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сыз екені анық  болып отыр. Бұдан да басқа  себептердің де 
маңызы зор, соның ішінде - жайылмалы клеткалы  ракта - тұқым 
қуалаушылықтың жəне тағамның рөлі басымырақ, Түйінді (ин-
тестинальды) ракта тағаммен бірге түсетін, не асқазанда пайда 
болатын канцерогендік заттардың (нитрозамин, афлотоксин, 
т.б.) жəне де,  ұлтабардан  асқазанға келетін  өт қышқылының 
рөлі ерекше болып отыр.  

АР  сақтану шараларына - тағамдану ережесін дұрыс 
сақтау, канцерогендерді тағаммен бірге түсуді шектеу, олардың 
зиянды іс-əрекеттерін тежейтін витаминдерді қабылдау – ең 

негізгі  сақтану шара деп саналады.
Осындай негізгі шараларға жататындар:
- көкөністерді күніне 4-5 рет қолдану,
- күйдірілген, ысталған, тұзды астардан жəне майлы 

тағамдарды аз қолдану, 
- арақты аз ішу,
- темекі тартпау,
- азотты тыңайтқыштарды (нитрит, нитрат, аммиак) ауыл 

шаруашылығында, бақшаларда аз пайдалану.

Колоректальды рактың эпидемиологиялық ерекшелігін 
анықтау үшін Қазақстандағы 2006-2008 жылдар арасындағы 
мəліметтер сарапталған.

Тоқ ішектің жиекті бөлігінің рагы (ТЖР)   барлық қатерлі 
ісіктердің 9,4% құрайды. Ең жиі кездесетін  жерлерге  - Шығыс 
Еуропа, Австралия, Солтүстік Америка, Израиль, Жапония 
елдері жатады. Оңтүстік, Орталық Америкада, Африка жəне 
Азия елдерінде бұл ісік сирек кездеседі. 

Ресейде тоқ ішек рагы  реттік саны бойынша 5-орында тұр, 
ал оның өзіндік үлесі жалпы қатерлі ісік ішінде 6,0% тең де,  ал 
аурушаңдық көрсеткіші еркектер ішінде 16,9%ооо, ал  əйелдер 
арасында - 15,9%ооо.

Жалпы  Қазақстан бойынша  ТЖР аурушаңдық орташа 
(2006-2008 жж.)  көрсеткіші  7,6%ооо-ке тең болса,ал оның əрбір 
облыстарында бір қалыпты тарамаған, ең жоғарғы аурушаңдық 
көрсеткіші Батыс Қазақстан (10,5%ооо), Қарағанды (11,6%ооо),  
Шығыс-Қазақстан  (11,8%ооо), Қостанай (12,1%ооо), Солтүстік 
Қазақстан (12,1%ооо), Павлодар (14,3%ооо) жəне Ақмола 
(14,3%ооо) облыстарында тіркелген, сонымен қатар ең 
төменгі көрсеткіш Оңтүстік Қазақстанда (2,3%ооо), Қызылорда  
(2,4%ооо),  Алматы (3,3%ооо), Жамбыл (3,6%ооо), Атырау 
(4,2%ооо), Маңғыстау (4,2%ооо) облыстарында жəне Астана 
қаласында (7,5%ооо) анықталған. 

ТЖР Қазақстанның аймақтары  бойынша аурушаңдық 
ерекшелігі, жоғарыдағы заңдылыққа сəйкес келеді. Оның   
ең жоғарғы аурушаңдық көрсеткіші Қазақстанның Шығыс 
(13,0%ооо), Орталық (10,3%ооо) жəне Солтүстік (12,1%ооо) 
өңірінде жəне Алматы (11,0%ооо)  мен Астана (7,5%ооо)  
қалаларында  анықталса,  ең төменгі көрсеткіші - Оңтүстік 
(2,9%ооо)   пен Батыс (6,3%ооо)  аймақтарда  тіркелген. ТЖР 
Шығыс аймақтағы аурушаңдық көрсеткіші, Оңтүстік өңірмен 
салыстырғанда  4,5 есе артық болған. 

Тік ішек рагы (ТР) - жер шарында көп тараған ісік ау-
руы, оның жиі кездесетін жерлері Австралия, АҚШ, Канады, 
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Израиль, кейбір Еуропа елдері, соның ішінде Ресейде де бар. 
Тік ішек рагы, Рессейде  барлық қатерлі ісіктердің 6,0% құрайды. 
Еркектерде 1,5 есе жиі байқалады. Жалпы Орта Азия елдері 
бұл аурумен сирек зақымданады.

Республика бойыншаорта есеппен (2006-2008 жж.) 
ТР аурушаңдық көрсеткіші – 7,4%ooo тең, ең жоғарғысы 
- Қарағанды (10,3%ooo), Шығыс Қазақстан (10,9%ooo), 
Солтүстік Қазақстан (12,6%ooo), Қостанай (12,9%ooo), Ақмола 
(13,4%ooo) жəне  Павлодар (13,4%ooo) облыстарында. Төменгі 
деңгейдегі көрсеткіштері -  Қызылорда (2,5%ooo), Оңтүстік 
Қазақстан (2,7%ooo), Жамбыл (3,5%ooo), Алматы (4,5%ooo)   
жəне  Маңғыстау (4,8%ooo) облыстарында тіркелген.  Алматы 
қалаласындағы  ТЖР орташа аурушаңдық көрсеткіші 11,0%ooo 
тең болса, ол  – Астанамен  (6,7%ooo) салыстырғанда 1,6 есе 
жоғары.  

Қазақстан аймақтары бойынша ТР орташа аурушаңдық 
көрсеткіші де біркелкі емес, ең жоғарғы  көрсеткішң - Орталық 
(9,4%ooo), Шығыс (12,2%ooo) жəне Солтүстік (12,7%ooo) 
аймақтарда анықталса, ал ең төменгі көрсеткіші Оңтүстік 
өңірде (3,3%ooo)  тіркелген. Оңтүстік өңірдегі елдердің ТР 
аурушаңдық көрсеткіші, басқа Қазақстан аймақтарымен 
салыстырғанда   3 есе аз. Ресейде де, Қазақстанда да тік 
ішек рагымен  ауырған адам  саны кейінгі жылдарда сəл де 
болса өсуде. ТР жас өскен сайын, оның меншікті үлесімен 
аурушаңдық көрсеткіші де өсуде, əсіресе  70-тен асқандарда, 
40-49-дағыларға қарағанда, ісік 10 есе сирек анықталынады. 
Бұл айырмашылық сол өлкелердегі этностардың құрамы мен 
тағамдану ерекшелігіне байланысты, себебі Шығыс, Орталық 
жəне Солтүстік аймақтарда жергілікті ұлтың өзіндік салмағы, 
Оңтүстік жəне Батыс аймақпен салыстырғанда  2 есеге жуық 
аз, ал керісінше аурушаңдық көрсеткіші жоғары аймақтарда 
басқа еуропалық ұлтар басым болып отыр. Осыған байланысты 
тағам түрлерінің рөлі айқын көрініп тұр.

Сүт безінің рагы (СБР)  Қазақстанда жыл сайын өсуде, 
өсу қарқыны  3-5,0% тең, ал  ол əйел ағзасындағы барлық 
ісіктердің 19-20,0% құраа, қазір  ең бірінші орында.  Жыл 
сайын бұл ісік ауруының Ш-1У- сатысында анықталатын үлесі 
Республика бойынша 28,7%. Соның ішінде алғашқы рет 1У- 
сатысындағысы 6,4%. Сондықтан бұл ауруды алғашқы саты-
сында анықтау медицина ғылымымен тəжірибелік денсаулық 
сақтау мекемелерінің негізгі мақсаты болып саналады, себебі 
жыл сайын алғаш рет тіркелген науқастың асқынған сатысының 
өсуі тек  жалпы дəрігерлердің қателігінен туындап отыр. 
Осыған байланысты бұл мақалада дəрігерлік қателіктердің 
неден туындайтыны туралы сөз болмақ. Өкінішке орай бұл 
мəселе арнайы əдебиеттерде аз кездеседі жəне жан-жақты 
талқыланбаған. Сонымен бұл мақаланың  мақсаты мыналарға 
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сүйенеді: 1- сүт безі рагында дəрігерлердің диагностикалық 
қателіктерін, олардың жиіліктерін, себептерін анықтау; 2- 
Ккиникалық əдістердің құндылығын дəлелдеу; 3- қателіктерді 
жою мүмкіншіліктерін қарастыру жəне оларды тəжірибелік  
медицинаға ұсыну.

Зерттеудің мақсаттарына сəйкес 1124 науқастың даму 
тарихын сүйене отырып, көру сипау кезіндегі көрністері,  550 
морфологиялық зерттеулердің қортынды нəтижелері мен са-
лыстырылып, олардың  клиникалық, диагностикалық əдістің 
құндылығы анықталды. Зерттеу жұмыстарының нəтижелеріне 
байланысты, тек науқастың  анамнезі бойынша  55,0±2,4% 
жағдайда, ал ісікті көру арқылы - 55,0±2,1%, оны сипап 
анықтауда 60,0±2,0% диагноз дəл қойылған.. Ал енді бұл 
əдістер қосарланып  қолданса, онда диагностикалық дəлдік 


