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 Пациентите са между 5 и 93 годишна възраст;

 Като основни рискови фактори се явяват 

възрастта, хормоналният дисбаланс и болестта

на Клайнфелтер. 

 Фамилната анамнеза носи риск от 5% до 30%.



Целта на доклада е да представи на 

аудиторията рядко срещан, но 

сериозен за мъжа, неговото семейство 

и поколение проблем. 



МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Използван е 

документален метод, 

проучване и анализ 

на специализирана

литература от 

последните 15 

години по 

разглеждания

проблем.





• Съществената 
разлика при 
мъжки пол  е 
липсата на 
Куперови
лигаменти.

• Жлезата е богато 
кръвоснабдена, в 
резултат на което 
метастазите се 
получават по 
венозен път.



• Сборно понятие от различни болестни

единици, които се смята, че са вследствие на 

молекулярни промени. 

• Приблизително на всеки 5 заболели има поне

1 с фамилна предразположеност.

• Ключови могат да бъдат данни за вродени 

аномалии, като синдромът на Клайнфелтер, 

където е налице хормонален дисбаланс.



КЛИНИЧНА

КАРТИНА



 Бучка, твърд възел – най-честият симптом, 
достигащ 86% 

 Кожни промени като зачервяване и разязвяване

 Сърбеж, обрив или болка в областта на мамилата

 Придърпване на зърното или други части от 
гърдата

 Наличие на секрет

 Уголемени, плътни аксиларни лимфни възли





„ЗЛАТЕН СТАНДАРТ“ - ТРОЙНА ДИАГНОСТИКА:

• КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ ХИРУРГ–МАМОЛОГ

• ОБРАЗНО ИЗСЛЕДВАНЕ

• ПАТОМОРФОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ



Генетично изследване

и скрининг



 Стандартните скринингови

изследвания при рак на млечната

жлеза са самоизследванията, 

мамографията и клиничният преглед. 

 Мъжете имат по-късна възраст на 

проява и по-малка преживяемост. При 

тях фамилната обремененост носи по-

голям риск от заболяване. 

 Генната предразположеност за рак на 

гърдата при мъжете означава и висок 

риск от рак на простатата. 



Необходимо е да се има предвид и липсата на 

хормонално равновесие, при пациенти със

синдрома на Клайнфелтер.





СТАТИСТИКА НА ЗАБОЛЕЛИ МЪЖЕ ОТ

РАК НА ГЪРДАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ



ОБРАЗНИ

МЕТОДИ



МАМОГРАФИЯ

 Мамографията е 

рентгенов метод, при 

който е се изобразяват 

структурите на 

гърдите.

 Образът на млечната 

жлеза у мъжа се 

изобразява като 

хомогенна 

радиопрозрачност с 

изпъкнал напред 

пекторален мускул.



ОСНОВНИ ПРОЕКЦИИ



РЕНТГЕНОГРАФСКИ ПОГЛЕДНАТО …



МАМОГРАФСКО

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА

КАРЦИНОМ

Мамографски 

карциномът на млечната 

жлеза се различава от 

гинекомастията. При 

карцинома плътността е 

локализирана 

субареоларно. Той може да 

бъде с кръгловата, овална 

или неправилна форма и е 

често лобулиран. 



3D МАМОГРАФИЯ С ТОМОСИНТЕЗ

 Модернизиран, 

хибриден метод 

между КТ и 

мамография. 



ПАЦИЕНТЪТ СЕ ПОЗИЦИОНИРА КАТО ЗА

МАМОГРАФИЯ

 Генерираните срезове са 

с дебелина до 1мм, което 

Дигиталният томосинтез 

дава възможност да се 

видят карциноми с 

големина няколко 

милиметра, които се 

губят при стандартната 

мамография.



ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

 Ултразвуковото изследване е разпространено и финансово 

достъпно.

 При ехография ясно и категорично се изобразяват отделни 

анатомични структури на гърдата, отличават се течни от 

солидни лезии, диференцират се малигнени от бенигнени 

лезии. 



ЕХОГРАФСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА

КАРЦИНОМ



ЯДРЕНО-МАГНИТНО ИЗСЛЕДВАНЕ

 Магнитно-резонансната томография е допълнителен 

метод на избор, когато конвенционалната мамография и 

ултразвуково изследване са недостатъчно информативни. 

В основата на този образен метод е повишеното 

кръвоснабдяване на злокачествените тумори в сравнение 

с доброкачествените процеси. 



КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ

 КТ не се използва за скрининг и диагностика на 
карцином на гърда. Подходящ метод е предимно в 
процеса на стадиране при вече доказан тумор и при 
проследяване на ефекта от приложена терапия. 

 Основен е при клинична суспекция за метастатичен 
процес и оценка на промени в гръден кош, абдоминални 
органи и кости.



ЛЕЧЕНИЕ



Главен лечебен подход е хирургичната намеса.

Стандартната оперативна процедура е 

модифицираната радикална мастектомия. В 

редки случаи се извършва семпла мастектомия 

или лумпектомия с лъчетерапия.





19 ОКТОМВРИ –
МЕЖДУНАРОДЕН

ДЕН ЗА БОРБА С

РАКА НА ГЪРДАТА


