كومش -جلد  ،02شماره ( 1پياپی ،)96زمستان 1969

مهرراد د ر رراي  ،(Ph.D)1ع ررل ر ايم ش ريخي  ،(Ph.D)*2محمررل د رين  ،(M.D)3نررا ب اه ر يفررا  ،(M.Sc)2مررايم ظهي رايز ده
 ،(M.Sc)3سميه يوسفي  ،(M.Sc)2پاويز روخ يي (Ph.D)4،5

 -1گروه روانشناسي ،دانشگاه پيام نور ،ايران
 -2گروه ايمونولوژي ،دانشگاه علوم پزشکي دزفول ،دزفول ،ايران
 -3گروه انکولوژي ،دانشگاه علوم پزشکي دزفول ،دزفول ،ايران
 -4مرکز تحقيقات سرطان ،دانشگاه علوم پزشکي سمنان ،سمنان ،ايران
 -5آزمايشگاه ايمونولوژي و ژن درماني ،مرکز سرطان کارولينسکا ،بيمارستان دانشگاه کارولينسکا ،استکهلم ،سوئد

چكيده









مقدمه

نوع سرطان و بعد از سرطان ريه دومين علت مرگ ومير ناشي

سرطان احتماالً بيماري است که اغلب مبردم ببيشتبر از

از سرطان در ميان زنان است .تقريباً براي تمام افراد مببت ببه

ساير بيماريها ،از آن ميترسبند [ .]1سبرطان در کشبورهاي

سرطان تشخيص بيماري ،مشک ت فراواني در ابعاد شخصبي،

غربي دومين عامل مرگ و مير [ .]3،2ايبن بيمباري در ايبران

خانوادگي و اجتماعي زندگي وي ايجاد مبيکنبد و منجبر ببه

سومين عامل مرگ و مير است [ .]4سرطان پستان شايعترين

و افبزايش
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کومش
احساس آسي پذيري و گيجي ،درد ،ع ئم جسماني ميشود و

ميکند .هر دو مکانيسم تحت ت ثير استرسورها قرار ميگيرنبد

عملکردهاي روزانه و فعاليتهاي اجتماعي را دچار نابساماني

و افزايش کورتيزول باعث مهار سيستم ايمني مبيشبود [-28

ميکند [.]6،5

 .]23حذف فشار روانبي از زنبدگي امکبانپبذير نيسبت ،امبا

يکي از چندين عوارض ناراحتکننبده بيمباران مببت ببه

شناسايي عوامل تعديلکننده فشار رواني در سبالهباي اخيبر

سرطان درد است [ .]8،7در  70درصد بيماران مبت با توجبه

مورد توجه قرار گرفته است .عوامل رواني اجتماعي ميتواننبد

به نوع سرطان و مرحله درد طاقتفرسبا وجبود دارد [.]10،9

موج

تعديل استرسي شوند که افراد احساس مبيکننبد .ايبن

درد مرتبط با سرطان اثرات زيانبخشي بر عملکبرد و کي يبت

عوامل ،بر پاسبخ دسبتگاه ايمنبي نيبز مؤثرنبد .ببراي نمونبه،

زندگي افراد ميگذارد [ ]11-13روشهاي تسکين درد شامل

تحقيقات نشان داده است افرادي که به هنگام دچار شبدن ببه

اسببت اده از روشهبباي دارويببي و جراحبي و نيبز روشهبباي

استرس شديد و طوالنيمدت ،از حمايت اجتماعي قدرتمنبدي

رفتاري است [ .]14داروهاي مسکن اثرات جانبي زيبادي ببر

برخوردارند ،دستگاه ايمني قويتبري دارنبد .عبعف دسبتگاه

جسببم و روان بيمبباران دارنببد .امببروزه ت کي بد زيببادي روي

ايمني آنان از کساني که حمايت اجتماعي کمتري بهره ميبرند،

روشهاي غير دارويي تسبکين درد کبه اصبح حاً ببه آنهبا

کمتر است [.]29

روشهاي رفتاري ميگويند شده است .روشهاي آرامسبازي،

يکي از مداخ ت روانشناختي در کاهش استرس و بهبود

موسيقي درماني ،لم درماني ،است اده از گرما و سرما و طب

وععيت روانشناختي بيماران سرطاني مهارتهباي مقابلبه ببا

سوزني از جمله اين روشها هستند [.]15

استرس است .وانت اسپيگر و همکاران [ ]30روشهاي مقابله

تحقيقات نشان داده است کبه سيسبتم ايمنبي در کنتبرل و

با استرس در بيماران سرطاني بزرگسال را به روشهايي کبه

تضعيف سيستم ايمني منجبر

با سازگاري روانشناختي بهتري همراهند مانند مواجهه ،داشتن

به بروز استعداد ابت به انواع سرطانها ميگردد .هيجبانهبا-

روحيه جنگنده و خوشببيني و روشهبايي کبه ببا مشبک ت

چه مثبت و چه من ي -نقشي حياتي در تعادل کارکرد سيسبتم

روانشناختي همراهند مانند پذيرش ان عالي ،اجتناب ،احساس

ايمني بازي ميکنند .پژوهشها نشبان داده اسبت کبه ببدبيني،

فقدان کنترل و تقبديرگرايي تقسبيم کبرده اسبت [ ]31محالعبه

افسردگي و استرس ناشي از رخدادهاي کوچک و ببزرگ ،ببا

رينولد و همکاران [ ]32نشان داد که در بيماران سرطاني ،ابراز

اخت ل سيستم ايمني ارتباط دارد [ .]16-18استرس به عنوان

هيجان با افزايش احتمال بهبودي رابحه دارد .در بيماران مببت

عامل سرکوبکننده سيستم ايمني محرح است .لذا احتمال رشد

به سرطان ،افراد خوشبين درد کمتري گبزارش مبيکننبد و در

سلولهاي سرطاني و يا تشديد فعاليت سبلولهباي سبرطاني

حوزههاي مختلف زندگي عملکرد بهتري دارند اما در مبت يان

بروز استرس وجود دارد .محالعات زيادي ببا قحعيبت

به سرطان سينه ،بدبيني ،پيشبينيکننده مشک ت روانشناختي

بهبود سرطان مؤثر است ،بالعک

متعاق

کاهش عملکرد سيستم ايمني در شرايط ناگوار و استرسزا را
گزارش نمودهاند [ .]20،19تحقيقات نشان دادهانبد کبه ميبزان

بيشتر پ

از عمل جراحي است.

راهبردهاي مقابله در تجربه روانشبناختي و فيزيولوژيبک

فعاليت سلولهاي کشنده طبيعي در انواع مختلف بيماران مبت

درد نقش واسحهاي قدرتمندي اي ا ميکند [ .]33پژوهشبگران

به سرطان پايينتر است [.]22،21

بر اين باورند که راهبردهاي مقابله هم ادراک فرد از شدت درد

استرس از طريق تداخل سيسبتم عصببي مرکبزي و يبا از
طريق راههاي عص  -هورمون بر سيستم دفاعي اثر ميگذارد.

و هم توانايي فرد ببراي کنتبرل و تحمبل درد و نيبز اسبتمرار
فعاليتهاي روزمره را تحت ت ثير قرار ميدهد [.]35،34

سيستم ايمني با دو مکانيسبم هومبورال و سبلولي ببدن را در

با توجه به ادبيات تحقيق ،اين محالعه با هبدف تعيبين اثبر

مقابل بيماريهباي ع بوني و تومورهباي سبرطاني محافظبت

آموزش مهارتهاي مقابله با استرس بر کباهش ميبزان درد و

مهرداد اکبري و همکاران

...

طببق روش

بهبود فعاليت سلولهاي کشبنده طبيعبي در بيمباران مببت ببه

گرفته شده و با هپارين مخلوط ميگبردد .سبپ

سرطان سينه شهرستان دزفول انجام شد.

گ ته شده در محالعات نويسندگان مقاله [ ]36خون هپارينبه را
با حجم مساوي از محلول  PBSاستريل مخلوط کرده و خبون

مواد و روشها

رقيق شده با نسبت حجمي  2به 1روي فايکول برده ميشبود.

اين تحقيق يک محالعه آزمايشي ببا طبرح پبيشآزمبون-

اين کار با کمک پيپت پاستور به آرامي صورت ميگيرد تاخون

پ آزمون با گروه کنترل است از  38بيمار کبه داراي شبرايط

با فايکول مخلوط نشده و بهصبورت اليبهاي مجبزا ببر روي

محالعه بودند ثبت نام به عمل آمد .ايبن بيمباران ببه صبورت

فايکول قرار گيرد .سپ

با دور  2500 rpmبهمدت  20دقيقه

تصادفي به دو گروه  19ن ري تقسيم شدند .در طول محالعه دو

بدون ترمز سانتري وژ ميشود .پ

ن ر از شرکتکننبدگان در گبروه آزمبايش از ادامبه همکباري

به صورت اليبه شبيري رنگبي در حبد فاصبل دو اليبه قبرار

انصراف دادند .به همين دليل دو ن ر از اعضاي گروه کنترل کبه

ميگيرند .با است اده از پيپت پاسبتور سبلولهباي منونوکلئبار

بببيشتببرين ت بباوت را از نظببر نمببرات کسبب کببرده از

برداشته ميشوند و با حجم مساوي از محبيط کشبت مخلبوط

پرسشنامههاي تحقيق را داشتند و باعث افزايش نمره انحراف

ميشوند و سپ

مخلوط فوق با دور  2200 rpmبه مبدت 8

معيار گروه ميشدند از تحليل حذف شدند .بنابراين تعداد هبر

دقيقه در دماي اتاق سانتري وژ شده و مايع رويي برداشته شده

کدام از گروهها در پايان محالعبه  17ن بر ببود .يکبي از ايبن

و سلولها دو بار با محيط کشت شسته و ببا دور 1800 rpm

گروهها به عنوان گروه کنترل (ليست انتظار) و گروه ديگر ببه

سانتري وژ ( 5دقيقه) ميشوند و توسط هموسيتومتر ،سبلولهبا

عنوان گروه آزمايشي در نظر گرفتبه شبد (جبدول  .)1گبروه

شمارش ميشوند.

آزمايش تحت آموزش مهارتهباي مقابلبه ببا اسبترس قبرار

MTT

از آن سلولهاي منونوکلئار

گرفت و گروه کنترل تا پايان برنامبه درمباني عبادي خبود را

 NKايببن روش بببراي انببدازهگيببري کمببي

دريافت نمودند .هر دو گروه قبل و بعبد از اجبراي برنامبه ،از

اسپکتروفتومتري رشد و زنده ببودن سبلول ببدون اسبت اده از

نظر ميزان فعاليت سلولهاي کشنده طبيعي مورد بررسي قبرار

ايزوتوپهاي راديواکتيو طراحي شدهاند MTT .همچنين ببراي

گرفتند و پرسشنامه مختصر شدت درد را تکميبل کردنبد .در

اندازهگيري ميزان کشندگي سلول م يد است .ميزان حساسبيت

پايان جمعآوري اط عبات گبروه کنتبرل در صبورت تمايبل

روش  MTTبه اندازه روش  Cr-release 51است .ولي پ

از

مشاوره فردي مرتبط ببا محتبواي آموزشبي دريافبت نمودنبد

انکوباسيون طوالنيمدت background ،پبايينتبري (ببهطبور

(فلوچارت).

معنيدار) نسبت به روش راديواکتيو ميدهد.
روش کار بدين ترتي است که سلولهباي  PBMCرا ببا

جدول :1مشخصات بیماران
متوسط  ±انحراف معیار
گروه

سن (سال)

مدت بیماری
وزن
قد (سانتیمتر)
(سال)
(کیلوگرم)
.66±21

568±1.568

161±165

آزمایش 1166±27 1.61±8666

.65±1.261

168±166

کنترل

1161±8.64

روش فايکول جدا ميکنيم و پ

از شستشو ،شمارش ميکنيم

و با سلولهاي هدف کشت مشترک مبيدهبيم .در ايبن روش
سلولهاي تارگت که قب ً کشت داده شبدهانبد و ميبزان زنبده
بودن آنها بيش از 95درصد ميباشد را شبمارش کبرده و در
هر ح ره ميکروپليبت  5×104سبلول قبرار داده مبيشبود و
نسبتهاي افکتور به تارگت E:T 4:1 ,2:1 ,1:1 ,مورد است اده
قرار ميگيرند و براي هر نسبت از سبه يبا حبداقل دو ح بره

 Ficol hypaqueابتدا بهوسيله سرنگ استريل خون از وريبد

است اده ميشود.
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کومش
مجموع حجم سلولهاي افکتور و تارگت درون هر ح بره
از کشبت مشبترک

پرسشنامه مختصر شبدت درد ) (BPIيبک پرسبشنامبه

بايستي  100ميکروليتر باشد ،چرا که پ

سلولهاي تارگت و افکتور ،ميکروپليت بهمدت  4سباعت در

استاندارد ببراي انبدازهگيبري شبدت درد مبزمن در بيمباران

از اتمبام زمببان

سرطاني و ديگر بيماران باليني دچبار درد مبزمن اسبت [.]37

انکوباسيون مقدار  10ميکروليتر (غلظت نهايي  0/5ميليگبرم

اين پرسشنامه از دو بخش اصلي سنجش شدت درد و ميبزان

در ميليليتر) از ماده محلول  MTTببه هبر کبدام از ح برههبا

تداخل در امور روزمره و سواالت زمينهاي تشکيل شده است.

اعافه ميشود و دوباره ميکروپليت بهمبدت  4سباعت ديگبر

بخش حسي شامل  4آيتم که شدت درد اخيبراً ،حبداقل درد،

انکوبه ميشود .در اين مبدت سبلولهباي زنبده کبه فعاليبت

بدترين درد و متوسط درد طي ه تبه گذشبته را انبدازهگيبري

متابوليک دارند ميتوانند نمک محلول زردرنبگ  MTTرا ببه

ميکند .نمرهگذاري اين مواد از ص ر (عبدم وجبود درد) تبا ده

نمک غير محلول بن ش رنگ  Formazaneتببديل کننبد .هبر

(غير قابل تصور) است .هر چه نمره باالتر باشبد نشباندهنبده

چقدر که فعاليت کشندگي بيشتر باشد ،سلولهاي زنده کمتبر

شدت بيشتر درد اسبت .بخشبي کبه ميبزان تبداخل درد ببا

خواهد بود و لذا ميزان رنگ بن ش توليد شده کبمتبر خواهبد

کارکردهاي عمومي اشخاص را ميسنجد (بعبد واکنشبي) از 7

از اتمام  4ساعت دوم ،ماده حلکننده به ميبزان 100

سببوال تشببکيل شببده اسببت [ .]38ايبن پرسببشنامببه توسببط

ميکروليتر به هر ح ره افزوده ميشود تا رنگ راسب شبده را

ميرزماني ،سعيدي ،سليمي و بشبارت [ ]39هنجاريبابي شبده

از آن،

است .همچنين وکيلزاده و نخعي [ ]40پايبايي و روايبي ايبن

ميکروپليت را در انکوباتور به مدت يک ش نگه ميداريبم و

پرسشنامه را روي بيماران مبت به سرطان را مبورد ارزيبابي

انکوبباتور  2 COقببرار داده مبيشبود .پب

شد .پ

بببهصببورت محلببول و يببکنواخببت درآورد .پبب
روز بعد پ
ح

از مشاهده يبکنبواختي رنبگ فورمبازان درون

قرار دادند .آنان پايايي پرسشنامه را از روش آل اي کرونببا

رههبا ،ببهوسبيله دسبتگاه قرائبتکننبده اليبزا ميبزان OD

براي ابعاد شدت و واکنش به ترتيب  0/87و  0/89گبزارش

ميکروپليت را در طول موج  550– 600نانومتر مبيخبوانيم.

کردند .همچنين روايي سبازه پرسبشنامبه را  0/87گبزارش

طول موج رفران

کردند.

 650نانومتر ميباشد.

اين تست داراي کنترل سبلولهباي افکتبور ،سبلولهباي

آمبوزش

تارگت و محيط  10 CMميباشد که هر کدام از اين کنترلهبا

مورد است اده در اين محالعه تل يقبي از برنامبههباي آموزشبي

بهصورت سه تايي تهيه ميشوند يعني هر کبدام سبه ح بره از

مورد است اده در محالعات خلعتبري و عزيززاده حقيقي [ ]41و

ميکروپليت را بهخود اختصاص ميدهند .ميزان متوسبط

OD

اکبري ،عليپور و زارع [ ]42بود که در  8جلسه  90دقيقهاي به

کشت مشترک و کنترل افکتبور و تارگبت ببه دسبت آمبده از

گروه آزمايش ارائه شد .اين برنامه بر اساس رويکرد الزاروس

ح رههاي سه تايي يا دو تايي ميکروپليت را حساب ميکنيم و

و فببولکمن [ ]43تهيببه شببده اسببت کببه در آن بببه آمببوزش

از  ODمتوسط محيط  10 CMکم مبيکنبيم و ببا اسبت اده از

سبکهايي پرداخته شده اسبت کبه ببر اسباس ايبن رويکبرد

فرمول زير درصد فعاليت کشندگي سلولهاي  NKرا بهدسبت

بيشترين ت ثيرگذاري در کاهش استرس را دارند ،سبکهبايي

ميآوريم:

مانند مس له گشايي ،جستجوي حمايت اجتمباعي ،مقابلبه ببا

100

هيجانات من ي .خ صه برنامه آموزشي به ت کيک جلسات در

1
E = Effector
T = Target
OD = Optical Density

زير نشان داده شده است.

مهرداد اکبري و همکاران

...

نتايج
از بين بيماران گروه آزمايش  12ن ر مت هل 2 ،ن ر مجبرد
و 3ن ر بيوه بودند .بيماران گروه کنترل نيز  13ن بر مت هبل2 ،
ن ر مجرد و  2ن بر بيبوه بودنبد .هبمچنبين از بيمباران گبروه
آزمايش  4ن ر داراي سحح سواد ابتدايي 5 ،ن ر سواد تا مقحبع
دبيرستان 5 ،ن ر ديپلم ،و  3ن ر تحصي ت کارداني داشبتند .از
بيماران گروه کنترل نيز  6ن ر سواد ابتدايي 5 ،ن ر ديپلم 4 ،ن ر
کارداني و  2ن ر تحصي ت کارشناسي داشتند .متوسبط زمبان
تشخيص بيماري بر حس

ماه در بيماران گروه آزمايشبي 23

شکل  .1مقایسه فعالیت سلولهای کشنده طبیعی قبل و بعدد از مداللده
در گروههای آزمایش و کنتر

جدول  3نتايج تحليل کواريان

ماه و گروه کنترل  31ماه بود.

چند متغيره را ببا کنتبرل

تحليل نتايج نشان داد که ميزان فعاليت سلولهاي کشبنده

پيشآزمون فعاليت سبلولهباي کشبنده طبيعبي و درد نشبان

طبيعي در گروه آزمايش بعد از اجبراي مداخلبه ببه صبورت

ميدهد .همانطور که ديده ميشود هيچکدام از نمبرات کنتبرل

معنيداري افزايش يافته است ( .)P<0/001ايبن يافتبههبا در

شده ت ثير معنيداري در نمرات پ آزمون نداشتند .ولي تب ثير

شکل  1نشان داده شده است.

عضويت گروهي (متغير مستقل) معنيدار بود است .مجذور اتبا

همچنين ميانگين و انحراف معيار شدت درد و تداخل درد
در عملکردهاي عادي فرد در مراحل پيشآزمون و پ آزمون

 0/767نشاندهنده اثربخشي مؤثر متغير مستقل و توان آزمون
 1نشاندهنده متناس بودن حجم نمونه است.

به ت کيک در گروههاي آزمايش و کنترل در جدول  2نمبايش

براي بررسي ت ثير برنامه آوزش مهبارتهباي مقابلبه ببا

داده شده است .ايبن اط عبات نشبان مبيدهنبد کبه نمبرات

استرس بر متغيرهاي وابسته از تحليل کواريان

چنبد متغيبره

پ آزمون گروه آزمبايش در هبر دو شباخص شبدت درد و

است اده شد که نتايج آن در جدول  4نشان داده شده است.
نتايج جدول فوق نشان ميدهد که آمبوزش مهبارتهباي

تداخل در عملکرد روزانه نسبت به گروه کنترل کمتر است ،هر
چند که اين ت اوتها در پيشآزمون چندان قابل ت مل نيست.

مقابله با استرس باعث بهبود در فعاليبت سبلولهباي کشبنده
طبيعي در بيماران مبت به سرطان سينه شده اسبت .هبمچنبين
اين برنامبه در کباهش شبدت درد و کباهش تبداخل درد در
عملکرد روزمره اين بيماران شده است.

جدول  .1میانگین و انحراف معیار شدت درد و تدالل درد در عملکرد فرد گروههای آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
شالص

مرحله

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

متغیر
پیش آزمون
شدت درد

پس آزمون
پیش آزمون

تدالل در عملکرد روزمره

پس آزمون

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

12
12
12
12
12
12
12
12

116.8
11612
16678
166.8
6.617
68611
1.62.
86

1675
86.4
1656
161.
8667
5658
1665
8666
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جدول  .6نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره (آزمون المبدای ویکلز) گروههای آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون
منبع تغیرات
مقدار ویژه
فعالیت سلولهای کشنده طبیعی
شدت درد
تدالل درد در عملکرد روزمره
عضویت گروهی

مقدار ویژه

F

درجه آزادی
فرض

درجه آزادی
لطا

سطح معنی
داری

مجذور
اتا

توان آزمون

.6614
.6..1
.6211
.64.4
.6.28

76816
1661
1645
16.76
52686

5
5
5
5
5

16
16
16
16
16

.6..1
.6.2.
.6181
.6671
.6..1

.6.21
.6665
.6144
.6171
.671.

.6777
.6.65
.6515
.6612
1

جدول  .8نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره تأثیر مهارتهای مقابلهای بر فعالیت سلولهای کشنده طبیعی و درد در پس آزمون
متغیر وابسته
منبع تغییرات

فعالیت سلولهای کشنده طبیعی
شدت درد
تدالل درد در عملکرد

مجذور
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات ضریب  Fسطح معنی داری
اتا
68677
.4164.
122664

1
1
1

68677
.4164.
122664

.6...1
.6...1
.6...1

.6881
.646.
.6446

توان آزمون
.6778
1
1

بحث و نتيجهگيري

ت ثير من ي بگذارد .در يبک فراتحليبل کبه توسبط هرببرت و

هدف اين محالعه بررسي ت ثير آموزش مهارتهاي مقابلبه

کوهن [ ]47انجام شد شواهدي به دست آمد که بين استرس و

با استرس بر ميزان درد و فعاليت سبلولهباي کشبنده طبيعبي

کاهش شاخصهاي مربوط به کارکرد سيستم ايمني ،از جملبه

بيماران مبت به سرطان سينه بود .نتايج توصي ي نشان داد کبه

واکنش تکثير به ميتوژنها و فعاليت سلول  NKرابحبه وجبود

گروه آزمايش در متغيرهاي فعاليت سلولهاي کشنده طبيعي و

دارد .همچنين ،استرس با افزايش گلبولهاي س يد در گبردش

درد و ابعاد آن ،نسبت به گروه کنترل وعبعيت بهتبري دارنبد.

خون و کاهش فعاليت سلولهاي  B, T, Tcو لن وسبيتهباي

نتايج تحليل کواريان

چند متغيبره (جبداول  3و  )4نيبز ببا

گرانوالر بزرگ رابحه دارد.

کنترل اثر پيشآزمون ،مؤثر بودن برنامه مداخلهاي را بر بهببود

شيوههاي مقابله با استرس ميتوان ت ثير من ي رويدادهاي

فعاليت سلولهاي کشنده طبيعي و کباهش درد بيمباران گبروه

فشارزا را کاهش دهد .اين کباهش از طريبق تغييبر در کبنش

آزمايش را ت ييد کرد.

سيستم ايمني صورت ميگيرد .مث ً تخليه هيجباني مبيتوانبد

گ سر و همکاران []44؛ فاوزي و همکاران []45؛ ميلبر و

باعث ارتقاء س مت و خلق افرادي شود کبه از يبک رويبداد

کوهن [ ]46و رينولد و همکاران [ ]31هبر کبدام يبک برنامبه

تروماتيک رنج بردهاند .اين يافته بهواسحه پاسخهاي ميتوژنيک

اختصاصي مانند آرامسازي ،توجه برگرداني و حمايبت طلببي

قويتر و بهبود عملکبرد سيسبتم ايمنبي صبورت مبيگيبرد.

براي کاهش استرس است اده کردنبد در حباليکبه مبا در ايبن

همچنين آرامش عض ني ميتواند اثرات اسبترس ببر سيسبتم

محالعه شيوههاي ترکيبي مهارتهاي مقابله ببا اسبترس را ببه

ايمني را کاهش دهد .آموزش آرميبدگي باعبث سبحح بباالتر

بيماران آموزش داديم .نتايج حاکي از افزايش بيشتبر ميبزان

سلول  NKو کاهش تيتر آنتبيببادي در واکبنش ببه ويبروس

فعاليت سلولهاي کشنده طبيعبي ( )NKنسببت ببه محالعبات

تبخال نوع  Iميشبود [ .]47برنامبه مداخلبه شبامل آمبوزش

مذکور بوده است.

آرامش عض ني ،مهارتهاي مس له گشايي و شيوههاي مقابله

صرف نظر از مشک ت روش شبناختي در پبژوهشهباي

موثر به بيماران مبت به م نوم بدخيم ،باعث فعاليت ببيشتبر

سايکونوروايمونولوژي ،شماري از محالعات نشان ميدهبد کبه

 ،NKدرصد باالتر سلولهاي  ،NKدرصد پايينتر سلولهباي

بسياري از عوامل استرسزاي معمول ميتواند بر سيستم ايمني

 ،THاينترفرون بيشتر و افزايش فعاليبت سيتوکسبيک سبلول

مهرداد اکبري و همکاران

...
 NKدر مقايسه با گروه کنترل شد .همچنين شبواهدي وجبود

ميتواند به افزايش رويبارويي فعبال ،ارزيبابي مجبدد مثببت،

دارد که حمايت اجتماعي نقش مهمي در ح اظت افراد در برابر

مخال ببتورزي بببا افکببار خودآينببد من ببي و در نتيجببه

تغييرات من ي سيستم ايمني در پاسخ به استرس دارد .مبث ً در

مشکلگشايي برنامهريزي شده گردد و از اين طريبق هبم ببه

بيماران مبت به سرطان پستان حمايت اجتمباعي ادراک شبده

کاهش ادراک درد و هم به افزايش مهارتهاي کارآمد منتهبي

يک نقش ح باظتي ببراي فعاليبت سبلول  NKدر پاسبخ ببه

گردد [ .]57از طرفي ديگر آمبوزش خبودکنترلي ببه افبزايش

استرس دارد .به ويژه اگر اين حمايت به وسبيله همسبر ،يبک

مهارگري و خويشتنداري بيماران در مقابله با درد ميانجامبد.

دوست صميمي يا پزشک انجام شود [ .]48در همين خصوص،

در اين آموزشها فرد هيجانات من ي خبود را کنتبرل کبرده و

اگر فرد در شرايط استرس ،احساس خودکارآمبدي و توانبايي

مسئوليت مشک ت خود را به عهده ميگيبرد و ببا تعبديل يبا

کنترل رويدادهاي استرسزا را داشته باشبد سبرکوبي سيسبتم

تصحيح آنها و ارزيابي مجدد مثبت روي مشک ت خبود ببه

ايمني کمتر است .هر کدام از روشهباي مقابلبهاي مبذکور در

مهارگري و هم چنين ارتقاي وعبعيت مقابلبهاي خبود کمبک

برنامه آموزشي مقابله با استرس در جلساتي ببه افبراد گبروه

ميکند .اگرچه در اين محالعه رابحه ميبان ميبزان کبورتيزول و

آزمايش آموزش داده شد .شايد يکي از داليل احتمالي بهببود

ميزان استرس بررسي نشده ولي محالعات نشان داده که ميبزان

عملکرد سيسبتم ايمنبي و افبزايش فعاليبت سبلولهباي NK

استرس و ميزان درد در بيماران سرطاني رابحه مستقيم داشبته

آموزش اين محتواهاي آموزشي باشد [.]49

بهطوريکه در بيماراني که استرس و اعحراب کبمتبري دارنبد

نتيجببه ببهدسببت آمببده در خصببوص اثربخشبي آمببوزش

ميزان درد نيز کمتر است و هبر دو فباکتور فبوقالبذکر رابحبه

مهارتهاي مقابلهاي ببر کباهش شبدت درد و تبداخل آن در

معکوسي با ميزان فعاليت سلولهاي کشنده طبيعي دارند [.]58

عملکرد روزمره ،با يافتههباي پراباکبار ،مبروا و راجبو []50؛

از اي بنرو بببا توجببه بببه نتيج به اي بن پببژوهش و سبباير

براون و همکاران []51؛ وانبگ ،سبان و چبن []52؛ عمبان و

پژوهشهاي مشابه ،الزم است که به درمانهاي پزشکي اکت با

همکاران [ ]53همخواني دارد.

ننموده و با ت سي

مراکز مشاوره و رواندرماني و اسبت اده از

کي يت درد به واسحه شدت ،تازگي ،پيشبينبيناپبذيري و

مبببداخ ت روانشبببناختي در بيمارسبببتانهبببا و مراکبببز

ميزان تهديدآميز بودن آن تغيير ميکند و اين تغييبر مبيتوانبد

سرطانشناسي ،در بهبود کي يت زنبدگي ،کباهش درد و ابعباد

باعث تمرکز فرد روي آن شده و به نوسان افزايش درد منجبر

گوناگون عملکرد اين بيماران و در نتيجه درمان بيماري آنبان

شود [ .]54ارائه اط عات مرتبط ببا درد در برنامبه آموزشبي

کمک مؤثري ارائه نمود.

ميتواند به کاهش درد منجر شده و باعبث شبود کبه بيمباران

يکي از محدوديتهاي اين تحقيق قابليت تعميمپبذيري آن

نگراني کمري از درد داشته و به رويارويي فعال با آن مبادرت

است ،چرا که شرکتکنندگان در ايبن تحقيبق از نظبر شبرايط

ورزند .همچنين پژوهشگراني ماننبد ديبک و راشبيک [ ]55و

فرهنگي اجتماعي خاص بوده و تعميم آن به افراد ديگبر بايبد

کارول ،مردوکا ،کسيدي و سيته [ ]56نيز معتقدند در مبديريت

با احتياط صورت گيرد .محدوديت ديگر اين تحقيق داوطلب

درد راهبردهاي مقابلهاي فعال باعث افزايش توان فبرد ببراي

بودن شرکتکنندگان در تحقيق است که ممکن اسبت نشبان از

مقابله با درد شده و فرد ناتوانايي کمتري را گزارش مبيکنبد.

انگيزه آنان باشد .اين انگيزه ممکن است به عنوان يبک متغيبر

زيرا با آموزش مهارتهاي مقابلهاي فعبال ببه نظبر مبيرسبد

ميانجي عمل کند که در اين تحقيق کنتبرل نشبده اسبت و ببه

بيماران به ميزان بيشتبري ببه ارزيبابي مجبدد پديبدهي درد

محقيقن ديگر ميتوانند آن را بيازمايند.

پرداخته و از طريبق آمبوزش مهبارتهباي حبل مسب له ببه
مشکلگشايي برنامهريزي شده ميپردازنبد .ايبن آمبوزشهبا
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Introduction: Breast cancer can cause of many problems in physical, mental and social performance,
including pain and can cause reduced quality of life. The aim of this study is the effect of coping skills
training program on immune system and pain in breast cancer patients residing in the city of Dezful (Iran).
Materials and Methods: This study id a quasi-experimental research design with pretest - posttest
control group. During an informal invitation 34 patients enrolled in the study were eligible. The patients
were randomly divided into experiment and control groups (each group include 17 subjects). Experiment
group were received 8 sessions 1.5 h weekly of coping skills program. Participants completed brief pain
questionnaire (BPI) and their NK activity was measured by MTT assay before and after starting the
program.
Results: The results suggested that experiment group showed higher NK activity. Also the pain severity
and interference in daily functioning were reduced in experiment group compared to the control group.
Conclusion: These data indicates that coping training caused enhancement of immune system and
diminish the pain in the experiment group.
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