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Алғашқы бауыр қатерлі ісігі -  
тәжірибедегі жағдай

Өзектілігі: Алғашқы бауыр қатерлі ісігі жиі кездесетін қатерлі ісіктердің қатарына жатады. Қазақстан Республи-
касының (ҚР) 2016 жылғы статистикалық мәліметтері бойынша бауыр қатерлі ісігінің барлық адамдарда кездесуі 
14 орында болса, Қызылорда облысында-9 орында. ҚР өңірінде бірінші рет бауыр қатерлі ісігімен ауырған адамдарды 
100 000 тұрғынға  шаққанда адамдардың аурушаңдығы 4,9%-ды құрады. Осы бауыр қатерлі ісігінің аурушаңдық көр-
сеткіші Қызылорда облысында 7,4‰, яғни ҚР көрсеткішімен салыстырғанда 1,5 есе көп. Алғашқы бауыр қатерлі 
ісігі барлық қатерлі ісіктердің ішінде ауыр және хирургиялық емдеу шешімі қиын патологияның қатарына жатады. 
Оны  жалпы емдеу күрделі мәселе болып табылады. Түпкілікті емнің бірі - хирургиялық ем. Бауырдағы қатерлі ісікті 
анатомиялық негізде кесіп алып тастау көпшілік жағдайда қиындық тудырады. Ал түпкілікті отадан кейін орташа 
өмір сүруі  22,6 ай.

Мақсаты: Бауыр қатерлі ісігіне түпкілікті ота жасалғаннан кейінгі біздің клиникалық жағдайымыздың клиника-
лық нәтижелерін көрсету. 

Материалдар: Тәжірибедегі бұл кездесіп отырған бауыр қатерлі ісігі  III даму сатысында анықталып, бүйрекке қа-
рай өссе де, жасалған хирургиялық ем науқастың  өмір сүру сапасын жақсартып, 10 жылға жуық  өмір сүруін және әрі 
қарай өмір сүруді жалғастыру мүмкіндігі бар екенін көрсетіп отыр. 

Қорытынды: Бұл дерт ерте анықталған жағдайда түпкілікті хирургиялық емнен кейін  жазылып кету мүмкіндігі 
бар.

Түйінді  сөздер: Бауыр қатерлі ісігі, бауыр циррозы, хирургиялық ем.

Кіріспе: Бауыр қатерлі ісігі барлық қатерлі ісік-
тердің ішінде ауыр патологияның қатарына жатады 
[1]. Бауыр қатерлі ісігінің дамуына В, С, Д созылмалы 
вирусты гепатиттердің және спиртті ішімдіктерді 
жиі қолданудың маңызы ерекше. Сирек кездесетін 
этиологиялық факторларға ауыз арқылы қолда-
нылатын контрацевтер, рентгенконтрасты заттар, 
микотоксиндер, яғни ас тағамдарында кездесетін 
афлотоксиндер жатады. 80% көлемінде бауыр цир-
розы кезінде малигнизация орын алады. Дүние жүзі 
бойынша бауырдың гепатоцеллюларлы қатерлі 
ісігі жиілігі бойынша 8 орында. Барлық қатерлі ісік-
тер ішінде бауырдың алғашқы қатерлі ісігі 80-90% 
деңгейінде кездеседі. Гепатоцеллюлярлы бауыр 
қатерлі ісігі жас адамдарда кездесуінің өсуі орын 
алуда [2]. Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 
статистикалық мәліметтері бойынша бауыр қатерлі 
ісігі барлық адамдарда кездесуі 14 орында болса, 
ер адамдарда кездесуі 10 орында, ал әйелдерде 
кездесуі 15 орын алып отыр. Өмірінде бірінші рет 
бауыр қатерлі ісігімен ауырған адамдарды 100 000 
тұрғынға шаққанда ер адамдардың аурушаңдығы 
5,9%-ды құраса, әйелдер – 4,0% құрады. Яғни, ер 
адамдар әйелдерге қарағанда 1,5 есе жиі ауыра-
ды [3]. Алғашқы бауыр қатерлі ісігін емдеу күрделі 
мәселе болып табылады. Отадан кейін адам өлімі 
18,3-22,8%. Түпкілікті отадан кейін орташа өмір сү-
руі 22,6 ай [1].

Материалдар. Ұсынылған клиникалық жағдай 
бауыр қатерлі ісігіне түпкілікті жасалған қосарлан-
ған отадан кейін жақсы нәтижеге қол жеткізілгенін 
көрсетеді.

Науқас туралы ақпарат
1962 жылы туылған науқас А., (ауру тарихының 

№747) Қызылорда онкология орталығының хи-
рургия бөліміне 26.03.2009 жылы келіп түсті. Нау-
қас А. 47 жаста, оң жақ қабырғасының ауырсынуы-
на, жалпы әлсіздікке, салмағының соңғы 2 -3 айда 
9-10 кг азаюына, тәбетінің төмендеуіне шағымдан-
ды. Ауру анамнезін зерттегенде науқас ауруын 
ештеңемен байланыстыра алмайды. 

Өмір анамнезінде Боткин дертімен, туберку-
лезбен ауырмаған. Жарақат алмаған. Дәрілерге 
аллергиясы жоқ. Қан және оның компоненттері 
бұрын құйылмаған.

Клиникалық көрінісі. 
Жалпы жағдайы ауруханаға түскен кезде ор-

таша ауырлықта. Тері жамылғысы және шы-
рышты қабаттары бозғылт. Шеткі аймақтағы 
лимфа бездері үлкеймеген. Іш қуысы жұмсақ, 
тыныс алуға қатысады, сипалап тексергенде оң 
қабырға асты ауырсынады. Бауыр оң жақ қа-
бырға астында 6-7 cм үлкейген, сипалап тек-
сергенде бұжырлы және қолға қаттылығы бай-
қалады. Өкпеде тынысы везикулярлы. Тыныс 
алу жиілігі минутына 17. Жүрек тонының ритмі 
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қалыпты. Қан қысымы 110/70 мм.рт.б.б. Тамыр 
соғуы минутына 72. Үлкен және кіші дәреттері 
қалыпты.

Диагностика: Қанның жалпы анализі түскен 
кезде, 27.03.2009 ж: Лейкоциттер – 8,9х109/л; Эрит-
роциттер – 3,3 х1012/л; Гемоглобин – 87,00 г/л; ТК – 
0,91; Лимфоциттер – 18,08%; Моноциттер – 11,51%; 
Эозинофилдер – 4,95%; Базофилдер – 0,66%; Нейт-
рофилдер – 64,8%;

Несептің жалпы анализі : Көлемі (мл) – 10,00; 
Түсі – сарғыш; салмағы – 1012; Реакция (pH) – 6,5; 
эпителий – 3-4; белок – 0,099; Қант – жоқ.

Биохимиялық анализі: Жалпы белок – 85,10 
ммол/л,; Мочевина – 5,70 ммол/л; Глюкоза – 3,96 
ммол/л; ALT (Аланинаминотрансфераза) – 0,48 И/л;  
AST (Аспартатаминотранфераза) – 117,40 И/л; Жал-
пы билирубин – 19,5 мкмол/л; Коагулограмма: ПТИ 
- 83%, АПТВ – 58,9, Фибриноген – 3,2 г/л, Креати-
нин – 72 мкмол/л;

Электролиттер: кальций – 1,02/л, калий – 4,3 
ммол/л, натрий – 140 ммол/л.

ИФА 27.03.2009 ж – Гепатит В және С – теріс. 
Онкологиялық маркерлер РЭА – 2,68 IU/мл, СА-

19-9 – 58,63 IU/мл , АФП – 1017 нг/л.
Ультра дыбысты зерттеу кезінде бауырда 

түзіліс анықталған. Бірінші дәрежелі нефроптоз 
(26.03.2009ж). 

ФГС – патология жоқ (27.03.2009 ж.). ФКС – па-
тология табылмаған ( 27.03.2009 ж.).

30.03.2009 ж. – кеуде клеткасының рентгеног-
рафиясы- қалыпты

КТ 02.04.2009ж. – бауырдың оң жақ бөлігінде 
түзіліс анықталган.

Ота алдындағы дайындық ретінде науқасқа ге-
патопротекторлар, витаминдер, бір рет эритро-
цитті масса және қышқылмен негіздердің тепе-
теңдігін сақтау мақсатында тұзды және тағы басқа 
сұйықтар құйылды.

Клиникалық диагноз: Гепатоцеллюлярлы 
бауырдың қатерлі ісігі, оң жақтағы бүйрекке да-
мыған, ST III, T3N0M0. Орташа ауырлықтағы ане-
мия. 

Емдеу: 08.04.2009 жылы операция жасалды. 
Томас Старлзу лапаротомиясы. Бауырдың оң 
жақ бөлігінде орналасқан ісік көлемі 15,0х15,0 
см. Ол бүйрекке қарай өскен. Кеңейтілген оң 
жақты гемигепатэктомия және бүйрек үсті безі-
мен қоса нефрэктомия жасалды. Пиковский әдісі 
бойынша холедохқа сыртқы дренаж, оң жақтағы 
диафрагма астына және кіші құрсаққа дренаж-
дар қойылды (операция жасаған профессор Б.Б. 
Баймаханов).

Пациент отадан кейін реанимация бөлімінде 
ауыр жағдайда қарқынды түрде ем қабылдады: 
антибактериальды, инфузиялық терапия, вита-

миндер, 5 рет эритроцитты масса, 9 рет жаңа да-
йындалған плазмалар, белок препараттары, гепа-
топротекторлар құйылды

Қанның жалпы анализі 30.04.2009 ж: Лейкоцит-
тер – 7,9 х109/л;  Эритроциттер – 3,5х1012/л; Гемог-
лобин – 108,00 г/л; ТК – 0,91; Лимфоциттер – 18%; 
Моноцитер – 11,51%; ЭТЖ – 52 сағ/мм.

Несептің жалпы анализі : Көлемі (мл) – 10,00; 
Түсі – сарғыш; салмағы – 1005; Реакция (pH) – 6,5; 
эпителий – 2-4; белок – 0,115, Қант – жоқ, эритро-
циттер – 3-4.

УДЗ 14.04.2009 ж. – бауырдың сол жақ бөлігінің 
диффузды өзгерісі. АФП – 5,87 нг/л. ( 11.08. 2009г.). 
Спленомегалия. Шектелген асцит.

Гистология № 679 гепатоцеллюлярлы қатерлі 
ісік, ол бүйректің сыртқы қабатына өскен.

Науқас қанағаттанарлық жағдайда тұрғылық-
ты жерінде амбулаториялық ем алуға 04.05.2009 
жылы ауруханадан шығарылды.

Науқас үнемі диспансерлік бақылауда бол-
ды. УДЗ 11.08.2015 ж. – Бауыр резекциясынан 
кейінгі жағдай. Бауырдың сол жақ бөлігінің диф-
фузды өзгерісі. Бауырдың көлемі бұрынғы қал-
пына келген. Сол жақтағы бүйректің созылма-
лы пиелонефриті. Гидроколикоз. АФП – 2,89 нг/л. 
(11.08.15ж.).

2018 жылдың желтоқсан айында науқас амбу-
латориялық жағдайда тексерілді. Шағымы жоқ. 
12 кг салмақ қосқан. Жалпы жағдайы қанағатта-
нарлық.

Нәтижелер: Бауыр қатерлі ісігімен ауырған 
адамның тәуір болуына байланысты түпкілікті 
қосарланған хирургиялық ем нәтижесіне баға 
берілді. Пациенттің дертінің дамуының үшінші са-
тысында орын алса да және бүйрекке қарай өссе 
де, қосарланып жасалған хирургиялық операция 
жақсы нәтиже беріп, науқастың өмір сүру сапасын 
жақсартты.

Талқылау. Отадан кейін адам өлімі медицина-
лық әдебиеттерде көрсетілгендей жоғарғы дең-
гейде болса да, оған жол берілген жоқ. Әдебиет-
тердегі түпкілікті отадан кейін орташа өмір сүруі 
22,6 ай болса, біздің клиникалық жағдайда науқас 
А., 10 жылға жуық өмір сүруде және әрі қарай өмір 
сүруді жалғастыру мүмкіндігі бар екенін көрсетіп 
отыр.

Қорытынды. Бұл клиникалық жағдай, алғаш-
қы бауыр қатерлі ісігінің ерте сатысында және дер 
кезінде жасалған хирургиялық операция арқы-
лы науқасты толық жазып жіберуге мүмкіндік бар 
екенін көрсетеді.
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Первичный рак печени – случай из практики

Актуальность: Первичный рак печени является одним из распро-
страненных злокачественных новообразований. По данным офици-
альных статистических показателей  Республики Казахстан (РК) за 
2016 год, рак печени занимал 14 место в структуре онкологической 
заболеваемости по Республике и 9 место – в Кызылординской области. 
Заболеваемость первичным раком печени в РК  на 100 000 населения 
составила 4,9, а в Кызылординской области – 7,4‰, что превысило 
общереспубликанские показатели в 1,5 раза. 

Среди злокачественных опухолей, первичный рак печени является 
тяжелой органной патологией, выбор метода лечения которой оста-
ется сложной и далекой от разрешения проблемой. Радикальным ме-
тодом остается хирургическое вмешательство. Производят анато-
мическую резекцию печени, однако большинству больных выполнить 
ее не удается. Средняя продолжительность жизни  после радикальных 
операции составляет 22,6 месяцев.

Цель: Демонстрация результатов клинического случая рака пече-
ни после радикального комбинированного хирургического лечения. 

Результаты: В статье приведены отдаленные результаты лечения 
рака печени. Данный случай из практики демонстрирует, что хирур-
гическое лечение первичного рака печени  III стадией  с прорастанием в 
правую почку позволило добиться стабилизации состояния пациента 
и почти 10-летней выживаемости с тенденцией к дальнейшему улуч-
шению.  

Выводы: При  раннем раке печени  возможно излечение после ради-
кального хирургического лечения.

Ключевые слова: рак печени, цирроз печени, хирургическое лечение. 
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Primary liver cancer: a clinical case

Relevance: Primary liver cancer is a common malig-
nant neoplasm. According to the official statistics of the 
Republic of Kazakhstan, in 2016 liver cancer ranked 14th 
in the structure of oncological morbidity republic-wide, 
and 9th in Kyzylorda region. The incidence of primary liver 
cancer in the Republic of Kazakhstan per 100 000 popu-
lation was 4.9, and in Kyzylorda region – 7.4‰, which 
was 1.5 times higher than the national figures.

Among malignant tumors, primary liver cancer is a se-
vere organ disease, and the choice of its treatment meth-
od is challenging. A radical method is surgery though 
most of the patients cannot stand anatomical resection 
of the liver. The average life expectancy after radical sur-
gery is 22.6 months.

The article provides the results of a clinical case of liver 
cancer after radical surgical treatment.

Results: In the subscribed case, surgical treatment of 
primary liver cancer stage III with germination in the right 
kidney has allowed to stabilize the patient’s condition 
and to achieve almost 10 years of survival with a tenden-
cy of further improvement.  

Conclusion:  Early liver cancer can be cured by radical 
surgical treatment.

Keywords: liver cancer, cirrhosis, surgical treatment.


