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Kistler, gö©üs dokusu içinde
sivilcelere benzer içi sıvı
dolu kabarcıklardır.
Kistlerin ço©u hızla gelißip
büyüklüklerini aynen
korurlar. Ufak sayıda bazı
kistler ise küçülür ya da
büyümeye devam ederler.
Ço©u kez kistler
hissedilmeyecek kadar
küçük olurlar.  Bununla
birlikte, ültrason
uygulamasında belirgin bir
dıß sınırla çevrelenmiß
açıkça farkedilen yuvarlak
bir biçimde görülürler.
Daha büyük kistler gö©üs
dokusu içinde
hissedilebilirler.  Sert ya da
yumußak olabilirler.  Ço©u
kez kadınlarda aynı
zamanda birden fazla kist
bulunur.

Kistler zarar verici ya da
tahlikeli de©ildirler ancak
bazen rahatsız edici veya
acı verici olabilirler.
Ço©unlukla kadınlar adet
görmeye yakın günlerde
kistlerinin dokununca
acıdı©ını ya da büyüdü©ünü
hissederler.  Kistlerin üstüne
bastırılması durumunda da
yine acı hissedilebilir. 

Araßtırmacılar kistlerin
olußma nedenlerini
bilmemektedir. Kistlerin çok
yaygın oldu©unu ve
kadınları her yaßta
etkileyebildi©ini biliyoruz.
Kistler özellikle 45 ve 50
yaß arası kadınlarda çok sık
görülür.  Ço©unlukla kadın

hormonlarının hızla
de©ißti©i menopozun
baßlaması ile birlikte ortaya
çıkarlar ve menopozun
bitißi ile yok olurlar.
Hormon Takviye Tedavisi
(HRT) uygulanan kadınlarda
ço©u kez gö©üs kisti
görülür. 

Kistin
tanılanması 
ve tedavisi
Bedensel inceleme ve
ültrason testi bir doktora
kist tanısı için genellikle

yeterli bilgiyi sa©lar.  

Bir kist hissedilebilir
büyüklükte ise, doktor
genellikle bir i©ne ile onun
içini boßaltmayı önerir.
Kistler tehlikeli olmamakla
beraber, içlerini boßaltmak
ßißli©i giderir ve ço©u kez
kadınları endißelerinden
kurtarır.  Doktorlar,
hissedilemiyecek kadar
küçük olan ve ancak
ültrasonda görülebilen
kistlerin içlerini genellikle
boßaltmazlar.  

Kistin içindeki sıvıyı
boßaltmak için doktor bir
i©ne kullanır.  Bu yöntem,
¥nce ¥©ne ¥le Boßaltma
(FNA) olarak adlandırılır.
¥©ne kan almak için
kullanılan i©neden daha
incedir. FNA rahatsızlık
verici olabilir ancak ço©u
kez acı vermez. Acı
hisseden kadınlar da bunun
hemen geçti©ini
söylemektedir. 

Kist içindeki sıvı saydam ya
da renkli olabilir (örne©in;
sarı, yeßil, turuncu, ya da
siyah).  Bu sıvı ola©andır ve
laboratuvar testine gerek
bulunmamaktadır.

Kistlerin içi klinikte hemen
boßaltılabilir.  Bu ißlem
yalnızca birkaç dakika alır.
Doktor, birkaç ay içinde
tekrar kontrol için gelmenizi
sizden isteyebilir.

Gö©üs kistleri
Gö©üs kisti tanısı konulan 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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Kistler ve
kanser

Ço©unlukla kadınlar için
kistlerle ilgili en büyük

kaygı kanser olup
olmadıkları ya da
kansere dönüßüp

dönüßmeyecekleridir. 

Kistler kanser de©ildir.

Kistler için kansere
dönüßme olasılı©ı,

gö©sün herhangi bir
bölümünden daha fazla

de©ildir.

Kistlerin kansere neden
oldu©u konusunda hiçbir

kanıt yoktur.

Kistle aynı bölgede
kanser olußması bir

rastlantıdır.
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Íçi boßaltılan kistler küçülür
ve yok olurlar.  Genellikle
baßka bir ißleme gerek
yoktur.

Kadınların ço©unda kistler
tekrar olußur.  Bunlar içi
sıvıyla yeniden dolan kistler
ya da yeni olußanlardır.
Tekrar meydana gelen kistler
tehlikeli de©ildir. Bunlar
eskileri gibi aynı ßekilde
tedavi edilirler.

Kistinizin içi boßaltıldıktan
24 saat içinde tekrar dolup
ßißerse, doktorunuzu yeniden
görmek için randevu
almalısınız.

Kistiniz gö©üs kanseri olma
riskinizi arttırmaz.  Yaßıdınız
kadınlar için gö©üs kanseri
taraması ve aile geçmißiniz
ile ilgili ö©ütlere uyunuz.

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©sünde
ola©an dıßı bir de©ißiklik
görülmesi üzücü olur.  Böyle
bir durum de©ißik bir çok
duyguya ve kaygıya yol
açabilir.  Kanser korkusuna
kapılmak 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 sıkca rastlanan
zararsız ve tehlikesiz bir
nedene ba©lı oldu©unu
ö©renince rahatlarlar.  Bazen
ise, kanser olma kaygısını
sürdürürler.  Bazıları da,
gö©üslerindeki de©ißikli©in
kendileri ile ilgili duygularını,
cinsel hayatlarını ya da
ilißkilerini etkiledi©ini anlarlar.

Gö©üslerinizde meydana
gelen de©ißikliklik hayatınızda
olumsuz bir etki yarattıysa,
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. 

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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