
a©
rı Gö©üslerin a©rıması çok

yaygındır.  Kadınların ço©unu
yaßamlarının bir döneminde
etkiler.
A©rının derecesi, a©rıyan yer
ve nasıl algılandı©ı her kadın
için de©ißiklik gösterir.
Íiddetli, bıçak saplanması
gibi, derinden acı, zonklama
ya da sızı ßeklinde olabilir.
Gö©üslerin tümü ya da bir
bölümünde, tek veya her
ikisinde de hissedilebilir.
Ayrıca koltuk altını da
etkileyebilir.
Birçok kadın a©rıyı çok az
duyabilir.  Di©erleri için ise
a©rı o kadar ßiddetlidir ki,
günlük yaßamlarını etkiler.
Ço©u kez bu durum zamanla
geçer.
Gö©üs a©rısı tıp dilinde
mastalgia olarak adlandırılır.
Gö©üs a©rısının birçok nedeni
vardır.

Hormonlarla
ilißkili gö©üs
a©rısı
(ço©unlukla devresel mastalgia
olarak adlandırılır)

Adet görmekte olan ya da
Hormon Takviye Tedavisi
(HRT) uygulanan kadınlar
ço©u kez gö©üs a©rısı
hissederler.  Gö©üs
dokularının hormonlara karßı
gösterdi©i tepki nedeniyle bu
a©rılar olußur. 

En sık görülen hormon ilißkili
gö©üs a©rısı, adet görmeye
yakın dönemde östrojen
düzeyinde meydana gelen
artıß nedeniyle olußmaktadır.

Bu durum, süt kanallarının ve
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.

Bazı kadınlar adet
dönemlerinin di©er
devrelerinde devamlı olarak
gö©üs a©rısı çekerler.

Gö©üs a©rısına neden olan
hormonlar, ayrıca devresel
ßißliklere veya yumrulara da
neden olabilmektedir.
Bundan baßka, kistlerin ve
fibroadenomların (iyi huylu
timörlerin) büyüklü©ünü,
ßeklini ya da duyarlılı©ını da
etkileyebilir.

Hormon ilißkili gö©üs a©rısı
bir kadının adet görmeden
kesilmesi ile genellikle sona
erer.  Ancak o kadın HRT
(hormon takviye tedavisi)
almakta ise devam edebilir.

Hormon ilißkili gö©üs a©rısı
ola©andır ancak ço©unlukla
çok ßiddetli de©ildir.  Adet
zamanı içinde bir haftadan
uzun süren ya da bir kadının
günlük faaliyetlerini durduran
a©rının ola©an olmadı©ı
düßünülür.

Di©er
gö©üs a©rıları
Tek ya da her iki gö©üste de
görülen a©rıların sıkça
rastlanan nedenleri:
• Uymayan ya da yeterince

destek verici olmayan bir
sütyen kullanmak

• Gerilim
• Fazla miktarda kafein almak

(örne©in; kahve, çay, kola,
çikolata ve Guarana gibi
enerji verici içeceklerde
bulunur)

• Kilo almak (bu gö©üslerin
a©ırlaßmasına neden olur)

• Gö©üsün yaralanması (bu,
ameliyat sonucunda olußan
yara izini de içerebilir)

• özellikle kolesterolu
düßürücü veya do©um
kontrol ilaçları gibi belirli
bazı ilaçlar almak 

• Gö©üs kistleri ya da
fibroadenomlar (iyi huylu
timörler)

• Gö©üs, omuz ya da gö©üs
adelelerini zorlayan
bedensel faaliyet (örne©in;
a©ır kaldırma)

• Gö©üs duvarını, kaburgaları
ya da gö©üslerin altında
bulunan adeleleri etkileyen
koßullar

Gö©üs a©rısı 
ve kanser
Birçok kadın için gö©üs a©rısı
ile ilgili en büyük kaygı,
kanser belirtisi oldu©u
düßüncesidir. 

Gö©üs a©rısının ço©u kez
kanserle ilißkisi yoktur.
Doktorunuz gö©üslerinizde
herhangi bir kanser belirtisi
görmedi.

Gö©üs a©rısı
Gö©üs a©rısı konusunda doktora danıßmıß olan kadınlar için bilgi
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Gö©üs a©rısının 
tanılanması
Gö©üs a©rısının nedenini
saptamak amacıyla, doktorunuz
aßa©ıda belirtilen hususları göz
önüne alacaktır:

• A©rı ile ilgili belirgin bir
neden var mı (örne©in; bir
yara izi ya da zedelenme)

• A©rının tarihçesi
• A©rıyı nerede, ne zaman ve

nasıl algılıyorsunuz
• Bedensel muayene ve

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

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

Bazen tüm bu bilgilerin
edinilmesine karßın, a©rınızın
nedeni size açıklanamıyabilir.
Bu, a©rının gerçek olmadı©ı
anlamına gelmez.

Gö©üs a©rısı ile
baßetme
Her kißi a©rının etkisini de©ißik
biçimde baßeder.  Aßa©ıda yer
alan ö©ütler, gö©üs a©rısından
ya da rahatsızlıktan
kurtulmanıza yardımcı olabilir.
Bir ço©u bilimsel yönden
kanıtlanmamıß olmasına karßın,
bazı kadınlarca etkili
bulunmußlardır.

Gö©üs a©rısını hafifletici ö©ütler
Bunların etkili olması birkaç
hafta sürebilir:

• Gö©üslere destek veren uygun
ölçüde sütyen giymek

• Kafein tüketimini azaltmak
(kahve, çay, kola, çukulata ve
enerji veren içeceklerin
azaltılması)

• Evening Primrose Oil içilmesi
(sarası olanlar içmemelidir)

• B grubu vitaminleri almak

(alaca©ınız doz konusunda
doktorunuz veya eczacınızla
görüßün)

• Sigara/marihuana içmemek
veya içimini azaltmak

Gö©üs a©rısını hafifletici ö©ütler
Bunlar hemen etkili olabilirler
ancak a©rının tekrarını
önlemezler:

• A©rıyan bölgeye
enflamasyona karßı jel ya da
kremlerin sürülmesi
(doktorunuzun ya da
eczacınızın ö©ütüne
baßvurun)

• Gö©üslerinizin üstüne
‘termofor’ sıcak su torbası
koymak ya da sıcak bir banyo
veya duß almak

• Gö©üslerinizin üstüne bir buz
paketi koymak

Düzenli olarak a©rı kesici ilaç
almaktaysanız, doktorunuzla
görüßmeniz önemlidir.

Reçeteli ilaçlar
kullanmaktaysanız, bunlardan
herhangi birinin a©rıya neden
olup olmadı©ını doktorunuzla
görüßmenizde yarar vardır.

Íimdi ne olacak?
Gö©üs a©rınız, gö©üs kanseri
olma riskinizi arttırmaz.  

Sizin yaßınızdaki ve aile geçmißi
olan kadınlar için ö©ütlenen
gö©üs kanser taramalarının
uygulanması gerekir.

Tüm kadınlar, gö©üslerinde
görülebilecek her tür anormal
de©ißiklikler konusunda uyanık
bulunmalıdırlar.  Gö©sünüzde,
ola©an hormonal belirtilerden
baßka bir de©ißiklik
farkederseniz, bunu Genel
Pratisyen Hekiminiz’e (GP)
kontrol ettirmelisiniz.

Duygular
Birçok kadın için gö©üs a©rısı
üzücüdür.  Böyle bir durum
de©ißik bir çok duyguya ve
kaygıya yol açar.  Kanser korkusu
anlaßılabilir.  Kadınlar genellikle
testlerin stresli ve bedenlerinin
çok özel yerlerine dokunulmaya
maruz bırakılmıß olduklarını
düßünürler.

Ço©u kez kadınlar, gö©üslerinde
görülen de©ißikli©in sıkça
rastlanan zararsız ve tehlikesiz bir
nedene ba©lı oldu©unu ö©renince
rahatlarlar.  Bazen ise endiße ve
üzüntülerini devam ettirirler.  

özellikle doktorların gö©üs
a©rısının nedenini bulamamaları
ya da bundan kurtuluß için bir
yöntem önerememeleri gibi
durumlarda, kadınların bu
duyguları anlaßılabilir.  Bazen de
kadınlar kanser kaygısını devam
ettirirler. 

Bazı kadınlar, gö©üs a©rısının
kendileri hakkındaki duygularını,
cinselliklerini, baßkalarıyla
ilißkilerini ya da çalıßma
performanslarını etkiledi©ini
algılarlar.  Herhangi bir tür a©rıyla
birlikte yaßamak zordur.  Gö©üs
a©rısıyla yaßamak ise özellikle zor
olabilir çünkü kißiler gö©üsler
konusunda açıkca konußmaktan
ço©unlukla rahatsız olurlar.  

Gö©üslerinizde meydana gelen
de©ißikliklik hayatınızda olumsuz
bir etki yarattıysa ya da
endißeleriniz halen devam
ediyorsa, duygularınızı sizi
destekleyecek aile üyeleri ya da
arkadaßlarınızla paylaßmanız
yardımcı olabilir.  

Bundan baßka, Pratisyen
Hekiminiz’den ya da yerel toplum
sa©lık merkezinde bulunan Kadın
Sa©lı©ı Hemßiresinden bilgi veya
ö©üt alabilirsiniz.  Sizi zihinsel
olarak rahatlatacak ise, Gö©üs
Klini©inde bulunan uzman hekim
ya da Gö©üs Bakım Hemßiresi
sizinle memnuniyetle görüßür.  Bir
danıßmanla da görüßmenin yararı
olabilir.

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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