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Бір жақты емшекпен емізу - сүт безі қатерлі 
ісігінің қауіп-қатерлі факторы

Өзектілігі. Жаңа туған баланың физикалық және психикалық дамуы мақсатында баланы емшекпен емізуге 
отандық және шет елдік медициналық әдебиеттерде бір жақты көніл бөлінуде. Алайда емшекпен емізу арқылы 
сүт безі қатерлі ісігін (СБҚ�) алдын алу маңызына толық көңіл бөлінбей отыр. Көптеген нәрестелерді емшекпен 
емізуден ерте және негізсіз шығару орын алуда.

Зерттеу мақсаты: Қызылорда облысы (ҚЗО) тұрғындары арасындағы СБҚ�-не эпидемиологиялық зерттеу 
жүргізіп, ретроспективті талдау жұмыстарын жүргізе отырып, СБҚ�-нің қауіп-қатерлі факторларына сарапта-
малар жүргізу.

Зерттеу нәтижелері: ҚЗО-да СБҚ�-мен ауырған науқастар 7,8‰ – ден 15,3‰ 2002 жылдан 2017 жылға дейін екі 
есе өскен. СБҚ�-мен ауырған әйелдердің ішінде бір жақты емшекпен емізу 42,1+1,6% орын алса, дені сау әйелдердің 
ішінде бір жақты емізу 2,0+1% деңгейінде кездесті (Р<0,001).

Қорытынды: 1. Онкологиялық ауруларды азайтудың кілті емдеу емес, алдын алу [1]. Бұл қорытынды СБҚ� үшін 
өзекті және негізделген.

2. Зерттеу барысында алынған мәліметтер СБҚ� –нің көптеген қауіп-қатерлі факторларының ішінде сүт 
безімен біріңғай біржақты емізу негізгі қауіп- қатер факторы болуы ықтимал.

3. СБҚ�-мен науқастанудың мүмкіндігін төмендету үшін емшекпен емізу мәселесін қолдау және ықпал ету ұлт-
тық бағдарламасын екі жақты, яғни бала үшін де, ана үшін де дамыту стратегиясын жасау қажет

Түйінді сөздер: Емшекпен бір жақты емізу, аурушаңдық, адам өлімі, СБҚ�, қауіп-қатерлі факторлар.

Өзектілігі. Дүние жүзінде жыл сайын 2000000 
әйел сүт безі қатерлі ісігімен (СБҚІ) ауырып, олар бар-
лық қатерлі ісіктердің 10-18% құрайды. Қатерлі ісік-
терді зерттейтін Халықаралық агенттіктің «Бес конти-
ненттегі қатерлі ісік» атты жарияланымында жоғарғы 
стандартты көрсеткіш –100‰ астам Белгияда, Ита-
лияда және Францияда. Аз деңгейде (<40‰) Куба, 
Турция және Украина елдерінде [2, 5, 6]. Жылда СБҚІ 
салдарынан 522 мың әйел қайтыс болады [3]. СБҚІ –
аурушаңдығын және оның салдарынан адам өлімін 
және қауіп қатерлі факторларды зерттеудің ғылыми 
және тәжірибелік маңызы зор. 

Экономикасы дамыған шет елдерде және Қазақ- 
стан Республикасында (ҚР) жаңа технологияның да-
муына байланысты денсаулық сақтау саласында 
жүргізіліп жатқан реформалар ішінде онкология са-
ласына орасан зор көңіл бөлінуде. Оған қарамастан 
сүт безі қатерлі ісігімен аурушаңдық және адам өлімі 
азаймай отыр. Жаңа туған баланың физикалық және 
психикалық дамуы мақсатында баланы емшекпен 
емізуге отандық және шет елдік медициналық әде-
биеттерде бір жақты көңіл бөлінуде. Алайда емшек-
пен емізу арқылы СБҚІ алдын алу маңызына толық 
көңіл бөлінбей отыр. Көптеген нәрестелерді емшек-
пен емізуден ерте және негізсіз шығару орын алуда. 
Оның басты себебі ретінде жасанды тағамдар сүт құ-
рамына сәйкестендіріліп және балаларға бейімделіп 
дүние жүзінде көптеп шығарылуда және оны бел-
сенді түрде жарнамалауда.

Зерттеу мақсаты. Қызылорда облысы (ҚЗО) 
тұрғындары арасындағы СБҚІ-не эпидемиологиялық 
зерттеу жүргізіп, ретроспективті талдау жұмыстарын 
жүргізе отырып, СБҚІ-нің қауіп-қатерлі факторлары-
на сараптамалар жүргізу.

Материалдар және әдістері. Зерттеуге ҚЗО-да-
ғы 2002-2017 жылдары алғаш рет СБҚІ қойылған 30-
75 жас аралығындағы әйелдер алынды. Мәліметтер 
облыстық онкология орталығындағы «Онкологиялық 
науқастың электронды регистрінде» тіркелген. Ауру-
шаңдықтың қарқынды көрсеткіштері 100 000 тұрғын-
ға шағып есептелінді. Нәрестені емшекпен емізудің 
маңызына баға беру мақсатында 310 респонденттер-
ге анкета толтырылды. Оның 114 СБҚІ-мен диспан-
серлік есепте тұрған науқастар болса, 196 скрининг 
жасындағы дені сау әйелдер. Оларға MS Access бағ-
дарламасына сәйкес IBM SPSS Statistics IQ және MS 
Excel бағдарламасы бойынша статистикалық талдау 
жасалды. 

ҚР жылына СБҚІ 2017 жылы 3000–нан (24,4‰) 
астам әйел сүт безі қатерлі ісігімен, ал ҚЗО-да 108 
(15,3‰) адам ауырып, барлық онкологиялық ау-
рулар құрылымы арасында алғашқы орында. Об-
лыс көлемінде оның құрылымы 10,7%. СБҚІ-мен 
аурушаңдық облыста 2002-2017 жылдыры 100 000 
тұрғынға шағып есептегенде 7,8-ден 15,3-ке , яғни 
екі есе көбейсе, ҚР-да СБҚІ-мен аурушаңдық атал-
ған жылдары 18,6 және 24,4‰ деңгейінде орын 
алып, 1,3 есе көбейіп отыр. Облыс көлемінде ауру-
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шаңдық барлық онкологиялық аурулар құрылымы 
арасында алғашқы орындарды сүт безі, өкпе, асқа-
зан және өңеш қатерлі ісіктері алып отырса, ҚР-да 
сүт безі, өкпе, асқазан және жатыр мойны қатерлі 
ісіктері. Облыс көлемінде барлық онкологиялық 
аурулар құрылымы арасында СБҚІ-мен аурушаң-
дық 2012 жылдан бастап бірінші орында. Оның өзі 
сүт безі қатерлі ісігіне жүргізіліп жатқан скрининг 
бағдарламасының оңтайлы жүргізіліп жатқанын 
көрсетеді.

СБҚІ-нің салдарынан адам өлімі облыс көлемінде 
2002-2017 жылдары 100 000 тұрғынға шағып есепте-
генде 4,3-тен 4,9-ға көбейсе, ҚР аталған жылдары 9,5-
тен 6,9 азайып отыр. Облыс көлемінде барлық онко-
логиялық аурулар құрылымы арасында адам өлімі 
көрсеткіші бойынша алғашқы орындарды өңеш, 
өкпе, асқазан және СБҚІ алып отырса, ҚР-да өкпе, ас-
қазан, сүт безі және ұйқы безі қатерлі ісіктері.

310 әйелдің анкеталарын ретроспективті тал-
дау барысында баланы емізу СБҚІ ауырған әйелдер-
де 86% болса, дені сау әйелдерде 83,6% деңгейін-
де орын алды. СБҚІ ауырған көп балалы аналардың 
анамнезін жинағанда бір жылдан екі жылға дейін 
емізу орын алса да, оларда бір жақты емізу орын ал-
ғаны байқалды. СБҚІ-мен ауырған әйелдердің ішін-
де бір жақты емшекпен емізу 42,1+1,6% орын алса, 
дені сау әйелдердің ішінде бір жақты емізу 2,0+1% 
(Р<0,001) деңгейінде кездесті. Əрине, бұл жағдай-
да қосымша тамақтандыру мақсатында ана бала-
ға қоспаларды беруге мәжбүр болады. Бір жақты 
емізгенде ерте ме кеш пе емізбеген сүт безінде па-
тологиялық өзгеріс орын алады. СБҚІ ауырған әйел-
дер арасында нәрестені жасанды қоректендіру 
54,4+4,9% болса, скрининг бағдарламасына қатыс-
қан әйелдердің 30,5+3,3% - балаларын емізбеген, 
немесе 3-4 айдан кейін емізуді әр түрлі себептер-
мен тоқтатқан [4]. Емшек сүтімен емізбеу немесе бір 
жақты емізу әйел организмінде қолайсыз жағдай ту-
дырып, әртүрлі ісік алды ауруларына әкеліп соқты-
рады және сүт безі қатерлі ісігіне-қауіп-қатер болып 
саналады.

Емшекпен емізуді тоқтатудың басты себептері:
I. Қазіргі өмірдің әсері: бала тағамдарын кең түрде 

жарнамалау; әйелдердің жұмысқа ерте шығып кетуі; 
сексуальды әдемі болмау қорқынышы.

II. Жақындарының емшекпен емізуді қолдамауы: 
жақындарының (анасы, енесі) жасанды қоспалары-
мен тамақтандыруға кеңес беруі, тіптен бала жыла-
ғанда немесе салмақ аз қосқанда олардың қосымша 
тамақтандыруды талап етуі; отбасында жалғыз табыс 
көзі ретінде жақындарының талап етуі бойынша ба-
лалы ананың жұмысқа шығуы.

III. Медицина қызметкерлерінің емшек сүтімен 
емізуді қолдауының жеткіліксіздігі: медицина кол-
ледждері мен медицина университеттерінде ана сүті-
мен емізуді жүйелі түрде оқытпауы; бастапқы меди-

циналық санитарлық көмек көрсету мекемелерінің 
дәрігерлерінің, педиатрлардың, онкологтардың 
және маммологтардың емшекпен емізуді жүйелі түр-
де үйретпеуі.

IV. Емшекпен емізуді жарнамалаудың 
жеткіліксіздігі: аудио-визуальды, телевидение және 
тағы басқа бұқаралық ақпарат құралдарында ем-
шекпен емізуді жарнамалаудың жеткіліксіздігі; оқу-
әдістемелік және ғылыми көпшілік әдебиеттердің 
жеткіліксіздігі, тіптен жоқтығы.

V. Емшекті бір жақты емізудің орын алуы және 
оның себептері: маститтен кейін лактацияның бір 
жақты нашарлауы; емшек ұшының сызаты; ұлттық 
ерекшелігі: ананың өзінің ыңғайына қарай бесікке 
еңкейе отырып бір жақты емізуі; өзінің ыңғайына қа-
рай қырындап жатып бір жақты емізуі; бір жағынан 
сүт дұрыс шықпайды деп жалған сенімде болуы; ем-
шек сүтінің көлемі мен сапасына күдікпен қарауы; 
баланың өзінің ыңғайына қарай бір жақты емізуге 
дағдылануы, емшектің ұшын жетілдіру арқылы бір 
жақты өңдеуі. Осындай себептерге байланысты бір 
жақты сүттің келуі азайып, тұрғылықты түрде гипога-
лактия дамиды.

Баланы емшекпен емізу тиімді, ыңғайлы, қолай-
лы, жылы және таза. Оны дайындау уақыт алмайды, 
қосымша қаражат қажет етпейді. Емшекпен емізу 
кезінде ана мен баланың аурушаңдығы азайып, ме-
дициналық көмекке шығын азаяды. Жаңа туған нә-
рестелердің аурушаңдығымен олардың өлімін азай-
туда және СБҚІ -мен науқастанудың мүмкіндігін 
төмендету үшін емшекпен емізу мәселесін қолдау 
және ықпал ету ұлттық бағдарламасын дамыту стра-
тегиясын жасау қажет. 

Қорытынды. 
1. Онкологиялық ауруларды азайтудың кілті ем-

деу емес, алдын алу. Бұл қорытынды СБҚІ үшін өзекті 
және негізделген.

2. Зерттеу барысында алынған мәліметтер СБҚІ –
нің көптеген қауіп-қатерлі факторларының ішінде сүт 
безімен біржақты емізу негізгі қауіп- қатер факторы 
болуы ықтимал.

3. СБҚІ -мен науқастанудың мүмкіндігін төменде-
ту үшін емшекпен емізу мәселесін қолдау және ықпал 
ету ұлттық бағдарламасын екі жақты, яғни бала үшін 
де, ана үшін де дамыту стратегиясын жасау қажет
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Одностороннее кормление грудью – фактор 
риска развития рака молочной железы

Актуальность. Проблемы грудного вскармливания в отечествен-
ной и зарубежной литературе освещаются односторонне, только 
с точки зрения преимущества для нормального физического и пси-
хологического развития детей, однако и эти преимущества в по-
следние годы не применяются в полную силу. Большинство детей 
переводят на искусственное вскармливание очень рано и часто не-
обоснованно.

 Цели исследования: Проведение эпидемиологических исследова-
ний больных раком молочной железы (РМЖ) в Кызылординской обла-
сти (КЗО) и проведение ретроспективного анализа с целью выясне-
ния факторов риска развития РМЖ.

Результаты: По результатам исследования выявлен рост забо-
леваемости больных РМЖ с 7,8‰ до 15,3‰ с 2002 по 2017 годы. 
При сборе анамнеза больных РМЖ мы обратили внимание на то, что 
даже у многорожавших и кормивших грудью до одного и более 2-х лет 
женщин в большинстве случаев имело место одностороннее корм-
ление. Так, в группе больных РМЖ чаще встречалось одностороннее 
грудное вскармливание (42,1±4,6%, против 2,0±1,0%, Р<0,001).

Заключение: 1. Ключевой подход к сокращению онкологических 
заболеваний должен быть основан на предотвращении болезни, а не 
на её лечении [1].

2. Наряду с многими факторами риска развития РМЖ, односто-
ронее кормление может быть одним из ведущих факторов риска 
разития РМЖ.

3. С целью обеспечения снижения заболеваемости и смертности 
не только детей раннего возраста, но и с целью снижения риска РМЖ 
у женщин, назрела необходимость разработки стратегии и регио-
нальной и национальной политики по поддержке и поощрению груд-
ного вскармливания. 

Ключевые слова: одностороннее кормление, заболеваемость, 
смертность, РМЖ, факторы риска.
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Unilateral breastfeeding is a risk factor 
for breast cancer

Relevance. The problems of breastfeeding are covered 
unilaterally in domestic and foreign literature, only as advan-
tages for normal physical and psychological development of 
children. However, even these advantages have not been ap-
plied in full force in recent years. Most children are transferred 
to artificial feeding very early and often unreasonably.

 Purpose of the study: Epidemiological studies of breast 
cancer patients in Kyzylorda region (KZR) and retrospective 
analysis to determine risk factors for breast cancer. 

 Results: The study has revealed a growth in incidence 
of breast cancer patients increased from 7.8‰ to 15.3‰ 
from 2002 to 2017. In collecting the anamnesis of patients 
with breast cancer, we noticed that even the many-breasted 
women and the women who were breastfeeding for up to one 
and more than 2 years were mostly feeding with one breast. 
That, unilateral breastfeeding was more common in the 
group of patients with breast cancer (42.1±4.6% vs. 2.0±1.0%, 
P<0.001).

 Conclusion: 1. The main approach to reducing cancer 
should be based on preventing of the disease, not on its treat-
ment [1].

2. Unilateral feeding can be one of the leading risk factors 
for developing breast cancer along with many other risk fac-
tors for breast cancer.

3. There is a need to develop a strategy and regional and 
national policies to support and promote breastfeeding in or-
der to reduce morbidity and mortality of young children, and 
the risk of breast cancer.

Keywords: unilateral feeding, morbidity, mortality, 
breast cancer, risk factors.
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