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© 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 .  

سرطان پروستات: ی سالم برای پیشگیری از سرطانھای تغذیھراھنمایی   
رسانی برای مردانی است کھ بھ دنبال کاھش خطر ابتال بھ سرطان پروستات ھستند، اما بھ سرطان این برگھ آگاھی

  .پروستات مبتال نیستند

برای . شودی گیاھی، داشتن فعالیت بدنی و وزن متناسب آغاز میسالمتی و کاھش خطر سرطان با رژیم غذایی با پایھ
ی غذایی خود شود کھ غذاھای سرشار از لیکوپن و سلنیوم را در برنامھ ھمچنین توصیھ میکاھش خطر سرطان پروستات،

  . اندازه بپرھیزیدبگنجانید و از خوردن کلسیم بیش از

ھای ی رژیم غذایی بھ منظور پیشگیری از انواع سرطان و نیز راھنماییھایی کلی در بارهرسانی توصیھی آگاھیاین برگھ
  .نماید پروستات ارائھ میخاصی برای سرطان

 
ی گیاھی بھ این معنی است کھ رژیم غذایی با پایھ. ھا پیشھ کنیدی گیاھی شامل انواع خوراکیرژیم غذایی با پایھ�

، )لوبیا، نخود و عدس(ھا، غالت سبوس دار، بقوالت ھای فراوری نشده، میوه شما متشکل از سبزیاکثریت غذای
ھای شیری کم چربی باید میزان کمتری از گوشت بدون چربی حیوانی و فراورده.  باشدھا و مغزھای گیاھیدانھ

ی ویتامین، مواد معدنی، فیبر و مواد شیمیایی گیاھی  گیاھی تأمین کنندهھایخوراکی. غذای شما را تشکیل دھند
ھای گیاھی دارای فیبر و آب باالیی ھستند و از آنجا کھ خوراکی .مورد نیاز برای حفاظت در برابر سرطان ھستند

 . متناسب نگاه داشتن وزن کمک کنندتوانند بھ رفع احساس گرسنگی وشوند، میدیرتر ھضم می
  .سروینگ در روز از آنھا مصرف کنید 7ھا را بخورید، و سعی کنید دست کم ھا و میوهانواع سبزی«
ھای کامل مانند نان ھای دانھفراروی نشده یا کم فراوری شده و فراورده) سبوس دار(ھای گیاھی کامل دانھ«

برای . دار و کینوا مصرف کنیدای، پاستای غالت سبوس ، جو دو سر، غالت پر فیبر، برنج قھوهدارسبوس
 :مثال

  .ای بھتر از نان سفید استدار گزینھنان سبوس�
ای بھتر از سیلایر جو دو سر کھ با بلوبری پر شده خوراک جو دو سر سبوس دار با بلوبری گزینھ�

  .بلوبری دار است) کیک یزدی(یا مافن 
ھای گیاھی را بیش از گوشت مصرف ھای سویا، مغزھا و تخمپروتئینھای گیاھی، از جملھ بقوالت، خوراکی«

  .کنید
 2½ گرم یا  75ھای دریایی، بوقلمون، مرغ، و گوشت قرمز را بھ حدود ھر پُرس ماھی، صدف خوراکی«

 .  ی یک دست ورقِ بازی استاین مقدار غذا تقریباً بھ اندازه. اونس محدود کنید
گوشت قرمز . اونس در ھفتھ محدود کنید 18گرم یا  500خورید، آن را بھ اگر گوشت قرمز می�

  .شامل گوشت گاو، خوک، گوسفند و بز است
ھا بسیاری از این خوراکی. ھای حاوی میزان باالی شکر، چربی و نمک افزوده را محدود کنیدخوراکی«

ھا ھمچنین دارای مقدار اندکی این خوراکی. توانند باعث افزایش وزن شوند ھستند و میدارای کالری باالیی
. 



  

 

 

  

 

|  PAGE 2 of 4Updated: 2013-11-27


Fa: Eating Guidelines for Cancer Prevention: Prostate Cancer 
 
© 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 .  

 . برابر سرطان ھستندترکیبات غذایی مقاوم در
ھای ای و نوشابھھای میوهھای پر شکر مانند قھوه و چای شیرین، لیموناد، نوشابھبھ جای نوشابھ�

  .گازدار، آب یا قھوه یا چای تلخ بخورید
غذاھای پرچربی یا پرشکر مانند چیپس، سیب زمینی ھای حاضری، راحتی و میانمصرف خوراکی�

ھا ، مقدار آن را کم ھنگام مصرف این نوع خوراکی .ھا را محدود کنیدسرخ کرده و کیک و کلوچھ
  .کنید

از گوشتھای فراوری شده مانند بیکن، سوسیس، ھات داگ، کالباس و گوشتھای ناھار کامل مانند �
 خوک، کالباس بلونیا و ھر گونھ گوشت دیگری کالباس ساالمی، سوسیس خوک چاشنی دار، کالباس

  .اند بپرھیزیدکھ از طریق دودی کردن یا با نیترات پرورده شده
شود کھ با لیکوپن ھنگامی بھتر جذب می. ھای سرشار از لیکوپن و سلنیوم را بیشتر مصرف کنیدخوراکی�

 .مصرف شود) مانند مقدار آووکادو، مغزھای گیاھی یا روغن( ھمراه با چربی کم ھای پختھ شده، پوره یاخوراکی

 .ی کلسیم را ھر روز مصرف کنید، اما نھ بیشتر از آنمقدار توصیھ شده�

تنھا در صورتی . تواند خطر سرطان پروستات را افزایش دھدگرم کلسیم در روز میمیلی 1500مصرف بیش از 
  .ھای کلسیم استفاده کنید توصیھ شده از غذایتان را تأمین کنید، از مکملتوانید مقدار کافی کلسیمکھ نمی

ترکیب و شکل شیمیایی مواد . ھا استفاده کنیدھای غذایی، از خوراکیبرای پیشگیری از سرطان، بھ جای مکمل• �
ھا ھمچنین حاوی مکمل. دھندھا مزایای حفاظتی بیشتری ارائھ میھا نسبت بھ مکمل خوراکیمغذی موجود در

ھایی در دست انجام است تا معلوم شود کھ آیا پژوھش.  میزانی بیش از نیاز ما ھستندھا و مواد معدنی بھویتامین
ھا اما در حال حاضر، مصرف مکمل. کنند یا نھھا با سرطان مبارزه میمکمل ھا و مواد معدنی موجود درویتامین

 .شودبرای پیشگیری از سرطان پروستات توصیھ نمی

 منابع خوراکی سرشار از سلنیوم منابع خوراکی سرشار از لیکوپن

ُرب، سس، آب گوجھ (ھای آن گوجھ فرنگی و فراورده
 )فرنگی، سوپ

ھای و تخم) بھ ویژه مغز بَقَم(مغزھای گیاھی 
 گیاھی

 ھای دریاییماھی و خوراکی ھندوانھ

 مرغ )صورتی و سرخ(گریپ فروت 

 بوقلمون فلفل سرخ

 بقوالت خرمالو

 تخم مرغ زردآلو

 ی روزانھمقدار کلسیم توصیھ شده سن

 )گم(گرم میلی 1000 سالھ 70تا  19

 )گم(گرم میلی 1200 سال 70باالی 
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  .ھای ویتامین ای با افزایش خطر سرطان پروستات ارتباط دارندمکمل«
آورند زیانبار توانند برای مردانی کھ ھم اکنون سلنیوم کافی از غذایشان بھ دست میھای سلنیوم نیز میمکمل«

  .باشند
اندیشید، با یک پزشک یا رژیم شناس غذایی ھای ویتامین، مواد معدنی یا گیاھی میاگر بھ مصرف مکمل«

  .صحبت کنید
برخی غذاھا، مانند بقوالت، . تان توجھ نماییدبیش از اینکھ بر یک غذای واحد توجھ کنید، بھ کلیت رژیم غذایی�

و چای سبز، برای تأثیرشان بر سرطان پروستات در دست ) کتان( انار، تخم بَزَرک ھای سویا، آبخوراکی
تا زمانی کھ آگاھی بیشتری بھ دست بیاوریم، .  آنھا ھنوز نامشخص استاما در حال حاضر، پیوند. بررسی ھستند

  .تان بیشتر مصرف کنیدی گیاھی پایھھا را بھ عنوان بخشی از رژیم غذایی بااین خوراکی
 

 

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) »پنجابی«برای مثال بگویید (کنید 

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

 
 :توزیع بھ وسیلھ متن

 

https://www.healthlinkbc.ca/
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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

