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Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser olmasına karşın erkeklerde oldukça nadirdir ve tüm 

malignitelerin % 1’inden azını oluşturur1. Amerika Birleşik Devletleri’nde ( ABD ) tüm meme kanseri 

olgularının % 1’inden azını meydana getirirken erkeklerde kansere bağlı ölümün yaklaşık % 0.1’inden 

sorumludur 2-3. İkibinsekizde, tahmini 1990 yeni erkek meme kanseri     ( EMK ) olgusu eklenmiş olup, buna 

bağlı 450 ölüm görülmüştür4. EMK birçok özellikleriyle kadın meme kanserine ( KMK ) benzer ancak bazı 

tipik özellikleriyle farklılık gösterir. Kuzey Amerika ve Avrupa’da daha sık görülürken Asya’da daha düşük 

oranlardadır5. Tanzanya ve Orta Afrika’da tüm meme kanserli olguların % 6 ve daha fazlasını EMK oluşturur6. 

Türkiye’de tüm meme kanseri olgularının % 1-1.7’si EMK’dır7,8 . Ortalama görülme yaşı 67 olup KMK’ya 

göre ortalama olarak yaklaşık 5-10 yıl fazladır9. KMK’da olduğu gibi, EMK insidansında da geçen 25 yıl 

boyunca yaklaşık % 26 civarında bir artış olmuştur9.  

Epidemiyoloji ve risk faktörleri 

Birçok risk faktörü tanımlanmıştır ( Tablo 1 )10. 

Bugünkü bilgilerimizle jinekomastinin EMK ile ilişkisi olduğuna dair ikna edici bir kanıt yoktur; ancak ortak 

hormonal risk faktörleriyle ilişkili olabileceği düşünülmektedir11. BRCA1 ile ilişkili olduğu 

gösterilmemiştir12. BRCA2 gen mutasyonu olan ailelerde artmış risk söz konusudur13. Ancak etkilenen 

erkeklerde bu gende mutasyonlar gösterilmiştir14. Androjen reseptör gen mutasyonu, CVP17 polimorfizmi, 

CHECHK2 mutasyonu ( Li Fraumeni sendromu ), PTEN mutasyonu ( Cowden sendromu ), Herediter non-

polipozis kolorektal kanser ( Lynch sendromu ), Kleinfelter sendromu, göğüs duvarına radyoterapi, östrojen 

alımı, antiandrojen tedavi, prolaktin ilaçları ( pitüiter prolaktinomalar ), bilateral orşiektomi, inmemiş testis, 

20 yaş sonrasında geçirilen kabakulak bildirilen risk faktörleri arasındadır15,16 . Mesleki olarak yüksek ısının 

etkisi altında kalanlarda artmış risk aşırı ısıyla oluşan testiküler harabiyete bağlı olabilir. Bu dolaşan androjen 

ve östrojen düzeylerinde değişime yol açar17. Özellikle çelik sanayi, değişik taşlama değirmenleri, makine 

onarımı ve otomobil sanayi çalışanları artmış risk altındadırlar. Ancak bu alanlarda çalışanlar sadece yüksek 
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ısıyla değil beraberinde diğer potansiyel karsinojenler olan polisiklik aromatik hidrokarbonlar, nitrojen 

oksitler, nitrosaminler vb. ile temas içinde olabildiklerinden, hangisinin buna yol açtığı konusunda karar 

verebilmek pek mümkün değildir17.  

Diyette meyve ve sebze alımının EMK’ya karşı koruyucu olduğuna ilişkin kanıtlar mevcuttur 18,19. Alkol 

alımının özellikle hormon düzeylerine etkisiyle kanser gelişimine neden olabileceği bildirilmiştir 20. Bunun 

aksine herhangi bir ilişki göstermeyen çalışmalar da vardır 21,22. Yüksek alkol tüketimi olanlarda 

değerlendirmedeki en büyük güçlük sonuçlar üzerindeki karaciğer sirozunun olası etkisidir. Özetle, diyetsel 

faktörler etkili olabilir ancak gelişime önemli bir etki yaptığına ait çok az kanıt olduğu gözükmektedir. 

 

 

 

Tablo 1 

 

 

Genetik Meme kanseri gen ( BRCA 2 ) mutasyonu, Klinefelter sendromu, 

ailesel meme kanseri öyküsü, Eskenazi Yahudileri, Cowden sendromu, 

diğerleri: PTEN supresör geni mutasyonu, hMLH1 mutasyonu 

 

Endokrin Östrojen fazlalığı: karaciğer hastalığı ( siroz, alkolik karaciğer 

hastalığı, şistosomiazis )  

Androjen eksikliği: prolaktinoma 

Diğerleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klinik özellikler 

EMK’daki tipik özellik ağrısız, subareoler kitledir23 ( Resim 1 ). Daha az sıklıkla, üst dış kadranda kitleyle 

ortaya çıkabilir 4. Çok az ve küçük meme dokusu bulunduğundan, meme başı çoğunlukla erken dönemde 

tutulur; retraksiyon % 9, akıntı % 6 ve ülserasyon % 6 görülür 11. Sol meme sağa göre daha sık tutulur; 

olguların % 1’i bilateraldir. Kitle üzerindeki cilt veya altındaki kasa fiske olabilir. Ayırıcı tanıda jinekomasti 

( sağlıklı erkeklerin % 30’unu etkiler ), meme absesi, memeye metastaz ve diğer meme kanseri olmayan primer 

tümörler      ( ör: sarkomlar ), lipom, epidermal inklüzyon kistleri, intraduktal papillom düşünülmelidir10,24, 25. 

 

Tanı ve evreleme yöntemleri 

İlk adım mammografidir. Sensitivite ve spesifitesi ( EMK için ) sırayla % 92 ve % 90’dır26. Genellikle 

mammografi, malignite ve jinekomasti ayrımında başarılıdır. Malignite düşündüren mammografik özellikler 

kitlenin meme başına eksantrik olması ve spiküle sınırlara sahip olmasıdır27. Mikrokalsifikasyonlar erkekte 

daha az görülür. Yanlış-negatif sonuçlar olabilir ve bu nedenle memede kuşkulu herhangi bir kitle doku tanısı 

gerektirir. Bu kor biyopsi veya açık biyopsiyle mümkündür çünkü ince iğne aspirasyon biyopsisi ( İİAB ) 

kesin sonuç vermeyebilir. 

Ultrasonografi ( USG ) yardımcı bir tanı yöntemi olarak yararlı olabilir ve nodal tutuluşa ait bilgi verebilir4. 

USG’de, invaziv kanserler tipik olarak soliddir ve tüm solid lezyonlar biyopsi gerektirir. Özellikle EMK’da 

USG’nin mammografiye göre daha sensitif ( %100’e karşı % 85 ) ve daha spesifik ( % 97’e karşı % 84 ) 



olduğu bildirilmektedir28 . Aynı yazarlar, USG’nin erkek hastalarda ilk görüntüleme tekniği olarak 

uygulanması gerektiğini ileri sürmektedirler çünkü USG etkili, non-invaziv ve daha az maliyetli bir tekniktir. 

Erkekte tanısal değerlendirme ve evreleme çalışmaları aynen KMK’da olduğu gibidir. İyi bir hikaye ve fizik 

muayene metastatik hastalık bulgu ve semptomları için yapılmalıdır. Hastalığın yaygınlığı laboratuvar 

değerlendirme, akciğer grafisi, kemik sintigrafisi ve abdominopelvik CT scan ile değerlendirilmelidir29. Meme 

ve aksillanın USG’si çoğunlukla yapılır. Çünkü USG yönlendirmeli İİAB preoperatif olarak nodal metastazı 

gösterirse sentinel lenf nodu biopsisi ( SLNB ) yapmaya gerek yoktur4. Evreleme Amercan Joint Committee 

on Cancer ( AJCC ) klasifikasyon sistemine göre yapılır. Bu sistem tümör çapı, nodal tutulum ve uzak 

metastazı esas alır30. Sadece erkek meme kanserinin % 48’i evre I/II olarak saptanır. Kadınlarla 

kıyaslandığında, erkeklerde daha ileri evrede tanı konur11. 

 

Histolojik özellikler 

KMK’ya ait hemen bütün histolojik alt tipler erkeklerde de bildirilmiştir. Sadece dağılım farklıdır. Yaklaşık 

% 90’ı invaziv karsinomlardır31,32. Noninvaziv kanserlerin neredeyse tamamı duktal karsinoma in situ ( DCIS 

)’dur. Lobuler karsinoma in situ oldukça nadirdir çünkü erkek memesinde terminal lobüller bulunmaz; sadece 

invaziv lobuler karsinom ile birlikte bildirilmiştir33. Erkeklerde DCIS kadınlardakinden farklılık gösterir ve 

yaklaşık olguların % 75’ini papiller alt tip oluşturur34. Diğer nadir görülen alt tipler arasında medüller, tubuler, 

musinöz, skuamöz ve invaziv duktal karsinomun özel bir alt tipi mikropapiller karsinomlar sayılabilir 31, 35, 36, 

37, 38 . İnflamatuvar karsinom ve Paget hastalığı erkek ve kadında benzer sıklıkta görülür 31, 37, 39. 

Östrojen ( ER ) ve progesteron reseptör ( PR ) ve Her-2 durumu her hastada belirlenmelidir. EMK daha yüksek 

hormon reseptör ( HR ) ekspresyonu gösterir ( % 90 ER, % 81 PR ). Kadınlarda bu oran % 60-70 ( ER veya 

PR )’dir9. Türkiye’de ER oranları % 69.8-82.9, PR oranları % 64.8-75.8’dir40. Her-2 overekspresyonu 

erkeklerde kadınlara oranla daha azdır4,32. Türkiye’deki Her-2 overekspresyon oranı ise % 8-23.4 olarak 

bildirilmiştir40,41 . Kadınlardaki DNA microarray çalışmalarına dayandırılarak, meme kanserinin farklı klinik 

sonuca sahip ayrı moleküler alt tipleri luminal, Her-2 overekspresyon gösteren, normal meme-benzeri ve bazal 

tip’dir 42, 43, 44. Ge ve arkadaşları erkeklerdeki immünprofili 42 hastayı inceleyerek alt sınıflara ayırmışlar ve 

en sık görülen alt tipin luminal A ( % 83 ) ve luminal B ( % 17 ) olduğunu, bazal tip ve Her-2 overekspresyon 

alt tiplerinin tanımlanmadığını bildirmişlerdir45. Luminal B alt tipli tümörler daha yüksek nükleer grade’e 

sahiptir10. Ancak az sayıda olgu bulunması ve kısa takip süresi sebebiyle EMK’da immün alt tipler ve klinik 

davranış arasında bir ilgi saptamak olası değildir. Türkiye’deki moleküler alt tip dağılımı: % 67.5 luminal A, 

% 20.8 luminal B, % 9.1 bazal-like ve % 2.6 Her-2 overekspresyon gösteren tip şeklindedir40. 

 



 

TEDAVİ 

Erken evre hastalığın tedavisi 

Cerrahi rezeksiyon ve aksiler lenf nodu diseksiyonu 

Erkekde lokalize invaziv erken evre meme kanserinin tedavisi KMK tedavisiyle aynı ilkeleri içerir. Standart 

tedavi modifiye radikal mastektomi ve aksiler diseksiyon veya sentinel lenf nodu biopsisi ( SLNB )’dir46. 

Ancak yaygın göğüs duvar kası tutuluşunda radikal mastektomi yapılmalıdır. EMK’da başlangıçta yaygın 

olarak kullanılan radikal mastektomi zamanla modifiye radikal mastektomi ( MRM ) ve simple mastektomi ( 

SM ) gibi daha az agresif cerrahi tekniklerle yer değiştirmiştir. Cerrahi teknikler arasında sağ kalım veya 

rekürrens açısından bildirilmiş bir farklılık yoktur47 . Meme koruyucu tedavi, kadınların aksine, küçük meme 

dokusu ve santral lokalizasyonlu tümörler nedeniyle düşünülmez. Aksiller lenf nodlarının diseksiyonu primer 

tedavinin önemli bir kısmını oluşturur. 397 olguluk bir seride   aksiller diseksiyonsuz % 13 hastada rejyonel 

nodal rekürrens gelişirken bu oran diseksiyon uygulananlarda % 1.2’dir48. SLNB elde az miktarda veri olsa 

da başarılı olabilir; bu doğrultuda Amerikan Klinik  Oncoloji Birliği’ne ait kılavuzlarda SLNB’nin erkeklerde 

kullanımının uygun olacağı şeklinde görüş bildirilmiştir48. 

Adjuvan Tedavi 

EMK’da adjuvan tedavi için öneriler çoğunlukla kadınlarda saptanan faydalar ve az sayıda retrospektif 

yayınlara dayandırılmıştır çünkü randomize kontrollu çalışmaların erkeklerde yapılabilmesi çok az sayıda olgu 

nedeniyle olanaksızdır. MD Anderson Kanser Merkezi, Teksas Üniversitesi, lenf nodu pozitif ve tümör çapı 1 

cm’den büyük EMK’larda kemoterapi uygulanmasını önermektedir23 . 

Radyoterapi 

EMK tedavisinde mastektomi sonrası radyoterapi endikasyonlarına ait veriler sınırlıdır. Genellikle meme başı 

ya da cilt tutulumu nedeniyle mastektomi sonrası radyoterapi ile tedavi önerilir49. Scott-Conner ve 

arkadaşlarına ait bir derlemede hem kadın hem EMK’da aynı endikasyonlarla mastektomi sonrası radyoterapi 

uygulanabileceği bildirilmiştir50. Kısaca, EMK’da adjuvan radyoterapi pozitif lenf nodu varlığı, 5 cm’den 

büyük tümör veya sınır pozitifliğinde önerilmektedir29,51. Avrupa Onkoloji Enstitüsü, EMK’da mastektomi 

sonrası radyoterapi uygulanmasını 1 cm’den küçük tümörlerde veya 1’den fazla aksiller lenf nodu 

tutuluşlarında önermektedir52 . KMK’nın aksine, EMK çoğunlukla santral yerleşimli olduğu için internal 

mammarian lenf nodları ışınlanmalıdır11 . 

Hormon tedavisi 

Erkeklerde olguların çoğunluğunun hormon reseptör ( HR ) pozitif olması nedeniyle 5 yıllık adjuvan 

tamoksifen sıklıkla önerilir. Bu konuda yapılan randomize klinik çalışma yoktur ancak birkaç retrospektif 



çalışmada tamoxifenin etkinliği incelenmiştir 53,54. Retrospektif karşılaştırmalarda adjuvan tamoksifen tedavisi 

ile rekürrens ve mortalitede azalma gösterilmiştir. Ancak erkekler kadınlara göre tamoksifene ait yan etkileri 

tolere etmekte daha çok zorlanırlar 55. Tedavi bu yan etkiler nedeniyle % 21 erkek hastada yarım kalır; bu oran 

kadınlarda % 4-7’dir56. Anastrozol ve letrozol metastatik hastalıkta etkili olsalar da, aromataz inhibitörlerinin 

( Aİ ) adjuvan uygulamadaki rolü erkeklerde sınırlıdır57. 

Özetle, tolere edebilen HR pozitif erkek hastalarda 5 yıllık adjuvan tamoksifen tedavisi önerilmektedir. Bugün 

için erkeklerde Aİ’nin adjuvan uygulamada önerilmesi için yeterli veri bulunmamaktadır. 

Kemoterapi  

EMK’da adjuvan kemoterapi için öneriler kadınlarda yapılan klinik çalışmalardan elde edilen yararlara 

dayandırılır. Bu konuda erkeklerde yayınlanan tek bir prospektif çalışma mevcuttur58. Retrospektif 

karşılaştırmalarda adjuvan kemoterapi ile rekürrens ve mortalitede azalma gösterilmiştir 36,59. Tüm bu verilerin 

ışığında adjuvan kemoterapi için birçok klinisyen erkek ve bayan hastalarda benzer kriterleri kullanmaktadır. 

Lenf nodu pozitifliği veya 1 cm’den büyük tümör çapı ve aynı zamanda HR-negatif tümörler adjuvan 

kemoterapi için düşünülmelidir 4. Her-2/neu ve p53 ekspresyonu kötü prognoz işareti olup daha agresif bir 

sistemik tedavi gerektirebilir. Seçilecek ajanlar kadınlardakiyle aynı olup nod negatif olgularda antrasiklin 

bazlı kemoterapi, nod pozitif olgularda ise genellikle antrasiklin ve taxanlardan oluşur4. 

Trastuzumabın yararına ait herhangi bir veri mevcut değildir. Kadınlarda saptanabilen faydaları dikkate 

alınacak olursa Her-2/neu pozitifliği, nod pozitif hastalık ve yüksek riskli nod negatif hastalık durumunda 

adjuvan trastuzumab tedavisi uygulanabilir11. 

Kısaca, adjuvan kemoterapi orta veya yüksek riskli primer EMK’da ve HR-negatif tümörlerde 

düşünülmelidir47,60. 

Lokal ileri hastalığın tedavisi 

Erkek T3/T4 veya enflamatuvar meme kanseri olguları kadınlara benzer şekilde tedavi edilirler. İndüksiyon 

kemoterapisi ile başlanır ve sonrasında tümörleri operabl hale gelenler için cerrahi uygulanır. Bu olgularda 

cerrahi sonrasında radyoterapi ve HR-pozitif olanlarda adjuvan tamoksifen önerilir. Elde bildirilen herhangi 

bir veri olmasa da, EMK’nın özellikle endokrin duyarlılığı göz önüne alındığında, indüksiyon hormon 

tedavisinin birçok hastada kemoterapiye alternatif oluşturabilecek kadar ilginç bir seçenek olabileceği akılda 

bulundurulmalıdır10. 

İleri hastalığın tedavisi 

Metastatik meme kanserine yaklaşım erkek ve kadında aynı prensiplere dayanır. Yüksek insidansda HR-

pozitif tümörler sebebiyle, hormonal tedavi metastatik EMK’da sıklıkla ilk yaklaşımdır. HR-pozitif ileri EMK 

olgusunun % 80’inden fazlası tamoksifene yanıt verir61. Hastalar metastatik hastalıkta halen HR-pozitif ise 



hormon tedavisi birinci basamak tedavi olarak, sistemik kemoterapi ise ikinci basamak tedavi olarak 

uygulanmalıdır4. Hormon tedavisi tamoksifen dışında medikal ( progestinler, androjenler, steroidler, 

aminoglutethemid, luteinizan hormon-releasing hormon agonistleri ( LH-RH ) veya cerrahi ( orşiektomi, 

adrenalektomi veya hipofizektomi ) olabilir4. Ancak tamoksifen dışındaki medikal seçeneklerde yan etki 

insidansı daha yüksektir10. Aİ’lerin ileri EMK’da kullanılabilirliği konusu belirsizdir. Veriler anastrozolün 

erkeklerde östrojen seviyelerini kadınlara oranla daha az bir düzeyde düşürdüğünü ve bunun hipotalamo-

hipofizer negatif feedback halkası sebebiyle testosteron seviyelerinde artışa yol açtığı yönündedir62. Bu 

düşünceden yola çıkarak anastrozol+leuprolide birlikte kombine edilerek metastatik HR-pozitif EMK’da 

devam eden bir çalışmada kullanılmaktadır10. Fulvestrantın rolü belirsizdir. Sadece bir olgu sunumunda kısmi 

bir yanıt elde edilmiştir63.  

Sistemik kemoterapi genellikle hızlı ilerleyen veya yaşamsal tehdit oluşturan visseral hastalığı olan HR-negatif 

erkek hastalarda endikedir. Bir diğer seçenek hormon tedavisine yanıt vermeyen hasta grubudur10. 

Trastuzumab Her-2 pozitif hastalıkta yararlı olabilir; ancak elde yeterli veri yoktur. 

Prognoz 

En önemli prognostik faktörler tümör çapı ve lenf nodu durumudur61. 2-5 cm tümör çapına sahip olanlar 2 

cm’den daha küçük tümör çapı olanlara oranla % 40 daha fazla ölüm riskine sahiptir; benzer bir şekilde lenf 

nodu pozitif olanlar lenf nodu negatif olanlara göre % 50 daha fazla ölüm riskine sahiptir61. Aksillada pozitif 

lenf nodu sayısı arttıkça prognoz kötüleşir 64.  

Geçmişte EMK’nın kadınlara oranla daha kötü prognoza sahip olduğu düşünülürdü. Bugün için güncel 

yayınlarda tanı, evre ve grade’de yaşa göre  dikkatli bir şekilde eşleştirilmiş olgularda erkeklerdeki prognoz 

kadınlardan daha kötü bulunmamıştır 61,65. Kadınlarda olduğu gibi siyahlardaki EMK beyazlara göre daha kötü 

bir prognoz gösterir52. 

HR-negatif  ve yüksek tümör grade kötü prognoz göstergesi olsa bile, bunların hiçbiri bağımsız prognostik 

değere sahip değillerdir 9, 36,50. KMK’da Her-2 overekspresyonu kötü prognostik markerdır. Her-2 

amplifikasyonu ve/veya overekspresyonu birçok çalışmada olumsuz prognozun göstergesidir 67,68. Her-2 

overekspresyonunun erkeklerde kötü prognozun belirleyicisi olup olmadığı ise belirsizdir. 

Kadınlarda tümör urokinaz tip plazminojen aktivatörleri ( uPA ) ve inhibitörlerinin ( PAI-1 ve PAI-2 ) 

ekspresyonu meme kanserinde daha kısa bir yaşamın göstergesidir69. Erkeklerde buna ilişkin veriler çok 

kısıtlıdır. Sadece PAI-1 ekspresyonu bir çalışmada kötü prognostik gösterge olarak belirtilmiştir70. 

BRCA2 ile birlikte olan erkek meme kanseri kötü bir prognoza sahiptir ( BRCA2 mutasyonlu olgularda 5 yıl 

yaşam % 28, mutasyon olmayanlarda % 67’dir. )71. 

EMK’lı olgularda sekonder primer kanser gelişme insidansı da artmıştır. Kontrlateral meme kanseri gelişme 



olasılığı kadınlara göre daha fazladır, ancak hastalığın prevalansı nedeniyle mutlak risk kadınlarda daha 

yüksektir; benzer şekilde melanom ve prostat kanseri de dahil olmak üzere diğer kanserlerin gelişme riski 

özellikle BRCA mutasyon taşıyıcısı olan EMK’lı olgularda daha fazladır72.  

Birçok yönden kadın meme kanseriyle ortak özellikler taşısa da EMK farklı özelliklere sahiptir. İnsidans artsa 

da hala nadir görülen bu hastalık için prognozun ve ideal tedavinin belirlenmesinde daha geniş klinik 

çalışmalara ihtiyaç vardır.    
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