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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 .  

راھنمای تغذیھ پس از تشخیص سرطان پروستات 

آماده کردن غذای سالم و انتخاب سبک زندگی پس از تشخیص سرطان پروستات می تواند در بھبود سالمتی شما مفید باشد 
مطالعات نشان می . و از شما در برابر سایر مشکالت سالمتی از قبیل بیماری قلب، دیابت و سایر سرطانھا مراقبت میکند

. دھند کھ یک رژیم سالم کھ شامل طیفی از غذاھا می باشد می تواند از بدتر شدن و یا عود سرطان پروستات پیشگیری کند
 .البتھ تحقیقات بیشتری مورد نیاز است

ھمچنین آن دستھ از غذاھا را کھ . این دفترچھ شامل اطالعات کلی برای کمک بھ شما در طراحی یک رژیم سالم است
 .تحقیقات نشان می دھند ممکن است باعث افزایش یا کاھش پیشروی سرطان پروستات شود مورد تاکید قرار می دھد

اگر در خوردن مشکل دارید، یا بھ طور ناگھانی وزن کم کرده اید، یا دچار عوارض شیمی درمانی یا پرتو درمانی شده اید، 
با یک رژیم درمان رسمی در مورد طراحی برنامھ . اطالعات این دفترچھ در حال حاضر برای شما خیلی مفید نخواھد بود

 .غذایی متناسب با نیازھای خود مشورت کنید

  

 . یک رژیم گیاھی را دنبال کنید

 .رژیم گیاھی بھ آن دستھ از مردانی کھ می توانند خوب غذا بخورند و یک رژیم متنوع و متعادل دارند توصیھ می شود

 :یک رژیم گیاھی غنی شامل موارد زیر است
  سبزیجات�
   ھامیوه�
   سبوس دارغالت�
  )عدس، لوبیا و نخود( حبوبات�
  . و دانھآجیل�

گاو، خوک، شکار حیوانات شکاری (ماھی و سایر گوشت ھا . یک رژیم گیاھی لزوما یک رژیم صرفا گیاه خواری نیست
 .و محصوالت حیوانی مانند تخم مرغ بھ مقدارکم می تواند دراین رژیم گنجانده شود) وحشی، مرغ

نیمی از بشقاب خود را با سبزیجات و میوه، یک چھارم آن را با غالت سبوس دار و یک چھارم آن را با گوشت و جایگزین 
 .اغلب بھ جای گوشت از حبوبات استفاده کنید. ھای آن در ھر وعده پر کنید

 شامل طیفی از ویتامین ھا، مواد معدنی و فیبر است و اغلب کالری، نمک، شکر غذاھای گیاھی فرآوری نشده و کامل،
خوردن غذاھای گیاھی برای برآوردن نیازھای تغذیھ ای می تواند گرسنگی شما را رفع کرده . افزوده و چربی پایینی دارند

. 
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 .و درعین حال ثابت ماندن در یک وزن سالم را آسان تر کرده و باعث می شود احساس خوبی داشتھ باشید

میزان غذاھای با فیبر .  پرتودرمانی دچار اسھال ھستید، از میزان مصرف فیبر بکاھیداگر طی دوره: توجھ داشتھ باشید
 .باال مانند سبوس غالت، آلو،پوست میوه و سبزیجات را محدود کنید

 .سعی کنید در یک سایز مناسب بمانید

برخی از تحقیقات نشان . افزایش وزن در میان مردان مبتال بھ سرطان پروستات کھ ھورمون درمانی می شوند رایج است
یک رژیم سالم و . می دھند کھ افزایش وزن می تواند خطر عود سرطان و سایر مشکالت مربوط بھ سالمتی را افزایش دھد

اگر در مورد وزنتان نگرانی دارید با یک رژیم درمان . سبک زندگی فعال می تواند بھ شما در مدیریت وزن کمک کند
 .رسمی مشورت کنید

 .غذاھای پرچرب و شکر افزوده را محدود کنید

ھمچنین اغلب .  کالری باالتری دارند و خوردن آن ھا اغلب منجر بھ افزایش وزن می شودغذاھای پرچرب و شکر افزوده
 :برای محدود کردن چربی و شکر افزوده. ارزش غذایی کھ در برابر سرطان مراقبت می کند، پایینی دارند

 آب، چای یا قھوه شیرین  جای نوشیدنی ھای شیرین مانند قھوه و چای شیرین شده، لیموناد، آبمیوه و مشروب،بھ�
  .نشده بنوشید

 زمینی سرخ شده،  فست فود، غذاھای آماده و تنقالت پرچرب و شیرین فرآوری شده مانند چیپس، سیبمصرف�
اگر از این غذاھا می خورید سھم کوچکی از .  کنیدکنتاکی، غذاھای پختھ شده در فر، بستنی و بیسکویت را محدود

  . برداریدآن را

 . روزانھ مقدار توصیھ شده کلسیم و ویتامین دی را مصرف کنید

برای دریافت میزان توصیھ شده . ھورمون درمانی برای سرطان پروستات می تواند استخوان ھای شما را ضعیف کند
 :کلسیم و ویتامین دی بھ منظور قوی نگاه داشتن استخوان ھا باید

از قبیل (منابع خوب کلسیم شامل شیر و محصوالت لبنی .  منابع غذایی سرشار از کلسیم مصرف کنیدروزانھ�
  . گیاھی استو سویای غنی شده با کلسیم یا سایر نوشیدنی ھای) ماست و کفیر

  .را انتخاب کنید) یا کمتر  M.F. 2%( انتخاب محصوالت لبنی، اغلب اوقات محصوالت کم چرب ھنگام�
  . بھ میزان کافی کلسیم از غذا دریافت نمی کنید، از مکمل کلسیم استفاده کنیداگر�
شیر، شیر سویای : منابع حاوی ویتامین دی عبارتند از.  روز از منابع غذایی حاوی ویتامین دی استفاده کنیدھر�

  . گیاھی، ماھی چرب و مارگارینغنی شده و سایر نوشیدنی ھای
 حاوی عالوه بر منابع غذایی 400IU دی سال ھستید، توصیھ می شود روزانھ از مکمل ویتامین 50 باالی اگر�

  .ویتامین دی استفاده کنید
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 .در مورد تحقیقات اخیر غذایی بخوانید

با اینکھ ھنوز بھ اثبات . بسیاری از غذاھا از جنبھ تاثیرگذاری بر سرطان پروستات مورد مطالعھ قرار گرفتھ شده اند
نرسیده است اما تحقیقات اشاره داشتھ اند کھ گنجانده برخی غذاھا و محدود کردن برخی دیگر می تواند پیشروی سرطان 

 .پروستات را کند کند

 :غذاھایی کھ باید گنجانده شود
  . کنسرو شده حاصل از گوجھ فرنگی مانند رب گوجھ فرنگی، سس، آب گوجھ فرنگی و گوجھ فرنگیمحصوالت�
  . کلمی مانند کلم چینی، بروکلی، کلم، گل کلم و کلم برگسبزیجات�
  . زیتون گیاھی سالم مانند آواکادو، دانھ ھا، و روغن ھای گیاھی مانند کانوال و روغنچربی�

 :غذاھایی کھ باید محدود شود
و غذاھای پختھ شده در  )M.F% 2بیش از ( ھای حیوانی مانند گوشت چرب، پوست مرغ، لبنیات پرچرب چربی�

  .فر با کره
  . قرمزگوشت�
  . ھای فرآوری شده مانند کالباس، گوشت خوک و سوسیسگوشت�

تحقیقات کافی مبنی بر نشان دادن این موضوع کھ مصرف ماھی، غذاھای حاوی سویا، تخم کتان، انار یا نوشیدن قھوه و 
حتی با این وجود، اینھا غذاھای سالمی ھستند و مردان . چای تاثیری بر پیشروی سرطان پروستات داشتھ باشند وجود ندارد

 .می توانند آنھا را بھ عنوان بخشی از رژیم متنوع گیاھی خود در برنامھ بگنجانند

 . بھ جای مکمل ھا از غذا استفاده کنید

تاکنون تحقیقات محکم حاکی از این موضوع کھ مصرف ویتامین، مواد معدنی یا مکمل ھای گیاھی از بدتر شدن یا عود 
 .

سن

میزان روزانھ کلسیم توصیھ شده، بھ میلی 
میزان روزانھ ویتامین دی توصیھ شده، بھ واحد بین )mg(گرم 

)IU(المللی  میزان مصرف روزانھ 
توصیھ شده

زیر نظر 
بمانید

 50تا  19
سال

10002500600IU

51- 70 
سال

10002000600IU

 70باالی 
سال

12002000800IU
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برخی تحقیقات حتی اینطور توصیھ می کنند کھ مکمل ھا می توانند . کردن سرطان پروستات پیشگیری می کند وجود ندارد
بھ عنوان مثال مکمل ھای ویتامین ای و سلنیوم خطر سرطان پروستات را در برخی افراد افزایش می . مضر نیز باشند

بنابراین، مصرف مکمل مواد معدنی و ویتامین برای پیشگیری یا درمان سرطان پروستات بھ طور کلی توصیھ نمی . دھند
 .شود

اگر نگران ھستید کھ بھ میزان کافی ویتامین و مواد معدنی در رژیم خود دریافت نمی کنید، مصرف روزانھ یک مکمل 
پیش از مصرف ھر مکمل دیگری با پزشک یا رژیم درمان . مولتی ویتامین و مواد معدنی برای اکثر افراد بی خطر است

 .رسمی مشورت کنید

 

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

 
 :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 

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