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ثها م تحدي، وتتم إعداد هذه المعلومات من قِبل الجمعية األوروبية لطب المسالك البولية

 . 2021في مايو 

 

يحتوى هذا الفصل على معلومات عامة عن العالج الهرموني وخطر اإلصابة 

إذا  بأمراض القلب واألوعية الدموية لدى المرضى المصابين بسرطان البروستاتا.

 ، أومحددة عن حالتك الصحية، ينبغي عليك استشارة طبيبك كانت لديك أي تساؤالت

 مقدم رعاية صحية متخصص غيره. فلن يحل موقع إلكتروني أو نشرة محل الحوار

 الشخصي مع طبيبك.

 

 المساهمون في اإلعداد:

 السيد/ إيمون تي. روجرز، جالواي )أيرلندا( •

 المتحدة(األستاذ المشارك/ بي. كورنفورد، ليفربول )المملكة  •

 السيد/ جون داولينج، دبلن )أيرلندا( •

 

تم مراجعة هذه المعلومات من قِبل لجنة تضم أعضاء غير متخصصين، من ذوي 

 التجارب ذات الصلة.
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 العالج الهرموني وخطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 

 لدى المرضى المصابين بسرطان البروستاتا

 

  نبذة عن سرطان البروستاتا

   

 ما هي البروستاتا، وما وظيفتها؟ 

عادل صغيرة الحجم تمثل جزًءا من جهازك التناسلي. يالبروستاتا هي غدة 

 حجمها تقريبًا حجم كرة الجولف، وتحيط باألنبوب المسؤول عن تفريغ

 .البول من المثانة لديك، الذي يُطلَق عليه اسم "قناة مجرى البول"

 

تفرز غدة البروستاتا سائاًل لزًجا أبيض اللون يمتزج مع الحيوانات المنوية، 

التي تنتجها الخصيتان لديك، لتكوين السائل المنوي. كما تفرز أيًضا 

. يعمل PSAالبروستاتي النوعي  2المستِضديُطلَق عليه اسم  1بروتينًا

أكثر  المستِضد البروستاتي على تخفيف لزوجة السائل المنوي، فيصبح

 سيولة.

 

كتلة  أنه توجدإذا تم تشخيص إصابتك بسرطان البروستاتا، فهذا يعني 

نسيجية داخل غدة البروستاتا )ورم( تحتوي على خاليا سرطانية سوف 

ما إن يخترق الورم جدار البروستاتا، حتى يمكن للخاليا وتنقسم وتتكاثر. 

مزيد عن السرطانية أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من جسمك. اعرف ال

 .سرطان البروستاتا، واختبارات الكشف عنه، وعالجاته

 

 ما هي أسباب اإلصابة بسرطان البروستاتا؟

اسم ليس معروفًا بالضبط سبب اإلصابة بسرطان البروستاتا. لكن هناك عوامل معينة تزيد من احتمال إصابة الرجل به. يُطلَق على هذه العوامل 

يصاب بسرطان البروستاتا؛ وإنما يعني  سوف. لكن توافر أحد عوامل خطر اإلصابة بالسرطان لدى الرجل ال يعني بالضرورة أنه 3"عوامل الخطر"

 اإلصابة.  لخطر أكثر عرضةفقط أنه 

 

 نبذة عن العالج الهرموني

 

 ما هو العالج الهرموني؟

 توستيرون فيت التسفي مستويا تحكُّميؤدي التستوستيرون )هرمون الجنس الذكوري( إلى نمو سرطان البروستاتا. لذا، فإن أكثر الطرق شيوًعا لل

الهرموني لتقليل كمية  . ربما يوصي طبيبك بالعالج(ADT)الذي يُعَرف أيًضا بـ "العالج بتقليل إنتاج األندروجينات" العالج الهرموني  يهجسمك 

 ، أو بخاخ أنف.ا، أو أقراصً ، أو غرسات  اُحقنً  تشمل العالجاتهرمون التستوستيرون في جسمك. 

 

 :شيوًعالديك، لكن تُدَرج أدناه فئات العالج األكثر  السرطان 5ودرجة 4مرحلةيتوقف نوع العالج الذي يتم إعطاؤه لك على 

                                                             
 توجد البروتينات في كل خلية من خاليا الجسم. 1
النوعي يُسمَّى مستِضدًّا، فإنه من الناحية في العادة، يكون المستِضد مادة تحفز جهازك المناعي على إنتاج األجسام المضادة. على الرغم من أن المستِضد البروستاتي  2

 لمنوي.ازوجة السائل خفيف لائي هو تيالكيميائية الحيوية يُعتبَر إنزيًما، مما يعني أنه يسبب تفاعاًل كيميائيًّا. في البروستاتا، يكون هذا التفاعل الكيم
لديك تاريخ عائلي معروف من اإلصابة إذا كنَت فوق الخامسة واألربعين من العمر، وكان لديك تاريخ عائلي من اإلصابة بسرطان البروستاتا، أو كنَت من أصول أفريقية، أو كان  3

 ، عندئذ فأنت أكثر عرضة لخطر اإلصابة بسرطان البروستاتا.BRCA2بجين وراثي "معيب" يُعَرف باسم 
 ستخدام "مراحل" السرطان لبيان حجم الورم ومدى انتشار السرطان.يتم ا 4
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 LHRH agonistsمحفزات مستقبالت الهرمون المطِلق للهرمون اللوتيني  •

 LHRH antagonistsمضادات الهرمون المطِلق للهرمون اللوتيني  •

  Anti-androgensمضادات األندروجينات •

 

 نبذة عن أمراض القلب واألوعية الدموية

 

 القلب واألوعية الدموية؟ ما هي أمراض

لى عالدهون  باتترسُّ كم "أمراض القلب واألوعية الدموية" هو مصطلح يُستخدَم لوصف األمراض التي تصيب القلب أو األوعية الدموية. يمكن أن تترا

يؤدي إلى  و المخ، مماى القلب أالدم إلدفُّق ت يعوقالجدران الداخلية لألوعية الدموية، مما يؤدي إلى انسدادها. هذا االنسداد خطير للغاية. فيمكن أن 

  اإلصابة بأزمات قلبية أو سكتات دماغية تؤدي إلى الوفاة.

 

رغم فسك، على الهتمام بنالرجال المصابين بسرطان البروستاتا. لذا، يجب عليك المحافظة على صحتك واال بينأمراض القلب واألوعية الدموية شائعة 

   ي الذي ربما تشعر به منذ تشخيص إصابتك بالسرطان أو أثناء العالج.من اإلجهاد الذهني والجسد

 

 لخطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية؟معرَّض هل أنا 

مدخنًا، أو تعاني من زيادة مفرطة في الوزن، أو ال تمارس التمارين الرياضية، أو تعاني  القلب واألوعية الدموية إذا كنتَ يزداد خطر إصابتك بأمراض 

هذا  فربما يزيدمن ارتفاع ضغط الدم، أو إذا كنَت مصابًا بمرض السكر. وإذا كان لديك تاريخ عائلي من اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية، 

  .خطر إصابتك أيًضا من

 

 ما هي متالزمة التمثيل الغذائي؟

ة ة مشكلة صحيلمتالزمامتالزمة التمثيل الغذائي هي اجتماع عدد من الحاالت المرضية التي تشمل السكر، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم. تمثل هذه 

  خطيرة.

  

  لديك ثالثة عوامل أو أكثر من عوامل الخطر التالية،: اجتمعتإذا ربما تكون مصابًا بمتالزمة التمثيل الغذائي 

  في مستويات السكر في الدم تحكُّمارتفاع مستوى السكر في الدم، أو عدم القدرة على ال •

رجال األوروبيين؛ بوصة، كحد أقصى، بالنسبة لل 37سم أو  94خصر )محيط الخصر: ال في منطقةزيادة مفرطة في الوزن، أو تراكم الدهون  •

 بوصة، كحد أقصى، بالنسبة للرجال في منطقة جنوب آسيا( 35سم أو  90

ين ليه "البروتطلَق عيُ ارتفاع مستويات الدهون )التي يُطلَق عليها "الدهون الثالثية"(، وانخفاض مستويات "الكوليسترول النافع" )الذي  •

  الدهني عالي الكثافة"(، في الدم

 ملم زئبقي فأعلى 140/90إلى  بصفة مستمرةوصول قراءات ضغط الدم  •

 زيادة احتمال اإلصابة بالجلطات الدموية •

 

ض لخطر اإلصابة بأزمة قلبية،  إلى زيادةصابتك بمتالزمة التمثيل الغذائي تؤدي إ خطر إصابتك بأمراض القلب واألوعية الدموية، مما يعني أنك معرَّ

  إلصابة بمتالزمة التمثيل الغذائي إذا كنَت من أصول أفريقية.لأكثر عرضة كما أنك أو سكتة دماغية، أو غيرها من المضاعفات الخطيرة. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                      
المحتملة لنمو الورم وانتشار السرطان. وبوجه عام، تشير الدرجة األقل إلى سرطان بطيء النمو، في حين تشير  السرعةتعطي درجات السرطان طبيبك فكرة عن  5

ا.  الدرجة األعلى إلى سرطان أسرع نموًّ

 تحدَّث مع طبيبك بشأن خطر إصابتك بأمراض القلب واألوعلية الدموية، وكيف يمكن التغلب عليه أثناء العالج.

 الخطر. اهذعلى  كيفية التغلب حولإذا كنَت تعتقد أن لديك أيًّا من عوامل خطر اإلصابة بمتالزمة التمثيل الغذائي، تحدَّث مع طبيبك 
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 أمراض القلب واألوعية الدمويةاإلصابة بالعالقة بين العالج الهرموني و
 

 ما هي مخاطر العالج الهرموني؟

 من المخاطر أو اآلثار الجانبية.يُعد العالج الهرموني عالًجا فعااًل في حالة الرجال المصابين بسرطان البروستاتا، لكن ال يكاد يخلو عالج 

 

 لماذا يزيد العالج الهرموني من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية؟

ي فزين الدهون كيفية تخوفي التمثيل الغذائي لديك، ويمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم، والكوليسترول،  تغيُّراتيسبب العالج الهرموني 

مزيد من لى إجراء الحاجة إ في التمثيل الغذائي تؤدي إلى اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية. لكن هناك تغيُّراتجسمك. من المعروف أن هذه ال

 إلى فهم تام للعالقة بين العالج الهرموني واإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.الدراسات للوصول 

 

خطر إصابتك بمشكالت  إلى زيادةالعالج الهرموني  ؤدي بدءلديك عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية، فربما يتوجد إذا كانت 

، ينبغي على طبيبك التأكد من أن العالج الهرموني المخطَّط لَك آمن بالنسبة لك قبل بدء لذاالقلب واألوعية الدموية، أثناء تلقي العالج وبعد انتهائه. 

  العالج.

 

 ما هو تقييم عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية؟

ابة بأمراض خطر اإلص طبيبك عن "تقييم عوامل اسألمن عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية المدرجة أدناه،  أي   إذا كان لديك 

 القلب واألوعية الدموية" قبل بدء العالج الهرموني:

 متالزمة التمثيل الغذائي 

 أو أزمة قلبية سابقةمشكالت القلب مثل الذبحة الصدرية، أو فشل القلب ، 

  7مرض الشرايين الطرفيةأو  6مرض الشرايين السباتيةمشكالت األوعية الدموية مثل 

 

جراء إطبيبك بشأن  معدَّث إذا كنَت قد بدأَت بالفعل العالج الهرموني، وتعتقد أنك أكثر عرضة لخطر اإلصابة بمشكالت القلب واألوعية الدموية، تح

  الطمئنان.ل جعة طبيبكمراأجرى تقييم عوامل الخطر قبل بدء العالج الهرموني، يمكنك قد ن متأكدًا من أن طبيبك خطر. إذا لم تكُ التقييم عوامل 

 

  كيف يتم حساب معدل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية؟

يجب واض. صابة باألمرئلي لإلسوف يقوم طبيبك بتقييم حجم مشكالت القلب واألوعية الدموية الحالية التي تعاني منها، باإلضافة إلى فحص التاريخ العا

يم ا حاسبة تقيبيبك أيضً طلك. وربما يستخدم المخطَّط تحديد احتمال إصابتك بمشكلة خطيرة في القلب واألوعية الدموية بسبب بدء العالج الهرموني 

يي الرعاية ى أخصائالخطر للتنبؤ بدرجة احتمال إصابتك بمشكالت القلب واألوعية الدموية. هذه برامج إحصائية ينبغي أن يقتصر استخدامها عل

  الصحية، وليس المرضى أنفسهم.

 

، طبيبك في تحديد المتوقَّعتقديرات معدل خطر اإلصابة سوف تساعد نتائج تقييم عوامل خطر إصابتك بأمراض القلب واألوعية الدموية، باإلضافة إلى 

أنسب عالج هرموني لك. هناك أنواع عديدة من العالج الهرموني، لذا ربما تكون بعض العالجات أنسب لك من غيرها. إذا كان احتمال إصابتك 

                                                             
الدهون هذه األوعية  ترسُّباتالشرايين السباتية هي األوعية الدموية الرئيسية التي توصل الدم إلى المخ والرأس. تحدث اإلصابة بمرض الشرايين السباتية عندما تسد  6

 الصغرى". كتة الدماغيةسم "الساعليها أحيانًا  الدموية. يزيد هذا االنسداد من خطر إصابتك بالسكتة الدماغية ونوبات نقص التروية الدموية العابر، التي يُطلَق
الدم  تدفُّقالدهون على جدران الشرايين  ترسُّباتتعمل الشرايين الطرفية على توصيل الدم إلى أطرافك. تحدث اإلصابة بمرض الشرايين الطرفية عندما يعوق تراكم  7

 إلى أطرافك.

 مما. الدموية وعيةواأل القلب في خطيرة بمشكالت اإلصابة خطر بارتفاع مرتبطة الهرموني العالج أنواع بعض أن السريرية الدراسات أثبتت

 سكتة أو قلبية، بأزمة إصابتك خطر من الهرموني العالج يزيد فربما الدموية، واألوعية القلب أمراض بأحد بالفعل مصابًا كنتَ  إذا أنه يعني

 .الخطيرة المضاعفات من غيرها أو دماغية،

 .الخطر معدل في االرتفاع هذا وطبيبك أنت تدرك أن ينبغي

 ".الدموية واألوعية القلب بأمراض اإلصابة خطر عوامل تقييم" عن طبيبك اسأل
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حياتك، للمساعدة على التقليل من خطر إصابتك بمشكالت  بمشكالت القلب واألوعية الدموية مرتفعًا، ربما يصف طبيبك أدوية، أو يوصي بتغيير نمط

  صحية أثناء العالج الهرموني.

 

 

 
 

 تقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية
 

 بأمراض القلب واألوعية الدموية؟ تيكيف يمكنني تقليل خطر إصاب

ك ا يوصي طبيبقبل، ربمواألوعية الدموية التي تعاني منها، وتقديرات معدل خطر اإلصابة بمضاعفات خطيرة في المستبناًء على حجم مشكالت القلب 

  أو الجراحة. بطريقة أو عدة طرق لتقليل خطر إصابتك بأمراض القلب واألوعية الدموية. ربما يشمل هذا األدوية، أو تغيير نمط الحياة،

 

 األدوية

 دوية لألغراض التالية:ك أبربما يصف لك طبي

 منع تجلُّط الدم )يُطلَق عليها اسم "األدوية المضادة للصفائح الدموية"( •

  تخفيض ضغط الدم )يُطلَق عليها اسم "األدوية الخافضة لضغط الدم"( •

 تقليل كمية الدهون والكوليسترول في الدم )يُطلَق عليها اسم "األدوية الخافضة للدهون"( •

 

  تغيير نمط الحياة

صحي، والحفاظ على يتطلب تقليل خطر إصابتك بأمراض القلب واألوعية الدموية إدخال تغييرات على نمط حياتك. يشمل هذا اتباع نظام غذائي 

 نشاطك البدني، واإلقالل من الكحول، وتجنُّب التدخين، واالهتمام بأي مشكالت صحية أخرى ربما تعاني منها.

 

أو  ثناء العالج بتقليل إنتاج األندروجينات()الحياة أ Life on ADTربما يكون من المفيد بالنسبة لك أن تنضم إلى أحد البرامج التثقيفية مثل برنامج 

للعالج آنذاك على يد عالم أبحاث، كان يخضع  Life on ADT. تم تأسيس برنامج Feel+®برنامج دعم المرضى الخاضعين للعالج الهرموني 

مساعدة الرجال وأسرهم في معرفة ما هو متوقَّع عند بدء العالج  بهذا البرنامج ريتشارد واسيرسيج أرادالهرموني منذ أكثر من عشر سنوات. 

. أما برنامج الهرموني. يناقش البرنامج والكتاب المرفق به سبل التغلب على اآلثار الجانبية للعالج، والمحافظة على الصحة، والحفاظ على جودة حياتك
®+Feel تحسين  كيقدم نصائح توضح لك كيف يمكنكما في حياتك، وإرشادك إلى كيفية زيادة نشاطك البدني. التحكُّم تك على فقد تم تصميمه لمساعد

 خياراتك الغذائية، وكيف يمكن للحديث عن السرطان أن يساعدك أنت وأحباءك على التأقلم مع الوضع.

 

ل تلك ي إدخاف غبرت على الرغم من أنك ربمان بالنسبة آلخرين، فإنه يمكن لبعض الرجال إدخال تغييرات بسيطة على نمط حياتهم بسهولة. لك

ه التغييرات ك بأهمية هذقناع نفس. ربما تساعدك قائمة المزايا والمساؤى في إللغاية، فإن األمر يبدو بالفعل صعبًا على نمط حياتك التغييرات "البسيطة"

  جها.لتي تحتااوأصدقائك، ومشاركتُهم في إجراء التغييرات، في تهيئة البيئة الداعمة في نمط حياتك. أو ربما يساعد الحديُث مع أسرتك 

 

  أدناه بعض النصائح المفيدة التي ربما تساعدك. أدرجنا

 

 اتباع نظام غذائي صحي 

قد  ات السريعة،الوجب عمل طلبيات تغيير نظامك الغذائي ليس دائًما سهاًل. مع توافر الكثير من الوجبات الجاهزة في محال السوبرماركت، وسهولة

  ن.يكون من الصعب عليك أن تفكر في تحضير الوجبات من الصفر. لكن يمكنك مساعدة جسمك بتناول غذاء صحي ومتوازن قدر اإلمكا

 

 لمتابعةا بغرض مستمرة دورية تقييمات عمل عليك ينبغي الهرموني، العالج بدأتَ  إذا

 بيبكط سيقوم كما. الدموية واألوعية القلب بمشكالت إصابتك خطر لرصد طبيبك مع

 لمعرفة يبكطب مع تحدَّث. للعالج لديك البروستاتا سرطان استجابة مدى بمراقبة أيًضا

 .  حالتك لمتابعة التقييمات إجراء إلى تحتاج مرة كم

 لكنك سهاًل، ليس ألمرا أن نعلم. إرادة قوة يتطلب األمر. الدموية واألوعية القلب بأمراض إصابته خطر تقليل يمكنه الذي الوحيد الشخص أنت

 .فعله تستطيع

http://www.lifeonadt.com/
https://www.feelplus.com/
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سكريات وتستبدل بها أطعمة هي أن تعمل على اإلقالل من تناول األطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، والدهون، واألمالح، وال خطوتك األولى نحو ذلك

سهلة التحضير في خزانة الطعام  8عالية الجودة بأطعمةسوف يساعدك االحتفاظ والفواكه والخضروات.  تناول اإلكثار من بما في ذلكأكثر صحية، 

  .ببرنامج تغذية صحيةااللتزام  علىوالثالجة لديك 

 

 

 

 

 

 

 

 أدرجنا أدناه أمثلة للبدائل الغذائية الصحية:

 

 ذلك استبِدل بهذا 

 عصيدة بالموز المهروس حبوب اإلفطار المغلَّفة بالسكر اإلفطار

 سلطة التونة مع خبز القمح الكامل التونة بالجبن المذاب ساندويتش  الغداء

 برجر الديك الرومي منزلي الصنع مع أصابع البطاطا الحلوة برجر اللحم البقري والبطاطس المقلية العشاء

 الزبادي قليل الدسم الزبادي كامل الدسم الوجبات الخفيفة

 مقرمشات األرز المقرمشات 

 

 الحفاظ على النشاط البدني 

 ال ًءا إذا كنتَ ألمر سوامن الشائع أن يكتسب الرجال، الذي يخضعون للعالج الهرموني، وزنًا )تتراكم الدهون عادة حول البطن واألرداف(، ويزداد 

ا من ًءا أساسيًّ ياضة جزالرياضة ربما تكون آخر شيء تفكر فيه اآلن، لكننا ندعوك إلى اعتبار الر ممارسة أن علمحن نتحافظ على نشاطك البدني. ن

من  يكون قدا، تسب وزنً برنامجك العالجي بوجه  عام. من المهم أيًضا أن تبدأ في ممارسة الرياضة قبل مالحظة أي تغييرات في وزنك؛ بمجرد أن تك

 .فقدانهالصعب عليك 

 

 

أعمال الدهانات  نفيذتبستنة، أو عمال التذكَّر أن أي نشاط يجعلك تتحرك يُعتبر تمرينًا رياضيًّا! المشي السريع، أو الجري بالكلب، أو السباحة، أو القيام بأ

ياضية في لتمارين الراإذا كانت أعمال المنزل، أو ممارسة الرياضة، أو اللعب مع األطفال أو األحفاد، كل هذا يعطي نتيجة. لذا، فأداء والديكورات، أو 

  .ك البدنيالمزيد من األنشطة اليومية في أسبوعك لمساعدتك في الحفاظ على نشاط التخطيط ألداءالمنزل أو الجيم ال تناسبك، حاِول 

 

   ًطا بدنيًّا، ننصحك بزيادة نشاطك البدني لمساعدتك في الحفاظ على وزنك.يل نشإذا كنَت بالفع

 

 اإلقالل من الكحول 

 .على شرب الكحول، يمكنك أن تجرب هذه األفكار البسيطة لمساعدتك على اإلقالل منه معتادًاإذا كنَت 

شرب النبيذ، لمل(  125الكحولية، أو تخصيص كأس صغيرة )سعة المشروبات تناُول لكحول عند ل معياريكوب يمكن أن يساعدك استخدام  .1

  .التي تأخذها منه ة والسعرات الحراريةُمستهلَكفي اإلقالل من كمية الكحول ال

خفضة نمن الكحول أو ملخالية ابديلة أقل قوة. هناك اتجاه متزايد إلى بيع المشروبات  أصنافل أن تستبدل بأصناف البيرة أو النبيذ القوية حاوِ  .2

 حوليةات الكالمشروبالكحول في محال السوبرماركت، والحانات، وغيرها من األماكن. بعض هذه المشروبات البديلة تشبه في المذاق 

 جن، خالية من الكحول؟البوربون، والروم، وويسكي ال! هل تعلم أنه يمكنك حتى شراء أنواع من مشروب ةالحقيقي

ف أصدقاءك وأسرتك أنك تحاول اإل .3 ال تدخل مع اآلخرين في تحدي ِلَم ؟ المنافسةقالل من الكحول حتى يمكنهم تقديم الدعم لك. هل تحب عر ِ

 شرب أقل كمية من الكحول في األسبوع؟! 

 

  

                                                             
 طبيعية، وليست ُمصنَّعة بدرجة عالية.يُقصد باألطعمة عالية الجودة اختيار منتجات  8

. الجديد حياتك روتين ءلبد رائعة وسيلة بمنطقتك المجتمع خدمة مركز أو الجيم في منظَّم رياضية تمارين برنامج إلى االنضمام يكون أن يمكن

 المنزل في الرياضية نالتماري ممارسة تساعدك سوف الحالة، هذه في بأس؛ ال الرجال، بعض تناسب ال الجماعية التمارين أو الجيم تمارين لكن

 .المقاومة تمارين وأشرطة األثقال بعض مستخدًما

ق ال كنتَ  إذا  ذلك عن المسؤول الشخص مع تحدَّث بنفسك، تطهوها أو األطعمة تتسوَّ

 برامج دإعدا أيًضا ويمكنكما. العالجية رحلتك في صحي غذائي نظام اتباع أهمية عن

 .معًا وجبات
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  تجنُّب التدخين

 

 

 اإلقالعو أن التدخين، قالل مأن اإل علمإذا كنَت تدخن منذ عدة سنوات، أو تدخن في المناسبات االجتماعية، أو تدخن السجائر في أوقات التوتر، فنحن ن

   عنه، ال يحدث بين عشية وضحاها بالنسبة لمعظم الناس.

ر نفسك بأسباب ما تفعله. .1    ضع خطة واقعية لمساعدتك على الوصول إلى هدفك، وذك ِ

ف أصدقاءك وأسرتك أنك تحاول اإلقالل من التدخين، أو اإلقالع عنه، حتى يمكنهم تقديم الدعم لك. .2   عر ِ

 تحدَّث مع طبيبك بشأن العالج ببدائل النيكوتين. .3

 

 الجراحة

وف ك للخطر، فسعرض حياتمن المحتمل أن يؤدي إلى زيادة احتمال إصابتك بأمراض القلب واألوعية الدموية على نحو يإذا كان بدء العالج الهرموني 

ستئصال اسم "ا المتاحة. في هذه الحالة، ربما يتحدث معك طبيبك بشأن عملية جراحية يُطلَق عليها العالج يرغب طبيبك في مناقشة خيارات

تستوستيرون رمون العلى استئصال الخصيتين. استئصال الخصيتين عملية بسيطة تهدف إلى منع إنتاج معظم كمية ه الخصيتين". تنطوي هذه العملية

يها. يجب كن الرجوع فة ال يمفي الجسم. كما أنها تعني أيًضا أن بعض اآلثار الجانبية للعالج الهرموني ربما ال تمثل مشكلة بالنسبة لك، لكنها جراح

 وية.ذا هو العالج المناسب لحالتك، واضعًا في االعتبار معدل خطر إصابتك بمشكالت القلب واألوعية الدمعليك التأكد من أن ه

 

 العيش مع السرطان
 

 كيف تبدو الحياة مع سرطان البروستاتا وأمراض القلب واألوعية الدموية؟

غم من ية. على الرات إيجابنفسيًّا الحتمال أن تكون نتائج االختبارقد تصاب بصدمة كبيرة عندما تسمع خبر إصابتك بالسرطان، حتى لو كنَت متأهبًا 

المخاوف  عديد منارتفاع معدالت الشفاء بين المصابين بالسرطان، أو العيش مع المرض عدة سنوات، يمكن أن يثير تشخيص إصابتك بالسرطان ال

 والمشاعر داخلك أنت وأحبائك.

 

 ر بالحزن أوأن تشع يؤدي إلى تخفيض مستوى هرمون التستوستيرون في جسمك، يكون من الطبيعي تماًما أضفنا إلى هذا العالج الهرموني الذي إذا

   الغضب، أو ببساطة أنك لسَت كطبيعتك.

 

ف إلى تعر لسهل أنايكون من  أمراض القلب واألوعية الدموية أو متالزمة التمثيل الغذائي، فإنهبمعرفتك بارتفاع احتمال إصابتك  بعد ذلكأضفنا  وإذا

ك في نمط حيات تغييرات تعطي إلجراءأنه ينبغي أن نحن نعلم أن آخر شيء تود سماعه هو  !مدى يمكن أن يترك هذا تأثيًرا كبيًرا على صحتك النفسية

  األولوية قبل أي شيء آخر تقوم به، لكن هذا يمكن بالفعل أن يطيل عمرك، أو حتى ينقذ حياتك.

 

التغلب على  فيلمساعدتك أنت وأحبائك  Feel+®أو برنامج  Life on ADTبة لك أن تنضم إلى أحد البرامج مثل برنامج ربما يكون من المفيد بالنس

   لعالج الهرموني. ل خضوعكوثيقة مع اآلخرين أثناء و وطيدةاآلثار الجانبية للعالج، وتحسين جودة حياتك، والحفاظ على عالقات 

 

شاد خدمات اإلر لية، أومن المهم أن تعرف أنك لست وحدك. إذا كنَت تجد صعوبة في التأقلم مع الوضع، تحدَّث مع طبيبك بشأن مجموعات الدعم المح

 النفسي، التي ربما تساعدك أنت وأحباءك.

 

 الهرموني؟ما المدة التي أحتاجها للعالج 

يه اسم طلَق عليُ لعالج لفترة قصيرة، ثم يتوقفون ويأخذون راحة، وهو ما ل آخرون يخضعيحتاج بعض الرجال إلى عالج هرموني مستمر؛ في حين 

ع"العالج  عأم بشكل  مدى الحياة". سوف يناقش معك طبيبك ما إذا كنت تحتاج إلى العالج الهرموني المتقط ِ لى مدى ع ،د   كبيرإلى ح ،ذاه. يتوقف متقط ِ

  السيطرة على السرطان لديك، ومستوى المستِضد البروستاتي النوعي في الدم مع مرورالوقت.

 

عيمكن أن يساعد العالج الهرموني  سرطان يطرة على اليد من السجالحد من اآلثار الجانبية للعالج، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستوى  على المتقط ِ

ععام. وعلى الرغم من ذلك، يتطلب العالج الهرموني  بوجه    كسوف يتفق مع صفة دورية.مراقبة مستويات المستِضد البروستاتي النوعي لديك ب المتقط ِ

ح فترات بما تصبرطبيبك على مستوى معين للمستِضد البروستاتي النوعي، بمجرد الوصول إليه سوف تحتاج إلى بدء العالج الهرموني من جديد. 

  العالج أقصر مع مرور السنين.راحة من ال

  

 األنشطة جميع ليجع مما. التدخين عن إقالعك من أسبوًعا 12 إلى أسبوعين بين ما تتراوح فترة خالل تتحسن الدموية دورتك أن تعلم هل

 .بكثير أسهل والجري، المشي ذلك في بما البدنية،

http://www.lifeonadt.com/
https://www.feelplus.com/
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 ئلتيـــاتي وأســــمالحظ
 



 
 

 
 

تب تم إعداد هذا الفصل بتمويل من شركة فيرنج لألدوية. وقد قام مك

داد بإعشؤون المرضى التابع للجمعية األوروبية لطب المسالك البولية 

 .محتوى الفصل، على نحو  مستقل، والموافقة عليه

 

 

 الجمعية األوروبية لطب المسالك البولية

PO Box 30016 

NL-6803 AA ARNHEM 

The Netherlands 
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