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 عالئم، تشخیص و درمان سرطان سینه در مردان

های داخل های نادر در آقایان است که بر اثر رشد و تکثیر خارج از کنترل سلولاز بیماری  سرطان سینه در مردان

 .های بدن نیز گسترش یابدپستان رخ داده و ممکن است به سایر قسمت

ا هزنانه شایع است که کمتر در مردان دیده شده و عالئم آن در خانمسرطان سینه یا سرطان پستان یک بیماری 

های خود را بررسی نکرده و ماموگرافی انجام جا که مردان به طور منظم سینهو آقایان مشابه است، اما از آن

 .شوندد معموال متوجه عالئم آن نمیندهنمی

 

 عالئم سرطان سینه در مردان

 :توان به موارد زیر اشاره کردسرطان سینه در آقایان می هایاز جمله عالئم و نشانه

 ترین عالمت سرطان سینه بوده و معموال بدون درد استوجود توده در سینه؛ که شایع.  

 (نوک پستان معکوس)رفتن نوک سینه  فرو 

 ترشحات نوک سینه 

 درد در نوک سینه  

  ،قرمزی، پوسته پوسته شدن

رنگ شدن یا سایر تغییرات در کم

 سینه پوست

   قرمزی یا زخم روی نوک سینه

  حلقه رنگی اطراف نوک سینه یا
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یر بغل یا اطراف سرطان سینه پیشرفته یا حاد ممکن است با درد سینه، درد استخوان و تورم غدد لنفاوی ز: ۱ نکته

 .راه باشدآن هم

گاینکومستیا باشد بلکه این عارضه که مینهای سرطان پستان ها در مردان از نشانهبزرگ شدن سینه: ۲ نکته

 .های خاص رخ دهدز داروچون افزایش وزن یا استفاده اشود ممکن است به دالیلی همنامیده می

 

 علت سرطان سینه در مردان چیست؟

باشد. قبل از دوران بلوغ، میزان بافت سینه مقدار بافت میبافت پستان در مردان مانند زنان است و تفاوت در 

دختران و پسران دقیقا یکسان است، این بافت از غدد تولید شیر لوبول و مجاری برای انتقال شیر از غدد به نوک 

 .پستان تشکیل شده است

ها شروع به تولید تخمدان ،هنگام بلوغ در دختران

کند، اما رشد میها های زنانه کرده و سینههورمون

های پسران افتد و سینهدر پسران این اتفاق نمی

ماند، اگرچه در برخی مردان ممکن مسطح باقی می

های خاص به دالیل است بر اثر دریافت هورمون

 .ها رشد کرده و بزرگ شودمختلف، سینه

 عوامل موثر در ابتال به سرطان سینه در مردان

 های استروژنگیرنده .۱
 

های استروژن در غشای سلولی مشاهده شده است که مورد سرطان پستان مردان، گیرنده ۱۰مورد از  ۹در حدود 

 .شودها میهای سرطانی متصل کرده و باعث افزایش رشد و تکثیر سلولاستروژن را به سلول

  سن .2

یص سرطان پستان شود. متوسط سن تشخخطر ابتال به سرطان سینه در مردان و زنان با افزایش سن بیشتر می

 .سال دیده شده است ۹۳تا  ۵سال است اگرچه احتمال ابتالی آن در هر سنی بین  ۶۸در مردان 
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 هاسابقه خانوادگی و ژن .3

یابد. اختالالت ش میاگر پدر، برادر یا سایر بستگان مذکر فرد به سرطان سینه مبتال شده باشند احتمال ابتال افزای

باشد به طوری که از عوامل نادر، اما موثر در ابتال به سرطان سینه می BRCA۲ و BRCA۱ هایژنتیکی در ژن

 .است %۶تا حدود  BRCA۲ و در جهش ژن %۱تا  BRCA۱ خطر ابتال به سرطان پستان در جهش ژن

 افزایش وزن. 4

ا افزایش ربافت چربی باعث افزایش ترشح هورمون زنانه استروژن شده و خطر ابتال به سرطان سینه در مردان 

 .دهدمی

 های هورمونی و محیطمصرف دارو. 5

ها های درمان سرطان پروستات یا دریافت استروژن از طریق تغذیه، آفت کشهای هورمونی مانند دارومصرف دارو

 .دهدیا سایر محصوالت احتمال بروز سرطان پستان در مردان را افزایش می

 سندرم کالین فلتر. 6

شوند. در سندرم کالین فلتر متولد می X ه از کروموزومدهد که با یک نسخه اضافمردانی رخ میاین نوع سندرم در 

تر از اندازه طبیعی های کوچکهستند، مردان مبتال به این سندروم بیضه XXY به صورت XY ها به جایکروموزوم

 .شودولید میها تدارند، ترشح تستوسترون در آن کاهش یافته و استروژن بیشتری در بدن آن

 اعتیاد به الکل. 7

 .دهدایش میمصرف الکل باعث افزایش سطح استروژن در خون شده و احتمال بروز سرطان پستان در آقایان را افز

 های کبدیبیماری .8

های مردانه را کاهش و میزان توانند ترشح هورمونهایی که به کبد آسیب رسانده میسیروز کبدی و سایر بیماری

 .استروژن خون را افزایش دهند

 جراحی بیضه. 9

 .باشدها نیز از عوامل تاثیرگذار در ابتال به سرطان سینه در آقایان میآسیب و جراحی بیضه
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 قرار گرفتن در معرض تشعشعات .10

تشخیص ه برای قرار گرفتن در معرض تابش و تشعشعات با ابتال به سرطان پستان رابطه مستقیم دارد. در صورتی ک

ینه افزایش سنوع دیگری از سرطان در ناحیه قفسه سینه از پرتو و تشعشعات استفاده شود خطر ابتال به سرطان 

 .یابدمی

 سرطان سینه در مردان انواع

 شودترین نوع سرطان سینه در مردان است که از مجاری شیر شروع می؛ شایعسرطان کارسینوم مجرایی. 

  .شودایجاد می ؛ در غدد شیرسرطان لوبوالر

 یابد؛ از مجاری شیر شروع شده و سپس به نوک پستان گسترش میپجت. 

 شود، بسیار نادر، اما پیش رونده است؛ باعث تورم و قرمزی سینه میرطان پستان التهابیس. 

 

 تشخیص سرطان سینه در مردان

یر طبیعی در سینه مردان یا عالئم غمعموال عالئم اولیه سرطان سینه توسط خود فرد و با تشخیص توده سفت در 

 .باشداجعه به پزشک و بررسی بیشتر میشود که نیازمند مرسینه تشخیص داده می

ماموگرافی  وپزشک پس از انجام معاینه فیزیکی و برای تشخیص دقیق ممکن است بیوپسی، سونوگرافی اولتراسوند 

 .انجام دهد

 

 

 

 

 

 



 دی دی   ِ راز
 

5 
 

 

 درمان سرطان سینه در مردان

  جراحیعمل . 1

ل اصالح عمل جراحی معموال اولین گزینه درمان سرطان سینه مردان است و اغلب تحت عمل ماستکتومی رادیکا

 .شودداشته میهای لنفاوی زیر بغل برشود. طی عمل جراحی کل پستان و گرهشده انجام می

 هورمون درمانی .2

کمک  هادارند که به رشد و تکثیر سلولهای سرطانی حضور های استروژن در غشای سلولدر برخی موارد گیرنده

ها را کند شوند. هورمون درمانی اثر استروژن را متوقف کرده و رشد سلولکرده و باعث گسترش سرطان سینه می

 .کندمی

 :توان به دو نوع زیر اشاره کردمی های مورد استفاده در هورمون درمانیاز جمله دارو

 شودهای سرطانی می؛ داروی رایج در هورمون درمانی است که مانع ورود استروژن به سلولتاموکسیفین. 

 کند که به نوبه خود در کاهش میزان ها اثر پروتئین آروماتاز را مسدود می؛ این داروهای آروماتازمهارکننده

  .استروژن بدن تاثیر بسزایی دارد

 های سرطان وجود نداشته باشد هورمون های استروژن در سلولدر صورتی که گیرنده؛ شیمی درمانی

شود. شیمی درمانی معموال بعد از عمل جراحی به درمانی تاثیری نداشته و از شیمی درمانی استفاده می

 تفاده منظور جلوگیری از بازگشت سرطان و یا کاهش عالئم در سرطان سینه غیر قابل درمان اس

 .شودمی

 آیا سرطان سینه در مردان کشنده است؟

دهد. آمار درصد کل سرطان سینه گزارش شده را تشکیل می ۱سرطان سینه مردان بسیار نادر است و کمتر از 

 شود، زیرا مجاریبه این نوع سرطان مبتال می ۱۰۰۰در  ۱دهد هر مرد در طول عمر خود به احتمال نشان می

نسبت به زنان کمتر رشد کرده و از سوی دیگر  (شودکه سرطان معموال از این قسمت شروع می)سینه مردان 

 .مردان نسبت به زنان سطح استروژن کمتری دارند
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تواند به سایر با این وجود سرطان سینه در مردان به اندازه سرطان سینه در زنان جدی و خطرناک است، زیرا می

 .های بدن نیز گسترش یابدقسمت

باشد. با تشخیص امید به زندگی پنج ساله در مواردی که سرطان در مراحل اولیه تشخیص داده شود صد در صد می

درصد خواهد بود که در صورت تشخیص  ۹۲تا  ۷۱سرطان در مراحل متوسط، امید به زندگی بیش از پنج سال بین 

 .یابددرصد کاهش می ۲۰دیر هنگام و پیشرفت بیماری به حدود 

دهد بنابراین جایی که تشخیص به موقع، احتمال درمان سرطان پستان در مردان را تا حد زیادی افزایش می از آن

های خود را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه نشانه بسیار مهم است که آقایان نیز به طور مرتب سینه

 .سرطان به پزشک مراجعه کنند

 پیشگیری از سرطان سینه در مردان

مچون چاقی اگرچه کنترل برخی عوامل موثر مانند سن و سابقه خانوادگی امکان پذیر نیست، اما سایر عوامل ه

 :ته باشیدقابل کنترل هستند. به طور کلی برای پیشگیری از سرطان سینه در آقایان به موارد زیر توجه داش

 کنترل وزن 

 ی و افزایش خطر ابتال به سرطان پستان تغییرات هورمون های بدنی و ورزش؛ عدم تحرک باعثفعالیت

 .شودمی

 ترک اعتیاد به الکل 

 هابررسی دقیق و منظم سینه 
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