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

 . 2021في مايو 

  

ي يحتوى هذا الفصل على معلومات عامة عن العالج الهرموني. إذا كانت لديك أ

ية تساؤالت محددة عن حالتك الصحية، ينبغي عليك استشارة طبيبك، أو مقدم رعا

فلن يحل موقع إلكتروني أو نشرة محل الحوار الشخصي مع  صحية متخصص غيره.

 طبيبك.

 

 المساهمون في اإلعداد:

 )السيد/ إيمون تي. روجرز، جالواي )أيرلندا 

 /كورنفورد، ليفربول )المملكة المتحدة( فيليب األستاذ المشارك 

 )السيد/ جون داولينج، دبلن )أيرلندا 

 /فرنسا(أرتوس، باريس -بيير مونجيا الدكتور( 

 )الدكتور/ ماركوس كارافيتاكيس، إيراكليو )اليونان 

 

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

 التجارب ذات الصلة.



3 

 

 العالج الهرموني
 

 عن العالج الهرموني نُبذة
 

 ما هو العالج الهرموني؟

حالة  ،في أغلب األحيان ،العلمي، أصبح سرطان البروستاتاالتقدُّم أكثر أنواع السرطان شيوًعا بين الرجال. لكن بفضل أحد يُعد سرطان البروستاتا 

الذي يتم  الهرموني يتوقف نوع العالجيهدف إلى إيقاف نمو السرطان. لسرطان البروستاتا يُعد العالج الهرموني عالًجا فعااًل ومرضية يمكن عالجها. 

 لديك. السرطان 2ودرجة 1مرحلةإعطاؤه لك على 

  

لسرطان أو ان لنوع من يكو أنُمحبِط . نحن نعلم كم هو تماًما ُملتبِسةعندما تبدأ رحلتك مع السرطان، يمكن أن تصبح جميع المصطلحات المختلفة 

 مختلفة أيًضا! مسمياتالعالج عدة 

  

 :بمسميات مثلإلى العالج الهرموني أيًضا ما يشار  كثيًرا

  العالج بتثبيط األندروجيناتAndrogen suppression therapy 

  العالج بتقليل إنتاج األندروجيناتAndrogen deprivation therapy, or ADT 

 اإلخصاء الكيميائي 

 اإلخصاء الجراحي 

 

 .تذكًُّراألننا نعتقد أنه المصطلح األبسط واألسهل  ،نحن نستخدم مصطلح "العالج الهرموني"

  

 كيف يعمل العالج الهرموني؟

ؤثر ين لديك. رئيسي في الخصيتي خفض مستوى هرمون التستوستيرون في جسمك، وهو هرمون يتم إنتاجه بشكل  يعمل العالج الهرموني عن طريق 

 لجنسية. علىلى رغبتك ابناء الكتلة العضلية والعظمية، كما يؤثر ع علىالجنسي، ويساعد جسمك  كو ِ مُ نُ وعلى مظهرك البدني هرمون التستوستيرون 

و سرطان يرون في نمالتستوست سوف يساهمف ،بسرطان البروستاتا كنَت مصابًابالنسبة لمعظم الرجال، فإذا أهمية هرمون التستوستيرون الرغم من 

 البروستاتا.

  

، أو أقراًصا، أو ون في جسمك. يتحكم العالج الهرموني في مستويات هرمون التستوستيرو والهدف من  خاخ أنف.بتشمل العالجات ُحقنًا، أو غرسات 

 إيقاف نمو الورم لديك. العالج الهرموني هو

   

 تشمل فئات العالج الهرموني األكثر شيوًعا ما يلي:

 3agonists LHRH محفزات مستقبالت الهرمون المطِلق للهرمون اللوتيني •

 LHRH antagonistsمضادات الهرمون المطِلق للهرمون اللوتيني  •

 Anti-androgensمضادات األندروجينات  •

 Abirateroneأبيراتيرون  •

 استئصال الخصيتين •

 

 في بعض الحاالت، يمكن الجمع بين هذه العالجات.

  

 ما هي مخاطر العالج الهرموني وآثاره الجانبية؟

 تنتجالجانبية.  ر أو اآلثارالمخاط فعااًل في حالة الرجال المصابين بسرطان البروستاتا، لكن ال يكاد يخلو عالج منمفيدًا و يُعد العالج الهرموني عالًجا

ي بطرق ج الهرمونتأثيره على هرمون التستوستيرون. سوف يستجيب جسمك للعال طبيعةالرئيسية للعالج الهرموني عن واآلثار الجانبية المخاطر 

 ما تزول اآلثار الجانبية بمجرد إيقاف العالج.عادةً مختلفة، لكن 

  

                                                             
 استخدام "مراحل" السرطان لبيان حجم الورم ومدى انتشار السرطان.يتم  1
و، في حين تشير تعطي درجات السرطان طبيبك فكرة عن السرعة المحتملة لنمو الورم وانتشار السرطان. وبوجه عام، تشير الدرجة األقل إلى سرطان بطيء النم 2

ا.  الدرجة األعلى إلى سرطان أسرع نموًّ
3  LHRH  هو اختصارreleasing hormone-Luteinising hormone .أي الهرمون المطِلق للهرمون اللوتيني 
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 تشمل المخاطر واآلثار الجانبية األكثر شيوًعا للعالج الهرموني ما يلي:

 الهبات الساخنة 

 التعب 

 الثدي ألم عند لمس 

 ضعف الرغبة الجنسية 

 ضعف االنتصاب 

 هشاشة العظام 

 مرض السكر 

 مشكالت القلب واألوعية الدموية 

o  أثبتت الدراسات السريرية أن بعض أنواع العالج الهرموني مرتبطة بارتفاع خطر اإلصابة بمشكالت خطيرة في القلب واألوعية

الدموية. مما يعني أنه إذا كنَت مصابًا بالفعل بأحد أمراض القلب واألوعية الدموية، فربما يزيد العالج الهرموني من خطر إصابتك 

اغية، أو غيرها من المضاعفات الخطيرة. ينبغي أن تدرك أنت وطبيبك هذا االرتفاع في معدل الخطر. بأزمة قلبية، أو سكتة دم

 .خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والعالج الهرمونيالمزيد من المعلومات عن  معرفةيمكنك 

 

على  واءالد عبوة حتويتيمكن أن تختلف من شخص آلخر. عندما يوصف لك عالج هرموني، سوف  ،أثاًرا جانبية مختلفةالعالجات المختلفة تُسب ِب 

دء استعمال أي عناية قبل باخلية بنشرة داخلية تقدم معلومات مفصلة عن الدواء، واستعماله، وآثاره الجانبية المعروفة. من المهم أن تقرأ هذه النشرة الد

 .المشورةبطبيبك للحصول على مزيد من  ومتى تتصل بما تتوقعهتى تكون على دراية ح ،عالج جديد

 

 ما المدة التي أحتاجها للعالج الهرموني؟

 شهور بعد بدء العالج الهرموني لمعرفة مدى تأثير العالج. 3سوف تحتاج في العادة إلى زيارة طبيبك كل 

  

يه اسم طلَق عليُ حين يخضع آخرون للعالج لفترة قصيرة، ثم يتوقفون ويأخذون راحة، وهو ما يحتاج بعض الرجال إلى عالج هرموني مستمر؛ في 

ع". سوف يناقش معك طبيبك ما إذا كنتَ  ع. يتوق مدى الحياةتحتاج إلى العالج الهرموني  "العالج المتقط ِ ر، على مدى لى حد   كبيف هذا، إأم بشكل متقط ِ

 لوقت.ا المستِضد البروستاتي النوعي في الدم مع مرورالسيطرة على السرطان لديك، ومستوى 

 

ع  لسرطان سيطرة على ايد من الالحد من اآلثار الجانبية للعالج، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستوى ج فييمكن أن يساعد العالج الهرموني المتقط ِ

ع مراقبة مستويات المستِضد البروستاتي النوعي لديك ب بوجه   ق معك ية. سوف يتفصفة دورعام. وعلى الرغم من ذلك، يتطلب العالج الهرموني المتقط ِ

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

 لراحة من العالج أقصر مع مرور السنين. ا

 

 مفعول العالج الهرموني؟تَوقَّف ماذا يحدث إذا 

 .من جديدمقاومة للعالج الهرموني، وربما يبدأ السرطان في النمو  البروستاتا خاليا سرطان تكتسبمع مرور الوقت، يمكن أن 

  

 هذا، سوف يناقش معك طبيبك خيارات العالج المتاحة. لك إذا حدث

  

 

 األنواع المختلفة للعالج الهرموني

 
 كيف يعمل العالج الهرموني؟

يؤثر  ن لديك.يعمل العالج الهرموني عن طريق خفض مستوى هرمون التستوستيرون في جسمك، وهو هرمون يتم إنتاجه بشكل  رئيسي في الخصيتي

لى الجنسية. ع لى رغبتكك الجنسي، ويساعد جسمك على بناء الكتلة العضلية والعظمية، كما يؤثر عنُُمو ِ على مظهرك البدني وهرمون التستوستيرون 

 ي نمو سرطانتيرون فسوف يساهم التستوس، فالرغم من أهمية هرمون التستوستيرون بالنسبة لمعظم الرجال، فإذا كنَت مصابًا بسرطان البروستاتا

 ا، فالهدف من العالج هو إيقاف نمو الورم لديك.لذ البروستاتا.

   

مضادات ومضادات الهرمون المطِلق للهرمون اللوتيني، ومحفزات مستقبالت الهرمون المطِلق للهرمون اللوتيني، تشمل فئات العالج األكثر شيوًعا 

. سوف يناقش معك لديك السرطان 5ودرجة 4مرحلةيتوقف نوع العالج الذي يتم إعطاؤه لك على  استئصال الخصيتين.أبيراتيرون، وواألندروجينات، 

 .فكرة عامة مفيدة عن الموضوعالجدول التالي  يعطيك، لكن ربما طبيبك بالتفصيل الخطة العالجية الُمعَدَّة لك

                                                             
 يتم استخدام "مراحل" السرطان لبيان حجم الورم ومدى انتشار السرطان. 4

https://bit.ly/3hds6Xb
https://bit.ly/3hds6Xb
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 األثر الطريقة نوع العالج  العالج الهرموني 

المطِلق محفزات مستقبالت الهرمون 

 للهرمون اللوتيني

 ، أو غرسة، ُحقنَة دوائي

 أو بخاخ أنف

عمل على وقف إنتاج الخصيتين لهرمون التستوستيرون ت

 أثناء الخضوع للعالج.

مضادات الهرمون المطِلق للهرمون 

 اللوتيني

 ُحقنَة

 أقراص مضادات األندروجينات

 أقراص أبيراتيرون

يعمل على وقف إنتاج الخصيتين لهرمون التستوستيرون  جراحة جراحي استئصال الخصيتين

 ال يمكن الرجوع في الجراحة. –بشكل دائم

 

 محفزات مستقبالت الهرمون المطلِق للهرمون اللوتيني

عن أو غرسات. تعمل هذه المحفزات  ُحقنإما في شكل  agonists LHRH6 ما يتم إعطاء محفزات مستقبالت الهرمون المطِلق للهرمون اللوتيني عادةً 

 الواردة من المخ إلى الخصيتين. منع وصول رسائل إنتاج التستوستيرونطريق 

  

ة األدوية طيه لها شركآخر تع تُدَرج أدناه أسماء محفزات مستقبالت الهرمون المطِلق للهرمون اللوتيني شائعة االستخدام. لكل األدوية اسم علمي واسم

 هذا بـ "االسم التجاري".المنتجة. يُعرف 

 

 االسم التجاري )األسماء التجارية( االسم العلمي

 سوبرفاكت بوسيريلين

 ، ريزيليجوزوالديكس جوسيريلين

 ، لوتريت، لوكرين، بروستاب، إنانتون، ستاالديكسإليجارد لين أو ليوبروليديليوبرور

 ، جونابيبتيلديفيريلين، ، سلفاسيلديكابيبتيل إس آر تريبتوريلين

 

 سوف يناقش طبيبك أنسب محفزات مستقبالت الهرمون المطِلق للهرمون اللوتيني بالنسبة لك.

 

ق للهرمون مون المطلِ بمحفزات مستقبالت الهرألول مرة من الطبيعي أن يفرز الجسم مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون عندما تبدأ العالج 

ترة وجيزة. وذلك لف ،عةلورم بسرانمو سب ِب تُ اللوتيني. يُطلَق على هذا اسم "فورة". يمكن أن تؤدي الفورات إلى تفاقم األعراض لديك في البداية، وربما 

لى الخاليا تيرون إذه األقراص على منع وصول هرمون التستوسلذا، سوف يتم إعطاؤك أيًضا أقراًصا تُعَرف بـ "مضادات األندروجينات". تعمل ه

 السرطانية، مما يحول دون نموها.

 

 مضادات الهرمون المطلِق للهرمون اللوتيني

ن المطِلق للهرمون بطريقة مختلفة نوًعا ما عن محفزات مستقبالت الهرمو LHRH antagonistsتعمل مضادات الهرمون المطِلق للهرمون اللوتيني 

ذ حتاج إلى أخذا لن تاللوتيني. فهي تعمل على منع الخصيتين من إفراز هرمون التستوستيرون، لكنها على النقيض من المحفزات ال تسبب فورات، ل

 أقراص مضادة لألندروجينات.

 

كل ُحقنة شاء الدواء في حد مضادات الهرمون المطِلق للهرمون اللوتيني، وهو المتاح منها في أوروبا. يتم إعط( هو أدواء ديجاريليكس )فيرماجون

 شهرية تحت الجلد. 

 

 مضادات األندروجينات

 ؤهاما يتم إعطا عادةً ومضادات األندروجينات هي فئة من األدوية تمنع دخول هرمون التستوستيرون إلى الخاليا السرطانية، مما يحول دون نموها. 

إعطاؤك العالج بمضادات األندروجينات وحده لمعرفة ما إذا كان  ربما يتم. لكن 7العالج اإلشعاعي جنبًا إلى جنب مع العالجات الهرمونية األخرى أو

 .لديكسيؤدي إلى تقلُّص الورم 

 

                                                                                                                                                                                                                      
قل إلى سرطان بطيء النمو، في حين تشير تعطي درجات السرطان طبيبك فكرة عن السرعة المحتملة لنمو الورم وانتشار السرطان. وبوجه عام، تشير الدرجة األ 5

ا.  الدرجة األعلى إلى سرطان أسرع نموًّ
6  LHRH  هو اختصارreleasing hormone-Luteinising hormone .أي الهرمون المطِلق للهرمون اللوتيني 
 يستخدم العالج اإلشعاعي حزم أشعة سينية عالية الطاقة )إشعاًعا( لتدمير الخاليا السرطانية. 7
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فة ، ومعرلديك يا الدمارات دم دورية. هذا لفحص مستويات خالمضادة لألندروجينات، سوف تحتاج أيًضا إلى إجراء اختب اإذا وصف لك طبيبك أقراصً 

 .في أداء وظائفهمان يالكبد والكليت مدى كفاءة

 

رغب في تديك. وربما لمرحلة سرطان البروستاتا  علىبصورة أفضل يمكنه السيطرة لألندروجينات  أيًّا من األدوية المضادةسوف يناقش معك طبيبك 

 معرفة أسماء مختلف األدوية المضادة لألندروجينات، التي ربما تكون متاحة لك. 

  

 االسم التجاري )األسماء التجارية( االسم العلمي

 ، بيكالوتاميدكاسوديكس بيكالوتاميد

 ، فلوتاميدفلوتاسين فلوتاميد

 أناندرون نيلوتاميد

 سيبروستات سيبروتيرون

 ، ايرلياندايرليدا أبالوتاميد

 نوبيكا دارولوتاميد

 اكستاندي إنزالوتاميد

 

 أبيراتيرون

ً  من العالج الهرموني. آخر( هو نوع ، يونساأبيراتيرون )زيتيجا الذين  ،8بسرطان البروستاتا في مرحلة متقدمةما يتم إعطاؤه للرجال المصابين  عادة

يتم أخذه في  أبيراتيرون إذا كان طبيبك يرى أنه ربما يكون مفيدًا لك. عقار ربما يتم إعطاؤك لكن ،لم يستِجب الورم السرطاني لديهم للعالجات األخرى

 شكل أقراص ال ُحقن.

 

عالجات فة عن الالتستوستيرون، لكن بطريقة مختلشأنه شأن سائر العالجات الهرمونية، يعمل أبيراتيرون عن طريق وقف إنتاج الجسم لهرمون 

 عليك. األخرى. العالج بأبيراتيرون ال يشفى من السرطان، لكنه يمكن أن يساعد في السيطرة عليه، وعالج بعض األعراض التي تظهر

 

من  ون سوف يقللبيراتيرلى جنب مع عقار أإذا اخترَت عقار أبيراتيرون، يجب عليك أيًضا أن تأخذ أقراص الستيرويدات. فأخذ الستيرويدات جنبًا إ

 .عليك احتمال ظهور اآلثار الجانبية للعالج

 

 استئصال الخصيتين

 ليةهذه العمم. تا لديهلمساعدتهم في السيطرة على سرطان البروستا ،يُطلَق عليها اسم "استئصال الخصيتين" ،ربما تُعَرض على بعض الرجال عملية

، لذا لن خدر موضعيمتحت تأثير  اما يتم إجراؤه عادةً ا الخصيتين. وجراحة الستئصال كلتإجراء ينطوي على  ،أشكال العالج الهرموني شكل منهي 

 .واعيًا ستظل، لكنك أثناء الجراحةتشعر بأي شيء 

 

ى الذين لمرضاح بها يُنصَ  ، لكنالدوائي ج الهرمونيال يُنَصح في العادة بإجراء جراحة استئصال الخصيتين للسيطرة على سرطان البروستاتا قبل العال

استئصال  ء جراحةلعالج. بمجرد إجراهذا ايعانون من آثار جانبية خطيرة ل نأو أولئك الذي ،الدوائي ال يستطيعون الخضوع للعالج الهرموني

 الخصيتين، ال يمكن الرجوع فيها.

   

أن ك د بالنسبة لن من المفيربما يكو ليس قراًرا هينًا!استئصال الخصيتين لديك قرار ندرك أن  فنحنعلى الرغم من أن الجراحة تُعتبَر جراحة بسيطة، 

 .الرحلة التي سوف تخوضها مسار تعرفو ،رجال آخرين خضعوا لجراحة استئصال الخصيتين ث معتحدَّ ت
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 مالحظاتي وأسئلتي
 



 
 

 

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

 عدادشؤون المرضى التابع للجمعية األوروبية لطب المسالك البولية بإ

 .محتوى الفصل، على نحو  مستقل، والموافقة عليه

 

 

 الجمعية األوروبية لطب المسالك البولية

PO Box 30016 

NL-6803 AA ARNHEM 

The Netherlands 

 

 

 info.patientinformation@uroweb.orgالبريد اإللكتروني: 

 patients.uroweb.org الموقع اإللكتروني:

mailto:info.patientinformation@uroweb.org
http://patients.uroweb.org/
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