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Оңтүстік Қазақстан облысы тұрғындарының 
колоректальды обыр бойынша  

қауіп факторлары
Өзектілігі: Қазіргі таңда қатерлі ісік және қатерлі ісік алды аурулары жиілігі өлім деңгейі жөнінен әлеуметтік құн-

дылығы жоғары аурулардың  қатарына жатады. Соңғы кездері осы аурулар ішінде жиілігі қарқынды артып, өлімге 
жиі ұшырататын онкологиялық аурулар қатарында колоректальды обыр алдыңғы қатардан орын алуда. Сонымен 
қатар аурудың жасару тенденциясы да білінуде.

Зерттеу мақсаты: Колоректальды қатерлі ісікке алып келетін негізгі факторларды оның ішінде алдын алуға бола-
тын алиментарлы факторларды анықтау және ісік дамуының алдын алу мүмкіндіктерін ұсыну. Ол үшін 2014-2015 ж. 
онкологиялық диспансерде стационарлық ем қабылдаған 210 науқастан сұрақ жауап алу арқылы зерттеуге қажет 
мәліметтер алынып, өңделді.

Нәтижелері: алынған мәліметтерді зерделеу арқылы ісіктің даму жиілігіне, науқастардың өмір сүру салты, та-
мақтану үрдісі (майлы, ет тағамдары, көкөністер, оның мөлшері т.с.с.) және дене қозғалысының шектелуі (гиподи-
намия) әсер ететіндігі белгілі болды. Мәлімет бойынша әйелдер ерлерге қарағанда жиірек ауырады. Тамақтану жиілігі 
бойынша оптимальды тәртібі күніне 3 реттен. Ал шамадан   артық  мөлшерде және ретсіз ас ішетіндер колорек-
тальды обырға жиі шалдығады. Майлы ет тағамдарын жегіш, әсіресе ысталған тағамдарды көптеп тұтынатын 
адамдар осы ауруға 38% жиі шалдығады. Дене қозғалысы аз адамдарда да аурудың жиілігі 30% артатыны көрінеді. 

Колоректальды обырдың алдың алу мақсатында, ет тағамдарын аз пайдалану (-27%), жиі көкөністерді пайда-
лану (-29%), физикалық дене шынықтырумен айналысу (-23%) ұсынылады. Уақтылы профилактикалық тексеруден 
өтіп отыру ісік туындау деңгейін 18%-дан 29%-ға дейін төмендетеді.

Қорытынды: Зерттеу нәтижесін қорыта келе, Оңтүстік Қазақстан өңірі тұрғындарының колоректальды обыр-
ға шалдығу жиілігіне әсер ететін факторлар ішінде тамақтану мен дене қозғалысының рөлі елеулі.

Ісіктік процесстің дамуына шамадан тыс артық мөлшерде тамақтану, оның ішінде ет тағамдарын әсіресе ыс-
талғандарын көп тұтыну, сонымен қатар дене қозғалысының шектелуі көп әсер ететіндігіне көз жеткіздік.

Колоректальды обыр дамуын азайту үшін көкөністерді мол пайдалану, етті, майлы тағамдарды, әсіресе оның 
ысталған түрлерін шектеу, дене шынықтырумен айналысу, ретімен профилактикалық тексеруден өтіп отыру 
ұсынылады.

Түйінді сөздер: колоректальды обыр, қатер факторлары, профилактика, сапалы тағам, Оңтүстік Қазақс-
тан облысы.

Статистикалық мәліметтерге қарағанда, соңғы жыл-
дары колоректальды обыр жиілігі бүкіл дүние жүзі бо-
йынша жыл санап артып жатқанын көруге болады. Қа-
зақстан Республикасы бойынша соңғы 5 жылда тоқ ішек 
және тік ішек обыры ең жиі кездесетін ісіктер қатарына 
енді [1].  Дүние жүзілік обырды зерттеу агенттігінің мәлі-
меті бойынша колоректальды обыр жиілеуінің негізгі 
себептерінің бірі ретінде алиментарлы факторды, (та-
мақтанудың батыстық үлгісін) алған [2]. Тамақтанудың 
«батыстық түрі» деген жоғары калориялы, жасанды май-
лар мен көмірсуларға қаныққан әртүрлі дәмдеуіштер-
мен толықтырылған, тез дайындалатын, арзан тағамдар. 
Соңғы кездерде халық арасында кеңінен таралған та-
мақтанудың бұл үрдісі дамыған елдермен қатар дамушы 
елдердің ішінде де қомақты үлеске ие болып келеді.

Колоректальды обырдың себебін анықтау мақса-
тында дүние жүзі бойынша бірнеше маңызды зерттеу-
лер жүргізілген. Нәтижелері де алуан. Мысалы, апта-
сына алуан. Мысалы, аптасына 3 сағаттық физикалық 
белсенділіктің өзі колоректальды обыр пайда болуын  
25%-ға кемітетіндігі анықталған [3]. Осы сияқты қарапа-

йым аспиринді күн сайын пайдалану, қабылдау, аталған 
аурудың дамуын 50%-ға  дейін кемітетіндігі айтылған [4, 
5]. Осы сияқты күнделікті құрамында кальцииі мол та-
ғаммен қоректенетін адамдарда тоқ және тік ішек обыры 
салыстырмалы түрде  20% сирек кездесетіні анықталған 
[6-8]. Осы сияқты ет тағамдарын аптасына 7 порциядан 
артық пайдаланатын, алкоголь ішімдіктерін көп ішетін 
(күніне 4 порциядан артық) адамдар салыстырмалы түр-
де колоректальды обырға 50% жуық жиі шалдығады [9, 
10]. Осы сияқты темекіні көп шегетін адамдарда да осы 
ауру жиі кездесетіні туралы мақалалар бар [11, 12].

Аталғандардың барлығы тоқ ішек және тік ішек обы-
рының негізгі себебі алиментарлы факторлары фактор 
екендігіне тоқталған. 

Жұмыс мақсаты: Зертеу жұмысының мақсаты Оң-
түстік Қазақстан тұрғындары арасындағы колоректаль-
ды обыр дамуына алиментарлы фактордың әсері дең-
гейін анықтау және оның алдын алу шараларын ұсыну. 

Жұмыс материалдары мен тәсілдері
Әдеби берілімдердің нәтижелері бойынша коллорек-

тальды обырдың негізгі себептерінің бірі ол алиментар-
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лы фактор және халықтың өмір сүру салты екендігіне көз 
жетізуге болады. Аталған факторлардың екеуі де реттеу-
ге яғни ісік дамуының алдын алуға болатынын көрсетеді.

Зерттеуге материалдар Оңтүстік Қазақстан облыс-
тық онкологиялық диспансерінде (Шымкент қ.) 2014-
2015 ж.ж. ем қабылдаған 210 пациенттен сұрақ жауап 
алу барысында алынды. Диспансер емханасына қара-
луға келген және стационарлық ем қабылдаған нау-
қастармен тікелей сұхбаттасу және анкеталық ақпа-
рат алу барысында зерттеуге қажет мәлімет алынды. 
Сұрақ анкетасының бастапқы бөлімі науқастың жасы, 
жынысы, этникалық жағдайы (ұлты) өмір сүру салты, 
әлеуметтік жағдайына арналса, екінші бөлігі оның та-
мақтану принципіне, қанша рет, қай уақыттарда, қан-
дай тағамдар, оның мөлшері және адам конституция-
сына арналған.

Сауалнама (анкеталау) нәтижесі бойынша салыстыр-
малы қатер (отностительный риск) мөлшері есептелді. 
95% сенімділік интервалын (95% СИ) есептеуде Вальд 
тәсілі қолданылды.

Жұмыс нәтижесі
Жауап алынған колоректальды обыры бар пациент-

тердің 91-і ерлер де 119 әйелдер де болды. Салыстырма-
лы топта (осы диспансерде басқа нозологиялық бірлік-
тегі аурулармен ем қабылдаған науқастар) 94 ерлер де 
116-сы әйелдер.

Жас ерекшеліктеріне келгенде негізгі (тексерілуші) 
топтағы орташа жас, 61-70 ж.ж. құраса (56 адам), бақылау 
(салыстырмалы) топтағы науқастарда 41-50 құрап отыр 
(71 пациент). Ол салыстырмалы түрде колоректальды 
обырға адамдар егделеу тартқан жаста шалдығатынын 
көрсетеді. 

1-Кесте. Тексерілушілердің қатер факторлары және сенімділік интервал көрсеткіштері

Қатер факторлар Салыстырмалы қатер 95% СИ (сенімділік интервалы)

Жынысы
Ерлер 0,91 0.81-1.01
Әйелдер 1,09 0.99-1.22

Тамақтану жиілігі 
3 реттен жиі 0.97 0.79-1.83
3 рет 1.04 0.86-1.26
3реттен аз 1.03 0.77-1.37

Артық тамак жеу
Жиі 1.02 0.99-1.47
сирек 0.83 0.68-1.01

Алкоголь ішу мөлшері

ішпейді 1.02 0.84-1.24
Анда санда 1.28 1.05-1.55
Аптасына 1 рет 0.62 0.38-1.0
Күн сайын 0.68 0.42-1.1

Майлы тамақ жеу
Сирек 0.91 0.76-1.11
Көп, күн сайын 1.09 0.9-1.32

Ет тағамдарын жеу
Сирек 0.73 0.56-0.94
Көп, күн сайын 1.38 1.07-1.78

Ет тағамдарының
түрлері

қайнатылған 0.92 0.74-1.14
қуырылған 0.95 0.56-1.6
Ысталған 1.39 1.01-1.9

Көкөністерді пайдалану
сирек 1.36 1.13-1.65
Жиі 1.07 0.87-1.61
Күнделікті 0.71 0.54-0.91

Дене шынықтыру
Үнемі 0.77 0.6-0.99
Жоқ 1.3 1.01-1.7

Проктологка қаралуға ұялу
бар 1.99 1.57-2.53
жоқ 0.5 0.4-0.64

Профилактикалық тексеруден өту
Ретімен 0.82 0.67-1.0
өтпеген 1.21 1.0-1.5

Профилактикалық тексерудің 
қажет екенін біледі

Ия 0.71 0.59-0.86
жоқ 1.41 1.17-1.7

Кестеде берілген сауалнаманың көрсеткіштерін са-
лыстыра келе берілімдердің көбісінің 95% СИ  сенім ин-
тервалы деңгейінен аспағанын көреміз. Сонда да салыс-
тырмалы түрде ісіктің даму жиілігінің науқастардың өмір 
сүру салтына, тамақтану үрдісі (майлы, ет тағамдары, кө-
көністер, оның мөлшері т.с.с.) мен дене қозғалысының 
деңгейіне байланысы бар екендігі көрінеді.

Жеке талқылап көрелік. Ерлерге қарағанда әйелдер 
арасында аталған аурудың жиірек кездесетіні статисти-
калық мәліметтерге сай.

Тамақтану түріне және жиілігіне келсек, онда күн-
делікті ішетін астың жиілігінде емес оның мөлшерінің 
ісік туындауына әсерінің мол екендігі көрінеді. Салыс-
тырмалы түрде қарағанда күніне үш реттен тамақ-
танатын адамдар одан сирек екі немесе одан да аз 
адамдарға қарағанда біршама сирек ауыратындығы 
көрінеді 0.97 де 1.3.

Колоректальды обыр дамуына күнделікті қабылдана-
тын тамақ мөлшерінің әсері көбірек екені көрінеді. Мы-
салы, үнемі шектен тыс артық тамақ жейтін адамдарда, 
қалыпты тамақ ішетіндерге қарағанда 18.6% жиі кезде-
сетіні, осы сияқты ет тағамдарын көп жейтін адамдарда, 
әсіресе ысталған тағамға құмар жандар 38% жиі ауыра-
тындығы кестеде көрініп тұр. Дене шынықтыруы аз (ги-
подинамия) адамдардың да осы ауруға шалдығу жиілігі 
30% артатыны да көрініс тапқан. Аталған көрсеткіштер 
негізінен әдеби берілімдерге сай келеді.

Қатерлі іскке шалдығу жиілігін арттыратын фактор-
ларға келесі, дәрігерге қаралу қорқынышы бар «жал-
ған ұялу» адамдарды жатқызамыз. Оларда қатер көр-
сеткіші 99% тарта, ал профилактикалық бақылау қажет 
екендігін білмейтіндер қатарында бұл аурудың қатер 
көрсеткіші 41% жеткен. Колоректальды обырдың да-
муына кері әсер ететін  факторларға, қалыпты тамақ-
тану, етті аз пайдалану (-27%), көкөністерді жиі пай-
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далану (-29%), үнемі физикалық дене шынықтырумен 
айналысуды (-23%)  жатқызуға болады. Уақтылы профи-
лактикалық тексеруден өтіп отыру қажеттігін біліп, оны 
пайдаланып отырған адамдарда ісік туындау деңгейі 
сәйкесінші 18% және 29% төмен. 

Қорытынды. Зерттеуімізді қорыта келе Оңтүстік 
Қазақстан өңірі тұрғындарының колоректальды обыр-
ға шалдығу жиілігі бірнеше фактрларға байланысты 
екендігі оның ішінде тамақтану мен дене қозғалысының 
рөлі елеулі екендігіне көз жеткіздік.

Сауалнама арқылы алынған берілімдерді сарап-
тай отырып, процесс дамуына шамадан тыс артық мөл-
шерде тамақтану, оның ішінде ет тағамдарын көп тұты-
ну, ет тағамдары ішінде ысталғандарын көп пайдалану, 
сонымен қатар, дене қозғалысының шектелуі көп әсер 
ететіндігіне көз жеткіздік.

Керісінше адамда колоректальды обыр дамуын 
азайту үшін көкөністерді мол пайдалану, тағамға етті, 
майлы тағамдарды, әсіресе оның ысталған түрлерін 
шектеу, дене шынықтырумен үнемі айналысу, кезеңі-
мен профилактикалық тексеруден өтіп отыруды жат-
қызуға болады.
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Факторы риска колоректального рака среди 
населения, проживающего  

в Южно-Казахстанской области

Актуальность: Согласно статистическим данным, колоректальный рак 
(КРР) входит в пятёрку наиболее распространённых онкологических заболева-
ний в Казахстане, и частота заболеваемости КРР стабильно растет. Одним 
из главных причин данного недуга является так называемый «западный» стиль 
питания и образ жизни, которые характеризуются сочетанием высококало-
рийной диеты и низкой двигательной активности. Также было отмечено, что 
КРР молодеет.

Целью данного исследования являлось изучение факторов риска КРР для на-
селения Южно-Казахстанской области и выбор методов профилактики.

Результаты: Среди опрошенных 210 пациентов, частое и ежедневное обиль-
ное потребление мясной пищи (в особенности копченого мяса) повышало риск 
заболевания КРР на 38%, отсутствие занятий физической культурой – на 30%, 
отсутствие информированности о необходимости прохождения профилак-
тических осмотров – на 41%. Наличие стеснения у пациентов при обращении к 
проктологу (т.н. «ложный стыд») повышало риск заболевания КРР на 99%. 

Среди факторов, снижающих риск изучаемого заболевания, отмечены: 
редкое потребление мяса (-27%), ежедневное потребление овощей и фруктов 
(-29%), регулярные занятия физической культурой (-23%). Своевременное про-
хождение периодических осмотров и организованная информированность об 
их необходимости снижали риск на 18% и 29%, соответственно. 

Заключение: В данном исследовании было выявлено, что у жителей Юж-
но-Казахстанской области основной причиной развития КРР является обиль-
ное и частое потребление мяса, особенно копченого. Малоподвижный образ 
жизни также способствует развитию данного недуга. Для профилактики ре-
комендуется вести активный образ жизни, заниматься физкультурой, умень-
шить потребление мясных блюд, повысить потребление овощей и фруктов, а 
также регулярно проходить профилактическии осмотр.  

Ключевые слова: колоректальный рак; факторы риска; профилактика, 
рациональное питание, Южно-Казахстанская область.
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Risk factors of colorectal cancer  
in population of South Kazakhstan

Relevance: According to the statistics, colorectal cancer 
(CRC) is in Top 5 of the most common cancers in the Republic of 
Kazakhstan, and its incidence rate is steadily growing. One of the 
leading causes of CRC is the so-called “Western” style of nutrition 
and life which combines the high-calorie diet and sedentary life-
style. It was also noted that CRC is getting younger.

Purpose of this study was to investigate the risk factors of 
CRC among the population of South Kazakhstan and the choice 
of prevention methods.

Results: Among the surveyed patients (n=210), the frequent 
and daily heavy consumption of meat (especially smoked meat) 
increased the risk of colorectal cancer by 38%, the lack of physical 
exercise – by 30%, the lack of awareness of the need for preventive 
examinations – by 41%, the embarrassment when referring to the 
proctologist (the so-called “false shame”) – by 99%. 

The factors reducing the risk of CRC included: rare consump-
tion of meat (-27%), daily consumption of fruits and vegetables 
(-29%), regular physical exercises (-23%), timely periodic check-
ups (-18%), and raising the awareness of their necessity (-29%). 

Conclusion: According to the study findings, frequent and 
heavy consumption of meat (especially smoked meat) is the main 
reason for CRC development among South Kazakhstan popula-
tion. A sedentary lifestyle also contributes to the development of 
this disease. Active lifestyle, physical exercises, reduced consump-
tion of meat, and increased consumption of fruits and vegetables, 
as well as regular preventive check-ups,  can serve to prevent the 
disease.    

Keywords: colorectal cancer, CRC risk factors, prevention, 
nutrition, South Kazakhstan.


