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  تازه هاي درمان و تشخیص سرطان پستان در مردان
 سیمین تاج شریفی فر. احمد سلیمانی ، ، مهشید نصیري*

student،student،teacher 
mahshidnurse_6989@yahoo.com 

کشـند و ایـن    ارت سرطان پستان  در مـردان خجالـت مـی   خیلی از آقایان با شنیدن عب شود. سرطان پستان تنها ویژه زنان نیست؛ بلکه مردان هم به سرطان پستان  مبتال می مقدمه:
 زیـر  ناحیـۀ  در درد بـدون  و لمـس  قابل تودةخود چون  عالئم با مدیدي مدت شان را مخفی نگه دارندااین بیماران اغلب کنند. حتی ممکن است مشکل مسئله را زنانه تلقی می

 نـوك  از خـونی  ترشحات و درد پوست، شدن زخمی صورت است به ممکن بیماري پیشرفته، موارد در .ددار سانتیمتر 2 از بیش قطري معموالً که کنند می آرئوالر زندگی
 کشـف  مردان،امکـان  در پسـتان  تشـریحی  وضـعیت  به توجه با که درحالی دارند، قرار خود مؤنث همساالن به نسبت باالتري مراحل در مراجعه هنگام لذا کند. تظاهر پستان

  دارد. وجود یماريب اولیه مراحل در ها توده
  استفاده شده است.   SIDو science direct: این مقاله حاصل یک مطالعه مروري است که در تهیه  آن از کتب ،مقاالت  معتبر و سایت معتبر علمی چون مواد و روشها

ازکل سرطان پستان را شـامل میشـود .سـرطان پسـتان      ٪1ردان حدود سرطان پستان در م .ماه است. 16مدت زمان بین مشاهده توده و مراجعه مردان به پزشک حدودا  یافته ها:
.از جملـه   سـت سال گذشته افزایش یافته است.  اما باز هم یک بیماري نادر است سندرم کالین فلتر قوي ترین عامل خطر براي پیشرفت سرطان پسـتان مـردان ا   25در مردان در 

 بـا  مـردان  در،غـدد درون ریز،شـیوه زنـدگی ، شـرایط تسـتیس و... اسـت.       PTEN،ژن COWdenسندرم ،BRCA2وBRCA1دیگر عوامل خطر شامل:ژنتیک ، جهش در 
 دخیـل  پسـتان  سـرطان  دررا  CHEK 2مثل  دیگري هاي ژن در جهش نقش دارد. البته وجود بیماري این به ابتال احتمال افزایش خواهرشان، یا مادر در پستان سرطان سابقه

 بـه  ابـتال  یافتـه  افـزایش  خطـر  کـه  ه انـد  داد نشـان  متعـدد  مطالعـات گردد.  می مردان در برابر 10 و زنان، در برابر 2 به پستان سرطان به ابتال خطر افزایش باعث دانند؛که می
در مصر سـرطان پسـتان    میباشد. مردان در پستان سرطان ایجاد در ها استروژن تأثیر معرف اند، بوده ها استروژن با درمان تحت که پروستات سرطان با مردان در پستان سرطان

در ارزیـابی تـوده پسـتان مشـکوك درمـرد مـاموگرافی اسـت.         اولـین قـدم   .در مردان از میزان بروز باالیی برخوردار است که احتماالً به دلیل آلودگی با انگل بیالرزیامی باشـد 
 مـی  صـورت  کرومـوزومی  بررسـی  بودن مثبت یا اول درجۀ فامیلی سابقۀ با بیماران رد همچنین فقطمعموال ماموگرافی می تواند  سرطان و ژنیکوماستی را تشخیص  می دهد 

ارزیابی جراحی از گره هاي زیر بغل یک بخش ضـروري از درمـان اولیـه اسـت. .      شود.  می توصیه رادیکال یا شده اصالح ماستکتومی صورت به اغلب جراحی درمان .گیرد
در ابتدا  با شیمی درمانی القایی ،یا  با عمل جراحـی بـراي کسـانی     خیص نیاز به بیوپسی دارند. درمان موضعی در بیماري  پیشرفتههمچنین هر گونه توده مشکوك براي تأیید تش

   که تومور قابل درمان  دارند آغاز شده است . تاموکسی فن خط اول  درمان سرطان پستان در مردان  متاستاتیک پذیرفته شده است .
 تشـخیص  موجـب  میسازد، فراهم آنها پستان در را ها توده تر سریع یافتن و تر دقیق معاینۀ امکان که مردان در پستان تشریحی ساختار نوع توجه به با بحث ونتیجه گیري:

 مـی  تأکیـد  جوانـان  در صخصـو  بـه  هـا  تـوده  هنگـام  زود کشف جهت دقیق بالینی معاینات انجام لزوم به شد، پیشرفت بیماري خواهد  از ممانعت و اولیه در مراحل بیماري

.براي بیماري متاستاتیک، هورمون درمـانی درمـان اصـلی اسـت،     درمانی( هورمون.درمانی شیمی:شود چهار نوع درمان استاندارد که براي درمان سرطان پستان استفاده می .گردد
  .عنوان درمان کمکی ودمانی بهد هاي تک-بادي آنتی.پرتودرمانیاما شیمی درمانی نیز می تواند درمان تسکینی به حساب آید)

  کلمات کلیدي :سرطان پستان ، مردان ،تازه هاي درمان .
  *دانشجوي کارشناسی پرستاري ،دانشکده پرستاري ارتش ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش.                

  دانشجوي کارشناسی پرستاري ،دانشکده پرستاري ارتش ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش. -                 
 عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري ارتش ،گروه بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش.-               
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