چندانی بر ترکیب بدنی
نمیگذارد (18ـ)16؛ لذا ،با عنایت به اندکبودن اطالعات درخصوص تعادل ،انعطافپذیری و ترکیبات
بدنی بیماران ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر برنامۀ تمرینات مقاومتی بر این متغیرها در بیماران
مبتال به سرطان پروستات میباشد.
روش پژوهش
از بین بیماران مبتال به سرطان پروستات مراجعهکننده به بیمارستان سیدالشهدای اصفهان در
سالهای ( )1390و ( )1391جهت درمان ،تعداد  24بیمار که بهلحاظ شدت بیماری در مراحل یك،
دو و سه قرار داشتند و از بیماران مبتال به سرطان غیرمتاستاتیك پروستات بهشمار میرفتند ،بهصورت
دردسترس انتخاب شدند و بهشكل داوطلبانه در این پژوهش شرکت نمودند .کلیۀ بیماران شرکتکننده
در این پژوهش ،طی دورۀ مطالعاتی ،بهصورت هر  28روز یكبار و با دوز  3/75میلیگرم ،بهطور
یكسان از داروی آگونیست هورمون رهاکنندۀ لوتینی استفاده نمودند.
پس از شناسایی بیماران ،آشنایی با هدف و شیوۀ اجرای پژوهش و تكمیل فرم رضایتنامه ،در مرحلۀ
پیشآزمون ،تعادل ،انعطافپذیری و ترکیبات بدنی تمامی بیماران اندازهگیری گردید .سپس ،بیماران
بهصورت تصادفی در دو گروه تجربی ( 12نفر) و کنترل ( 12نفر) قرار داده شدند .بیماران گروه کنترل
به درمان عادی خود ادامه دادند و از انجام هرگونه برنامۀ تمرینی و یا مداخله اجتناب نمودند ،اما
بیماران گروه تجربی بهمدت  10هفته و هفتهای سه جلسه با رعایت تمامی موارد و اصول علمی حاکم
بر تمرین ،تحت نظر مربیان مجرب و متخصص و با توجه به شرایط خاص بدنی و جسمانی به انجام
تمرینات مقاومتی پرداختند .پس از سپریشدن این برنامه ،مجدداً در شرایطی مشابه با پیشآزمون،
متغییرهای پیشآزمون موردارزیابی قرار گرفت.
اندازهگيری تعادل ايستا :ارزیابی تعادل روی پای برتر و غیربرتر و با چشم باز و بسته انجام شد.
حین اجرای وضعیتها ،فرد دستها را بهصورت ضربدری روی سینه میگذاشت و پای غیراتكا را 10
سانتیمتر باال میآورد؛ بهطوریکه با پای اتكا در تماس نبود و روی عالمت ضربدری که در فاصلۀ سه
متری بود تمرکز مینمود .به محض افتادن پا ،یا تماس پای غیراتكا با پای اتكا و یا بازشدن چشم در
وضعیت چشم بسته ،آزمون قطع میشد .هر وضعیت باید سه مرتبه آزمون میشد ،اما بهدلیل
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خستهشدن و بیحوصلگی در انجام تست ،تستها دو مرتبه انجام شدند .شایانذکر است که فرد در
هر وضعیتی که قرار میگرفت ،زمان ایستادن در آن وضعیت بهعنوان تعادل ایستا ثبت میگردید.
اندازهگيری انعطافپذيری :انعطافپذیری آزمودنیها با استفاده از آزمون "بشین و برس" و از طریق
تختۀ انعطافپذیری و براساس معیارهای استاندارد رایج ارزیابی شد.
اندازهگيری ترکيبات بدنی :ترکیبات بدنی آزمودنیها با استفاده از کالیپر هارپندن 1ساخت کشور
انگلیس ارزیابی شد .بدینشكل که نقاط سینهای ،شكمی و رانی توسط پژوهشگران عالمت زده میشد
و با استفاده از کالیپر ،سه مرتبه اندازهگیری میگشت و میانگین اندازهها بهعنوان اندازۀ نهایی ثبت
میگردید و در فرمولی که یك نرمافزار محاسبۀ درصد چربی سه نقطهای بود قرار داده میشد تا درصد
چربی محاسبه گردد.
برنامۀ تمرينی :هر جلسه تمرین شامل :گرمکردن (حرکات کششی بهمدت پنج دقیقه) ،برنامۀ اصلی
و سردکردن (پیادهروی و حرکات کششی بهمدت پنج دقیقه) بود .شدت تمرینات نیز براساس  60تا
 70درصد یك تكرار بیشینه 2تنظیم شد .آزمودنیها نه حرکت را با دو ست و  8تا  12تكرار انجام
میدادند .ذکر این نكته ضرورت دارد که برنامه از  60درصد یك تكرار بیشینه شروع میشد و هر زمان
بیماران میتوانستند هر حرکت را بیش از  12تكرار انجام دهند 2/5 ،کیلوگرم به وزنهها اضافه
میگشت .قابلذکر است که حداکثر استراحت بین هر حرکت ،دو دقیقه بود.
عالوهبراین ،حرکات با استفاده از دستگاه دینافورس( 3ساخت کره جنوبی) انجام شدند .ترتیب انجام
حرکات براساس یك حرکت باالتنه و یك حرکت پایینتنه بود که شامل :جلوی پا ،بلندشدن روی
پنجه (دوقلو) ،پشت پا ،پرس سینه ،سرشانه ،پرس باالی سر ،پشت بازو ،جلوی بازو و دراز و نشست
اصالحشده میشد .قابلذکر است که دادهها با استفاده از نسخۀ جدید نرمافزار اس .پی .اس .اس 4و با
روشهای آماری تی وابسته و تی مستقل موردآنالیز قرار گرفت.

نتايج
1 . Harpenden Caliper
2. 1RM
3. Dynaforce
4. SPSS
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یافتهها نشان میدهند که بهدنبال  10هفته تمرین ،تعادل پای برتر با چشم باز بهشكل معناداری در
گروه تجربی افزایش یافته است ()T=2 ،P<0/05؛ درحالیکه در گروه کنترل ،تغییر معناداری مشاهده
نمیشود ( .)T=0/19 ،P>0/05بین دو گروه نیز تفاوت معناداری به چشم نمیخورد (،P>0/05
 ( )T=1/16شكل شمارۀ یك).

تعادل پای برتر با چشمان باز

پیش آزمون
پس آزمون

شكل 1ـ تعادل پای برتر با چشمان باز

درخصوص تعادل پای غیربرتر با چشمان باز نیز نتایج نشان داد که در پی  10هفته تمرین مقاومتی،
تعادل بهصورت معناداری بهبود یافته است ( .)T=2/4 ،P<0/05بااینحال ،در گروه کنترل تغییر
معناداری مشاهده نمیشود ( .)T=1/8 ،P>0/05بین دو گروه تجربی و کنترل نیز تفاوت معناداری
وجود ندارد ( ( )T=0/69 ،P>0/05شكل شمارۀ دو).
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تعادل پای غير برتر با چشمان باز

پیش آزمون
پس آزمون

شكل 2ـ تعادل پای غيربرتر با چشمان باز

در ارتباط با تعادل پای برتر با چشمان بسته نیز یافتهها بیانگر این بود که تمرینات مقاومتی ،تأثیر
معناداری بر آن ندارد ( .)T=1/6 ،P>0/05در گروه کنترل نیز تغییر معناداری مشاهده نشد (،P>0/05
 ،)T=0/59اما بین دو گروه تجربی و کنترل ،تفاوت معناداری در تعادل پای برتر با چشمان بسته
گزارش گردید ( ( )T=2/2 ،P<0/05شكل شمارۀ سه).

تعادل پای برتر با چشمان بسته

پیش آزمون
پس آزمون

شكل 3ـ تعادل پای برتر با چشمان بسته
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عالوهبراین ،یافتهها درمورد تعادل پای غیربرتر با چشمان بسته نشان میدهند که پس از  10هفته
تمرینات مقاومتی ،افزایش معناداری در گروه تجربی به چشم میخورد ()T=2/5 ،P<0/05؛ درحالیکه
در گروه کنترل ،کاهش معناداری در تعادل پای غیربرتر مشاهده میشود (.)T=2/6 ،P<0/05
بااینحال ،تفاوت معناداری بین دو گروه ثبت نگردیده است (( )T=0/20 ،P>0/05شكل شمارۀ چهار).

تعادل پای غير برتر با چشمان بسته

پیش آزمون
پس آزمون

شكل 4ـ تعادل پای غيربرتر با چشمان بسته

در ارتباط با انعطافپذیری بیماران گروه تجربی ،بعد از  10هفته تمرینات مقاومتی ،بهبودی معناداری
مشاهده شد ()T=3/12 ،P<0/05؛ درحالیکه در گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نگردید
( .)T=0/29 ،P>0/05درمجموع ،نتایج نشان میدهد که میزان انعطافپذیری گروه تجربی بهشكل
معناداری بیشتر از گروه کنترل است (( )T=2/74 ،P<0/05شكل شمارۀ پنج).
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ميزان انعطاف پذيری

تجربی
کنترل

شكل 5ـ مقايسۀ آزمون انعطاف (سانتیمتر) دو گروه کنترل و تجربی

همچنین ،نتایج درخصوص وزن بیانگر این است که بیماران گروه تجربی کاهش معناداری داشتهاند
()T=2/9 ،P<0/05؛ درحالیکه تغییر معناداری در گروه کنترل مشاهده نمیشود (( )P>0/05شكل
شمارۀ شش).

پیش آزمون

شكل 6ـ ميزان تغيير وزن آزمودنیهای پژوهش (کيلوگرم)

تغيير وزن آزمودنی ها

پس آزمون
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عالوهبراین ،یافتهها درمورد شاخص تودۀ بدنی نشان میدهد که بیماران گروه تجربی کاهش معناداری
داشتهاند ( ،)T=3 ،P<0/05اما تغییر معناداری در گروه کنترل به چشم نمیخورد ( ( )P>0/05شكل
شمارۀ هفت).

پیش آزمون
ميزان تغييراتBMI

پس آزمون

شكل 7ـ ميزان تغييرات شاخص تودۀ بدنی آزمودنیها

درمورد چربی بدن نیز نتایج بیانگر این است که بیماران گروه تجربی ،کاهش معناداری داشتهاند
()T=4/3 ،P<0/05؛ درحالیکه این عامل در گروه کنترل بهصورت معناداری افزایش یافته است
( .)T=2/7 ،P<0/05درخصوص ترکیبات بدنی نیز تنها در شاخص چربی بدنی بین دو گروه کنترل و
تجربی تفاوت معناداری مشاهده میشود ( ( )T=3/7 ،P<0/05شكل شمارۀ هشت).
*

*
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شكل 8ـ ميزان تغييرات چربی بدن آزمودنیها

ميزان چربی بدن

پیش آزمون
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بحث و نتيجهگيري
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر برنامۀ تمرینات مقاومتی بر تعادل ،انعطافپذیری و ترکیبات بدنی
بیماران مبتال به سرطان پروستات بود .نتایج نشان داد که تمرینات مقاومتی باعث افزایش معناداری
در تعادل پای برتر با چشم باز و بسته و پای غیربرتر با چشمان باز در گروه تجربی شده است که با
یافتههای پژوهشهای پیشین همخوانی دارد ( .)16،17،19نتایج مشابهی نیز در افراد سالم و با انجام
برنامههای قدرتی و مقاومتی بر تعادل گزارش شده است ( .)20کاهش تعادل یكی از عوارض شیوۀ
درمانی سرطان پروستات ،بهویژه استفاده از روش درمانی حذف آندروژن 1میباشد که میتواند منجر
به عملكرد ضعیف ،زمینخوردن ،شكستگی و افزایش مشكالت بیماران شود ( .)21اهمیت تعادل در
تمامی فعالیتهای روزانه بر کسی پوشیده نیست .استفاده از تمرینات قدرتی میتواند در رسیدن به
این هدف کمكکننده باشد .همچنین ،تمرینات مقاومتی میتواند از طریق اعمال استرس بر دستگاه
عصبی عضالنی باعث بهبود وضعیت تعادل شود.
عالوهبراین ،میزان انعطاف گروه تجربی در این پژوهش بهدنبال تمرینات مقاومتی بهطور معناداری
بهبود یافت .در پژوهشهای پیشین ،تأثیر برنامههای ورزشی بر میزان انعطافپذیری بیماران مبتال به
سرطان پروستات بررسی نشده بود؛ بااینحال ،در پژوهش کلدن 2و همكاران ،افزایش معناداری در
انعطافپذیری زنان مبتال به سرطان سینه پس از  16هفته تمرین مشاهده شد ( .)22درهرحال،
تمرینات مقاومتی میتواند موجب افزایش قابلیت کشسانی تاندونها و لیگامنتها و نیز افزایش تودۀ
عضالنی و قابلیت انقباض عضالت شود .عالوهبراین ،این تغییرات موجب افزایش دامنۀ حرکتی عضالت
و مفاصل و بهبود وضعیت انعطاف آنها میشود (.)20،23
در این پژوهش بهدنبال  10هفته تمرینات مقاومتی ،کاهش معناداری در وزن بدن ،میزان چربی و
شاخص تودۀ بدن گروه تجربی مشاهده شد .در پژوهش گالوائو 3و همكاران در پی هشت هفته تمرین
بدنی ،کاهش معناداری در کل چربی بدنی بیماران مشاهده نگردید ( .)19در پژوهش یادشده ،ترکیبی
از تمرینات مقاومتی و هوازی به کار رفته بود درحالیکه در پژوهش حاضر  10هفته تمرینات مقاومتی
روی بیماران اجرا شد که این امر نشان میدهد یك دوره تمرین مقاومتی میتواند اثر بیشتری بر
کاهش میزان وزن و چربی بدنی بیماران داشته باشد .روش مورداستفاده برای ارزیابی وزن و ترکیب
بدنی نیز میتواند یكی از دالیل اختالف نتایج باشد (در پژوهش نامبرده از روش دگزا 4برای این کار

(1. Androgen-Deprivation Therapy ( ADT
2. Colden
3. Galvao
4. Dexa
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استفاده شده بود) .دراینراستا ،سگال 1و همكاران تغییر معناداری را در وزن و شاخص تودۀ بدن
بیماران سرطانی گزارش ندادند ( .)16عالوهبراین ،گالوائو و همكاران در پژوهش دیگری ،بهدنبال 20
هفته تمرین مقاومتی ،تغییر معناداری را در تودۀ چربی بدنی بیماران مبتال به سرطان پروستات
مشاهده نكردند ( .)17شاید یكی از دالیل تفاوت نتایج این پژوهش با پژوهشهای یادشده ،اختالف
در نوع تمرینات و مدتزمان اجرای تمرینات مقاومتی باشد .ازسویدیگر ،متفاوتبودن نوع برنامۀ
درمانی نیز میتواند یكی از دالیل تفاوت یافتهها باشد .پژوهشها نشان داده است که بیشترین میزان
تغییر در بافتهای عضالنی و چربی بدن ،در روش درمانی حذف آندروژن و بهویژه طی  12ماه اول
این دورۀ درمانی رخ میدهد ()24؛ این درحالی است که در این پژوهش ،نمونهها با راههای متفاوت
درمان حضور داشتند .مدتزمان استفاده از هریك از شیوههای درمانی ،بهویژه روش درمانی حذف
آندروژن میتواند در سرعت روند اثرات جانبی آنها تأثیر داشته باشد .در این پژوهش و مطالعات
پیشین ،به زمان استفاه از هریك از روشهای درمانی نمونههای موردارزیابی اشارهای نشده است که
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده به این مورد پرداخته شود .بااینحال ،سگال و همكاران دریافتند
که تمرینات مقاومتی در مقایسه با تمرینات هوازی ،تأثیر بیشتر و طوالنیمدتتری را بر پیشگیری از
افزایش چربی بدنی بیماران مبتال به سرطان پروستات دارد ( .)25علیرغم تمامی تفاوتها و تناقض
نتایج این پژوهش با برخی از پژوهشهای قبلی ،تأثیر تمرینات مقاومتی در مقایسه با تمرینات هوازی
بر وزن و ترکیب بدنی بیماران مبتال به سرطان پروستات کامالً مشخص است و این امر تأکید بر این
تمرینات برای بهبود وضعیت سالمتی این بیماران را نشان میدهد .هرچند ،کلوز رید 2و همكاران در
پی  12هفته تمرینات سبك خانگی مانند تمرینات مقاومتی با کش ،3تأثیر معناداری را در شاخص
تودۀ بدنی بیماران مبتال به سرطان گزارش کردند ( ،)18اما ،افزایش معنادار میزان چربی بدنی بیماران
مبتال به سرطان پروستات در پی درمانهای این نوع سرطان اثبات شده است؛ برایمثال ،گالوائو و
همكاران ،کاهش  1/4کیلوگرم در کل تودۀ عضالنی بدن را پس از دورۀ درمانی روش حذف آندروژن
گزارش کردند ( .)17درمقابل ،اسمیت 4و همكاران ،افزایش  2/4درصدی وزن و شاخص تودۀ بدن و
نیز افزایش  9/4درصدی میزان چربی بدن بیماران را بهدنبال یك دورۀ سه ماهۀ درمان نشان دادند
( .)13در این پژوهش نیز گروه کنترل که دورۀ درمان طبیعی خود را میگذراند ،افزایش معناداری را
در میزان چربی بدن تجربه نمود .قابلذکر است که هرچند تفاوت معنادار نبود ،اما وزن و شاخص تودۀ
بدن افزایش پیدا کرد .با توجه به اینکه سپریکردن دورۀ درمان سرطان پروستات همراه با این
1. Segal
2. Culos-Reed
3. Elastic Band
4. Smith
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تغییرات میباشد که خود میتواند تأثیرات منفی بر سیستم قلبی ـ عروقی و تأثیرات زیان بارتری بر
 لزوم توجه و ارائۀ برنامههای ورزشی مانند آنچه در این پژوهش،وضعیت سالمتی بیماران داشته باشد
، میتوان نتیجه گرفت که تمرینات مقاومتی برای تعادل، درمجموع.اجرا شد نمایان میشود
انعطاف پذیری و ترکیبات بدنی بیماران مبتال به سرطان پروستات مفید بوده و میتواند بهعنوان یك
.مدالیته برای این بیماران بهکار رود
آنچه که مسلم است همسو با تحقیقات قبل کاهش تعادل ناشی از روش های درمانی سرطان
پروستات می تواند با انجام تمرینات مقاومتی بهبود یابد و از این طریق کیفیت زندگی این بیماران را
.افزایش دهد
در مقابل از یافتههای جدید این پژوهش را میتوان تاثیر مثبت تمرینات مقاومتی بر انعطافپذیری
 ضمن آنکه تمرینات مقاومتی مورد استفاده در این پژوهش میتواند.بیماران سرطان پروستات نام برد
.راهكاری مناسب جهت کاهش توده چربی و تناسب بدنی این بیماران مورد استفاده قرار گیرد
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Abstract
Prostate cancer is one of the most common cancers in men which does negative effects on
musculoskeletal system. The purpose of this study was to investigate the effect of
resistance training on balance and flexibility of patients with prostate cancer. Twenty-two
men with non-metastatic prostate cancer from Isfahan voluntarily participated in this
study. Patients were randomly assigned into an intervention group and control groups.
Patients in experimental group participated in a resistance exercise program for 10 weeks
but control group followed their normal treatment program. Before and after this period
static balance (open and close eyes) and flexibility of all patients were evaluated. Results
were analyzed using independent and dependent t-test. A significant improvement (P<
0.05) in balance in dominant leg (opened and closed eyes) was observed in experimental
group and also in non-dominant leg only with closed eyes, but no change in control group.
Flexibility improved significantly (P< 0.05) in experimental group but not in control
group. It can be concluded that resistance training does positive effects on balance and
flexibility in patients with prostate cancer, so it can be recommended as a modality for
these patients.
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