
الهرمونات هي عبارة عن بروتينات يصنعها الجسم تساعد في التحكم في كيفية عمل خاليا معينة. يستخدم 
العالج الهرموني الهرمونات أو األدوية الشبيهة بالهرمونات لعالج بعض أنواع السرطان والحاالت األخرى.

اآلثار الجانبية

لن يتعرض كل من يتلقى العالج الهرموني إلى آثار 
جانبية. فتعتمد اآلثار الجانبية للعالج الهرموني على 

نوع العالج المستخدم وقد تشمل:

سخونة مفاجئة  

التعرق في الليل  

الشعور بالتعب  

مشاكل العظام  

اهتمام أقل بممارسة الجنس  

انخفاض القدرة على ممارسة الجنس  

أسئلة يمكنك طرحها 

فيما يلي بعض األسئلة التي يمكنك طرحها على 
فريق الرعاية الصحية الخاص بك:

ما هو العالج الهرموني الذي أتلقاه؟  

ما هي وتيرة حصولي على العالج؟  

إلى متى سيستمر عالجي؟  

هل سيدفع التأمين الخاص بي تكاليف عالجي؟ كم   
سينبغي عليَّ أن أدفع؟

ما اآلثار الجانبية التي يمكن أن أعاني منها؟  

متى يجب عليَّ االتصال بالطبيب أو الممرضة؟  

هل هناك أشياء معينَّة يجب عليَّ القيام بها لحماية   
نفسي واآلخرين أثناء تلقي العالج؟

كيف يعمل العالج الهرموني؟

تعتمد بعض أنواع السرطان في النمو على 
الهرمونات. ويعمل العالج الهرموني عن طريق منع 
أو تغيير الهرمونات للمساعدة في إبطاء أو إيقاف 

نمو هذه األنواع من السرطان. قد يكون العالج 
الهرموني هو العالج الوحيد الذي يحتاجه الشخص أو 
قد يتم إعطاؤه جنبًا إلى جنب مع العالجات األخرى 

مثل العالج الكيميائي أو العالج اإلشعاعي

كيف يتم إعطاؤه؟ 

يتم إعطاء العالج الهرموني في معظم األحيان عن 
طريق الفم على شكل حبوب أو كبسوالت أو كسائل. 
ويتم إعطاؤه في أحيان أخرى كحقنة أو جرعة. هذا 

وتؤثر بعض أنواع التدخل الجراحي على مستويات 
الهرمونات لذا يمكن تسميتها بالعالج الهرموني أيًضا.

ما هي مدة العالج؟ 

يعتمد هذا األمر على نوع السرطان الذي يتم عالجه 
ونوع الدواء الذي يتم إعطاؤه والمشاكل الصحية 

األخرى التي قد يعاني منها الشخص. ويمكن إعطاء 
العالج الهرموني ألسابيع أو شهور أو سنوات.
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للحصول على معلومات حول مرض السرطان والمساعدة اليومية والدعم، اتصل بجمعية السرطان األمريكية عل ى
cancer.org/hormonetherapy. الرق م 18002272345 أو قم بزيارتنا عبر اإلنترنت على 

نحن هنا عندما تحتاج إلينا.

https://www.cancer.org

