Borskanker
Wat is die simptome?
Vroeë borskanker toon gewoonlik nie simptome nie, maar soos
die gewas groter word, kan die bors anders begin lyk of voel.
Tipiese veranderinge sluit in:
Ÿ 'n Knop of verdikking in of naby die bors of in die armholte
Ÿ 'n Verandering in die vorm of grootte van die bors
Ÿ

Kuiltjies of rimpels in vel van die bors

Ÿ

'n Tepel wat na binne inkeer

Ÿ Abnormale afskeiding van die tepel
Ÿ Skubberigheid, rooi of geswelde vel op die bors, tepel of
areola (die donker deel rondom die tepel)
Ÿ

Die vel van die bors lyk of voel soos lemoenskil

Vroeë opsporing van borskanker:

Kliniese

Borsondersoeke
word landswyd by
KANSA se Mobiele
Gesondheidseenhede
of Sorgsentra gedoen

Borskanker wat vroegtydig opgespoor word, kan meer effektief
behandel word met 'n groter kans op herstel. Al voel jy nou
gesond, staan jy nog steeds ‘n kans om borskanker te ontwikkel
omdat jy ‘n vrou is en ouer word. Gereelde ondersoeke gee
egter gemoedsrus - vroegtydige opsporing kan jou lewe red.
Wees bewus van hoe jou borste normaalweg lyk en voel.
Bespreek enige veranderinge wat jy opmerk met jou
gesondheidspraktisyn. Bors-selfondersoeke behoort elke
maand tydens ovulasie gedoen te word (verkieslik op dieselfde
tyd van die dag). Baie vroue ondervind dat hul borste soms
knopperig voel - dit is normaal. As jy egter 'n verandering in jou
borste of armholtes opmerk, vra jou gesondheidspraktisyn om
'n kliniese borsondersoek (KBO) te doen.
SureTouch is 'n siftingstoestel wat knoppe, so klein soos 5mm,
in die bors uitwys. Ondersoek en geverifieer deur KANSA, is

hierdie toestel 'n meer effektiewe siftingsmetode en is
meer betroubaar as 'n bors-selfondersoek, maar vervang
nie 'n mammogram nie. Siftingsondersoeke is beskikbaar by
meeste KANSA Sorgsentra.
'n KBO is 'n visuele en tasbare ondersoek van die hele bors vanaf die sleutelbeen tot die bralyn en van die armholtes tot by
die borsbeen. As jou roetine mediese ondersoek nie 'n KBO
deur 'n gesondheidspraktisyn insluit nie, vra daarvoor.
Vroue 40 of ouer, of wat ander risikofaktore het soos 'n
BRCA1/2 mutasie, behoort vir 'n mammogram te gaan
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vroue kry servikale kanker.
Wat is die kanse dat jy dit kan kry? Vind uit!
Jy het 'n hoër risiko vir
borskanker indien:
Jy ouer as 50 is

Hoekom?
Die kans om borskanker te kry verhoog namate jy ouer word. Alhoewel
meeste vroue ouer as 50 is wanneer hulle gediagnoseer word, word vroue
in hulle twintigs en dertigs toenemend met borskanker gediagnoseer.

Jy 'n gesinslid met borskanker het

Jy het 'n groter kans om borskanker te kry as jou ouma, ma, suster of dogter
bors- of ovariese kanker gehad het. Jou risiko verhoog as hulle dit voor 50jarige ouderdom gehad het. Vra jou gesondheidspraktisyn aangaande
genetiese raadgewing.

Jy 'n persoonlike geskiedenis van
kanker het en daarvoor
behandel is

Vroue wat voor die ouderdom van 30 hoë dosisse chemoterapie, of bestraling
van die borskas (insluitende die borste) ontvang het, het 'n groter kans om borskanker te kry. Navorsing dui daarop dat hoe jonger 'n vrou is wanneer sy
hierdie behandeling ondergaan, hoe groter haar kanse om later borskanker te

Jou borsweefsel baie dig is

Vroue wie se mammogramme toon dat hul borsweefsel digter is as ander
vroue van dieselfde ouderdom, het 'n groter kans om borskanker te kry. 'n
Sonar mag benodig word aangesien digte borsweefsel dit moeilik maak om
moontlike gewasse op te spoor.

Jy nog nooit geboorte geskenk
het nie, of jy 35 of ouer was met
jou eerste bevalling

Vroue wat nooit kinders gehad het nie het 'n groter kans om borskanker te kry.
'n Moontlike verklaring hiervoor is dat swangerskappe die aantal menstruele
siklusse in 'n vrou se lewe verminder.

Jy tans (of tot redelik onlangs)
geboortebeperkingspille
(mondelike voorbehoedmiddels)
reeds vir etlike jare gebruik

Navorsing toon dat vroue wat mondelike voorbehoedmiddels gebruik 'n
groter kans het om borskanker te kry as vroue wat dit nooit gebruik het nie.
Die risiko verlaag as vroue dit vir meer as 10 jaar nie gebruik het nie.

Jy post-menopousaal is en
gekombineerde
hormoonvervangingsterapie
(HVT) gebruik wat estrogeen en
progestoroon bevat

Vroue wat kombinasie HVT gebruik se risiko vir borskanker verhoog aansienlik binne die eerste 2 tot 3 jaar van gebruik. Kombinasie HVT verhoog ook
die kanse dat borskanker eers in 'n gevorderde stadium opgespoor word moontlik omdat dit borsweefsel laat verdig en mammogramme minder
effektief maak. Hoër dosisse kombinasie HVT verhoog borskankerrisiko.
Vroue wat kombinasie HVT vir minstens 5 jaar gestaak het, se risiko vir
borskanker verlaag.
Alkohol verhoog beslis vroue se kanse om borskanker te kry. Die risiko
verhoog namate meer alkohol gebruik word. Diegene wat 2 of meer
standaard drankies per dag drink se risiko is bykans dubbel dié van vroue
wat nie alkohol gebruik nie. Oormatige gebruik van alkohol verhoog ook die
risiko om mond-, keel-, slukderm- en lewerkankers te ontwikkel.

Jy 2 of meer standaard sopies
alkohol per dag drink

Obesiteit

Obesiteit word gekoppel aan borskanker. Studies toon dat te min fisiese
aktiwiteit kankerrisiko verhoog.

Die meeste vroue met sommige Jy kan jou kanse om borskanker te kry, verlaag deur 'n gebalanseerde
risikofaktore ontwikkel nooit
lewenstyl te handhaaf en deur omgewingskarsinogene te vermy. Wees fisies
borskanker nie. Alhoewel baie
aktief, waak teen oorgewig en beperk jou alkoholinname. Vroue wat vir
skaars, kan mans ook borsminstens 18 maande borsvoed, kan hul (en hul babas) se risiko verlaag.
kanker ontwikkel.
As jy hierdie inligting waardevol vind en KANSA wil
help om verdere navorsing en bewusmaking te
befonds, oorweeg dit asseblief om 'n skenking by
enige van ons KANSA Sorgsentra landswyd te maak.
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