
Друга болест ли е 
карциномът на гърда при мъже?  

д-р Ася Консулова, дм 
д-р Мариела Василева, дм 



КГМ: епидемиология 

�  Рядка болест - <1% от всички КГ при двата пола, <1% от 
всички карциноми при мъже, около 42-45 случая годишно в 
България) 

�  Липсваха до скоро рандомизирани проучвания 
�  Поведението се ръководи от препоръките за лечение на КГ 
при жени в менопауза 

�  Клинични проучвания - невъзможни поради липса на 
пациенти 

Nahleh Z, et al. Nat Clin Pract Oncol. 2006;3(8):428-437 
Ravandi-Kashani F, et al. Eur J Cancer. 1998;34(9):1341-1347 
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% КГМ от всички случаи при двата пола1,2	 1%	
% от солидните тумори при мъже2,3	 <1%	
Съотношение жени-мъже4	 122: 1	
Средна възраст на поставяне на диагнозата мъже/жени5	 67/62 години	

КГ при мъже над 70 години 6,7	 ≈ 30%	
Честота на КГМ през 1975 (на 100.000) 1	 0.85 	
Честота на КГМ през 2011 (на 100.000) 1	 1.43 	
Увеличение на честотата на КГМ годишно2 	 1.1% 	
Увеличение на честотата на КГМ2 общо за периода 1975 - 2011	 26%	



Преживяемост 

Честота:	
–  Нарастваща	в	САЩ	и	Северна	Европа	до	2000,	след	
което	остава	стабилна	

Смъртност:	↓с	28%	(vs.	52%	при	жени	с	КГ)	
Kamila	C,	et	al.	Breast.	2007;16(2s):147-154.	

Giordano	SH,	et	al.	Cancer.	2004;101(1):51-57	
Anderson	et	al,	JCO	2009;	28:232-239	

КГ-свързана	преживяемост	

0.86/100.000	до	1.08/100.000	(P<.001)	
(26%	↑	честотата)	



Сравнение  по възраст при диагноза  
при мъже и жени 1973 - 2005 

Korde LA et al. JCO 2010;28:2114-2122 

	Бимодално	разпределение	при	жени	с	КГ	
Унимодално	разпределение	при	мъже	с	

КГ(+/-	75	години)	



	Непроменливи		
Синдром	на	Klinefelter’s	(XXY)	-		50-кратно	↑	на	риска	
Генетични	фактори		
Семейна	анамнеза	
Възраст	&	раса	

	Променливи	
	Затлъстяване		
Ендокринни	нарушения	(тестикуларна	патология	(1.5-3.3);	
Цироза:	3-4	х	↑	на	риска,	транс-сексуалност	)	
Предходна	патология	в	тъканта	на	млечна	жлеза	(OR	=	2.7	
(1.7-4.2);	Гинекомастия:	OR	=	6.2	[3.4-11.4])		
	Вредна	експозиция	и	фактори	на	околна	среда	(топлина,	
йонизиращи	лъчения	и	радиация	(1.8	vs	0.5	на	100,000	сред	
оцелели	от	атомините	атаки	в	Япония) 

Рискови фактори 

Nahleh Z, et al. Nat Clin Pract Oncol. 2006;3(8):428-437. 
Ravandi-Kashani F, et al. Eur J Cancer. 1998;34(9):1341-1347.  



Риск за развитие на КГМ при носителство 
на патологична мутация в BRCA1 

Доживотен	риск	за	КГМ	при	носителство	на	BRCA	1	 1-5%	

Доживотен	риск	за	КГМ	при	носителство	на	BRCA	2	 5-10%	

Доживотен	риск	за	КГ	при	жени	приносителство	на	BRCA	1	 50%	

Доживотен	риск	за	КГ	при	жени	при	носителство	на	BRCA	2	 85%	

Кумулативен риск за КГМ при носители на BRCA1 на 70 год	 1.2%	

Кумулативен риск за КГМ при носители на BRCA2 на 70 год	 6.8%	

Consortium TBCL. Cancer Risks in BRCA2 Mutation Carriers. JNCI J Natl Cancer Inst. 1999 
Tai Y et al. Breast cancer risk among male BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. J Natl Cancer Inst. 2007  

Evans DGR, et al. F. Risk of breast cancer in male BRCA2 carriers. J Med Genet. 2010 
Easton DF, et al. Breast and ovarian cancer incidence in BRCA1-mutation carriers Am J Hum Genet. 1995  



	 	На	всяка	възраст,	кумулативният	риск	(КР)	за	КГМ	е	по-
висок	при	носители	на	mBRCA1	/2	спрямо	не-носителите.		

	 	CR	на	70	год: 	 	 		CR	на	30	год:	
Без	мутация:	 	0.067	% 	 	 	 	0.00012	%	
BRCA1		 	 	1.2%	(≈12	пъти↑RR)	 	 	0.017		(≈24	пъти↑RR)	
BRCA2		 	 	6.8%	(≈42	пъти↑RR)	 	 	0.18		(≈	430		пъти↑	RR)	
	
Честота:	7%	(mBRCA1)	и	26%	(mBRCA2)	от	мъжете	с	КГ	
60%-76%	от	фамилните	карциноми	са	с	носителство	на	
BRCA	2	мутации 	 		

mBRCA	2	е	по-силно	свързан	с	КГМ	спрямо	mBRCA	1	
		

Генетична	консултация	трябва	да	бъде	обсъдена	
при	всички	мъже	с	диагностициран	КГ	

Риск	за	КГМ	сред	носители	на	BRCA	1/2	мутации	

Tai	Y,	et	al.	J	Natl	Cancer	Inst	2007;	99:	1811–1814	 	 	Thompson	D,	et	al.	Am	J	Hum	Genet	
2001;68:410-419	
Giordano	SH.	Oncologist.	2005;10(7):471-479.	

	



Полиморфизми в CYP17	 9%	

CHEK2 и трункиран вариант CHEK2*1100delC	 9%	

PTEN 	

p53	 21-41%	

MMR	

PALB2	

Други	гени,	свързани	с	риск	за	развитие	на	КГМ		



Скрининг – няма! 

ü 	При	здрави	мъже,	носители	на	патологична	
мутация	в	BRCA	1	или	2:		

ü клиничен преглед на 6 месеца 

ü 	Изходна	мамография	и	проследяване	1	път	
годишно	при	установяване	на	гинекомастия	
или	плътни	сенки	



ü >90%	инвазивен	дуктален	карцином	
ü G	I:	12-20%;	G	II:	54-58%;	G	III:	17-33%	
ü Висока	експресия	на	хормонални	рецептори:	ER+	PR+	
(90%)	(ER+:	75-96%	PgR:		54-77%).	AR	34-96%	(?!)	

ü Много	рядко	има	HER2	+(<10%);	ТНКГ	<2%	

ü 	Ниска	експресия	(<20%)	на	KI-67	е	по-често	срещана	
при	КГМ	(75%),	отколкото	при	КГ	при	жени	

Cu|lu	B.	Expert	Opion	Pharmacother.	2007;8(2)193-202.	
Fen|man	IS,	et	al.	Lancet.	2006;367(9525):595-604.	
Korde	LA,	et	al.	J	Clin	Oncol.	2010;28(12):2114-2122.	

КГМ:	туморна	биология	



Епидемиологични данни за КГМ според 
Българския раков регистър за периода 2002-2012 

Показател	 КГ при 

мъже	

КГ при 

жени	

% от всички случаи	 1.2 %	 98.8%	

% увеличение на новодиагностицираните случаи	 25%	 12%	

Средна възраст при диагноза (години)	 67	 61	

% пациенти, диагностицирани над 60 г.	 70%	 54%	

Димитрова Н. Рак на млечната жлеза при мъжете в България – популационно проучване на  
различията в характеристиките на заболяването с това при жените. Онкология 2015  



Показател	 КГ при 

мъже	

КГ при 

жени	

Липса на адекватно стадиране при диагноза 9.5 %	 3.0 %	

% неуточнен Т	 10.3 %	 3.4 %	

% неуточнен N	 18.1%	 8.2%	

% неуточнен М	 22.6%	 14.2%	

% пациенти, диагностицирани в стадий  III и IV 41% 27% 

% N + 47.1% 48.5% 

% Т 4 27.2% 12.4% 

% М 1 при диагноза 12.1% 6% 

Стадиране на КГ при мъже и жени според 
Българския раков регистър за периода 2002-2012 

Димитрова Н. Рак на млечната жлеза при мъжете в България – популационно проучване на  
различията в характеристиките на заболяването с това при жените. Онкология 2015  



N	+:	52-60%,	като	33-46%	има	≥4	засегнати	ЛВ	
КГМ	се	диагностицира	по-напреднал	стадий	-	42%	са	

в	стадий	III/IV	
	
	

КЪСНА	ДИАГНОЗА	на	КГМ! 
	

КГМ:	стадиране	

Korde	LA,	et	al.	J	Clin	Oncol.	2010;28(12):2114-2122.	



Биология на КГМ 
1)  S. Shak et al. Oncotype Dx in series of Male BC patients. ASCO 

2009, Genomic Health, US 
2)  M. Callari, M-G Daidone et al. Gene expression analysis reveals a 

different transcriptomic landscape in female and male breast 
cancer.Breast Cancer Res Treat, 127:601–610, 2011 

3)  I. Johansson, et al. High-resolution genomic profiling of male breast 
cancer reveals differences hidden behind the similarities with female 
breast cancer. Breast Cancer Res Treat 129:747–760, 2011 

4)  Shaaban et al. A comparative biomarker study of 514 matched cases 
of male and female BC. Breast Cancer Res Treat 133:949–958, 2012 

5)  S Piscuoglio, JS. Reis-Filho et al. The Genomic Landscape of Male 
Breast Cancers. Clin Cancer Res; 22(16); 4045–56, 2016 

6)  MP Humphries, V. Speirs et al. A Case Matched Gender 
Comparison Transcriptomic Screen Identifies eIF4E and eIF5 as 
Potential Prognostic Markers in Male Breast Cancer. Sci Rep 
7:45293, 2017 

7)  Cardoso F, Bartlett JMS, Slaets L, van Deurzen CHM, van Leeuwen-
Stok E, Porter P, et al. Characterization of male breast cancer: 
Results of the EORTC 10085/TBCRC/BIG/NABCG International Male 
Breast Cancer Program. Ann Oncol. 2018;29(2):405–17. 



По-висока и по-честа експресия на ER, PR (АR?!) при КГМ.  

По-висока средна експресия на пролиферативни гени при 
мъже с КГ: of the Ki-67, MYBL2, Survivin, Cyclin B1 и STK15 
(ONCOTYPE	DX	). 

Нивата на ER количествено нарастват с възрастта при 
жени, но не и при мъже с КГ.  

Броят на амплифицирани HER2 гени е 10-кратно по-малък 
отколкото при КГ при жени (РАМ50). 

Заключение: разликите в биологията предполагат, че КГ е 
различна болест при двата пола ... 

S Shak et al, ASCO 2009 
Sánchez-Muñoz A, et al. Mod Pathol 2018 

Но	липсват	данни	за	прогноза	и	преживяемост	
→	

Липсва	прогностично	значение	на	
прогностичните	сигнатури	при	КГМ!	

Биология на КГМ 





•  251 мъже и 263 жени с КГ, еднакви за степен на 
диференциация, възраст и нодален статус. 
•  Клъстерен анализ за определяне на разликите според 
пола.  
•  Luminal A е най-честият фенотип и при двата пола.  
•  Luminal B и HER2 не се откриват при КГМ.  
•  Базален фенотип е рядкост.  
•  Липсва разлика в 5 и 10-годишната ОП между двата 
пола. 

Shaaban et al. A comparative biomarker study of 514 matched cases of  
male and female BC. Breast Cancer Res Treat, 2012 

Основни изводи 



Основна	разлика	е	различната	експресия	на	
субединиците	на	ER	–	ER	ɑ	и	Erß,	както	и		във	
формирането	на	клъстъри.	

При	жени:	ER	α	образува	клъстъри	с	PR;		

При	мъже:	ER	α	образува	клъстъри	с	изоформата	ERβ		
и	AR.	

Основни	изводи	

Shaaban et al. A comparative biomarker study of 514 matched cases of  
male and female BC. Breast Cancer Res Treat, 2012 



ü  446	случая	на	КГМ	

ü  Данни	от	15	публикувани	проучвания	с	общ	брой	на	случаите	
1984.		

ü  Чрез	ИХХ,	са	оценени	14	биомаркера	(ERα,	ERβ1,	ERβ2,	ERβ5,	
PR,	AR,	Bcl-2,	HER2,	p53,	E-cadherin,	Ki67,	survivin,	prolac�n,	
FOXA1)	за	влияние	върху	преживяемостта		

Humphries,	Speirs	et	al,	Scien�fic	Reports	2017	



Основни	изводи	

ü  дуктален	(81%),	G2	(40%),	N+	(±50%)	

ü  ER	+	(84%)	и	PR	+	(74%);	рядко	HER+	(2%).	

ü  Напреднала	възраст	(>67)	е	най-силният	предиктиевен	
фактор	за	OП	and	ПББ	(p	=	0.00001;	p	=	0.01,	съответно).		

ü  N+	има	негативно	влияние	върхи	ПББ	(p	=	0.04).		

ü  FOXA1	(p	=	0.005)	и	AR	(p	=	0.009)	имат	позитивна	
прогностична	връзка	с	ПББ	(мултивариантен	анализ).		

ü  ERα,	AR	и	FOXA1	сигнификантно	корелират	помежду	си.	

При	ERα+	КГМ,	единствено	AR	има	прогностично	влияние,	
което	предполага	място	за	блокада	на	AR	като	терапевтична	

стратегия.	

Humphries,	Speirs	et	al,	Scien�fic	Reports	2017	



Клинично представяне 

ü  опипваща се неболезнена формация, ретроареоларно 
(субареоларно в 50-97%) 

ü  локална болезненост (4-20%) (инфилтрация на кожа или 
подлежащи тъкани на гръдна стена); 

ü  оток на кожа с/без улцерация (17-30%) 
ü Инфилтрация на мамиларния комплекс (50%)  

ü  ретракция или фиксация към ареоларния комплекс 
(9-51%);  

ü  улцерация (4-17%);  
ü  изтичане на секрет от мамилата (1-12%);  
ü  кървене (2-9%). 

ü  Увеличени регионални аксиларни лимфни ≈ 50%. 



Международна програма за КГМ 

Част 1: РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ на всички 
пациенти, диагностицирани и лекувани през 
последните 20 години и ревизия на туморната 
биология от туморна тъкан 

Част 2: ПРОСПЕКТИВЕН РЕГИСТЪР на всички случаи с 
КГМ  

§  Събиране на билогичен материал (тъкан и кръв) 
§  QoL изследване 

Част 3: Организиране на ПРОСПЕКТИВНИ КЛИНИЧНИ 
ПРОУЧВАНИЯ 



Средна ОП (95% CI) 
(години) 

M0 N0   10.41  (8.84 -11.77) 
M0 N+     8.36  (7.11 - 9.35) 
M1           2.63  (2.01 - 3.71) 

ОП	и	ПББ	според	нодален	статус	

Courtesy	to	Fa|ma	
Cardoso	

ОП	–	всички	пациенти	

	

Преживяемост	без	рецидив	според	
нодален	статус	



Смъртност според година на диагноза 

Courtesy	to	Fa|ma	
Cardoso	

	

КГ-свързана	смъртност	

Обща	смъртност	



Преживяемост според възраст 

Courtesy	to	Fa|ma	
Cardoso	

	

КГ-свързана	смъртност	

Обща	смъртност	



Обща преживяемост според ER 

	Много	малък	брой	
пациенти	с	ER	-	

	

	
ER и PR имат прогностично значение при КГМ 

Cardoso F, et al. Characterization of male breast cancer: Results of the EORTC 
International Male Breast Cancer Program. Ann Oncol. 2018 



Лечение 



Хирургия 

Модифицирана радикална МЕ	 70%	

Радикална МЕ	 8-30%	

Орган-съхраняваща хирургия на гърда	 1-15.1%	

Аксиларна дисекция на ЛВ	 76.4-100%	

Дисекция на сентинелни ЛВ	 17.9%	

Липса на аксиларно стадиране	 5.5%	

Липса на аксиларна хирургия	 5.7%	

Cardoso F, et al. Characterization of male breast cancer: Results of the EORTC International Male Breast 
Cancer Program. Ann Oncol. 2018 

Хирургичното поведение към първичен тумор и аксила при 
КГМ трябва да е идентично с това при жени с КГ. 



30 

Поведение към аксила 
от	1054	пациенти	с	M0		при	диагноза,	налични	данни	за	822		

Значима тенденция за нарастване броя на СБЛВ (p<0.001) 

18% 

76% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% (СБЛВ) + АДЛВ 
СБЛВ 
Без лечение 

6% 

N=99 		N=155 			N=271 					N=297 					N=822	

Cardoso F, et al. Characterization of male breast cancer: Results of the EORTC International Male Breast Cancer Program. Ann Oncol. 2018 



СДЛВ	
ü Ретроспективен	преглед	на78	МКГ	(MSKCC	96-05),	при	които	
е	проведена	СДЛВ	

ü 76	(97%)	с	успешен	“mapping”	
ü 2	(3%)	неуспешен	“mapping”	–>	АДЛВ	е	позитивна!	
ü 51%	негативен	СЛВ	-	

ü  Само	8%	са	имали	позитивен	не-сентинелен	ЛВ	
интраоперативно	

ü 49%	сентинелен	ЛВ	+	
ü  59%	открити	интраоперативно	à	АДЛВ	непосредствено	
ü  41%	открити	следоперативно	à	60%	от	тях	са	били	с	отложена	

АДЛВ		
ü  Не	са	регистрирани	рецидиви	28	месеца	средно	проследяване	

Flynn	et	al.	Sen�nel	lymph	node	biopsy	is	successful	and	accurate	in	male	breast	carcinoma.	J	Am	Coll	Surg,	2008	

СБЛВ е успешна процедура при КГМ.  
Честотата на  N+ е по-висока при мъже. 

При негативна аксила, провеждането на СБЛВ намалява 
болестността , свързана с АДЛВ 



Проблеми	при	КГМ	-	хирургия	

Ø Висока	 честота	 на	 pT1(56%),	 но	 само	 при	 4%	 е	
проведена	ОСХ.	

Ø През	последните	10	години	се	отбелязва	нарастване	
на	ОСХ	и	въвеждане	на	онкопластични	методи	и	при	
КГМ	

Ø СБЛВ	в	аксила	е	изпълнима	процедура	при	мъже	с	КГ	
Ø Ниска	употреба	на	СДЛВ	(17.9%)	при	56.2	%	pN0	
	

Параметър % ОСХ 
Т1 48.5 % 4 % 
pN0 56.2% 17.9 % 
pNх 5.5% 



Лъчелечение 

Индикациите за ЛЛ след МЕ са еднакви и при двата пола.  

Параметър % 

Консервативна хирургия без ЛЛ 45 % 

pN+ и мастектомия без ЛЛ 30.7 % 

Въпреки общо ниските нива на СДЛВ и ОСХ сред мъжете, тези 
ниски честоти на адювантно ЛЛ са притеснителни и предполагат 

място за подобрение в бъдеще.  

Cardoso F, et al. Characterization of male breast cancer: Results of the EORTC International Male Breast Cancer 
Program. Ann Oncol. 2018 



НЕ 
274 

(68%) 

ДА 
130 

(32%) 

След мастектомия 
N0 пациенти 

Адювантно лъчелечение 

от	1054	пациента	с	M0	при	диагноза,	данни	има	за	819	

НЕ 
107 

(31%) 
ДА 
237 

(69%) 

След мастектомия 
N+ пациенти 

ЛЛ	след	ОСХ:	
	100%	от	N+	са	провели	аЛЛ	(N=7)	
	46%		от	N0	са	провели	аЛЛ	(N=22)	



Проблеми при КГМ - лъчелечение 

ü аЛЛ е най-адекватно прилаганата модалност 

ü При все това не винаги се провежда по 
индикации 

ü   аЛЛ не е провеждано при 36% от N1 и 15% 
с N2.   

ü   46% от ОСХ не са получили аЛЛ 

ü аЛЛ се провежда при N0 след мастектомия в 
32% 



Ø  Полза	от	адювантна	ХТ	или	tamoxifen	в	сравнение	с	исторически	контроли	
-	малки	ретроспективни	исторически	проучвания	

Ø  	Tamoxifen		-	↓	рецидиви	и	↑ОП	

Ø  	АИ	+	GnRH-агонисти	-	по-малко	ефективни	спрямо	tamoxifen		
	

SEER		-	проучване	Pa©ern	of	Care	(n=512):	
–  63%	от	мъже	с	КГ	с	ER+	LN-	са	лекувани	с	ЕТ	(n=124)	
–  22%	получават	АИ	(n=19)	
–  Преживяемостта	се	подобрява	от	tamoxifen,	но	не	и	от	АИ	

Германски	раков	регистър	
–  257	мъже	с	КГ	с	ER+	и	аЕТ	
–  Tamoxifen	(n=207),	АИ	(n=50)	
–  18%	пациента,	лекувани	с	tamoxifen,	са	починали	vs	32%,	лекувани	с	АИ	

(p=0.007).			

Системно	лечение:	ароматазни	инхибитори		vs	
tamoxifen	като	аЕТ	

Harlan	et	al,	Cancer,	2010; 	 	 	 	 	 	Eggemann,	Breast	Cancer	Res	Treat,	2013	

Tamoxifen остава златен стандарт в адювантен аспект 



Адювантно ендокринно лечение - 
принципи 

Ø  Златен стандарт за аЕТ е Tamoxifen 

Ø  Моно-аЕТ с АИ не се препоръчва 

Ø  ЕТ за 5-10 години (много по-лош толеранс към ЕТ 

спрямо жени) 

Ø  По-чести странични ефекти - прекъсване на ЕТ ≈ 20% 

Giordano SH, et al. Adjuvant Systemic therapy for male breast carcinoma. Cancer. 2005 
Eggemann H et al. Adjuvant therapy with tamoxifen compared to AI for 257 MBC patients. Breast Cancer Res Treat. 2013 
Anelli	TF,	et	al.	Cancer.	1994;74(1);74-77.											Visram	H,	et	al.	Current	Oncology.	2010;17(5):17-21.	



Адювантна	химиотерапия	-	принципи	

Ø Индикациите	и	видовете	аХТ	са	еднакви	и	при	двата	
пола.		

Ø Подобно	 на	 КГ	 при	 жени,	 при	 КГМ	 със	
свръхекспресия	 на	HER2,	 към	 системната	 ХТ	 или	 ЕТ	
трябва	 да	 се	 добави	 анти-HER2	 блокада	 с	
trastuzumab	+/-	pertuzumab.		

Cardoso F, et al. Characterization of male breast cancer: Results of the EORTC International Male Breast Cancer 
Program. Ann Oncol. 2018 



Проблеми	при	КГМ	–	адювантно	системно	
лечение	

Ø 42%	са	диагностицирани	в	късен	стадий,	а	само	
30%	 са	 провели	 аХТ	 (основно	anthracycline	 или	
anthracyline	/	taxane-базирана).	

ü ER	е	силно	+	при	>90%,	а	аET	е	проведена	само	
при	77%	

ü При	 >	 5%	 е	 проведена	 аЕТ	 с	 АИ	 или	
последователно	АИ	-tamoxifen.	

ü Антиандрогените	 са	 все	 още	 в	 клинично	
проучване	 и	 рутинното	 им	 приложение	 в	
клиничната	 практика	 към	 момента	 не	 се	
препоръчва.	



Адювантно	системно	лечение	

ü  Системна	ХТ	е	метод	на	избор	при	неуспех	от	ЕТ,	
изчерпване	на	ендокринните	възможности	или	развитие	на	
ендокринна	резистентност,	липса	на	експресия	на	
хормонални	рецептори	или	бързо	прогресираща	и/или	
животозастрашаваща	метастатична	болест	или	висцерална	
криза.		
ü  Прилагат	се	доказано	ефективните	режими	за	жени	с	КГ.	
ü  Подобно	на	КГ	при	жени,	при	КГМ	със	свръхекспресия	на	
HER2,	към	системната	ХТ	или	ЕТ	трябва	да	се	добави	анти-
HER2	блокада	с	trastuzumab	+/-	pertuzumab.		
ü  T-DM1	или	lapaWnib	могат	да	се	прилагат	като	втора	или	
последваща	линии	на	лечение.		



Zagouri	F,	et	al.	Aromatase	inhibitors	in	male	breast	cancer:	a	pooled	analysis	Breast	Cancer	Res	Treat	2015;151(1):141–7	

Метастатичен	КГМ	–	АИ	

15	проучвания	102	пациенти;	средна	възраст	62.8	години	
	

Стадий	при	Dx:	 	I	13.5	%,	II	32.4	%,	III	37.9	%,	IV	16.2	%	

Хистология:	 	 	Дуктален	86.5	% 	Лобуларен	13.5	

	 	 	ER	/PR	+	HER2	-	основно	

	 	 	G	3	50	%,	G	2	44	%,	G1	6	%;	Средно	KI	67:	31	%	
аET: 	 	 	67.2	%	
аХТ: 	 	 	66.1	%	
M1:	 	 	 	77.8	%	висц.;	40.7	%	М1oss	;	12.3	%	само	М1	oss	
Линия	на	лечение:	 	I	61.5	%	;	II	25.3	%,		≥	III	line	13.2	%	
АИ: 	 	 	Anastrozole/Letrozole	85.2	%	;	Exemestane	
14.8	
АИ	+GnRH	аналог 	37.1	%	



Основни	изводи	

SD
37.2
%

PD
33.3
%

PR	
23.8
%

CR
5.7%

Отговор

Zagouri	F,	et	al.	Aromatase	inhibitors	in	male	breast	cancer:	a	pooled	analysis.	Breast	Cancer	Res	Treat.	2015;151(1):141–7		

АИ	са	ефективна	и	
безопасна	

терапевтична	
възможност	на	всяка	
линия	лечение	и	

трябва	да	се	прилагат	
в	комбинация	с	GnRH	

аналози.		

Средна	ПБП	10	месеца	
Средна	ОП	39	месеца	
	



КГМ	–	различна	болест	ли	е?	

ü >90%	инвазивен	дуктален	карцином	G	II	
ü Висока	експресия	на	хормонални	рецептори:	ER+	PR+	
(90%);	AR	34-96%	(?!)	

ü Ниска	експресия	(<20%)	на	KI-67	е	по-често	срещана	
при	КГМ	(75%),	отколкото	при	КГ	при	жени	

ü КГМ	 обикновено	 е	 ER+,	 PR+	 и	 AR+	 и	 luminal	 B-like	
подтип	(9%	HER2	+;		<	1%	ТНКГ).	

ü G,	 Ki-67	 или	 субтипизирането	 нямат	 доказано	
прогностично	значение	



Най-чести слабости в терапевтичното 
поведение при КГМ 

Показател	 %	

% консервативна хирургия за гърда	 < 15% 	

% сентинелна дисекция на ЛВ 	 < 17%	

% непроведено адювантно лъчелечение при 

консервативна хирургия	

45%	

% непроведено адювантно лъчелечение при N+	 30.7%	

% неадекватно адювантно ендокринно лечение 	 20.5%	

Неоадювантно лечение	 Липсват данни	

Приложена адювантна химиотерапия	 29.8%	



ü Хирургия:	модифицирана	радикална	мастектомия	с	
АДЛВ	или	СДЛВ;	онкопластични	техники	все	по-често	

ü Лъчелечение:	ограничени	данни,	но	поведение	като	
жени	с	КГ	

ü Химиотерапия:	ограничени	данни,	но	поведение	
като	жени	с	КГ	

ü ЕТ:		
ü Tamoxifen	е	на	избор	
ü Ефикасността	на	АИ	не	е	ясна;	АИ	не	трябва	да	се	
прилагат	адювантно	

Ранен	КГМ:		
Препоръки	за	лечение	



Метастатичен	КГМ:		
Препоръки	за	лечение 

ü При прогресия на КГМ и липса на животозастрашаваща 
метастатична болест и/или висцерална криза се препоръчва I 
линия ET с tamoxifen +/- GnRH аналози. 

ü При хормон-чувствителен мКГМ се препоръчва приложение на 
АИ +/- GnRH аналози като втора и последваща линия ЕТ или като 
поддържащо лечение след постигане на отговор от системна 
химиотерапия. 

ü Препоръчва се добавяне на GnRH аналози към всяка линия на 
ендокринно лечение при мъже с хормон-чувствителен мКГМ. 

ü  В метастатичен стадий се препоръчва приложение на fulvestrant + 
GnRH аналози като втора и последваща линия на ендокринно 
лечение след прогресия от лечение с tamoxifen. 

ü  В метастатичен стадий се препоръчва обсъждане за добавяне на 
CDK4/6 инхибитори към първа линия ароматазен инхибитор или 
към fulvestrant + GnRH аналози като втора и последваща линия 
на ендокринно лечение след прогресия от лечение с tamoxifen. 



Проследяване	

ü 30-90	х	по-висок	риск	от	контралатерален	КГМ	

ü  В	цифри	все	пак:	абсолютният	риск	е	<2%	при	мъже	с	КГ	

ü По-висок	риск	от	малигнен	меланом	и	карцином	на	
простата	сред	мъже	с	КГ	

ü mBRCA2	се	свързва	с	повишен	риск	от	карцином	на	
простата	(RR>4),	панкреасен	карцином	(RR>3),	
карциноми	на	жл.	пътища(RR>4),	стомашен	
карцином(RR>2)	и	малигнен	меланом	(RR>2)		

ü При	проследяване	се	обсъжда	ежегодна	мамография	




