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καρκίνος τοῦ μαστοῦ δὲν ἀφορᾶ μόνο στὸν γυναικεῖο
πληθυσμό. Ἐμφανίζεται σὲ πολὺ μικρότερη συχνότητα
καὶ στοὺς ἄνδρες. Σὲ σύγκριση μὲ τὶς γυναῖκες παρουσιά
ζεται σὲ ποσοστὸ 1:100, ποὺ σημαίνει ὅτι γιὰ κάθε 100 καρ
κίνους τοῦ μαστοῦ, ποὺ θὰ διαγνωσθοῦν στὸν γυναικεῖο
πληθυσμό, θὰ διαγνωσθεῖ καὶ ἕνας σὲ ἄνδρα. Ἀφορᾶ τὸ 1%
ὅλων τῶν καρκίνων στοὺς ἄνδρες καὶ λιγότερο ἀπὸ τὸ 1%
τοῦ συνόλου ὅλων τῶν καρκίνων τοῦ μαστοῦ. Ἡ ἐπίπτωση
ἔχει αὐξηθεῖ κατὰ 26% περίπου τὴν τελευταία 25ετία. Ἡ μέση
ἡλικία διάγνωσης εἶναι τὰ 67 ἔτη.
Οἱ παράγοντες κινδύνου, ποὺ ἔχουν συνδεθεῖ μὲ τὸν
ἀνδρικὸ καρκίνο τοῦ μαστοῦ, ἀφοροῦν στὴν ἡλικία, σὲ
ὁρμονικούς, γενετικούς, διατροφικούς, περιβαλλοντικοὺς
παράγοντες, καθὼς καὶ στὸ ἱστορικὸ ἔκθεσης σὲ ἰονίζουσα
ἀκτινοβολία.
Ἡ ἡλικία, εἶναι ὁ ἰσχυρότερος παράγοντας κινδύνου,
καθὼς ἡ ἐπίπτωσή του αὐξάνει σταθερὰ μὲ τὴν πρόοδο
τῆς ἡλικίας.
Ἡ κατάχρηση ἀλκοὸλ μπορεῖ νὰ περιορίσει τὴν ἱκανό
τητα τοῦ ἥπατος νὰ ρυθμίσει τὰ ἐπίπεδα οἰστρογόνων τοῦ
αἵματος. Ἔκθεση σὲ περιβαλλοντικοὺς παράγοντες, ὅπως
ἐντομοκτόνα DDT καὶ κατανάλωση βοοειδῶν ποὺ ἔχουν
ἐκτραφεῖ μὲ οἰστρογόνα γιὰ ἐκπάχυνση, μιμοῦνται τὴν ἐπί
δραση τῶν οἰστρογόνων στὸν ὀργανισμό.
Οἱ γενετικοὶ παράγοντες ἀφοροῦν εἴτε σὲ γενετικὰ σύν
δρομα (Klinefelter, Cowden) ἢ παρουσία τῶν μεταλλάξεων
τῶν BRCA1 καὶ BRCA2 συνδέονται ἄμεσα μὲ αὐξημένο κίνδυ
νο ἐμφάνισης ἀνδρικοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ. Ἰσχυρὸ οἰκο
γενειακὸ ἱστορικὸ ἢ γενετικὴ μετάλλαξη μπορεῖ νὰ αὐξήσουν
τὸν κίνδυνο ἀνάπτυξης καρκίνου τοῦ μαστοῦ στοὺς ἄνδρες,
ἰδιαίτερα ἐὰν ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι ἄνδρες στὴν οἰκογένεια,
ποὺ νὰ ἔχουν νοσήσει ἀπὸ τὴν ἴδια αἰτία. Ὁ κίνδυνος εἶναι
μεγαλύτερος, ἐὰν ὑπάρχει ἐπιβεβαιωμένη μετάλλαξη σὲ γονί
διο, ποὺ νὰ σχετίζεται μὲ τὸν καρκίνο τοῦ μαστοῦ στὴν οἰκο
γένεια. Ὁ κίνδυνος ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς ἀνάπτυξης τῆς νόσου
εἶναι περίπου 1% γιὰ τὴ μετάλλαξη τοῦ BRCA1 γονιδίου, ἐνῶ
ἀγγίζει τὸ 6% γιὰ τὴν BRCA2. Παρόλα αὐτά, ἡ πλειοψηφία
τῶν ἀνδρῶν ποὺ νοσοῦν ἀπὸ καρκίνο τοῦ μαστοῦ δὲν ἔχουν
οἰκογενειακὸ ἱστορικό, οὔτε κληρονομικὴ γενετικὴ ἀνωμαλία,
ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει καὶ μὲ τὸν καρκίνο τοῦ μαστοῦ
στὶς γυναῖκες. Ἄνδρες φορεῖς τῶν μεταλλάξεων BRCA1 καὶ
BRCA2 ἔχουν αὐξημένο κίνδυνο ἀνάπτυξης καρκίνου καὶ
σὲ ἄλλα ὄργανα ὅπως ὁ προστάτης, τὸ πάγκρεας, τὸ παχὺ
ἔντερο καὶ τὸ στομάχι.
Ἡ κλινικὴ εἰκόνα τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ στοὺς
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ἄνδρες εἶναι συνήθως ὅμοια μὲ ἐκείνη τῶν γυναικῶν. Τὸ
συχνότερο σύμπτωμα εἶναι ἕνα ἀνώδυνο ψηλαφητὸ μόρ
φωμα. Συχνὸ σύμπτωμα ἀποτελεῖ καὶ ἡ εἰσολκὴ τῆς θηλῆς, τὸ
ἔκκριμα ἀπὸ τὴ θηλή, τὸ οἴδημα, ἡ ἐξέλκωση, ἡ πάχυνση τοῦ
δέρματος καὶ ἡ μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια. Ἡ διήθηση
τῶν μασχαλιαίων λεμφαδένων φαίνεται νὰ εἶναι συχνότερη
στοὺς ἄνδρες.
Ἡ διάγνωση συνήθως καθυστερεῖ σὲ σύγκριση μὲ τὸν
καρκίνο τοῦ μαστοῦ στὶς γυναῖκες, ἐπειδὴ ὁ ἔλεγχος τῶν
μαστῶν τόσο μὲ τὴν αὐτοεξέταση ὅσο καὶ μὲ ἀπεικονιστικὲς
ἐξετάσεις δὲν εἶναι στὴν ρουτίνα τοῦ προληπτικοῦ ἐλέγχου
τῶν ἀνδρῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διαγιγνώσκεται συνήθως
σὲ πιὸ προχωρημένα στάδια, ὅταν πλέον ὁ ὄγκος εἶναι ψη
λαφητός. Ἡ κλινικὴ ἐξέταση τοῦ θωρακικοῦ τοιχώματος,
τῶν μαστῶν καὶ τῶν μασχαλιαίων κοιλοτήτων εἶναι ἡ πρώτη
προσέγγιση σὲ ἕναν ἄρρενα ἀσθενῆ, ποὺ προσέρχεται μὲ
ὁποιοδήποτε σύμπτωμα ἀπὸ τὸ μαστό. Στὴ συνέχεια, ἡ ἀπει
κόνιση τοῦ μαστοῦ μὲ μαστογραφία, ὑπερηχογράφημα καὶ
μαγνητικὴ μαστογραφία καθοδηγεῖ, συνήθως, τὴν περαι
τέρω προσέγγιση, ποὺ σὲ περίπτωση ὕποπτου εὑρήματος
ὁλοκληρώνεται μὲ βιοψία (ἱστολογικὴ ἢ κυτταρολογικὴ ταυ
τοποίηση) τῆς ἀλλοίωσης μὲ ἀνάλογη βελόνα (διὰ λεπτῆς
βελόνης ἢ διὰ κόπτουσας βελόνης μεγαλύτερου διαμετρή
ματος). Τὰ ἀποτελέσματα θὰ καθορίσουν καὶ τοὺς θερα
πευτικοὺς χειρισμούς.
Ἡ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ
στοὺς ἄνδρες, λόγῳ τῆς σπανιότητας τῆς νόσου, βασίζε

ται πρωτίστως σὲ συμπεράσματα μελετῶν, ποὺ ἀφοροῦν
στὸν ἐξαιρετικὰ συχνὸ καρκίνο τοῦ μαστοῦ τῶν γυναικῶν.
Ἡ ἐπιλογὴ τῶν θεραπευτικῶν χειρισμῶν δὲν ἀλλάζει, μὲ τὴ
μόνη διαφορά, ὅσον ἀφορᾶ στὴ χειρουργικὴ θεραπεία, ὅτι
δὲν ὑπάρχει λόγος γιὰ συντηρητικὴ ἐπέμβαση καὶ ἐπιλέγεται
συνήθως ἡ τροποποιημένη ριζικὴ μαστεκτομὴ μὲ μασχαλιαῖο
λεμφαδενικὸ καθαρισμὸ ἢ βιοψία τοῦ λεμφαδένα φρουροῦ.
Ἡ μετεγχειρητικὴ ἁκτινοθεραπεία εἶναι ἀποτελεσματικὴ στὴν
πρόληψη τῆς τοπικῆς ὑποτροπῆς σὲ ἄνδρες μὲ ὄγκο >1εκ.
καὶ μὲ >1 θετικὸ μασχαλιαῖο λεμφαδένα.
Τὰ ὑψηλὰ ποσοστὰ ἀνδρικοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ μὲ
θετικοὺς ὁρμονικοὺς ὑποδοχεῖς καθιστοῦν τὴν ὁρμονοθε
ραπεία βασικὸ συστατικὸ τῆς θεραπευτικῆς προσέγγισης, σὲ
10ετῆ χορήγηση. Οἱ ἐνδείξεις καὶ τὰ θεραπευτικὰ σχήματα γιὰ
ἐπικουρικὴ χημειοθεραπεία καὶ ἀνοσοθεραπεία βασίζονται
σὲ δεδομένα ἀπὸ τὴ χορήγησή τους σὲ γυναῖκες.

Ὅπως καὶ στὶς γυναῖκες, ἔτσι καὶ στοὺς ἄνδρες, ὁ καρκί
νος τοῦ μαστοῦ μπορεῖ νὰ δώσει μεταστάσεις στὸ ἧπαρ, τὸν
πνεύμονα, τὰ ὀστᾶ καὶ τὸν ἐγκέφαλο. Ἡ συνολικὴ πενταετὴς
ἐπιβίωση ὑπολογίζεται στὸ 85%, ὅταν δὲν ὑπάρχει λεμφαδενι
κὴ διήθηση, ἐνῶ μειώνεται στὸ 57% ὅταν ὑπάρχουν διηθημέ
νοι λεμφαδένες. Ἡ πρόγνωση τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ εἶναι
χειρότερη στοὺς ἄνδρες. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὀφείλεται στὴν
καθυστερημένη ἀναζήτηση ἰατρικῆς βοήθειας καὶ κατὰ συ
νέπεια στὴ διάγνωση τοῦ καρκίνου σὲ προχωρημένο στάδιο.
Θὰ πρέπει, λοιπόν, καὶ οἱ ἄνδρες τακτικὰ νὰ ψηλαφοῦν
καὶ νὰ παρατηροῦν τὸν μαστό τους, καί, στὴν περίπτωση
ποὺ διαπιστώσουν ὁποιαδήποτε ἀλλαγή, νὰ ζητοῦν ἄμεσα
συμβουλὴ ἀπὸ ἐξειδικευμένο ἰατρό. Γιατί τελικὰ ὁ καρκίνος
τοῦ μαστοῦ μᾶς ἀφορᾶ ὅλους. 
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