
Hormony to produkowane przez organizm białka, które pomagają kontrolować funkcjonowanie 
określonych komórek. Hormonów lub leków podobnych do hormonów używa się w terapii 
hormonalnej, aby leczyć niektóre rodzaje raka i inne schorzenia.

Jak terapia hormonalna działa?
Wzrost niektórych rodzajów raka zależy 
od hormonów. Terapia hormonalna 
polega na blokowaniu lub zmianie 
hormonów, co powoduje spowolnienie 
lub zatrzymanie wzrostu nowotworu. 
Terapia hormonalna może być jedyną 
metodą leczenia, której pacjent 
potrzebuje, może też być podana w 
połączeniu z innymi terapiami, jak np. 
chemioterapia lub radioterapia.

Jak jest podawana?
W większości przypadków terapię 
hormonalną podaje się doustnie w 
postaci tabletki, kapsułki lub w postaci 
płynu. W innych przypadkach podaje 
się ją w postaci iniekcji lub zastrzyku. 
Pewne rodzaje chirurgii wpływają 
na poziom hormonów i mogą z tego 
powodu również być nazywane terapią 
hormonalną.

Jak długo trwa terapia? 
Zależy to od rodzaju leczonego raka, 
typu podawanego lekarstwa i innych 
problemów zdrowotnych osoby. Terapia 
hormonalna może trwać tygodnie, 
miesiące lub lata.

Skutki uboczne
Nie każdy, kto jest poddawany terapii 
hormonalnej, będzie mieć skutki 
uboczne. Skutki uboczne terapii 
hormonalnej zależą od rodzaju terapii i 
mogą obejmować:

• Uderzenia gorąca
• Pocenie się w nocy
• Poczucie zmęczenia
• Problemy kości
• Zmniejszenie zainteresowania seksem
• Zmniejszenie zdolności do uprawiania 

seksu

Pytania, które można zadać
Oto niektóre pytania, które możesz 
zadać swojemu lekarzowi lub zespołowi 
medycznemu:

• Jaką terapię hormonalną otrzymam?
• Jak często otrzymam lek?
• Jak długo moja terapia będzie trwała?
• Czy moje ubezpieczenie zapłaci za 

leczenie? Ile będę musiał/-a sam/-a 
zapłacić?

• Jakie mogę mieć skutki uboczne?
• Kiedy powinienem/-am dzwonić do 

lekarza lub pielęgniarki?
• Czy są jakieś specjalne działania, które 

mogę podjąć, aby chronić siebie i 
innych podczas leczenia?

Terapia hormonalna raka
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Aby otrzymać więcej informacji, codzienną pomoc i wsparcie, dzwoń do  
American Cancer Society pod numer 1-800-227-2345 lub wejdź na stronę  

cancer.org/hormonotherapy. Jesteśmy tutaj, kiedy nas potrzebujesz.
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