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سرطان الثدي عند الرجال

 هو نوع نادر من السرطان يتكون 

في أنســـجة الثـــــدي لدى الرجـــــــال



إحصائيات
وأرقــــــــــــــــام 

حوالي تشخيص  تم   ،2019 عام  المتحدة  الواليات   في 

الرجال، بين  الثدي  سرطان  من  جديدة  حالة   2670 

يتم الثدي.   سرطان  بسبب  يتوفي  رجل   500  وحوالي 

بالنسبـــــــة حالة   100 كل  من   1 حــــــــوالي   تشخــــــيص 

للرجــال ، بينــــــــــــما هـــــو كــــذلك. حوالي 1 من 8 للمـــــرأة.س

 في السعودية عام 2017، سجلت 45 حالة من سرطان

 الثدي عند الرجال مقارنة 2463 حالة من سرطان الثدي

عن النساء، أي بنسبة 1.8% من اإلجمالي



ن الثدي. تتكوَّ  ُيولد كل فرد بكمية قليلة من أنسجة 

(الفصيصات)، الحليب  إفراز  غدد  من  الثدي   أنسجة 

والقنــــوات التي تـــنقـــل الحـــليب الى الحلمات، ودهون

فترة أثناء  النساء  لدى  النمو  الثدي في  أنسجة   تبدأ 

البــــــلــــــــــوغ، لكـــــن عنـــــــــد الرجـــال ال يـحــــــــــدث ذلـــــــك.س

 مع ذلــك الرجــــال قد يـــــــصــــابــــون بسرطــــان الثــــدي

نظًرا ألنهم بيولدون بكمية قليلة من أنسجة الـــثدي.س

من أين
يبدأ سرطان الثدي عند الرجال؟ 

 أشهر أنواع سرطان الثدي عند الرجال
 سرطان القــــــــنوات الغازيــــة                                                    ي

هو النوع األكثر شيوًعا من سرطان الثدي لدى الرجال والنساء ايضًا

invasive duct carcinoma (IDC)



عوامل خطورة اإلصابة
بسرطان الثدي عند الرجال 

  التقدم في العمر

التاريخ العائلي أو الوراثي

مستويات عالية من هرمون االستروجين

التعرض السابق للعالج اإلشعاعي على
  منطقة الصدر 

ويعد عامل الخطر األكبر لإلصابة بسرطان
الثدي عند الرجال 

 أوضحت الدراســــات أن تضــــــخم الثدي أو مايســمي بالتثـــــدي مرتبـط
 بزيادة خطر اإلصابة بسرطان الثــــــدي لدى الرجال بمقدار 10 أضعاف

عالقة التثدي بسرطان الثدي عند الرجال



أعراض سرطان الثدي عند الرجال =  أعراض سرطان الثدي عند النساء

من حسن الحظ أن من السهل اكتشاف هذه العالمات

الن الرجـــــــــــــــــــــال لديــــــــــــهم أنســـــــــــجـــــــــــــة ثدي أصغـــــــــر 

األعراض والعالمات
عــــــــنــــــــد الــــــــــرجــــــال 

 كتلة غير مؤلمة
 في الثدي

إفرازات من
 الحلمة 

تورم في
 الثدي 

قرحة على
جلد الثدي 

 طفح جلدي على
 الحلمة أو حولها



طرق التشخيص
لـــــــدى الرجـــــــــــال 

 األشعة السينية (الماموجرام)

 األشعة الصوتية

 التصوير بالرنين المغناطيسي
لــــلثـــــــــدي

الخزعة

عالج سرطان الثدي عند الرجال

(مقدار المرحلة  باختالف  الثدي  سرطان  عالج   يختلف 
 السرطان ومدى انتشاره) ، ودرجة (شدة الورم) ، ونـــــــــــوع
 الورم ، والصــــــحة العامــــــة للشخص. وقد تشتمل خطة

العـــالج على أكثر من نوع من العالجات



 أوجه االختالف والتشابه
بين سرطان الثدي عند الرجال والنساء

التشـــــــــــــــــابــــــــــــه

 هنــــــــــاك نـــــــــقـــــــــــــــاط كــــــــــثيـــــــــرة يتشابه بـها سرطـــــــــان
الثـــدي عن النســــاء والرجـــــــال حـــيــــث أن كلـــن منهـــــــــما:س

 لديهم نفــس خاليا وأنسجــــة الثدي

 لديهــــــــــــــــــم نفـــــــــــــــــــس األعـــــــــراض

تتســــــــــاوى معـــــــــدالت الشفاء من
 سرطان الثدي بين الرجال والنساء



اإلختـــــــــــــــــــــــــالف

 لديــــهم اخـــتــــالف في طــــرق التشخيــــــــص

 لديهم اختالف في عوامل الخطر ( الوراثة
كعامل خطر أكثر شيــــــــــــــــوًعا عند الرجال)

لديهم اختــــالف في أعـــــــــداد وأنواع الخاليا
 الــلي مــــمـــــكن تــــتـــــحول للســــــرطــــــــــــــــــان 

 االختالف الهرموني

وجـــــــود الدورة الشهريــــــــــة عند اإلنــــــــــــاث

 التـــــــغيـــــــرات المرتـــــــبـــــــطة بالحمـــــــل في
أنــــــــــــــســـــــجة الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

 معـــــــدل وفــــــيـــــــات ســــــــرطـــــــان الــــثـــــــدي
لـــــــدى الـــــــــــرجـــــــال أعـــــــلى من النـــــــســـــــاء

 



تـــوصيــــــات
عـــــــــــــــــامــــــة 

حان الوقت لاللتفات إلى نظامك الغذائي وجعله
 صحي ومتوازن 

اجعـل ممارسـة الرياضة جزء ال يتـجزأ من يومك

 انــتبــه ألي مـــن العـــــالمـات أو األعــراض التـــي قد
تظهر على الثدي

 احرص على الكشف المبكر قبل ظهور األعراض

إذا كـــان لديـــك تاريـــخ عائـــــلي، التـــــزم بالفحـــــــص
 الــــــدوري فــــإنه يــــــــســاهـــــم بالكــــشــــف المبـــكــــر 



 جـــرب كل شــهـــــر تتـــــــــبنى أنـــت وقــــروب

 استراحتك عادة صحية جديدة سجلوها

 في جمعـــتكم وشجـــعـــوا بعــــــض عليها

وال تنسى " كل شئ مع العافية طيب "س

شاركونا عاداتكم في# قروب_االستراحة



 في حال الرغبة إلجراء كشف مبكر أو في

حــــــــــــــــــــــــال ظــــهـــــــــور أحـــــــــــد األعــــــــــــــــراض

 يتم اخذ موعد من خالل االتصال على

 رقم وزارة الصحة الموحد 937

مع تمنياتنا لك بدوام الصحة والعافية

س#قروب_االستراحة
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