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Қатерлі ісік алды аурулар және оларды дер 
кезінде анықтау мәселелері

Өзектілігі: Қазіргі таңда қатерлі ісік әлеуметтік аурулар  қатарына жатады.
Қатерлі ісік алды аурулары - бұл қатерлі ісікке ауысу өте жоғары патологиялар болып табылады. Осы ауру-

лардың асқынуынан жалпы қатерлі ісіктердің 80-90%-ы қалыптасады. осы ауруларды дер кезінде анықтамау және 
онколог дәрігерлердің ауруды І-ІІ кезеңінде анықтамауы олардың арасындағы өлім оқиғаларын арттыруда. Сон-
дықтан қатерлі ісік алды ауруларының диспансеризациясы мен сапалы емделуін қамтамасыз ету өзекті мәселе. 

Зерттеу мақсаты: Қатерлі ісікке алып келетін аурулардың таралуы мен олардан туындайтын қатерлі ісікті 
дер кезінде анықтауды жетілдіруді ғылыми тұрғыда негіздеп, тәжірибеге ендіру.

Нәтижелер: Шымкент қаласы тұрғындарының  арасында қатерлі ісікке ең жиі алып келетін потологияларға 
диффузды кистозды мастопатия (20,2%), жатыр мойны дисплазиясы (19,9), өкпенің созылмалы обструктивті ау-
руы (9,6), және асқазанның созылмалы атрофиялық гастриті (6,6%) аурулары жататындығы анықталды. 

Қорытынды: Қатерлі ісік алды ауруларды арнайы электронды деректер базасына «Қатерлі ісік алды аурулар» 
атауын көрсетіп тіркеу керек (мысалы, КМИС мәліметтер базасына) дәрігер-онкологтар және жалпы тәжіри-
белік дәрігерлер үшін. Ал қатерлі ісік ауруымен ауыратын науқастарды мұқият бақылау және емдеу қатерлі 
ісіктің бастапқы сатысын уақытылы анықтауға алып келеді. Сапалы ұйымдастырушылық емдеу және алдын алу 
шаралары 5 жылдық  өмір сүру көрсеткішіне оң әсер етеді.

Түйінді сөздер:  қатерлі ісік алды патологиялары, ерте диагностика, профилактика, диспансеризация, сапа-
лы емдеу.

Өзектілігі
Қазіргі таңда қатерлі ісік және қатерлі ісік алды ау-

рулары әлеуметтік құндылығы жоғары аурулардың  қа-
тарына жатады.

Қатерлі ісік алды аурулары - бұл қатерлі ісікке ауы-
су тәуекелі өте жоғары патологиялар болып табылады. 
Алғаш рет «қатерлі ісік алды жағдайлар» ұғымын 1896 
жылы Лондон қаласында өткен дермотологтар конг-
ресінде М.В. Дюбрейл ұсынған болатын. Қәзір бұл ұғым 
онкология саласында кеңінен пайдаланылуда. 

Қатерлі ісік алды ауруларын онкологиялық пато-
логияларға ауысу тәуекел ықтималдығы бойынша екі 
түрге бөлуге болады. Облигатты және факультативті, 
облигатты қатерлі іск алды аурулардан қатерлі ісктің 
даму ықтималдығы өте жоғары, ал факультативті ау-
рулардың тек 0,1-5% ғана қатерлі ісікке айналады. 
Қатерлі ісік алды ауруларының бірнеше түрлері бар. 
Мысалы, асқазан-ішек жолдарының обыр алды пато-
логиялары ретінде созылмалы гастритті атауға бола-
ды [1]. Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымы-ның 
(ДДСҰ) берген статистикалық мәліметтеріне сүйен-
сек, онда жер беті халықының 80-90%-на созылмалы 
гастрит ауруының диагнозы қойылған [2, 3]. Ал созыл-
малы гастритке шалдыққан науқастардың 60-70% ең-
бекке қаблетті жас аралығындағы тұрғындар құрайды. 
Асқазанның ойық жара ауруы және дуоденит балалық 
және жасөспірім жастан бастау алып, 20-30 жас ара-
лығындағы науқастарда клиникалық белгілерін бай-
қатады және оның басым бөлігі ер кісілерде кездеседі 
[4, 5]. Тұрғындар арасында асқазанның метаплазиясы 
мен дисплазиясының кездесуі 1,3%-дан 50%-ға дейін 
жетеді. Асқазанның облигатты сипаттағы қатерлі ісік 
алды ауруына атрофиялықгиперпластикалық гастрит 
(20-75%) жатқызылуда [6, 7].

Бауырда туындайтын қатерлі ісіктің алдындағы па-
тология ретінде созылмалы гепатит пен бауыр цирро-
зын атауға болады. 

Сүт безі үшін қатерлі ісік алды аурулары  ретінде 
мастопатия мен гормональді бұзылыстан туындаған 
созылмалы аурулар жатады. Жүргізілген ғылыми зерт-
теулердің мәліметінше сүт безі қатерлі ісіктеріне оның 
фиброзды кистозды мастапатиялары (60-65%) аса жиі 
алып келуде [8].

Сонымен қатар, қатерлі ісік алды аурулары деп жа-
тыр мойны мен денесінің созылмалы ауруларын, эндо-
метрийдің безді гиперплазиясын, жатыр мойны эро-
зиясын, лейкоплакияны, полиптерді айтуға болады. 

Қалқанша безінің рак алды ауруы ретінде қалқанша 
безінің түйіндерін, зат алмасудың бұзылуы, дегенера-
тивті өзгерістердің дамуын атауға болады [9]. 

Тері қатерлі ісік алды ауруларына ультракүлгін сәу-
лелер әсерінен кейінгі осы тіннің радиациялық жара-
қаты, дерматиттер, меланома, қауыпты невустар жата-
ды [10, 11].

Жүзеге асырылған әдеби шолу нәтижесі қатерлі ісік-
ке алып келетін негізгі нозологиялардың таралуы мен 
олардың онкологиялық аурулардың қалыптасуына қо-
сатын үлесі туралы ғылыми нәтижелердің өте аз және 
тәжірибелік мағынасы төмен екендігін көрсетті. Ал олар-
дан туындайтын қатерлі ісік ауруының дер кезінде анық-
талу деңгейі мүлдем сын көтермейтіндігін байқатты.

Зерттеу мақсаты: Қатерлі ісікке алып келетін 
негізгі нозологиялардың таралуы мен олардан туын-
дайтын қатерлі ісік ауруларын дер кезінде анықтау жұ-
мыстарын жетілдіруді ғылыми тұрғыда негіздеп, тәжі-
рибеге ендіру.

Зерттеу әдістері мен материалдар: Ғылыми диссер-
тация жұмысы аясында, 01.09. 2014 – 01.09.2017 жыл 
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аралығында бір мезеттік көлденең зерттеу жүргізілді. 
Ғылыми зерттеуді жүргіздіру үшін этикалық рұқсатна-
ма Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университетінің этикалық комитетінен алынды 
(29.10.2015 ж. №9а хаттама).

Қатерлі ісік алды аурулардың қазіргі таңда кездесіп 
жатқан түрлері анықтау мақсатында ОҚО Шымкент қа-
ласының (№1, №2, №3, №4, №5, №6, №8, №9, №10, №11, 
№12, орталық емхана) емханаларында қатерлі ісік алды 
аурлармен жалпы диспансерлік есепке тіркелген 16511 
науқастың амбулаторлы картасын зерттедік. Іріктеу әр 
емханада электронды базаның көмегімен жүргізілді, 
яғни диспансерлік есепке алынған барлық тұрғындар-
дың ішінен соңғы 10- жылда қатерлі ісік алды ауруымен 
тіркелген, ем қабылдаған және емделмеген науқастар 
тізімін шығардық. Амбулаторлы картасы табылмаған, 
картада мәлімет толық жазылмаған, басқа қалаға не-
месе басқа ауданға көшкен науқастар іріктеу тізімінен 
шығарылды. Соңғы іріктеу N=15111 амбулаторлы кар-
таны құрады. Сапалық деректерді сипаттау үшін пайыз-
дық көрсеткіштегі жиілік пен үлестер қолданылды. Ірік-
теу ортасы үшін, іріктеу үлесі үшін СИ есептелді.

Есептеулер компьютерде MS Excel программасын 
қолдану арқылы және зерттеу барысында алынған де-

ректер SPSS байқау нұсқасын (SPSS Inc 17, Чикаго, IL, 
АҚШ) пайдаланып статистикалық талдау жасалынды.

Негізгі нәтижелер: Оңтүстік Қазақстан облысы тұр-
ғындарының арасында қатерлі ісік ауруының негізгі се-
бебі болатын назологиялар өте жиі кездеседі. Осын-
дай қауіпті аурулардың қатарында сүт безі қатерлі ісік 
алды аурулары ерекше орын алады. Біздің жүргізген 
эпаидемиологиялық зерттеулер барысында олардың 
жалпы кездесу жиілігі 3065 оқиғаны құрады. Олардың 
барлығы дерлік диффузды кистозды мастопатиялар 
болып шықты. Осы ауруларддың қатерлі ісікке айна-
лу деңгейі 46,2% құрады. Айта кететін жағдай, бұл ау-
рулардың қатерлі ісікке айналудан кейінгі дер кезінде 
анықталу деңгейінің аса жоғары болмауы көңіл аудар-
ды. Олардың 26,9% қатерлі ісік ауруының бірінші саты-
сында және 29,3% екінші сатысында анықталып отыр. 
Ал қатерлі ісіктің ІІІ және ІV сатысында ғана анықтал-
ған түрлерінің деңгейі 47,2% жетеді. Бұл жерде дуффуз-
ды кистозды мастопатияның дер кезде анықталмауы 
онкологиялық науқастардың 5 жылдық өміршеңдігі-
не тікелей әсер ететіндігін көрсетті. Осы аурулардың 
65,8%-ғана қатерлі ісікке байланысты 5 жыл өмір сүр-
ген болып шықты, ал қалғандары қатерлі ісіктің бастап-
қы кезеңдерінде-ақ өлім-жітімге ұшыраған [12, 13]. 

Кесте 1 – Соңғы 10 жыл аралығында қатерлі ісік алды аурулардың қатерлі ісікке айналу деңгейі (%, 95% СИ)

Орналасқан 
ағзалар

Диспансерлік 
есепке алынған 

(N=15111)

Емделіп жазылғандар-
дың үлес салмағы 

(%, 95% СИ)

Қатерлі ісікке ай-
налғандардың үлес 

салмағы 
(%, 95% СИ)

Кездесу сатысы

1 2 3 4
5

І ІІ ІІІ ІV

Өңеш 1232 55,5
(СИ: 25,7-58,2)

44,5%
( СИ: 41,7-47,2) 11,2 29,0 55,4 4,3

Асқазан 2145 47,8%
(СИ: 45,7-49,9).

52,2%
(СИ:50,0-54,2) 10,0 30,8 45,6 13,4

Бауыр 649 54,7%
(СИ:50,8-58,4)

45,3%
(СИ:41,5-49,0) 6,8 44,5 32,3 16,3

Тыныс алу 
жүйесі 1450 60,4%

(СИ:57,8-62,9)
39,5%

( СИ:37,1-42,1) 27,1 31,0 34,1 7,6

Тері жабындысы 1321 50,7%
(СИ:48,0-53,5)

49,2%
(СИ:46,5-51,9) 26,4 20,4 49,3 3,8

Бүйрек, несеп 
шығару жүйесі 962 69,5

( СИ:66,6-72,4)
30,3%

( СИ:27,5-33,3) 35,9 47,6 12,6 3,7

Сүт безі 3065 53,7%
(СИ: 52,0-55,5)

46,2%
( СИ: 44,4-48,0) 22,9 29,3 30,6 17,0

Жатыр мойны 3214 65,4%
( СИ: 63,7-67,0)

34,6%
( СИ:32,9-36,2) 29,9 26,2 35,5 8,2

Тік ішек 921 61,3%
( СИ: 58,1-64,4)

38,6%
( СИ: 35,5-41,8) 6,7 35,6 42,9 14,6

Барлығы: 15111 8748 (57,8) 6363 (42,2) 6,7 35,6 42,9 14,6

Зерттеу барысында қатерлі ісікке алып келетін нозо-
логиялардың көбінесе келесідей түрлері кездесетіндігін 
көрсетті. Олардың қатерлі ісікке өту мүмкіндіктері өте 
жоғары болып келеді. Осындай қатерлі ісікке алып келу 
мүмкіндігі орташа, бірақ жиі кездескен фондық нозоло-
гиялардың қатарына өңештің рефлюкс эзофагиті (қа-
терлі ісікке өту мүмкіндігі 65,9%), созылмалы атрофия-
лық гастрит (54,8%), мелонома тәріздес невус (77,3 %), 
созылмалы гепатит (58,2%) жатады. Ал қатерлі ісікке 
алып келу мүмкіншілігі жоғары нозологиялардың қа-
тарына жатыр мойны дисплазиясы (38,4%), өңештің ат-
рофиялық эзофагиті (30,4%), асқазан полипі (43,6%), ас-
қазан жарасы (41,4%), тік ішек полипі (38,6%), өкпенің 
созылмалы обструктивті ауруы (39,5%), бауыр циррозы 
(42%), бүйрек кистасы (39,2%), созылмалы пиолонефрит 

(28,1%), бүйректің тас байлау аурулары  (28%) жатқызыл-
ды. Осындай аурулардың қатарында қатерлі ісікке сирек 
алып келетін нозологиялар да кездесіп отыр [14-16].

Олардың қатарында өңеш полипі (13%), терінің тыр-
тық жағдайлары(13%) бар. Айта кететін жағдай қатерлі 
ісікке айналудың алғашқы І, ІІ сатысында көбінесе өңеш 
полипі (79,1%), созылмалы пилонефрит (90,3%), бүйрек 
кистасы (89,1%) және өкпенің созылмалы обструктивті 
аурулары (58,1%) анықталады. Ал осы қатерлі ісікке 
алып келетін нозологиялардан онкологиялық аурулар-
ға өтуін дер кезінде анықтаудың төмен деңгейі созыл-
малы атрофиялы гастритте (33,3 %) байқалады. Қатерлі 
ісікке айналған нозологиялары бар тұрғындарға соңғы 
диагноз қойылғаннан кейінгі 5 жылдық өмір сүру ұзақ-
тығы ең жоғары деңгейде асқазан жарасына байланыс-
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ты (75,5%), терінің тыртық жағдайларында туындаған 
фиброзданудан ракка айналу барысында (73,6%), мило-
нома тәріздес невусқа байланысты (83,9%), жатыр мой-
ны поллипіне байланысты (75%), жатыр мойны дисп-
лазиясына байланысты (65,9%), өкпенің созылмалы 
обструктивті ауруларына байланысты (59,6%), бүйрек 
кистасына байланысты (58,1%), бүйректің тас байлауы 
(58,5%) және созылмалы гепатитке байланысты (48,9%) 
қалыптасатын болып шықты [17-19].

Талқылау
Сонымен алынған деректер қатерлі ісікке алып ке-

летін нозологиялардың алдын алу шараларының және 
олардың қатерлі ісікке айналу деңгейінің өте жоғары 
деңгейде қалып отыруының негізгі себебі ретіне осы 
аурулардың арасында онкологиялық патаологияға ай-
налу қауіпін дұрыс бағаламаудан туындап отыр деуге 
болады. Ол жағдайдың оңалуын қамтамасыз ету үшін 
қатерлі ісікке алып келетін негізгі нозологиялар бойын-
ша жүргізілетін скринигтік жұмысты дұрыс ұйымдас-
тыру қажет. Әсіресе осы аурулармен жиі ұшырасатын 
амбулаторлық-емханалық ұйымдардың жалпы тәжі-
рибелік дәрігерлердің арасында жүзеге асырылатын 
оқу-әдістемелік жұмыстарын қолға алып, олардың күн-
делікті жүргізілетін жұмысына қатаң санитарлық-гигие-
налық мониторинг орнату қажет [20].

Әрбір қатерлі ісікке алып келетін аурулары анық-
талған науқастарды толыққанды клиникалық-лабора-
торлық зерттеулерден өткізіп, оларды онколог маман-
дарға уақытысында көрсетіп кеңес алуды қамтамасыз 
ету керек. Ал қатерлі ісік ауруларының алғашқы белгі-
лері пайда болған ауруларды психологиялық тұрғыда 
дұрыс даярлап, онкологиялық орталықтарда толық-
қанды зерттеп және сапалы емдік шараларды алуға ба-
ғыттау қажет. Тек дұрыс ұйымдастырылған скринигтік 
және диспансеризациялық шаралар қатерлі ісіктердің 
алғашқы сатыларында анықтап, олардың 5 жылдық 
өміршеңдігін ұзартуға мүмкіндік береді. 

Бірқатар авторлармен 2017 жылы обсервациялық 
зерттеу жүргізілген. Қорытындыда сүт безі түтікше-
лерінің гиперлазиясы жиі қатерлі ісік алды аурулары бо-
лып жиі кездескен. 2017 жылы бірқатар авторлармен сүт 
безі қатерлі ісік алды ауруы 6271 әйелде төмен деңгейде 
анықталған, 1132 (18,0%) өте төмендеңгей де байқалған, 
2921 (46,6%) айқынсыз болған. Қатерлі ісік дамуының ста-
тистикалық маңыздылығы анықталған [21]. Кытай елінде 
2017 жылы асқазан қатерлі ісік алды ауруының кездесу 
жиілігі бір қатар авторлармен анықталған. Асқазан эро-
зиясы, полипы және асқазан жарасы жиі кездескен [22].

Қорытынды:
1. Қатерлі ісікке ең жиі алып келетін потологиялар-

ға «диффузды кистозды мастопатия» 20,2 (95% СИ:19,6-
20,9%), «жатыр мойны дисплазиясы» 19,9 (95% СИ: 16,3-
17,5%), «өкпенің созылмалы обструктивті ауруы» 9,6 
(95% СИ: 9,1-10,0%), және «асқазанның созылмалы ат-
рофиялық гастриті» 6,6 (95% СИ: 6,2-7,0%) аурулары жа-
тады. 

2. Өңештің рефлюкс эзофагитіның қатерлі ісікке ауы-
суын дер кезінде анықтау нәтижесінде 5 жылдық өмір 
сүргендердің үлесі 36,1% құрады, ал созылмалы атро-
фиялық гастрит ауруынан туындаған ҚІ аруларының 5 
жылдық өміршеңдігі 28,4% ғана болып шықты. Алынған 
деректерге қарағанда скринингтік тексеру және ауру-
дың ерте кезеңінде анықтау деңгейі өте төмен болып 
отыр сондықтан диспансеризация нәтижелері төмен 
болып қалуда. 

3. Егер қатерлі ісіктерге шалдыққандардың басым 
бөлігін зейнеткерлік жастағылар құраса (56,9), еңбек-
ке қаблетті жас аралығындағы тұрғындар арасын-
да кездескен қатерлі ісік ауруларының үлес салмағы 
42,8 % жетіп отыр. Бұл жағдай қатерлі ісіктің әлеу-
меттік – экономикалық маңыздылығының жоғарлы-
ғын көрсетеді. 

4. Қатерлі ісік алды ауруларды арнайы электронды 
деректер базасына тіркеу керек (мысалы, КМИС мәлімет-
тер базасына), дәрігер-онкологтар және жалпы тәжіри-
белік дәрігерлер үшін «Қатерлі ісік алды аурулар» атауын 
көрсетіп. Ал қатерлі ісік ауруымен ауыратын науқастар-
ды мұқият бақылау және емдеу қатерлі ісіктің бастапқы 
сатысын уақытылы анықтауға алып келеді. Сапалы ұйым-
дастырушылық емдеу және алдын алу шаралары 5 жыл-
дық  өмір сүру көрсеткішіне оң әсер етеді.

Тәжірибелік ұсыныс: 
Қатерлі ісік алды ауруларды арнайы электронды 

регистірге теркеуді, қатерлі ісік алдындағы патология-
лары бар пациенттерді міндетті түрде онколог дәрі-
герлерге көрсету және динамикалық бақылауға алу, 
олардың қатерлі ісікке айналу бастамасын дер кезінде 
анықтауға жол ашады. 

Зерттеудің артықшылығы мен кемшілік тұс-
тары: 

Зерттеудің артықшылығы: 
Қатерлі ісік алды ауруын анықтауда соңғы 10 жыл 

ішінде тіркелген статистикалық матириалдар, іріктеу-
ге алынған амбулоторлы карталармен сырқатнамалар 
бірмезеттік зерттеу барысында толық зеріттелінді.

Кемшілік тұстары:
Зерттеу Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қала-

сында жүргізілді. Қазақстан Республикасының әр облы-
сынды жергілікті ерекшеліктерге байланысты алынған 
мәліметтер, яғни қатерлі ісік алды аурулардың кездесу 
жиілігі арасында сәкессіздік болуы мүмкін. 
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Предраковые заболеваний и особенности  
их раннего выявления

Актуальность: Злокачественные новообразования относятся к 
социально значимым заболеваниям. Несвоевременная диагностики 
и не качественное лечения предраковых  заболеваний являются ос-
новными причинами развития осложнений  и ранней смертности 
от злокачественных новообразований. Поиск методов ранней диа-
гностики и качественного лечения предраковых  заболеваний явля-
ется актуальной проблемой медицины.  

Злокачественные новообразования имеют очень высокий риск 
превращения в рак.

Цель исследования - выявление часто встречающихся нозоло-
гий, ведущих к раку, и внедрение в практику методов своевременно-
го выявления злокачественных новообразований.

Результаты: Наиболее распространенными фоновыми и предра-
ковыми заболеваниями среди населения Шымкента являются диф-
фузная кистозная мастопатия (20,2%), дисплазия шейки матки 
(19,9%), хроническая обструктивная болезнь легких (9,6%) и хрониче-
ский атрофический гастрит желудочно-кишечного тракта (6,6%).

Вывод: Предраковые нозологии должны регистририроваться в 
специальных электронных базах (например, в базе КМИС) с указани-
ем «Предраковые заболевания» для  амбулаторно-поликлинических 
врачей-онкологов, ВОП. Такой  мониторинг пациентов с предраковы-
ми  патологиями приводит к своевременному выявлению начальной 
стадии рака. Качественные организационные лечебно-профилак-
тические мероприятия положительно влияют на  выживаемость 
до 5 лет.

Ключевые слова: предраковые патологии, ранняя диагностика, 
профилактика, диспансеризация, качественное лечение.
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Pre-malignant conditions and the 
specifics of their early detection

Relevance: Malignant neoplasms belong to socially 
significant diseases. Pre-malignant conditions that lead to 
the development of malignant neoplasms and early death. 
Search for the methods of early detection, and efficient treat-
ment of pre-malignant conditions remain an acute medical 
problem.

Pre-malignant conditions are associated with a high risk 
of cancer development.

Purpose of this study was the detection of common no-
sologies leading to cancer and introduction into the practice 
of methods of timely detection of malignant neoplasms.

Results: The most common pathologies among the 
population of Shymkent include diffuse cystic mastopathy 
(20.2%), cervical dysplasia (19.9%), chronic obstructive pul-
monary disease (9.6%), and chronic atrophic gastritis of the 
gastrointestinal tract (6.6%).

Conclusions: Pre-cancer nosologies shall be registered 
in special electronic databases (i.e., Integrated Medical Infor-
mation System) and marked as “pre-malignant conditions” 
for the outpatient district oncologists and general practi-
tioners. Such monitoring of patients with pre-malignant 
conditions leads to timely detection of the initial stage of 
cancer. High-quality organization of prevention and treat-
ment positively affects the survival rate up to 5 years.

Keywords: pre-malignant conditions, early detection, 
prevention, medical checkup, efficient treatment.


