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Оңтүстік Қазақстан облысында колоректальды 
обырдың ретроспективті анализі

Мақалада Оңтүстік Қазақстан облыстық онкологиялық диспансерінде колоректальды қатерлі ісігінің ауруы-
мен емдеу қабылдаған науқастар бойынша 2012-2016 жылдардағы статистикалық мәліметтер берілген. Жалпы 
науқас санының динамикасымен қатар олардың өміршеңдігі, 5 жылдық өмір сүру көрсеткіші, бір жылдық өлім мен 
жалпы өлім деңгейі берілген. Зерттеу нәтижелері ОҚО бойынша колоректальды қатерлі ісікпен ауратын науқас-
тар санының ұлғайып отырғанын көрсетеді. Алғаш анықталған жағдайдың өзі 5 жыл ішінде 63-тен 2012 ж, 93-ке 
2016 жыл артқан. Осы сияқты өлім деңгейі де сәйкесінше жоғарылаған. Бір жылдық өлім 16-дан 39-ға артса, жалпы 
өлім көрсеткіші  30-дан 51-ге көтерілген. Сонымен қатар ісік славяндар арасында жергілікті тұрғындармен салыс-
тырғанда жиі кезедесетіндігі белгілі болды. Ол этникалық топтың күн тәртібі мен тамақтану ерекшелітеріне 
байланысты болса керек. Аурулардың орташа жасы 59,97 ж. Ісіктің орналасуына келсек 58% астам ісік тік ішекте 
орналасқанын көреміз. 

Түйінді сөздер: колоректальды қатерлі ісік, ісік даму сатысы, болжам, пациент, ретроспективті анализ, 
өміршеңдік .

Өзектілігі. Халықаралық қатерлі ісктерді зерттеу 
агенттігінің жарияланымда берген болжамы бойын-
ша дүние тұрғындарының жалпы окнологиялық ауруға 
шалдығу көрсеткіші күн санап жиілеп 2020 жылы шама-
мен 1,5 есеге артпақ. Оның өзі негізінен өкпе, тоқ ішек 
және тік ішек рагы бойынша жиілемек екен [1]. 

ҚазОжРҒЗИ ның 2010 жылғы берлімі бойынша ко-
лоректальды рак жиілігі жалпы республикада 5 орында 
болған (жылына 2,5 мыңнан астам жаңа тіркелінім) [2]. Ал 
2014 республика бойынша колоректальды рак жиілігі 

3-орынға жылжыды (3086 тіркелген жағдай) [3]. Ста-
тистикалық мәлімет мемлекетімізде колоректальды 
рактың жыл санап артып келе жатқандығын және жо-
ғарыда берілген болжамның дұрыс екендігін көрсетеді.

Колоректальды рак жиілігі мен тұқым қуалаушы 
факторлар (жанұялық диффузды полипоз, Линч синд-
ромы) арасында тікелей корреляциялық байланыс бар 
екендігі дәлелденгенімен [4], жоғарыдағы Халықара-
лық агенттіктің баяндамасы бойынша бұндай байланыс 
тек 5% жағдайда ғана кездеседі [1].

Кейінгі зерттеулер тоқ ішек пен тік ішек рагы се-
бебінің 70% жуығы алдын алуға болатын факторлар-
ға, тамақтану тәртібі мен өмір сүру түріне, байланысты 
екендігі анықталды [5].

Мысалы; Tsoi әріптестерімен темекі шегетіндер 
арасында тік ішек рагымен ауыратындар саны шек-
пейтіндермен салыстырғанда 40% жиі кездесетіндігін 
аитқан [6].

Зерттеу нәтижесінде Cho әріптестерімен спирттік 
ішімдіктер ішетін адамдар арасында колоректаль-
ды ракпен ауыратындар санының басым болатынды-
ғын келтірген[7]. Осы сияқты Jacobs та әріптестерімен 
семіздікпен ауыратын адамдарда ауру жиілігі жоғары 
болатындығын айтқан [8]; 

Wolin мен әріптестері аптасына 3 сағ аз емес физи-
калық дене шынықтырумен айналысатын адамдарда, 
аталған ауырумен сырқаттану қаупі 25% төмендейтінін 
көрсеткен [9]. 

Жұмыс мақсаты: Оңтүстік Қазақстан облысы тұр-
ғындары арасындағы колоректальды рак бойынша ем-
делген аурулар арасында ретроспективті тексерулер 

жүргізіп, олардың этникалық, жыныстық жас айырма-
шылықтары бойынша және ісіктің орналасқан жері мен 
даму сатысына қарай сараптамалар жүргізу.

Жұмыс материалдары мен тәсілдері: Атқарыл-
ған жұмыстың негізгі өзегі ретінде Оңтүстік қазақс-
тан облысының онкологиялық диспансерінде 2012-
2016 жылдары есепте болған, ем қабылдаған науқастар 
алынды. Олардың жалпы саны, ісіктің даму сатысы, 1 
жылдық, жалпы өлім деңгейі, 5 жылдық өміршеңдік ес-
керілді. Сонымен қатар 261 науқастың ауру тарихтары 
зерделенді. 

Зерттеудің сапалық көрсеткішіне хи-квадрат крите-
риі алынды. Тесттің шекті мәні (критическое значение) 
5,99 және 7,81 болып белгіленді, ал бостық деңгейі сәй-
кесінше 2 и 3 ке теңгерілді.

Статистикалық мәннің шекті деңгейі 0,05 болып 
белгіленді. 

Корреляция деңгейі V Крамер критериі бойынша 
анализделіп, Rea & Parker шкаласы бойынша (0,0-0,1 –  
өте әлсіз; 0,1-0,2 – әлсіз; 0,2-0,4 – орташа; 0,4-0,6 – күшті-
леу; 0,6-0,8 – күшті; 0,8–1,0 – өте күшті корреляция) ба-
ғаланды.

Сандық мағына үшін зерттелгендердің орташа мәні 
(M), мен оның стандарттық ауытқуы (SD) және медиана-
сы (Me) құрылды.

Сандық берілімдердің корреляциялық коэффи-
циенті Спирменнің рангтық корреляциясы тәсілімен 
есептелді.

Материалды тарату критерииі Колмогоров-Смир-
нов (K-S test) бойынша есептелінді; берілім ауытқуының 
шекті мәні 0,05 болып белгіленді. Вальд тәсілі бойынша 
бағаланған сенімділік интервалы 95% (95% ДИ) тең.

Ауру тарихы бойынша науқастар этникалық топтар-
ға «қазақтар», «славяндар», «өзбектер және «басқала-
ры» болып бөлінді.

Ісіктердің ішекте орналасқан аймағына байланысты 
тоқ ішектің оң бөлігі (соқыр ішек және өрлеуші бөлігі), 
тоқ ішектің көлденең бөлігі (бауыр бұрышынан, талақ 
бұрышына дейін), тоқ ішектің сол бөлігі (төмендеуші 
бөлігі мен қима ішек) және тік ішектік бөлім (ректосиг-
малық бөлім, так ішек). 
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Нәтижелері. Ретроспективті анализ жасауға іріктелген колоректальды рагы бар 261 науқастың 123 і ерлер де 
138 і әйелдер, орта жасы 59,97 (23-83 жас аралығы) жас 

Кестеде көріп отырғандарыңыздай ОҚО да колоректальды рак жиілігі жыл өткен сайын артып келе жатқанды-
ғын көреміз. 2012 ж 63 науқас тіркелсе бұл көрсеткіш 2016 ж 93 ке (30% астам адамға) артқан. Ал 2015 ж көрсеткіш 
одан да жоғары 112 науқас. Ол 2012 жылғымен салыстырғанда 46 % жуық артық. 

№ Жыл
1 жылд 

Тіркелген-
дер

Даму сатысы Бір 
жылдық 

өлім

Өлім 
көрсет-

кіші

«Д» 
есепте-

гілер

5-жыл өмір-
шеңдік

I-II % III % IV % Абс.чис B%
1 2012 63 9 14,2 43 68,2 11 17,4 16 30 298 140 46,9

2 2013 68 31 45,5 27 39,7 10 14,7 15 24 289 119 41,1

3 2014 91 28 30,7 50 54,9 13 14,2 20 42 294 127 43,1
4 2015 112 56 50 30 26,7 26 23,2 22 56 304 134 44
5 2016 93 51 54,8 25 26,8 10 10,7 39 51 356 144 40,4

Кесте 1 – Колоректальды обырымен ем қабылдаған науқастардың 5 жылдық динамикалық көрсеткіші.

Алғаш қаралып, диагноз қойылған науқастар санын саралап ісіктің бастапқы І –ІІ даму сатыларында анықтал-
ған науқастар санының 2012 ж 9 адамнан 2016 жылға қарай 51 ге артқандығын көреміз. Бұл өте жақсы көрсеткіш. 
Сонымен қатар ауруы асқынып, даму сатысы өтіп кеткен ІҮ сатыдағы науқастар саны кемімей отыр. 2012 жылы 11 
науқасқа алғаш ІҮ сатылы обыр диагнозы қойылса, 2016 ж бұл көрсеткіш 10 адам болған.

Сурет 1 - Колоректальды рак динамикасының графикалық көрінісі

Сурет 2 - Колоректальды рактың даму сатылары
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 Келесі науқастардың 1 жыл ішіндегі өлім көрсеткіші 
де көңіл құлазытар жағдайда. Алғаш диагноз қойыл-
ғаннан кейінгі 1 жыл ішіндегі өлім деңгейін көрсететін 
берілім жыл өткен сайын артуда. Кесте бойынша 2012 
жылы 16 науқас 1 жыл ішінде қайтыс болса, бұл көр-
сеткіш жыл санап артып, 2016 ж 39 ға жеткен. 

Осы сияқты колоректальды обыр бойынша жалпы 
өлім деңгейі де едәуір артқан. 2012 жылғы көрсеткіш 
бойынша жалпы өлім деңгейі 30 науқас болса, 2016 
жылы 51 ге артқан.

Колоректальды обыр бойынша жалпы «Д» есепте 
тұратын науқастар санына келер болсақ онда ауру са-
нының жыл санап жиілеп келе жатқандығына куә бола-
мыз. 2012 жылы 298 ауру «Д» бақылауда болса 2016 ж 
бұл көрсеткіш 356 адамға жеткен, яғни 58 адамға дейін 
артқан. 

Келесі бағана көрсеткіші жалпы есептегі науқастар-
дың 5 жылдық өмір сүру деңгейі сәйкесінше 140 тан 144 
ке жоғарылаған. Мардымсыз болса да жағымды дина-
микада екендігін көрсетеді.

Тұрғындар санына шаққанда славяндар арасында колоректальды ісікке шалдығу жиілігі артық екеніне көз 
жеткіземіз (13 тің орнына 55 жағдай, χ2

(3)
 =154,35, p < 0,001) (Кесте 1). 

Абсолютті берілім Пайызы

Пациенттер (95% ДИ) Күтілген саны Пациенттер (95% ДИ) Күтілген саны

Қазақтар 149 (133,4-164,7) 190 57,1 (51,1-63,1) 72,9

Славяндар* 55 (42-67,9) 13 21,1 (16,2-26,1) 4,9

Өзбектер 33 (22,4-43,4) 44 12,6 (8,6-16,6) 16,8

Басқалары 24 (14,9-33,2) 14 9,2 (5,7-12,7) 5,4

Барлығы 261 100%

χ2
(3)

 =154,35, p < 0,001, V=0,44

* орыстар мен украиндер

Кесте 2 – Этникалық топтарға жіктелуі.

Кесте 3 – Жасы бойынша жіктелуі.

Кесте 4 – Ісік орналасуы.

Кесте 5 – Аурудың даму сатылары.

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 барлығы

абс. көрс 0 3 10 30 73 85 54 6 0 261

пайыз. 0% 1,2% 3,8% 11,5% 27,9% 32,6% 20,7% 2,3% 0% 100%

Оң бөлігі Көлденең бөлігі Сол бөлігі Тік ішек Барлығы

абс. беріл. (% бер) 34 (23,3-44,7) 17 (9,2-24,8) 59 (45,8-72,2) 151 (135,4-166,7) 261

пайыз. 13% 6,5% 22,6% 57,9% 100%

I II III IV Барлығы

абс. беріл. (% Әд. бер) 9 (3,2-14,8) 80 (65,4-94,6) 128 (112,2-143,8) 44 (32,1-55,9) 261

пайыз. 3,4% 30,7% 49% 16,9% 100%

Кестеде көрініп тұрғандай науқастардың орташа жасы 59,97 (станд. ауытқу–11,66), жас медианасы 61. 
Жыныстық айырмашылық оншалықты айқын емес.

Ісіктің өтіп кеткен III-IV сатылары тексерілгендердің 
жартысынан астамында (65,9%) құрайтындығы ал бас-
тапқы I сатысы небәрі 3,4% ғана құрайтыны кестеде 
жақсы көрініс тапқан.

Берілімдерді талқылай келе төмендегідей қоры-
тынды жасауға болады:

- аурудың кеш ІІІ- ІҮ сатыларында жиі анықталуы-
ның негізгі себебі ерте анықтау үшін жасалып жатқан 

Кестеде көрініп тұрғандай ісіктің негізгі бөлігі тік ішекте кездесетіні көрініп тұр (261 дің 151 і яғни 58%). 

бағдарламаның аса тиімді емес екендігін және тұрғы-
лықты халықтың аталған ауруға немқұрайды қарай-
тындығын көрсетеді. 

- тексерілушілердің этникалық топтары арасында-
ғы корреляциялық ауытқу да (χ2(3) =154,35, p < 0,001, 
V=0,44) елеулі екендігін көреміз. Бұл ауытқу науқас-
тардың генетикалық бейімгершілігі, тамақтану ерек-
шеліктеріне (тағам құрамында жануар майының мол 
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АННОТАЦИЯ

М.Е. Жантеев1

1Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Ясави,
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Ретроспективный анализ колоректального рака в 
Южно-Казахстанской области

В статье приведены общие статистические показатели, забо-
леваемость, смертность, 5-летняя выживаемость, стадийность и 
динамика за 5 лет по колоректальному раку в Южно-Казахстанской 
области. Проанализированы результаты ретроспективного иссле-
дования 261 случая колоректального рака, зарегистрированного в 
2012-2015 годах в областном онкологическом центре. Изучаемая сово-
купность была анализирована по таким переменным, как этнический 
и половозрастной состав, локализация опухоли и стадии заболевания. 
По результам исследования выявлен общий рост заболеваемости: чис-
ло впервые выявленных больных колоректальным раком увеличилось с 
63 в 2012 году до 93 случаев в 2015 году. Соответственно, отмечается 
и рост показателей годичной и общей смертности. В статье обсуж-
дены возможные причины выявленных ассоциаций.

Ключевые слова:  колоректальный рак, стадии развития рака, 
смертность, ретроспективный анализ, выживаемость.

ABSTRACT

M. Zhanteyev1

1K.A. Yassawi International Kazakh-Turkish University, 
Turkestan, Republic of Kazakhstan

Clinical characteristics of colorectal 
cancer in South Kazakhstan region

The article provides general statistics, figures on 
morbidity, mortality, 5-year survival, stages and dynam-
ics for 5 years for colorectal cancer in South-Kazakhstan 
region. The analyzed retrospective results include 261 
cases of colorectal cancer registered in South Kazakhstan 
Regional Oncology Dispensary in 2012-2015. The sample 
was analyzed for ethnicity, age, gender, tumor location, 
and disease stage. The results showed the general growth 
in the incidence: the number of newly detected patients 
with colorectal cancer has increased from 63 in 2012 to 93 
cases in 2015, with the related increase in the annual and 
total mortality. The author considers possible reasons for 
the detected associations.
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болуы) және дәрігерге қаралу тәртібіне байланысты 
болуы да ықтимал. 

- Колоректальды обырмен ауыратын аурулардың 
орташа жасы 59,97 ж. Әйелдер арасында жиірек кез-
дескені статикалық тұрғыдан онша мәнге ие емес.

- Ісіктің жиі орналасатын жері тік ішек (57,9%), ең аз 
кездесетіні көлденең бөлігінде (6,5%).

- Алғаш анықталған кездегі ең жиі кездескен даму 
сатысы III (49%), ең аз кездескені I (3,4%).

- Осыған байланысты колоректальды ракпен ауы-
ратындар арасында қосымша зерттеулер «жағдай-ба-
қылау» жүргізу қажет деп есептейміз.
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