Servikale Kanker
Siftingstoetse vir
servikale kanker

is beskikbaar by KANSA se
Mobiele Gesondheidseenhede
en Sorgsentra landwyd

Gereelde Papsmere
kan jou lewe red
Wat is servikale kanker?
Ÿ Die serviks is die onderste gedeelte of die
mond van die baarmoeder

Ÿ Dis een van die mees algemene kankers
onder Suid-Afrikaanse vroue

Ÿ Dis kan genees word indien dit vroegtydig
opgespoor en behandel word

Wat is die simptome?
Ÿ Bekkenpyn wat nie met ander toestande soos
menstruasie of fisiese inspanning verband
hou nie
Ÿ Pyn tydens seksuele omgang
Ÿ Abnormale vaginale bloeding (na seksuele
omgang of na vaginale uitspoeling), hewige
maandstondes of hewige deurbraakbloeding
tussen stondes, of 'n addisionele stonde
gedurende die maandelikse siklus. Hewige en
skielike abnormale vaginale bloeding moet
onmiddelik by jou mediese praktisyn
aangemeld word
Ÿ Enige abnormale vaginale afskeiding, hetsy
reukloos of nie

Wat is 'n Papsmeer?
Ÿ Dis 'n toets om abnormale selle in die serviks
op te spoor om 'n vroeë diagnose te kan
maak
Ÿ Dit is ongemaklik maar pynloos
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Minstens een uit elke 39 Suid-Afrikaanse
vroue kry servikale kanker
Wat is die kanse dat jy dit kan kry? Vind uit!
Jy het ‘n groter kans om
servikale kanker te kry as...

Hoekom?

Jy langdurige Menslike Papilloomvirus (MPV) infeksies kry

MPV infeksies van die serviks is 'n primêre risikofaktor vir servikale
kanker en is verantwoordelik vir 70% van alle gevalle

Jy 'n verswakte immuunstelsel het

Vroue met verswakte immuunstelsels - soos wanneer met Verworwe
Immuniteitsgebreksindroom (VIGS) gediagnoseer of weens medikasie

wat die immuunstelsel onderdruk, vir immuunsiektes of na
orgaanoorplantings - is meer geneig om servikale kanker te kry
Jy of jou seksmaat baie ander
seksuele of fisiese verhoudings
gehad het of nog steeds het

Baie seksmaats verhoog jou risiko vir MPV infeksies. Seksuele aktiwiteit vanaf
'n jong ouderdom verhoog jou blootstelling. Vroue in homoseksuele
verhoudings behoort ook gereeld ondersoek te word omdat MIV deur
liggaamsvloeistowwe en vel-tot-vel kontak versprei word

Jy meer as drie jaar laas 'n
Papsmeer gehad het

'n Papsmeer is die mees effektiewe siftingstoets vir servikale kanker. Vroue wat
nog nooit 'n Papsmeer gehad het nie, of jare laas een gehad het, het 'n groter
risiko

Jy rook

Onlangse navorsing toon dat rook die risiko vir servikale kanker met
50% verhoog

Jy tussen 18 en 40 jaar oud is
(vrugbaarheidsouderdom)

Hoë risiko kankeragtige letsels kom meestal voor by vroue in hul vrugbaarheidsjare. Veelvuldige swangerskappe, veral nadat 5 tot 7 voltermyn
swangerskappe beleef is, verhoog verder die risiko vir servikale kanker

Langtermyn gebruik van
mondelike voorbehoedmiddels

Navorsing toon dat die gebruik van mondelike voorbehoedmiddels die
risiko van servikale kanker verhoog, veral onder jonger vroue

Dis moontlik om servikale
kanker te ontwikkel sonder
dat enige van hierdie faktore
teenwoordig is. Dit is egter
meer waarskynlik dat jy
servikale kanker sal
ontwikkel as daar ‘n paar of
meer van die risikofaktore
by jou voorkom. Kontak
jou mediese praktisyn of ‘n
KANSA Sorgsentrum om uit
te vind wat jy kan doen om
jou risiko te verlaag.
As jy hierdie inligting van waarde vind en KANSA
behulpsaam wil wees met verdere befondsing vir
navorsing en bewusmakingsprogramme, oorweeg
dit dan asseblief om ‘n skenking by enige van ons
KANSA Sorgsentra landswyd te maak.

Wat is MPV?
Die Menslike Papilloomvirus (MPV) bestaan uit 'n groep van meer as 100
verwante virusse. Sommige MPV's, soos dié wat gewone vratjies op hande en
voete veroorsaak, versprei nie maklik nie. Sowat 15 hoë risiko MPV-tipes (ook
bekend as onkogeniese of karsinogeniese MPV's) is geïdentifiseer. Dit sluit in
MPV tipes 16 en 18, wat bykans 70% van alle servikale kankers veroorsaak.
Hoë risiko MPV's veroorsaak ook sekere kankers van die anus, vulva, vagina en
penis. Boonop veroorsaak orale MPV-infeksies sekere kankers in die orofarinks
(die middelste deel van die keel, insluitende die sagte verhemelte, die onderkant
van die tong en die mangels). Na raming is MPV infeksies verantwoordelik vir
meer as 5% van alle kankers wêreldwyd.
MPVs word versprei deur vel-tot-vel kontak en deur liggaamsvloeistowwe. Sowat
40 tipes MPV word seksueel versprei deur genitale kontak.
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