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Gö©üslerinizdeki normal de©ißimler

Gö©sünde (gö©üslerinde) normal bir de©ißim oldu©u doktoru tarafından söylenmiß olan kadınlar için bilgiler

?

Western Breast Services Alliance is a partnership between Western Health, The Royal Melbourne Hospital, The Royal Women’s Hospital and associated private
providers including Frances Perry House-Melbourne Private Hospital and Freemasons Hospital. 
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Bir kadının yaßamı süresince
gö©üslerinde bir çok de©ißim
meydana gelir.  Bu
de©ißimlerin sıkça rastlanan
nedenleri aßa©ıda
açıklanmaktadır.

• Hamilelik

• Emzirme

• Her adet dönemi ile ilgili
hormonal de©ißimler

• Kilo kaybı ya da alımı

• Yaßlanma

Yaßamlarının bazı
dönemlerinde, birçok kadının
gö©sünde ola©an hormonal
de©ißikliklerden farklı bir
de©ißim görülür.  Bu
de©ißimlerin ço©u kanserle
ilißkili ya da zararlı de©ildir
ancak, emin olmak için
bunları bir doktorun kontrol
etmesi önem taßır.  

Gö©sünüzde meydana gelen
bir de©ißim konusunda
görüßünü almak için bir
doktora gittiniz.  Doktorun
topladı©ı tüm bilgiler hiç bir
hastalık bulunmadı©ını ortaya
koydu.  Bu durumda
gö©sünüzdeki de©ißim size
göre normal olmayabilir ancak
bu kanser ya da baßka bir
hastalık belirtisi de©ildir.

Bunun kanser 
olmadı©ını doktor 

nasıl biliyor

Gö©sünüzde görülen
de©ißimin kanser ya da baßka
bir hastalık olmadı©ı
konusunda emin olmak için
doktor aßa©ıda belirtilen
hususları göz önüne alacaktır: 
• Yaßınız ve aile geçmißiniz
• Gö©üsteki de©ißimin

tarihçesi
• Bedensel muayene ve

herhangi bir ültrason,
mamogram ya da gerekli
di©er incelemelerin  
sonuçları 

• Halen adet görmekte ya da
HRT almakta olup
olmadı©ınız.

Gö©üslerde
de©ißimler
neden olußur
Gö©üsler süt sistemleri, ya©
dokusu, lenf yumruları,
damarlar ve sinirlerden
olußur.  Kasları yoktur ancak
bazı fibro dokular bulunur.
Yumrular, ip ya da kalın bir
kordon gibi algılanan dokular
ya da yo©un doku kümeleri
genellikle do©al ve normaldir.

Genellikle normal gö©üs
de©ißimleri yavaß gelißir.
Bunlar oldukça hızlı bir
ßekilde belirginleßebilir.

Gö©üsler kadınların adet
görme devrelerindeki ya da
HRT tedavisindeki
hormonlara karßı çok
duyarlıdır. Ostrojen olarak
anılan hormonlar, adet
görmeden önce artıß
göstererek, süt kanalları ve süt
bezlerinin ßißmesine ve sıvının
gö©üs içinde sıkıßıp
birikmesine neden olmaktadır.
Ço©u kadın adet zamanına
yakın ve bazen adet zamanı
süresince duyarlılık ya da a©rı
hisseder.

Genç kadınların gö©üs
dokusu genellikle sıkıdır
çünkü süt sistemleri bebekleri
beslemek için gerekebilir.
Bazen bu sıkılık bir kitle veya
doku kütlesiymiß gibi
hissedilebilir.

Kadınlar yaßlandıkça süt
sistemleri küçülür ve yerini
ya© tabakasına bırakır.
Menapoz döneminde de
birçok kadının gö©üsleri
tamamen yumußak bir
duruma girer böylece normal
kitleler daha belirgin hale
gelir.

Bazen de kadınlar kilo
kaybettikleri ya da aldıkları
zamanlarda da gö©üslerinde
de©ißiklik hissederler. 

Bazen gö©üsler ortada hiçbir
neden olmadan de©ißebilirler.
Doktorunuz gö©sünüzdeki
de©ißikli©in nedenine bir
açıklama getiremeyebilir. Bu
sizi hayıflandırıyorsa
doktorunuzla ya da destek
gördü©ünüz kimselerle
duygularınızı açıkça
konußmanız önemlidir.
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Gö©sünüzdeki de©ißim sizde
gö©üs kanseri riskinin artmıß
oldu©u anlamına gelmez.
Kadınlar için yaßınıza ve aile
geçmißinize uygun gö©üs
taraması tavsiyelerini yerine
getirmeniz gerekir.  

Tüm kadınlar gö©üslerindeki
herhangi bir de©ißikli©e karßı
dikkatli davranmalıdır. 

Gö©sünüzde ola©an hormonal
de©ißikliklerden farklı bir
de©ißiklik varsa doktorunuzun
bunu kontrol etmesini sa©layınız.

Duygular
Kadınların ço©u için gö©üsteki
ola©andıßı de©ißim üzücü bir
durumdur. Bu durum birçok
de©ißik duygu ve kaygının
olußmasına neden olabilir. Kanser
olmaktan korkmak normaldir.
Kadınlar genellikle testlerin stresli
ve rahatsız edici oldu©u
düßünürler.

Gö©üslerindeki de©ißikliklerin
zararsız ve kanser olmadı©ını
anladıklarında kadınlar ço©u
zaman büyük bir rahatlama
hissederler. Ancak bazen de bazı
kadınlar kanser olacaklarından
sürekli kaygı duyarlar. Bazılarının
ise gö©üslerindeki de©ißiklikler
kendilerini nasıl hissettiklerini,
cinselliklerini ya da ilißkilerini
etkiler.  

Gö©üslerinizde olußan
de©ißiklikler yaßamınızda
olumsuz etki yaratıyorsa,
duygularınızı destek sa©layan aile
üyeleriyle veya arkadaßlarınızla
paylaßmanız faydalı olabilir. Aynı
zamanda aile doktorunuzdan ya
da bölgenizdeki toplum sa©lık
merkezindeki Kadın Sa©lık
Hemßiresinden bilgi ve ö©üt
alabilirsiniz. Ayrıca kaygılarınızın
yatıßabilece©ine inandı©ınızda bir
uzman doktor veya bir Gö©üs
Kılini©indeki Gö©üs Bakım
Hemßiresiyle konußabilirsiniz. 

S¥Z VE PRAT¥SYEN
HEK¥M¥N¥Z (GP)

Yakın geçmißte Gö©üs
Klini©inde bir uzmanla

görüßtüyseniz, sonradan
pratisyen hekiminizi

ziyaret etmeniz iyi olur.
Böylece, uzmanınızca
size verilen her çeßit

bilgiyi, uygulanan
incelemeleri ya da
konulan tanıyı tam 

olarak anladı©ınızdan
emin olabilirsiniz.

Bu ayrıca, gö©üsünüzdeki
de©ißme ve tanı

konusundaki
düßünceleriniz hakkında

konußma fırsatı
olußturacaktır.

Ayrıca, gö©üsünüzdeki
de©ißme hakkında ikinci

bir görüß almak
istiyorsanız, pratisyen

hekiminiz bu konuda size
yardımcı olabilir.

Devamlı bir pratisyen
hekiminiz yoksa,

arkadaßlarınıza, aile
üyelerinize ya da yerel

toplum sa©lık
merkezlerine 
bu konudaki 

önerilerini sorun.

Tanıdı©ınız ve
güvendi©iniz devamlı bir

pratisyen hekiminizin
bulunması iyidir.

Bu bilgilendirme yayımı, bir gö©üs uzmanı tarafından incelenmiß olan kadınlar için yazılmıßtır.  Bir
uzman doktorun tavsiyesinin yerini alma amacıyla hazırlanmamıßtır. 
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