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شودرسانی ارائھ میاین اطالعات تنھا بھ منظور آموزش و آگاھی. شناس رسمی غذایی نیستی پزشک یا مشاوره انفرادی با رژیمھدف از ارائھ این اطالعات جایگزینی توصیھ .  

ی مناسب بعد از تشخیصتغذیھ: سرطان پستان  

تواند این امر می. انتخاب تغذیھ و سبک زندگی سالم بعد از تشخیص سرطان پستان برای سالمتی عمومی شما اھمیت دارد
این انتخاب کمک . کندھا جلوگیری میھای قلبی، دیابت، پوکی استخوان و دیگر سرطاناز مشکالت سالمتی نظیر بیماری

 .کند کھ احتمال بازگشت سرطان پستان نیز کاھش یابدمی

اگر دچار مشکالت تغذیھ ھستید، دچار کاھش وزن .  دھداین نوشتار نکاتی در مورد تغذیھ و سبک زندگی سالم ارائھ می
اید، یا بھ عوارض جانبی شیمی درمانی یا پرتو درمانی مبتال ھستید، اطالعات موجود در این بروشور ممکن ناگھانی شده

ی غذایی ی رسمی برای تھیھ یک برنامھبھ جای این بروشور، با یک متخصص تغذیھ. است نتواند بھ شما کمک کند
 .متناسب با نیازھایتان صحبت نمایید

 

  :یک رژیم متعادل و متنوع را دنبال کنید کھ از موارد زیر سرشار باشد
  سبزیجات�
  ھامیوه�
  غالت کامل�
  حبوبات�

 

این نوع از تغذیھ بھ .  دھدھای متنوع و دیگر مواد پیشگیری کننده از سرطان بھ بدن ارائھ میتغذیھ گیاھی، فیبر و ویتامین
 .افراد کمک می کند وزن سالمی داشتھ باشند

ھا، یک چھارم آن را با غالت و یک چھارم آن را با حبوبات، ماھی، تخم مرغ یا نصف ظرف خود را با سبزیجات و میوه
حبوبات شامل دانھ سویا، لوبیای . ھای غالت کامل شامل جو، گندم کامل و کینوا استنمونھ. دیگر انواع گوشت پر کنید

در صورت .  استفاده کنیدبھ جای گوشت، بیشتر از حبوبات و غذاھای حاوی سویا. خشک، لوبیا، عدس و نخود می شود
 .ھای شیری کم چربی استفاده کنیدتمایل از شیر و فراورده

 وزن سالم خود را حفظ کنید
ھای جدید و مشکالت سالمتی مثل دیابت و ی سالم می تواند ریسک بروز سرطانداشتن وزن سالم ھمراه با تغذیھ

رژیم سالم و سبک زندگی فعال می تواند شما را برای مدیریت وزن خود در حین و بعد از . ھای قلبی را پایین بیاوردبیماری
اگر نگران اضافھ وزن ھستید یا کم وزنی بیش از حد دارید، با یک کارشناس رسمی تغذیھ . درمان سرطان پستان کمک کند

 .صحبت کنید

 ھای سالم انتخاب کنیدچربی
 :ھای سالم شامل موارد زیر می شودچربی. ھای سالم مصرف کنیدھر روز مقدا کمی از چربی
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ھای پرچربی مثل ماھی سالمون، ماھی ماکریل، شاه ماھی و ساردین، آجیل و دانھ آووکادو، ماھی، مخصوصاً ماھی�
  ھا

  .ھایی مانند زیتون یا روغن کانوالروغن�

 .ھای آشپزی مانند کباب کردن، بخارپز کردن یا برشتھ کردن استفاده کنید کھ نیاز بھ چربی اضافھ ندارنداز روش

 :دارند را محدود کنید) اشباع شده(ھای زیر کھ چربی ناسالم غذاھایی مانند نمونھ
  )پنیر، خامھ و بستنی(ھای شیری پرچرب شیر و فراورده�
  کره، پالم یا روغن نارگیل�
  پوست مرغ�
  ھا و بیکنھای فراوری شده مثل غذاھای گوشتی، سوسیسھای چرب، شامل گوشتگوشت�
ھا، غذاھای پختھ شده ی پر چرب مثل چیپس و دیگر میان وعدهفست فودھا، غذاھای آماده و غذاھای فراوری شده�

  آماده، سیب زمینی سرخ کرده و غذاھای سرخ شده

 .کنید مقدار آنھا را کم کنیداگر غذاھای باال را مصرف می

  غذاھای پرشکر را محدود کنید

این غذاھا معموالً از مواد مغذی کھ . غذاھای پرشکر کالری بیشتری دارند و خوردن آنھا معموال بھ اضافھ وزن می انجامد
 :برای کم کردن شکر موارد زیر را انجام دھید. از سرطان جلوگیری می کنند نیز خالی ھستند

ھای ی شیرین، لیموناد، نوشیدنیھای پرشکر مانند چای و قھوهی شیرین نشده را بھ جای نوشیدنیآب، چای یا قھوه�
  .ای و نوشابھ استفاده کنیدمیوه

  .غذاھای پرشکر مانند غالت شیرین، غذاھای پختھ شده آماده، کیک، دونات، شکالت و کلوچھ را محدود کنید�

 .اگر غذاھای ذکر شده را مصرف می کنید مقدار آنھا را کم کنید

  فعال باشید

ھا ممکن این فعالیت. فعالیت بدنی کمک می کند سالم بمانید و در حین و بعد از درمان سرطان پستان حال بھتری داشتھ باشید
ھا بھ ھمراه رژیم غذایی سالم می تواند در بھ انجام این فعالیت. است ریسک بازگشت سرطان پستان را نیز کاھش دھند

 .دست آوردن و حفظ وزن سالم نیز مفید باشد
فعالیت متوسط یا سنگین بگذارید کھ ضربان قلب و ) دو و نیم ساعت( دقیقھ ١۵٠ھدف خود را انجام ھر ھفتھ حداقل �

ھایی را بھ برنامھ خود اضافھ کنید کھ از آنھا لذت می برید مانند قدم زدن فعالیت. تنفس شما را افزایش می دھد
  . دقیقھ ای تقسیم کنید١۵ تا ١٠ھا را بھ جلسات در صورت نیاز فعالیت. سریع، شنا یا دوچرخھ سواری

  .ھای مقاومتی را نیز انجام دھیدبھتر است دو فعالیت قدرتی مانند وزنھ برداری، کار در حیاط یا استفاده از باند�

ھای بھداشتی خود مشورت کنید تا بدانید چھ ھای بدنی در کل ایمن است، با پزشک یا تیم مراقبتھرچند شرکت در فعالیت
  .ھا مناسب شما ھستندنوع و اندازه از فعالیت



  

 

 

  

 

|  PAGE 3 of 6Updated: 2018-07-20


Fa: Breast Cancer: Healthy Eating After a Diagnosis 
 
© 2019 بازتولید این اثر در تمامیت آن، مشروط بھ ذکر منبع، بالمانع است. تمام حقوق محفوظ است .  
 

شودرسانی ارائھ میاین اطالعات تنھا بھ منظور آموزش و آگاھی. شناس رسمی غذایی نیستی پزشک یا مشاوره انفرادی با رژیمھدف از ارائھ این اطالعات جایگزینی توصیھ .  

  .ی کلسیم و ویتامین د مصرف کنیدھر روز مقدار توصیھ شده

کلسیم و ویتامین دی مواد مغذی مھمی برای . ھای شما را ضعیف کنندھای سرطان پستان ممکن است استخوانبعضی درمان
 .ھای قوی ھستندداشتن استخوان

 :ی کلسیم اقدامات زیر را انجام دھیدشده برای دریافت مقدار توصیھ
منابع خوب کلسیم عبارتند از شیر کم چرب . ھایی کھ سرشار از کلسیم ھستند استفاده کنیدھر روزغذاھا و نوشیدنی�

و سویای غنی شده با ) ماست، کفیر، پنیر خامھ ای(ھای شیری و فراورده)  درصد٢بدون چربی، یک درصد، (
  .ھای شیری کم چرب را بیشتر انتخاب کنیدفراورده. ھای گیاھیکلسیم و دیگر نوشیدنی

ھای ھا دریافت کنید، پیش از استفاده از مکملتوانید مقدار کافی کلسیم را از غذاھا و نوشیدنیاگر فکر می کنید نمی�
  .کلسیم با یک کارشناس تغذیھ صحبت کنید

  

 :ی ویتامین دی موارد زیر را انجام دھیدبرای دریافت مقدار توصیھ شده
منابع مناسب ویتامین دی شامل شیر، . غذاھایی کھ منابع ویتامین دی ھستند را ھر روز بخورید و بیاشامید�

  .ھای گیاھی و ماھی چرب می باشدی سویا و دیگر نوشیدنیھای غنی شدهنوشیدنی
ھای روزانھ ویتامین د با  سال سن دارید، عالوه بر خوردن غذاھای سرشار از ویتامین دی مکمل۵٠اگر بیش از �

400 IU توصیھ شده است.  

  

  مالحظات دیگر

ھای خاصی را بھ خاطر تأثیرشان بر رشد سرطان در رژیم غذایی سیاری از زنان می خواھند بدانند آیا باید غذاھا و مکمل

 کلسیم

 )جمع دریافتی از غذا و مکملھا(سقف مصرف  مقدار مصرف مورد نظر سن

  میلی گرم در روز٢۵٠٠  میلی گرم در روز١٠٠٠  سال۵٠-١٩

  میلی گرم در روز٢٠٠٠  میلی گرم در روز١٢٠٠  سال۵٠باالی 

 ویتامین د

 )جمع دریافتی از غذا و مکملھا(سقف مصرف  مقدار مصرف مورد نظر سن

 در روز IU 4,000 در روز IU 600  سال۵٠-١٩

 در روز IU 4,000 در روز IU 800  سال٧٠باالی 
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در حال حاضر تحقیقات کافی کھ نشان دھد خوردن یک غذای خاص یا استفاده از یک . خود بگنجانند یا از آن حذف کنند
 .مکمل بھ خصوص تغییری در سرطان پستان ایجاد می کند، وجود ندارد

 . ھای متداول در زیر پاسخ داده شده اندپرسش

   ویا و تخم کتانس

) ھای سویای سبز و جواندانھ( سویا، آجیل سویا، توفو، تمپھ، ادامامی مانند نوشیدنی( سویا، غذاھای تھیھ شده از سویا دانھ
موادی یافتھ شده در ) ھای گیاھییا استروژن(ھا فیتواستروژن. ھا ھستندھای کتان زمینی سرشار از فیتواستروژنو دانھ

ھایی بھ وجود تحقیقات در گذشتھ در مورد حیوانات نگرانی. گیاھان ھستند کھ بھ ھورمون استروژن شباھت زیادی دارند
تحقیقات تازه نشان می دھد کھ خوردن غذاھای حاوی . آورده کھ سویا ممکن است باعث افزایش رشد سرطان پستان شود

دیگر غذاھای گیاھی ممکن است بھ مقدار اندک فیتواستروژن داشتھ . سویا بعد از تشخیص سرطان پستان خطرناک نیست
 . باشند
  ھای سویافراورده�

یک واحد . یک تا دو واحد سویا می تواند روزانھ بھ عنوان قسمتی از یک رژیم غذایی متنوع مصرف شود«
نصف ( میلی گرم ١٢۵نوشیدنی سویا، ) یک فنجان( میلی لیتر ٢۵٠: معمول سویا شامل موارد زیر است

سھ چھارم ( میلی لیتر ١٧۵دانھ سویای برشتھ شده، یا ) یک چھارم فنجان( میلی لیتر ۶٠توفو، ) فنجان
  ).ھای سویای سبز و جواندانھ(ادامامی ) فنجان

  . یا قرص پرھیز کنیدھای سویا بھ شکل عصارهھای سویا مثل فراوردهاز استفاده از مکمل«
 تخم کتان �

در روز می تواند بھ عنوان قسمتی از ) یک تا دو قاشق غذاخوری( میلی لیتر ٣٠ تا ١۵تخم کتان زمینی، «
ی غذایی ممکن است در جذب بعضی داروھا خلل با این حال، این ماده. رژیم غذایی مناسب مصرف شود

با یک داروساز مشورت کنید تا بدانید تخم کتان داروھایی را کھ مصرف می کنید تحت تاثیر . ایجاد کند
  .قرار می دھد یا خیر

  .ھا معموال بدون شکستھ شدن از معده می گذرندتخم. تخم کتان کامل منبع سرشاری از فیتواستروژن نیست«

. ھای شیری ھستندھای موجود در شیر و فراوردهبعضی از مردم نگران میزان ھورمون :ھای شیریشیر و فراورده
ھای شیر کم چرب و فراورده. ھای تولید شیر یا افزایش رشد برای گاوھای شیرده در کانادا ممنوع استاستفاده از ھورمون

شیری منابعی سرشار از کلسیم، ویتامین دی و پروتئین ھستند و می توانند بھ عنوان بخشی از یک رژیم سالم گنجانده 
 . شوند

معلوم نیست کھ نوشیدن الکل خطر بازگشت سرطان . نوشیدن الکل خطر پیشرفت سرطان پستان را افزایش می دھد :الکل
 . پستان را افزایش می دھد یا خیر

شود کھ زنان مصرف الکل را بھ یک نوشیدنی در روز محدود کنند یا آن را بھ طور برای جلوگیری از سرطان، توصیھ می
  .کامل کنار بگذارند

  :یک نوشیدنی الکلی برابر است با
  )یک نوع نوشیدنی( درصد، شراب سیب یا خنک کننده ۵بطری آب جو )  اونس١٢( میلی لیتر �٣۴١

) (  
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   درصد١٢شراب )  اونس۵( میلی لیتر �١۴٢
  )مثل رای، ودکا، ویسکی، رام، جین( درصد ۴٠عرق )  اونس١.۵( میلی لیتر �۴٣

روشن نیست . ھای گیاھی، ویتامینھ و معدنی برای جلوگیری یا درمان سرطان توصیھ نمی شوداستفاده از مکمل :مکمل ھا
ھایی وجود نگرانی. کھ استفاده از ھر گونھ مکمل بھ جلوگیری از بدتر شدن یا بازگشت سرطان پستان کمک می کند یا خیر

در طول . ی دیگری داشتھ باشدھا ممکن است در درمان سرطان خلل ایجاد کند یا تاثیرھای ناخواستھدارد کھ این مکمل
 . درمان سرطان، استفاده از مکمل معدنی مولتی ویتامین استاندارد برای بیشتر مردم بی خطر است

اگر نگران ھستید کھ مقدار کافی ویتامین و مواد معدنی از غذاھایی کھ می خورید دریافت می نمایید یا خیر، یا اگر پرسشی 
  .ھا دارید با یک کارشناس تغذیھ مشورت کنیددر مورد مکمل

 

تماس بگیرید و  1-1-8برای کسب اطالعات بیشتر و راھنمایی درباره نیازھا و ترجیحات غذایی خود با شماره 
دھد و کارشناس تغذیھ بھ سؤاالت شما پاسخ می. سی صحبت کنیدلینک بیدرخواست کنید کھ با یک کارشناس تغذیھ ھیلث

 . درباره منابعی کھ بھ زبان مادری شما در دسترس است شما را راھنمایی خواھد کرد

شما بھ یک متصدی خدمات  1-1-8پس از تماس با . دھدزبان ارائھ می 130خدمات ترجمھ را بھ بیش از  8-1-1
برای دریافت خدمات بھ زبانھای دیگر، صرفاً زبانی را کھ خواھان آن ھستید ذکر . بھداشتی انگلیسی زبان وصل خواھید شد

 . و یک مترجم بھ تماس تلفنی خواھد پیوست) »Farsi«/»فارسی«برای مثال بگویید (کنید 

 :برای کسب اطالعات بیشتر، منبع زیر را ببینید
اطالعات بھداشتی غیراورژانسی و مورد تأیید پزشکی  - www.healthlinkbc.ca . سیلینک بیھلث�

  .دریافت کنید
اند و نباید بھ عنوان تبلیغی برای شود در زمان انتشار قابل اعتماد و درست بودهگردند کھ پنداشتھ میرسانی بیشتر ارائھ میاین اطالعات بھ عنوان منابعی برای آگاھی

 .گونھ اطالعات، خدمت، محصول یا شرکتی تلقی شوندھیچ

https://www.healthlinkbc.ca/
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شودرسانی ارائھ میاین اطالعات تنھا بھ منظور آموزش و آگاھی. شناس رسمی غذایی نیستی پزشک یا مشاوره انفرادی با رژیمھدف از ارائھ این اطالعات جایگزینی توصیھ .  

 

 
 :توزیع بھ وسیلھ متن

 
پیش از این (سی بیلینکبی سی کےخدمات کارشناسی تغذیھ در سازمان ھلث (ڈائیٹیشن -اے-سابقہ ڈائل) ڈائیٹیشن سروسزہیلتھ لِنک بی سی

. نمایدسی و متخصصان بھداشت ارائھ می، اطالعات و منابع رایگان را در مورد تغذیھ برای ساکنان بی)Dietitian-A-Dialموسوم بھ 
مترجمان . تماس بگیرید 8-1-1با ) سیاز ھر جای بی(مراجعھ کنید یا  eating-www.healthlinkbc.ca/healthy .بھ 

.زبان در دسترس ھستند 130شفاھی بھ بیش از 

http://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating

