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ԳԻՆԵԿՈՄԱՍՏԻԱ
Մուրադյան Գ.Գ.
Հայ-Ամերիկյան Առողջության Կենտրոն
Բանալի բառեր՝ գինեկոմաստիա, պաթոգենեզ, ախտորոշում, կլինիկա,
բուժում, սոնոգրաֆիա, կրծքագեղձի քաղցկեղ տղամարդկանց մոտ։

Գ

Գրետա Մուրադյան
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ինեկոմաստիան
(հունա
րեն gynē, gynaikos — կին,
masto — 
կուրծք) շ կրծ
քա
գեղձի (կամ կրծքագեղձե
րի) մեծացումն է տղամարդկանց մոտ։
Կրծքաագեղձի մեծացման չափսերը
տարբեր են լինում՝ 1-10 սմ, միջինը՝ 4սմ։
Գինեկոմաստիան հանդիպում է առողջ
դեռահասների30-60%, հասուն տարի
քի տղամարդկանց40%, և մինչև 60-70%՝
տարեցների մոտ։

℞℞

Էստրոգեններն (էստրադիոլ) ու անդրո
գենները (տեստոստերոն) կրծքագեղձե
րի վրա ունեն տարբեր ազդեցություններ։
Էստրոգեններն ունեն կաթնագեղձերի
ծորանների պրոլիֆերացիան խթանող,
իսկ անդրոգենները՝ ընկճող ազդեցու
թյուն։ Գինեկոմաստիան շատ հաճախ
կապված է էստրոգենների բարձր մա
կարդակի, տեստոստերոնի ցածր մա
կարդակի կամ ծայրամասային հյուս
վածքներում անդրոգենից էստրոգեն
արագ փոխանակման հետ։ Սակայն
գինեկոմաստիայի պատճառ կարող են
լինել նաև ԳԿՍՀ-ի մակարդակի կամ
կառուցվածքի փոփոխությումը և ան
դրոգենային ընկալիչների դեֆեկտը։

℞℞

Պատճառներն են՝
℞℞ Շ
 աքարային դիաբետը,
℞℞ Ճ
 արպակալումը,
℞℞ Կլայնֆելտերի համախտանիշը,

℞℞
℞℞
℞℞
℞℞
℞℞
℞℞

℞℞
℞℞
℞℞

Տ
 եստիկուլ յար ֆեմինիզացիաը,
Հ
 իպոթիրեոզը,
Կ
 աստրացիան (ամորձիների հեռա
ցումը),
Խ
 որիոկարցինոման,
Հ
 իպոֆիզի և մակերիկամի ուռուցք
ները,
Բրոնխների քաղցկեղը,
Լ
 յարդի և երիկամների հիվանդու
թյունները,
Ալկոհոլի չարաշահումը,
Գ
 արեջրի չարաշահումը (այն պա
րունակում է ֆիտոէստրոգեններ),
Թմրանյութերը (հաշիշ, հերոին),
Դ
 եղորայքի կողմնակի ազդեցու
թյունը (միզամուղներ, անաբոլիկ
ստերոիդներ, հակադեպրեսանտ
ներ, հորմոններ, կետոկոնազոլ,
մետրոնիդազոլ, կապտոպրլ, վերա
պամիլ, դիազեպամ, նիֆիդիպին և
այլն)։

Գինեկոմաստիայի դասակարգումը
Իսկական գինեկոմաստիա
Կրծքի մեծացումը կատարվում է ի հա
շիվ գեղձային հյուսվածքի։ Պտուկի
տակ շոշափվում է պինդ գոյացություն,
իսկ գերձայնային հետազոտությամբ
երևում է գեղձը։
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Նկ. 1. Գինեկոմաստիա

Նկ. 2.

Նկ. 3.
 եղծ գինեկոմաստիա կամ լիպոմաստիա
Կ
Կուրծքը մեծանում է ի հաշիվ ճարպային հյուսված
քի։ Այս ձևը հիմնականում դիտվում է ճարպակալու
մով տառապող տղամարդկանց մոտ։
Խառը գինեկոմաստիա
Իսկական և կեղծ գինեկոմաստիայի համակցում՝
ճարպային կամ գեղձային հյուսվածքի գերակշռ
մամբ։

Նկ. 4. Գինեկոմաստիայի աստիճանները
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 իակողմանի գինեկոմաստիա
Մ
Մեկ կրծքագեղձի մեծացում
Երկկողմանի գինեկոմաստիա
Երկու կրծքագեղձերի մեծացում
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Ֆիզիոլոգիական գինեկոմաստիա
℞℞ Ն
 որածնային գինեկոմաստիա։ Ծննդաբերությու
նից հետո, երբ նորածին տղայի օրգանիզմում դեռ
առկա է մոր էստրոգենների որոշակի քանակ, որը
և բերում է կրծքագեղձերի ուռչեցմանը։ Այն ան
հետանում է առաջիկա կես տարվա ընթացքում։
Հանդիպում է նորածինների 60-90% մոտ։
℞℞ Ս
 եռահասուն շրջանի գինեկոմաստիա։ Սեռական
հասունացման շրջանում կտրուկ աճում է տղա
մարդու սեռական հորմոնների (անդրոգեններ)
մակարդակը, սակայն այն ամբողջությամբ չի յու
րացվում։ Անդրոգենների մի մասը ենթարկվում է
արոմատիզացիայի՝ առաջացնելով մեծ քանակու
թյամբ էստրոգեններ (կանանց հորմոններ), որոնք
բերում են կրծքագեղձերի մեծացմանը,որը կարող
է տևել 2 տարի։ Հանդիպում է 13-14տ. դեռահաս
ների 30-60% մոտ, ընդ որում 80% - երկկողմանի
գինեկոմաստիա։
℞℞ Մ
 եծահասակների գինեկոմաստիա։ Տղամարդու
տարիքի Մեծացման հետ (50 տարեկանից բարձր)
անդրոգենների քանակի պակասի և էստրոգեննե
րի քանակի ավելացման հետևանքով։

Ախտորոշում և տարբերակիչ ախտորոշում

Նկ. 5. Մամոգրաֆիա

 արբերում են նաև դիֆուզ և օջախային գինեկոմաս
Տ
տիա։ Օջախայինը շատ հաճախ դիտվում է մեկ գեղ
ձում և հենց այն ունի տենդենցիա վերածվելու կրծքա
գեղձի քաղցկեղի։ Քաղցկեղի 30 - 70% հանդիպում է
գինեկոմաստիայի ֆոնի վրա։
Կլինիկական պատկերը
℞℞ Կրծքի (կաթնագեղձի) շրջանում ծանրություն և
անհանգստացնող զգացում,
℞℞

Գ
 ինեկոմաստիայի տևական բնույթը մեծացնում է
կրծքագեղձի ուռուցքի հավանականությունը,

℞℞

Եթե պտուկից առկա է արյունային արտադրու
թյուն, կաթնագեղձի պնդացում, երբեմն մաշկի
գույնի փոփոխություն, ապա հարկավոր է այն դի
ֆերենցել կրծքագեղձի քաղցկեղի հետ։

Նկ. 6.
℞℞

Գինեկոմաստիան ըստ ընթացքի լինում է 3 աստիճանի՝
1.

Զ
 արգացող (պրոլիֆերատիվ) – տևում է մոտ 4
ամիս։ Բուժման ֆոնի վրա կրծքագեղձը վերա
դառնում է իր նախկին չափսերի։

2.

 իջանկյալ – տևում է 4-ից 12 ամիս։ Կատարվում
Մ
է կրծքի հյուսվածքի հասունացում և կրծքագեղձը
գրեթե չի վերադառնում իր տեսքին։

3.

Ֆ
 իբրոզ – կրծքագեղձում առաջանում է հասուն
շարակցական հյուսվածք, առկա են ճարպային
կուտակումներ գեղձային հյուսվածքի շուրջ։ Այս
աստիճանը անդառնալի է։

℞℞

℞℞
℞℞
℞℞

℞℞
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Օբյեկյտիվ քննություն։ Կրծքագեղձերը շոշափելիս
նկատվում է խիտ, էլաստիկ և շարժուն գոյացու
թյուն, հստակ կոնտուրներով, անցավ։ Ռեգիոնար
ավշահանգույցները մեծացած չեն։
Ուլտրաձայնային հետազոտություն, հետագա բա
րակ ասեղային պունկցիոն բիոպսիա՝ եթե առկա
է կրծքագեղձի ուռուցքի կասկած։
Մ
 ամոգրաֆիա (երբեմն)։
Գ
 անգի և կրծքավանդակի ռենտգենաբանական
հետազատություն։
Հ
 որմոնալ պրոֆիլի հետազոտություն (էստրո
դիոլ, տեստոստերոն, պրոլակտին, թիրեոտրոպ
հորմոններ, լյուտեինիզացնող, ֆոլիկուլոխթանիչ,
մակերիկամի հորմոններ)։
Լ
 յարդի ֆունկցիայի հետազոտություն։
www.pharma-mag.am
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℞℞

Կ
 աթնագեղձի ուռուցքի բացառման համար կա
տարվում է տվյալ գոյացության պունկցիա և հե
տագա բջջաբանական հետազոտություն։

 ինեկոմաստիայի ախտորոշման և բուժման ընթաց
Գ
քը վարելու համար կարևոր են էնդոկրինոլոգի, ուրո
լոգի, ռադիոլոգի, մամոլոգի և գեղձային վիրաբույժի
խորհրդատվություններն ու համագործակցությունը։
 ուժում
Բ
Գինեկոմաստիայի ֆիզիոլոգիական ձևերը հիմնակա
նում անհետանում են ինքնաբերաբար և չեն պահան
ջում դեղորայքային շտկում։ Առաջիկա կես տարվա
ընթացքում խորհուրդ է տրվում դինամիկ հսկողու
թյուն։ Երբեմն, դեռահասների մոտ, էստրոգենների
բարձր կոնցենտրացիան ճնշելու համար, կարող են
նշանակվել հորմոնային պրեպարատներ՝
℞℞

Տ
 եստոստերոն – սուստանոն - 250, օմնադրեն
- 250, տեստենատ - 10% ն/մ (եթե առկա է նրա
քանակի իջեցում, հիպոգոնադիզմի դեպքում,
տարեցների մոտ)։ Ֆիզիոլոգիական գինեկոմաս
տիայի ժամանակ դեռահասների մոտ տեստոս
տերոնի նշանակումը ոչ միշտ է էֆեկտիվ։

℞℞

Կլոմիֆեն – անտիէստրոգեն, խթանում է օվուլ յա
ցիան կանանց անպտղության ժամանակ։

℞℞

Տ
 ամոքսիֆեն – էստրոգեննային ընկալիչների ար
գելակող։ Նշանակվում է էստրոգենների ավել
ցուկի դեպքում, հիվանդության ծանր ընթացքի և
գեղձի արտահայտված ցավոտության դեպքում։

℞℞

Դ
 անազոլ – տեստոստերոնի սինտետիկ անալոգ։
Քանի որ ունի շատ կողմնակի ազդեցություններ՝
չի կիրառվում։

℞℞

Վերջին տարիներին փորձեր են կատարում դո
ֆամինի ագոնիստներով (բրոմոկրիպտին – պար
լոդել, կաբերգոլին դոստինեքս)։

Որոշ դեղորայքների կողմակի ազդեցությամբ պայմա
նավորված գինեկոմաստիան անհետանում է դրանք
ընդհատելուց հետո։
Վիրահատական բուժման ցուցումներն են.
℞℞ Կրծքագեղձի մեծ ծավալը,
℞℞ Գ
 ինեկոմաստիայի տևողությունը (մեկ տարուց
ավելի),
℞℞ Կ
 ոնսերվատիվ բուժման անարդյունավետությու
նը,
℞℞ Կ
 ոսմետիկ նպատակով։
Մ
 եր հետազոտության նպատակն է ՝
1. Հ
 ետազոտել գինեկոմաստիայի տարածվածու
թյունը տղամարդկանց մոտ Հայ-Ամերիկյան
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Առողջության Կենտրոնի շրջանակներում 2013թ.
հունիսից 2014թ. հոկտեմբեր։
2.

Ուսումնասիրել թիրեոտրոպ հորմոնի և պրոլակ
տինի մակարդակը կրծքագեղձի ուռուցքով տա
ռապող տղամարդկանց մոտ։

Մեթոդները և նյութը
Կ
 ենտրոն դիմել է 232 տղամարդ կրծքագեղձի (կրծքա
գեղձերի) մեծացման պատճառով 12 - 62 տարիքային
խմբերում։ Որպես դիտարկման չափանիշներ ընտր
վել են՝
℞℞ Կլինիկական ախտանիշները,
℞℞ Ուլտրաձայնային հետազոտությունը,
℞℞ Լ
 աբորատոր տվյալները։
Արդյունքները և նրանց քննարկումը
Օբյեկտիվ քննության հիման վրա կրծքագեղձերը
շոշափելիս 125 տղամարդու մոտ նկատվել է խիտ,
էլաստիկ, շարժուն գոյացություն, հստակ կոնտուր
ներով, անցավ, 102-ի մոտ՝ ցավոտ, ռեգիոնար ավշա
հանգույցները անփոփոխ, իսկ 5-ի մոտ՝ քիչ շարժուն
պինդ, անցավ գոյացություն, 3-ի մոտ ռեգիոնար ավ
շահանգույցների մեծացումով։ Կրծքից արտադրու
թյուն նկատվել է 19-ի մոտ։
Ուլտրաձայնային հետազոտության տվյալներով 70-ի մոտ հայտնաբերվել է գինեկոմաստիա, ընդ որում
10-ը գեղձային հյուսվածք – իրական գինեկոմաստիա
(միջին տարիքը 39.5±7.98); 29-ը (16.4±2.64) - ֆիզիոլի
գիական գինեկոմաստիա, 25-ը (38.88±11.4) - կեղծ
գինեկոմաստիա (լիպոմաստիա); 6-ը (26±3.74) խա
ռը տիպի գինեկոմաստիա - իսկական և կեղծ գինե
կոմաստիայի համակցում՝ ճարպային կամ գեղձային
հյուսվածքի գերակշռմամբ; 157 (33.8±10.4) պացիենտի
մոտ բորբոքային կիստա; 3 (46.3±4.16) ճարպագունդ
և 5 (53.6±5.27) կրծ
քա
գեղ
ձի քաղց
կե
ղի դեպք։ Ըստ
լաբորատոր տվյալների կրծքագեղձով տառապող 4
պացիենտի մոտ թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) և պրո
լակտինի (Prolactin) մակարդակը եղել է նորմայի սահ
մաններում (TSH համար 0.4 – 4.0 մկME/մլ, Prolactin՝
2.5-17 նգ/մլ կամ 75-515մկME/լ), միայն 1 պա
ցիեն
տի
մոտ դիտվել է այդ ցուցանիշների բարձրացում (TSH
-10 մկME/մլ, Prolactin – 22 նգ/մլ)։
Եզրակացություն
Կ
 ատարված հետազոտությունների արդյունքում բա
ցահայտվել է, որ կրծքագեղձի (կրծքագեղձերի) մե
ծացմամբ մեր կենտրոն դիմած տղամարդկանց 30%
ունի գինեկոմաստիա, ընդ որում այն բավականին մեծ
տարածում ունի դեռահասության տարիքում (12 – 17տ)՝
ֆիզիոլոգիական գինեկոմաստիա։ Կյանքի ռիթմի փո
փոխությունը, ոչ ճիշտ սննդակարգը, ալկոհոլի չարա
շահումը, նստակյաց կյանքը, ճարպակալումը բերում
են նրան, որ աճում են կեղծ գինեկոմաստիայի դեպքե
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րը (լիպոմաստիան) և ճարպագնդերի թիվը՝ առավել
հաճախ 35 տարեկանից բարձր տղամարդկանց մոտ։
Կրծքագեղձի քաղցկեղը հիմնականում հանդիպում է
50-ից բարձր տարիքային խմբում։ Ուսումնասիրելով

թիրեոտրոպ հորմոնի և պրոլակտինի մակարդակը
կրծքագեղձի քաղցկեղով տառապող տղամարդկանց
մոտ պարզ
վել է, որ մե
ծա
մաս
նու
թյան մոտ այն չի
նվազում, մնալով նորմայի սահմաններում։
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Статья посвещена расспространенности, патогенезу, классификации, диагностике, клинике и лечению гинекомастии.

This article will touch upon the extent, pathogenesis, classification, diagnostics, clinical picture and treatment of gynecomasty.
The studies have shown that gynecomasty is found among 30%
of examined male patients, majority of which are in their adolescence (aged between 12 and 17). More often this happens to be the
exact case for physiological gynecomasty.
Frequently, changes in daily life, wrong diet, abuse of alcohol,
sedentary lifestyle and obesity among males aged 35 and older
lead to an increase in number of patients with lipomasty and lipoma.
Mostly breast cancer among male patients occurs after the age
of 50.
The examinations of thyrotrophic hormone and prolactin among
male patients with breast cancer have shown that the levels of
mentioned hormones remain unchanged.

Исследования показали, что гинекомастия встречается у 30%
обследуемых мужчин, расспространенность которой большую
часть приходится на подростковый период (12-17лет) – физиологическая гинекомастия.
Изменение образа жизни, неправильное питание, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, ожирение приводят к тому, что увеличивается число пациентов с ложной гинекомастией (липомастией), жировиками, чаще у мужчин старше
35 лет. Рак молочных желез у мужчин чаще встречается после
50 лет.
Исследование уровня тиреотропного гормона и пролактина у
мужчин, больных раком молочных желез показало, что их уровень в большинстве случаев не страдает и остается в пределах
нормальных значений.
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