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بیمارستان پارس،واحد ارتقا سالمت

نقش تغذیه صحیح بر سالمت مردان
 15لغایت 21ژوئن هفته جهانی سالمت مردان نامگذاري شده اسدتا ایدن اقدها ادا هدها يا بده ادر ج ده
هاي مختلف سالمت مردان وحساس سازي مردان ادراي يججده ابردتر اده ج ده هداي مختلدف شبردگبري از
مخاطرات سالمت اجد استا يغذیه یكدی از مهتتدرین ج ده هداي اررذدذار ادر سدالمت مدردان را يردكب
مبههه ه متاسفانه اه عل مختلف مجرد غفلدت قدرار ذرهتده اسدتا جيدا ادجدن حددجر مدردان در م دل و
محهودیت دسترسی آنان اده غدذاهاي ندانگی و مبدج و سد لير قدرار ذدرهتن در معدر

هدجاي آلدجد در

محبطهداي دار دده نبداز ادده ارندی مدجاد مغددذي و مشدجیرا اهددلایی مبههدهر دسترسدی تتددر مدردان ادده
آمجزشددهاي يغذیدده اي دده از طری د رسددانه هدداي مختلددف از جتلدده سددها و سددبتا ارائدده مبرددجد در ایددن
نصجص نانم هاي نانه دار ابرترین يعهاد مسدتتعبن رسدانه هدا را يردكب مبهه ده يججده تتدر مدردان
اه سالمت نجدر هشهان زمان ندجا
معر

داهی و دم ندجاای اده علدت داشدتن مرداغ شدبفتی ده آنهدا را در

استرسهاي روحی قرار مبههه ا از مهتترین عل اده نطدر اهتدادن سدالمت مدردان و ادی يدججهی اده

يغذیه م اسد

ایدن ذدرو مب اشدها ایدن در حدالی اسدت ده ندجغ يغذیده مدردان عدالو ادر ایدن ده در

سالمتران اررذذار استر در اازد اري آنان نبل اسبار مجرر اجد استا
آمار ااال و شبجغ روز اهلون ااتال مردان اه ابتاریهداي غبدر واذبدري هت دجن ،داقیر سدرطان و هردار ندجن
ااال و اهی سن ااتالء اه این ابتاریها در رجر و از طدرا دیگدر اري دا ي گاي د
غذایی و هره

ایدن ابتاریهدا ادا عدادات

يغذیه اي جامعهر اررسی و ارنامده ریدلي دالن ردجري را ادراي اسدالو الگدجي مصدرا در

جامعه می طل ه.
در این مشاله ادر آن شدهیم در نصدجص نشدی يغذیده و شبردگبري از دو سدرطان شدای

در مبدان مدردان ر

يغذیه و استعتا دنانبات اصجرت مختصر اطالعايی در انتبار شتا قرار دهبما
تغذیه و سرطانهای شایع در مردان (سرطان پروستات و سرطان روده بزرگ)

سرطان شروستات اولبن سرطان شدای در ردجر و دومدبن علدت مدري ناشدی از سدرطان در مدردان اسدتا
ادروز آن در ا رددر مددجارد شد

از  65سددالگی اهددلایی مببااده و ادده علددت ادلري شددهن شروسددتات در ایددن

ابتارير عالئم انسدهاد مردراي ادراري را ادروز مبههده،.داقی شدكتی در مدردان مبتجانده شدبجغ و شدهت
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انسددهاد مرددراي ادراري را اهددلایی دهدده .رژیددم حدداوي ذجشددت قرمددلر ،راددی و اسددبههاي ،ددر اش د اغ
،رابهاي جامه مبتجانه زمب ه ساز این ابتاري ااشها

عالئم و نشانه های سرطان پروستات
ارنی از عالئم این ابتاري ع اري ده از ادرار قطدر قطدر و مكدررر درد یدا سدجزر ادرار و درد لگدن و اداالي
ران در سجرت اروز عالئم هجق الذ ر اایه حتتاً اه شلشك مراجعه رد.

عوامل زمینه ساز بروز سرطان پروستات
-1سن اا ااال رهتن سن اه ویده سدن اداالير از  60سدا ر نطدر اادتال اده سدرطان شروسدتات نبدل اهدلایی
مببااها
2ا سااشه نانجادذی ژنهداي ناسدی ده از والدهین اده ارد رسدبه اندهر متكدن اسدت ادر مبدلان اادتال اده
سرطان شروستات ياربر اگذارنها در مردانی ه شهر یا ادرادر م دتال اده سدرطان شروسدتات داشدته انده دو يدا
سه اراار ابرتر احتتا ااتال اه این ابتاري وججد دارد.
3ا نهاد سرطان شروستات در اعدی از نهادها و ذرو هاي قجمی شایعتر است .
4ا عفجنت :یا التها شروستات
5ا رژیم غذایی هبچ يحشبشی اه طجر قط نران ندهاد اسدت ده رژیدم غدذایی و يغذیده مبتجان ده اده طدجر
مستشبم ادر شبدهایی سدرطان شروسدتات يداربر اگذارندهر امدا ارندی مطالعدات نردان داد انده ده رژیدم
شر،ر مخصجساً ،رای حبجانی ر مصدرا الكد مبتجانده ااعدا اهدلایی نطدر اادتال اده سدرطان شروسدتات
شجد.

توصیه های تغذیه ای برای پیشگیری و كمک به بهبود سرطان پروستات
 -1وزن نجد را مت اس

ادا قدهيان حفدن بده و در سدجرت ،داقیر ادا مراجعده اده مرداور يغذیدهر رژیدم

غذایی اهی وزن را در شبی اگبریه.
 -2شرويئبن مجرد نباز اهن را ادا مصدرا م داا

دم ،رادی مرد اندجاغ ذجشدت دم ،رادیر مدر،ر مداهی و

ل بات م ،ر اه دست آوریه.
-3رژیم غذایی م ،رای و شر هب ر را رعایت نتایبه.
2

-4م اا غذایی غ ی از اسبه ،ر امگا  3مان ه ماهی و مبگج مصرا به.
-5ح جاات و غالت ام

حاوي هب در اداالر مغدل دانده هدا ذدردور ادادا ر شسدتهر ه دهق و ر  ...نردك ار و

محصجالت سجیا مان ه آجب سجیا و شبر سدجیا ده حداوي ير ب دات ویده اده ندا ایلوهالونجئبده هسدت ه و
ناسبت ضهسرطانی دارنهر مصرا به.
 -6مصرا س لیها و مبج هاي س لر زردر ندارنری و قرملرند

اده ویده ذججده هرنگدی شختدهر سد

ذججده

هرنگیر يدجت هرنگدی و لدم را ده نشدی محداه تی و شبردگبرانه در اراادر ایدن سدرطان دارد در ارنامده
غذایی روزانه نجد قرار دهبها

سرطان روده بزرگ
رود الري اخری از دستگا ذجارر است ده از آشاندهی

شدروغ شده و اده راسدت رود یدا ر تدج ندتم

مبرجد و اه شك یدك عالمدت سدجا ادلري رود ج،دك را احاطده مبك دها وقتدی غدذا مبخدجریمر مدجاد
مغذي و مفبه ق

از رسبهن اده رود ادلري جدذ شده و مدااشی اده ع دجان مدجاد زائده وارد رود ادلري

شه و در آنردا يختبدر و سدرانرا دهد مبردجنها هدر ،ده ایدن مدجاد ابردتر در رود ادلري اتان دهر آ
ابردتري از دسددت داد و دهد آنهددا سددخت يددر مبرددجد.سددرطان رود اددلري در مددردان نسد ت ادده زنددان
شایعتر است و اغل

شد

از مبانسدالی هتدرا ادا ندجنریلير دردر و حر دات غبدر ط بعدی رود ر مبههدها

این سرطان اده طدجر قااد مالح ده اي شد

از  50سدالگی ادروز مبك ده و ادا ذذشدت هدر دهدهر دو اراادر

مبرجد.

عوامل زمینه ساز ابتال به سرطان روده بزرگ
1ا سن معتجال اهراد ااالي  60سا اه ایدن ابتداري م دتال مبردجنها ال تده ایدن ابتداري مبتجانده ججانترهدا را
نبل م تال سازد.
2ا ج

شبجغ این سرطان در مردان ابرتر از زنان است.

3ا سبگار سبگار ربهن نطر ااتال اه این ابتاري را اهلایی مبههه.
4ا مررواات الكلی مصرا م م مررواات الكلیر نطر ااتال اه این ابتاري را اهلایی مبههه.
5ا نجغ غذا رژیم غذایی شر ،ر ر شرذجشت و م هب ر در ااتال اه ابتاري مجرر است .
6ا عجام ورارتی سااشه هامبلی این ابتارير از عجام مجرر در اروز این نجغ سرطان است.
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عالئم و نشانه های سرطان روده بزرگ
1ا نكته مهم این است ه ابرتر سرطانهاي رودهاي نردانه اي نهارندها امدا در سدجرت ادروز عالئدم زیدر اایده
اه شلشك مراجعه رد
2ا اسها ر ی جست یا هر يغببري ه در عادت ده روزمدر اده وجدجد آمده و اعده از  ،ده هفتده اده حالدت
اولبه ار نگردد.
3ا وججد نجن در مههجغ یا مههجغ نبلی يبر رن
4ا م نجنی غبر قاا يججبه
5ا درد شكتی
6ا انسهاد رود
7ا اهی وزن اهون دلب مرخص
8ا نستگی مهاو
این نشانه به خصوص در افراد باالی  60سال باید جدی گرفته شود.

توصیه هایی برای پیشگیری و كمک به بهبود سرطان روده بزرگ
رژیم غذایی شرهب ر مصدرا مبدج و سد لي و انردا يتری دات ورزشدی از مهتتدرین عجامد جلدجذبري از
ااتال اه سرطان رود استا شتا مبتجانبه روزانه اا  ،ه دقبشده اداال و شدایبن شریدهنر از شلده هدا اداال و شدایبن
رهتن یا هفته اي  3اار شبداد روي اده سدالمتی رود هداي ندجد تدك بدها ادراي سدالمتی رود هدا الز
نبست ه حتتاً س لي و مبج نا مصرا شدجد ر الكده آنهدا مبتجان ده اده شدك شختدهر نردك شده و یدا
حتی هریل شه مصرا شجنها ال ته عت شختن اایده در حدهاق زمدان متكدن و ادا آ و حدرارت دم انردا
شجدا س لیهاي اري س ل مان ه اسف اجر لم و اهج نبل اسدبار مفبده هسدت ها اده نداطر داشدته ااشدبه ده
ا رر سرطان هداي رود در سدجريی ده در مراحد اولبده يردخبص داد شدجنه يدا 90درسده قااد درمدان
هست ها

تغذیه و استعمال دخانیات
در رجر مار استعتا دنانبات در مردان جدجان و الرذسدا ادبی از زندان مب اشده اده طدجري ده اررسدی
هاي ملی در نصجص عجام نطدر ابتاریهدا در سدا  1386نردان داد نسد ت يشری دی مدردان سدبگاري 15
يددا  64سددا  26درسدده اددجد و ایددن مبددلان در زنددان رددجر مددا در ذددرو س د ی مرددااه  %3/34اسددتا
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يحشبشات سازمان اههاشت جهانی نران داد است ده در هدر  8رانبده یدك نفدر در دنبدا ادر اردر اسدتعتا
دنانبات جان نجد را از دست مبههه ا

نقش تغذیه در كاهش تمایل به مصرف سیگار
يحشبشات نران مبههه ارنی از ير ب دات اده ویده سد لیها اده دلبد قلبدایی دردن محدبخ ندجن سد
اهی ده نبكجيبن اهن مبردجنها ا دااراین مبد اده اسدتعتا دنانبدات را داهی مبهه دها عكد

ایدن

قدبه نبل سادق است یع ی مصدرا ارندی مدجاد مان ده ،داي و ذجشدت اده ویده ذجشدت قرمدل اده علدت
ادرارآور اجدن و اسبهي ردن محبخ نجن ااعا اهدلایی دهد نبكدجيبن شده و يتاید اده مصدرا سدبگار
را در اهراد سبگاري اهلایی مبههه.
ادده دلبدد ای كدده در اهددراد سددبگاري اسددتعتا دنانبددات سدد

اهددلایی اسددترس ا سددبهايبج و يجلبدده

رادیكالهاي آزاد و هللات س گبن مر سدر ر آرسد بك و دادمبج در ادهن مبردجد و ادراي داهی مبدلان
این مجاد در اهن نباز اه مجاد آنتی ا سدبهان ن بدر ویتدامبن Cو Eو سدل بج اسدتر مصدرا م داا غدذایی
این مجاد مغذي مان ده مبدج هدا و سد لیها و غدذاهاي دریدایی اایده در وعدهههاي غدذایی اهدراد سدبگاري
ابرتر ااشه .
هت بن ل بدات شدبرر ماسدتر ردكر دو ،اده طدجر رقدااتی مدان جدذ هلدلات سد گبن مججدجد در
سبگار مبرجد ا ااراین يجسبه مبرجد مصرا مجاد ل دی در اهدراد سدبگاري نسد ت اده اهدراد عدادي ابردتر
ااشها
داشتن الگجي غذایی سحبح شدام مصدرا مبدج هدا و سد لیهار ح جاداتر ذجشدت سدفبه مداهی و مدر،
ل بات م ،ر ر اندجاغ مغدل دانده هدا شدام ذدردور ادادا ر شسدته و ه دهق يداز و ادی نتدك و هت دبن
استفاد از مبدان وعده هداي م اسد

در دار وعده غدذایی سد حانهر ناهدار و شدا از عدجار

ردبهن

سبگار مبكاهه.
داشتن ي جغ غذاییر استفاد اهی از مایعات اده سدجرت مد م هدر سداعت یدك لبدجان ر داهی مصدرا
اهراطی ،اي و قهدج جهدت داهی اضدطرا شد

از يدر

سدبگار و جدایگلین دردن آن ادا ل بدات دم

،ر ر هترا اا مجاد نراسته اي ن بر نان س جسهار و ماستر یدا ندان و ش بدرر شدبر و عسد یدا شدبر و نرمدا
و اهلایی هعالبت هبلیكی روزانه هترا اا ي ف

عتب در اهی عجار
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سبگار اسبار مجرر استا

تغذیه در شرایط ترك سیگار
اهرادي ه مجه اده يدر

سدبگار شده اندهر ادراي جلدجذبري از ،داقی شد

است يجسبه هاي يغذیه اي ویده اي را رعایدت

از يدر

دها ادا يججده اده ایدن ده شد

سدبگارر الز

از يدر

سدبگارر

اشددتهاي هددرد اهددلایی و سددجنت و سدداز اددهن دداهی مببااددهر ط بعتدد ًا ددالري دریدداهتی
اهن زیاد شه و اهراد مسدتعه اضداهه وزن و ،داقی مبردجنه .در شدرایخ يدر

سدبگار و شد

از آن

اایه مصرا ارنی مجاد غذایی شدام مبدج هدار سد لي هدار ل بدات دم ،در و ح جادات اهدلایی
یااه ا استفاد از این مجاد غذایی يتای اده ردبهن سدبگار را داهی مبههده و از طدرا دیگدر ایدن
مجاد م الري هسدت هر در نهایدت سد

جلدجذبري از اضداهه وزن و ،داقی ناشدی از يدر

سدبگار

مبرجدا در ار رعایت روشدهاي هدجق الدذ رر اهدلایی هعالبدت هداي روزانده مرد شبداد روي ي ده
هترا اا ي ف

عتب در تك اه ير

سبگار اسبار مجرر استا
بیمارستان پارس،واحد ارتقا سالمت
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