
Ракът на гърдата се проявява рядко при мъжете. 
Въпреки че терапията и цялата процедура е 
подобна на тази при рак на гърдата при жената, 
емоционалните нужди вероятно са различни.

рак на гърдата
при мъжа
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Не забравяйте, че винаги можете да разчитате
на подкрепата на Една от 8 – България.

За повече информация, можете да се свържете с нас.

Фондация Нана Гладуиш - Една от осем
Адрес: гр. София, бул.„Витоша“ № 63, ап.8

Мобилен:+359 878 16 17 18  
e-mail: info@ednaot8.bg

„Една от 8“ благодари на международните организации за борба с 
рака на гърдата, за възможността да използва материали събрани и 
написани от тях. Оригиналните текстове бяха преведени на българ-
ски и адаптирани за условията в България. 
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Рак на гърдата при мъжа
Ракът на гърдата се проявява рядко при мъ-
жете. Честотата му е приблизително 1% от 
всички видове рак при мъжете и по-малко от 
1% от всички случаи на рак на гърдата.

Независимо колко е рядък, ако имате рак на 
гърдата, без съмнение имате въпроси и ви е не-
обходима информация и подкрепа спрямо вашия 
собствен случай.

Вероятно сте установили, че много малко 
информация е предназначена конкретно за 
мъжкото население. Не забравяйте, че става 
въпрос за заболяване и трябва да очаквате 
същото ниво на подкрепа от здравните спе-
циалисти, семейството и приятелите, което 
бихте очаквали ако имахте рак на дебелото 
черво или простатата. Вярно е, че семейство-
то и приятелите често не знаят какво да ка-
жат или как да подкрепят човек, който страда 
от рак, независимо от кой тип.

За да разчупите леда, би било полезно вие да 
поемете инициативата и да поговорите от-
крито за вашия рак. Този подход ще им покаже, 
че се чувствате спокойни и не изпитвате срам, 
когато разговаряте по този въпрос.

Мъжете и генът BRCA2
Мутацията на гена BRCA2 е наследствен гене-
тичен дефект, който се предава в семейство-
то. Както жените, така и мъжете могат да но-
сят мутацията, която предават на децата си.
Вече е добре известно, че жените, които носят 
мутацията, са с повишен риск от заболяване от 
рак на гърдата (и яйчниците). Изследвания, пуб-
ликувани през 2010, установявяат, че и мъже, 
които носят тази генна мутация, също са с по-
вишен риск от развиване на рак на гърдата.

Британски учени изследвали честотата на 
проявяване на рак на гърдата при мъжете в 
321 семейства с мутации на гена BRCA2 са ус-
тановили, че мъжете с тази мутация имат ве-
роятност 1 към 15 да развият рак на гърдата 
до 70-годишна възраст. 

При мъжете, които носят мутацията на гена 
BRCA2, също така има по-голяма вероятност 
да развият рак на простатата.
Повече информация за конкретното изследване 
може да откриете на интернет страницата 
Cancer Research UK. 

Въпреки че в различните осведомителни брошу-
ри на Една от 8 - България става въпрос за жени 
с рак на гърдата, повечето информация ще е по-
лезна и за вас. Ако смятате, че е добре за вас да 
се свържете с други хора, за да споделяте пре-
живяванията си, присъединете се към нас.           

ВАЖНО! Тъй като мъжете много по-рядко 
от жените проверяват гърдите си, правят 
мамологични изследвания и като цяло не по-
знават симптомите за рак на гърдата, мно-
го често поставянето на диагнозата при 
тях става в по-късен стадии.    
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