
Para sa karagdagang impormasyon, 
tumawag sa 13 20 50 o bisitahin ang 
www.breastscreen.sa.gov.au

Ang BreastScreen SA ay nagsasagawa ng 6 na buwang 
pag-aaral sa pagsukat at pag-uulat ng kakapalan ng 
suso (breast density) para sa aming mga kliyente bilang 
bahagi ng aming regular na programa ng pagsusuri ng 
kanser sa suso.

Ang pag-aaral ay kasalukuyang isinasagawa sa 
3 lokasyon ng pagsusuri – Arndale, Hyde Park at isa sa 
aming mga yunit ng mobile screening na bumibisita sa 
labas ng kalakhang Adelaide. 

Ang mga kliyenteng bibisita sa mga klinikang ito ay 
bibigyan ng kategorya ng kakapalan ng kani-kanilang 
suso. Pagkatapos sila ay aanyayahang magkumpleto 
ng isang online survey nang walang pagkakakilanlan. 
Tutulong ito sa amin na maunawaan kung anong 
impormasyon tungkol sa kakapalan ng suso ang nais 
malaman ng mga kliyente sa hinaharap.

Bakit mahalaga ang pag-aaral na ito?
Naniniwala ang BreastScreen SA na bawat babae 
ay dapat magkaroon ng pag-unawa kung ano ang 
kakapalan ng suso at magkaroon ng kamalayan sa 
kanyang mga dahilan ng panganib para sa kanser 
sa suso, kabilang ang kakapalan ng kanyang suso.

Ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay huhugis sa 
mga rekomendasyon para sa pangangalaga ng suso 
sa hinaharap para sa mga kababaihan sa South Australia.

Ano ang kakapalan ng suso? 
Ang mga suso ay binubuo ng 2 pangunahing uri ng tissue 
(himaymay) – fatty at fibroglandular na tissue. Ang taba ay 
lumalabas na madilim sa screening mammogram habang 
ang glandular tissue naman ay lumalabas na ‘makapal’ 
o puti – gaya din ng kanser sa suso.

Ang mataas na kakapalan ng suso ay maaaring magpalaki 
ng panganib ng kanser sa suso at maaaring hindi malinaw 
na maipakita ang mga kanser sa suso sa screening 
mammogram. 

Paano sinusukat ang kakapalan ng suso? 
Ang regular na screening mammogram ang tanging 
paraan upang masukat ang kakapalan ng suso. 

Ang pag-aaral ng BreastScreen SA ay gumagamit ng 
lubusang awtomatikong software program, Volpara, 

upang sukatin ang kakapalan ng iyong suso bilang 
bahagi ng iyong regular na screening appointment. 
Walang karagdagang oras o radiation na masasangkot.

Mas tatagal ba kaysa karaniwan ang pagsusuri?
Hindi. Ang iyong screening appointment ay tatagal gaya 
din ng karaniwan, na maaaring mga 10 minuto. Walang 
magiging pagbabago sa iyong karanasan sa regular 
mong pagpapasuri.

Kailan ko malalaman ang kakapalan ng aking suso? 
Tatanggap ka ng impormasyon tungkol sa kakapalan 
ng iyong suso bilang bahagi ng liham ng resulta ng 
iyong pagpapasuri, karaniwan ay sa loob ng 14 na araw 
makalipas ang iyong appointment. Ang iyong piniling 
doktor ay aabisuhan din.

Anong impormasyon ang matatanggap ko tungkol 
sa kakapalan ng aking suso? 
May 4 na kategorya ng kakapalan ng suso, na sinusukat 
gamit ang Breast Imaging Reporting and Data System 
(BI-RADS), American College of Radiology (ACR) 
ika-5 edisyon.

Sasabihin sa iyo ang kategorya ng kakapalan ng iyong 
suso. Ang 4 na kategorya ay ang:

BI-RADS a (halos 10% ng mga kababaihan): Ang mga 
suso ay halos fatty tissue sa kabuuan. 

BI-RADS b (halos 40% ng mga kababaihan): Ang mga 
suso ay may kalat-kalat na mga bahagi ng fibroglandular 
tissue. 

BI-RADS c (halos 40% ng mga kababaihan): Halos 
kabuuan ng mga suso ay may makapal na tissue na may 
kaunting taba (heterogeneously dense). Ang pinaghalong 
di-makapal at makapal na tissue ay maaaring magtago ng 
maliliit na kanser. 

BI-RADS d (halos 10% ng mga kababaihan): Ang mga 
suso ay labis-labis na makapal, na maaaring hindi 
malinaw na maipakita ng mga kanser sa mammogram. 

Ang mga kababaihang may klasipikasyong BI-RADS c o d
ay itinuturing na mayroong mataas na kakapalan ng suso.

Pag-aaral sa Kakapalan 
ng Suso sa BreastScreen SA

Impormasyon para sa Kliyente
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Paano kung hindi ko natanggap ang kakapalan 
ng aking suso?
Para sa kaunting bilang ng mga kababaihan (3-5%), 
hindi namin masusukat ang kakapalan ng suso dahilan 
sa pisikal na mga limitasyon sa oras ng iyong screening 
appointment, isang hindi kumpletong screen, o ang 
software ay hindi nagpakita ng tumpak na reading. 

Sa ganitong mga pangyayari, hindi ka aaluking ulitin ang 
screening appointment dahil kapapalooban ito ng di-
kinakailangang karagdagang pagkalantad sa radiation. 
Gayunpaman, ikaw ay isasali pa rin sa pag-aaral.

Kailangan ko bang gumawa ng iba pa?
Kapag natanggap mo na ang liham ng iyong mga resulta, 
ikaw ay hihilingang magkumpleto ng isang online survey 
nang walang pagkakakilanlan. Ang link sa survey ay 
ibibigay sa liham ng iyong mga resulta. 

Labis kaming nagpapasalamt sa pag-ukol mo ng panahon 
sa pagkumpleto ng survey dahil ang tagumpay ng 
pag-aaral ay magdedepende sa pagtanggap namin 
ng iyong mahalagang komento. 

Karaniwan ba ang pagkakaroon ng mataas na kakapalan 
ng suso?
Oo. Karaniwan ang pagkakaroon ng mataas na kakapalan 
ng suso. Sa totoo, humigit-kumulang 50% ng mga 
kababaihan, may edad na 40 hanggang 74 taon, ay may 
makapal na tissue ng suso. 

Kung ako ay may mataas na kakapalan ng suso, 
kailangan ko ba ng karagdagang mga pagsusuri? 
Hindi inirerekomenda sa kasalukuyan ng BreastScreen 
SA ang karagdagang mga pagsusuri para sa mga 
kababaihang may mataas na kakapalan ng suso na 
walang mga sintomas o iba pang dahilan ng panganib 
para sa kanser sa suso. 

Kung ikaw ay nasa mas mataas na panganib ng kanser 
sa suso dahilan sa iba pang sanhi ng panganib, gaya 
ng kasaysayan ng pamilya o ang pagkakaroon ng mga 
BRCA 1 r 2 gene mutation, mangyaring makipag-usap sa 
iyong doktor tungkol sa iyong patuloy na pangangalaga 
ng suso. 

Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga dahilan 
ng panganib ay makukuha sa 
bcna.org.au/breast-health-awareness/risk-factors

Maaari bang magbago ang kakapalan ng suso sa paglipas 
ng panahon? 
Oo. Ang mga suso ay nagiging hindi gaanong makapal 
sa pagtanda ng mga kababaihan, lalo na pagkatapos 
mag-menopause, dahil nagbabago ang glandular tissue 
at ang mga suso ay nagiging mas may taba.

Ang kakapalan ng suso ay naiimpluwensyahan din ng 
mga dahilang genetic at pangkapaligiran at ang mga 
pagbabago ng hormone na nangyayari sa buong buhay 
ng isang babe, pati na ang hormone replacement therapy 
(HRT) at ng combined oral contraceptive pill (COCP). 

May iba pa ba akong dapat malaman?
Lahat ng mga datos ng kliyente at kalahok ay mahigpit na 
pinananatiling kompidensyal sa ligtas na mga lokasyon 
sa BreastScreen SA. Anumang personal na mga datos na 
kinolekta bilang bahagi ng pag-aaral na ito ay gagawing 
walang pagkakakilanlan. 

Para sa karagdagang impormasyon kung paano 
ginagamit ang iyong mga datos sa BreastScreen SA, 
mangyaring bisitahin ang aming website sa
www.breastscreen.sa.gov.au

Paano kung magbago ako ng isip tungkol sa paglahok sa 
pag-aaral?
Kung hindi mo na gustong lumahok, paki-kontakin mo 
kami sa 13 20 50 bago ang iyong screening appointment 
upang maiskedyul ka namin para sa isang appointment 
sa ibang klinika. 

Lahat ng mga kababaihang susuriin sa aming tatlong 
kalahok na mga klinika – Arndale, Hyde Park, at isang 
mobile screening unit – ay isasali sa pag-aaral ang 
kanilang mga datos na walang pagkakakilanlan. 

Saan ako maaaring makakuha ng karagdagang 
impormasyon?
Upang alamin ang higit pa tungkol sa pag-aaral, ang 
kategorya ng kakapalan ng iyong suso, o pangkalahatang 
kakapalan ng suso, mangyaring bisitahin ang aming 
website sa www.breastscreen.sa.gov.au o tumelepono 
sa 13 20 50. 

Lahat ng pag-aaral sa Australia na kinapapalooban 
ng mga tao ay nirerepaso ng isang independiyenteng 
grupo ng mga tao na tinatawag na Human Research 
Ethics Committee (HREC). Ang mga bahaging etikal ng 
pag-aaral na ito ay inaprubahan ng Central Adelaide 
Local Health Network (CALHN) HREC. 

Ang proyektong ito ay isasagawa alinsunod sa National 
Statement on Ethical Conduct in Human Research 
(2007). Ang pahayag na ito ay binuo upang protektahan 
ang mga kapakanan ng mga tao na sumang-ayong 
lumahok sa mga pag-aaral na pag-aaral sa tao.

Kung ikaw ay may anumang mga reklamo tungkol 
sa anumang bahagi ng proyekto, kung paano ito 
isinasagawa, o anumang mga pangkalahatang tanong 
tungkol sa pagiging kalahok sa pag-aaral, maaari mong 
kontakin ang CALHN HREC Executive Officer sa
08 7117 2229 o mag-email sa
Health.CALHNResearchEthics@sa.gov.au 
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