
هة هي نوع من العالج يستخدم الدواء للعثور على أجزاء معينة من الخاليا السرطانية ومهاجمتها. تُستَخَدم هذه  األدوية الموجَّ
األدوية في عالج بعض أنواع السرطان ولكن ال يُعالَج كل شخص مصاب بالسرطان بالعالج الموجه.

هة بطريقة مختلفة عن أدوية العالج الكيميائي القياسي. وعادة ما يكون لها أنواع مختلفة من اآلثار  وتعمل األدوية الموجَّ
الجانبية أيًضا.

نظرًا الختالف عالج كل شخص فيمكن أن تختلف 

مدة استمراره أيًضا. 

اآلثار الجانبية
 تعتمد اآلثار الجانبية على الدواء الُمعطى. ونظرًا 

 ألن هذه األدوية يمكن أن تؤثر على أهداف

هة   مختلفة، فلن يكون لكل شخص يتلقى أدوية موجَّ

نفس اآلثار الجانبية. وتشمل بعض اآلثار الجانبية 

الشائعة ما يلي: 

تغيُّرات في الجلد كالحكة والطفح الجلدي وجفاف   
الجلد والحساسية للضوء والتغيرات في لون الجلد

تغيرات في نمو الشعر أو لونه  

ضغط دم مرتفع  

مشاكل النزيف  

جلطات الدم  

تغيُّرات في كيفية عمل القلب  

تورم في الوجه أو القدمين أو الساقين أو اليدين  

ث إلى طبيبك حول اآلثار الجانبية المعينَّة التي  تحدَّ

قد تتعرض لها بسبب عالجك. 

هة؟ كيف تعمل األدوية الموجَّ
هة من خالل إيجاد واستهداف  تعمل األدوية الموجَّ

أجزاء معينة من الخاليا السرطانية.

هة المختلفة:  ويمكن لألدوية الموجَّ

وقف نمو الخاليا السرطانية  

تغيير البروتينات في الخاليا السرطانية حتى تموت   
الخاليا

نتشيط جهاز المناعة لقتل الخاليا السرطانية  

حمل الكيماويات أو اإلشعاع إلى الخاليا السرطانية   
لقتلها 

ه هو العالج الوحيد الالزم  قد يكون العالج الموجَّ

لبعض أنواع السرطان. أو  يمكن في بعض األحيان 

إعطاؤه مع عالجات أخرى مثل العالج الكيميائي أو 

التدخل الجراحي أو العالج اإلشعاعي. 

كيف يتم إعطاؤه وكم مدة العالج؟
هة في   يتم إعطاء بعض أنواع األدوية الموجَّ

العيادات الخارجية عن طريق تشريبه عبر أنبوب 

الحقن الوريدي الذي يتم إدخاله في الوريد. ويتم 

إعطاء البعض اآلخر عن طريق الفم على شكل 

 حبوب أو كبسوالت أو كسائل ويمكن تناوله 

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

ما اآلثار الجانبية التي يمكن أن أعاني منها؟  

كيف سيتم التعامل مع اآلثار الجانبية التي قد   
تحدث لي وما الذي عليَّ فعله حيالها؟

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

متى يجب عليَّ االتصال بالطبيب أو الممرضة؟  

أسئلة يمكنك طرحها

فيما يلي بعض األسئلة التي يمكنك طرحها على 

طبيبك وفريق الرعاية الصحية الخاص بك:

ه الذي سأحصل عليه؟   ما نوع الدواء الموجَّ

ما هي وتيرة حصولي على العالج؟  

هل عليَّ الذهاب إلى مكان معين للحصول على العالج؟  

إلى متى سيستمر عالجي؟  
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