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Колоректальді обыры бар науқастардың 
өмір сапасының көрсеткіштері: 

Әдеби шолу
Өзектілігі: GLOBOCAN бағалауы бойынша 2020 жылы колоректальды обырдың (КРО) 1,9 миллион жаңа жағдайы 

анықталып, тоқ ішек обырынан 935,000 адам қайтыс болды, бұл онкологиялық аурудың әрбір 10 жағдайының бірі өлімге 
әкеліп соғады деген сөз. Қазақстан Республикасының (ҚР) онкологиялық қызметінің мәліметтері бойынша, 2019 жылы 
КРО барлық локализацияның арасында аурушаңдық пен өлім -жітім бойынша 5 -ші орынды иеленді. Өмір сүру ұзақтығы 5 
жылдан асса, науқастардың жағдайы мен емнің тиімділігін анықтайтын негізгі критерийлердің бірі – өмір сүру сапасы. 
Аурудың адамға, отбасына және қоғамға толық әсерін бағалау үшін өмір сүру сапасын түсіну маңызды.

Берілген зерттеудің мақсаты: Колоректальды қатерлі ісікпен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасының көрсет-
кіштерін зерттеу және сол арқылы ҚР EORTC QLQ-CR-2 сауалнамасының қазақша валидациясын енгізу.

Зерттеу нәтижелері: әлемде КРО бар науқастардың өмір сүру сапасы физикалық, психикалық, әлеуметтік және 
клиникалық аспектілер бойынша салыстырмалы түрде төмен. Өмір сүру сапасына әсер ететін маңызды факторлар 
жыныстық дисфункция, стомасы бар науқастардың өз денесіне қанағаттанбауы, созылмалы қайталанатын диарея, 
күйзеліс белгілері және жоғары шаршау болды. Науқастардың өмір сүру салты, жасы, жынысы, аурудың сатысы, адам-
ның психоэмоционалды жағдайы - мұның бәрі КРО бар науқастардың өмір сүру сапасына әсер етеді. Сондай -ақ, физика-
лық белсенділікте болған КРО бар науқастар физикалық белсенді емес науқастарға қарағанда өмір сүру сапасы жоғары 
болғандығы туралы хабарлағанын атап өткен жөн.

Қорытынды: Бүгінгі күнге дейін ҚР-да КРО бар науқастардың өмір сүру сапасының көрсеткіші бойынша зерттеулер 
жүргізілген жоқ. Осыған байланысты EORTC QLQ-CR-2 сауалнамасының қазақша нұсқасын қолдана отырып, КРО бар на-
уқастардың өмір сүру сапасын түсіну үшін зерттеу жүргізу қажет. ҚР БҒМ КНН AP09058432 жас ғалымдарды гранттық 
қаржыландыру аясында жақын арада біз осындай зерттеу жүргізуді жоспарлап отырмыз және нәтижелерімен бөлісетін 
боламыз.

Түйінді сөздер: тоқ ішек ісігі, науқастың өмір сапасы, EORTC QLQ-CR-2, лингвистикалық валидация, қатерлі ісік.

DOI: 10.52532/2521-6414-2021-3-61-35-39

К.Т. Жабагин \ K.T. Zhabagin –     0000-0002-4304-5132, e-mail: kuantkan_85@mail.ru
А.С. Жабагина \ A.S. Zhabagina –     0000-0001-8956-6286, e-mail: a_zhabagina@mail.ru
А.М. Рахманкулова \ A.M. Rakhmankulova –     0000-0003-3307-413X, e-mail: dana77792@mail.ru

     
 –     

 –     

Өзектілігі:
Қатерлі ісіктердің пайда болу құрылымында коло-

ректальды обыр аурушаңдық бойынша үшінші орын-
да, ал өлім-жітім көрсеткіші бойынша екінші орында тұр 
[1]. 2020 жылы колоректальды обыр ауруының 1,9 мил-
лионнан астам жаңа жағдайлары анықталып, оның ішін-
де 935,000 жағдай өліммен аяқталды, бұл онкологиялық 
аурулардан болатын өлім-жітім көрсеткішінің шамамен 
оннан бірін құрайды. Экономикасы өтпелі елдерде ау-
рушаңдық деңгейі басқа елдерге қарағанда шамамен 
4 есе жоғары, бірақ экономикасы өтпелі елдерде өлім-
жітімнің жоғарылауына байланысты өлім көрсеткіште-
рінің айырмашылығы аз болып келеді. Тоқ ішектің қа-
терлі ісігінің таралуы әлемнің әр аймағына байланысты 
шамамен 9 ретке өзгереді, атап айтқанда, Еуропалық 
аймақтарда, Австралия/Жаңа Зеландия мен Солтүстік 
Америкада ең жоғары көрсеткіштер, ал Венгрия мен 
Норвегияда ерлер мен әйелдер арасында тоқ ішектің 
обыры бірінші орында тұр. Тік ішек пен тоқ ішектің қа-
терлі ісігіне шалдығу әдетте Африка мен Оңтүстік Ор-
талық Азияның көптеген аймақтарында төмен. Бұл ал-
дын алу шаралары мен ерте диагностикалау мәселесіне 
ғана емес, сонымен қатар емдеу мен оңалту шараларын 
жақсартуға деген қызығушылықты анықтайды [2]. 

 Қатерлі ісік науқастардың жалпы денсаулығының 
деңгейін төмендетеді, басқа сырқаттарға қараған-

да адамдарды мүгедектікке және мезгілсіз өлімге жиі 
әкеп соқтырады. Химиотерапия мен сәулелік терапия 
сияқты заманауи емдеу әдістерінің жетістіктері нау-
қастың сауығу мүмкіндігін біршама арттырды. Алайда, 
қазіргі кезде науқастардың өмір сүру сапасы және ау-
рудың ремиссия кезеңінің ұзақтығы қанағаттанарлық 
жағдайда емес. Өмір сүру ұзақтығы 5 жылдан асқан 
жағдайда, науқастардың жағдайын өмір сүрудің сапа-
лық көрсеткіші бойынша әртүрлі әдістерді қолданып 
зерттеуіміз қажет.

Берілген зерттеудің мақсаты:
Колоректальды қатерлі ісікпен ауыратын науқас-

тардың өмір сүру сапасының көрсеткіштерін зерттеу 
және сол арқылы ҚР EORTC QLQ-CR-2 сауалнамасының 
қазақша валидациясын енгізу.

Іздеу стратегиясы: Дереккөздерді іздеу келе-
сі дерекқорларда жүргізілді: Scopus, Medline, Web 
of Knowledge (Thomson Reuters), PubMed, Scopus, 
ScienceDirect. Іздеу тереңдігі 10 жылды құрады: 2011 
жылдан 2021 жылға дейін жыл аралықтары. Қосу крите-
рийлері: үлкен популяцияларда жүргізілген рандоми-
зацияланған және когорттық зерттеулер туралы есеп-
тер; мета-анализдер мен жүйелік шолулар; мақалалар 
ағылшын және орыс тілдерінде. Шығару критерийлері: 
2011 жылдан бұрын жарияланған мақалалар; дәлелсіз 
материалдар, тезистер, рефераттар және газеттегі ма-
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қалалар. Бұл жұмыс тақырып бойынша 62 мақаланы 
қамтыды, олар толық мәтінге қол жетімді болды және 
сыни қарау үдерісінен өтті.

Зерттеу нәтижелері: 
Колоректальды обыр
Колоректальды обыр – әйелдердің қатерлі ісігі бо-

йынша екінші, ал ерлер арасында үшінші орынға ие. Ол 
сонымен қатар диагностикалық және терапиялық әдіс-
тердің үздіксіз жетілуіне қарамастан қатерлі ісік ауруы-
нан өлімге әкелуге елеулі үлес қосады [3].

Тоқ ішек ісіктерінің көпшілігі гистологиялық, морфо-
логиялық және генетикалық өзгерістерді қамтитын көп 
сатылы үрдістің нәтижесінде дамиды. Бұл колоректаль-
ды обырдың дамуының орташа қаупі бар адамдарда 
қатерлі ісікке айналғанға дейін, ісік алдындағы полип-
терді ерте сатысында анықтауға және скрининг жасау-
ға мүмкіндік берді, нәтижесінде бұл колоректальды 
обыр ауруының айтарлықтай төмендеуіне әкелуі мүм-
кін [4]. Қазіргі таңда қатерлі ісікке қарсы скринингтік 
шаралардың арқасында тоқ ішектің қатерлі ісігіне шал-
дығу мен өлім-жітім төмендеді, алайда түсініксіз себеп-
термен тоқ ішек ісігі диагнозы қойылған жас науқастар 
санының артуы байқалады. Тоқ ішектің қатерлі ісігінің 
патогенезінде экологиялық және генетикалық фактор-
лар маңызды рөл атқаратын сияқты, тамақтанудың да 
тоқ ішек ісігінің дамуында себепші және қорғаныс рө-
лін атқара алатынын көптеген зерттеулер көрсетті [5]. 
Колоректальды аденокарциноманың дамуы кезінде ас-
қазан-ішек жолдарының эпителий жасушалары коло-
ректальды қатерлі ісіктің басталуын, прогрессиясын 
және метастазын тудыратын, арнайы онкогендер мен/
немесе ісікті басатын гендердегі дәйекті генетикалық 
және эпигенетикалық мутацияларға ие болады. Қатер-
лі ісікке байланысты мутацияның молекулалық сипат-
тамасы аурудың болжамы мен терапияға жауап туралы 
құнды ақпарат береді. Сондықтан ерте диагностикалау 
және дербестендірілген көмек, сондай -ақ оның баста-
луы мен өршуінің молекулалық негізін жақсы білу тоқ 
ішек ісігін емдеуде өте маңызды болып табылады [6].

Колоректальды қатерлі ісікпен ауыратын науқас-
тардың өмір сапасы

Колоректальды қатерлі ісікпен ауыратын науқас-
тардың өмір сүру деңгейі мен сапасына қатысты маңыз-
ды зерттеулер жүргізілгеніне қарамастан, емделген-
нен кейін бірінші жылы немесе одан кейін аман қалған 
адамдардың өмір сапасы туралы ақпарат шектеулі. Ко-
лоректальды қатерлі ісіктен аман қалғандардың өмір 
сүру сапасын түсіну аурудың адамға, отбасына және қо-
ғамға толық әсерін бағалау үшін маңызды.

Өмір сапасы (QOL) – денсаулық сақтау саласы мен 
медицинадағы маңызды ұғым болып саналады [7]. Өмір 
сапасын анықтау мен өлшеу – бұл субъективті ұғым бо-
лып табылады: осы уақытқа дейін бұл анықтама жал-
пыға бірдей танылған жоқ. Көптеген зерттеушілердің 
анықтамасы бойынша өмір сапасы адамның физика-
лық, психологиялық, әлеуметтік, эмоционалды, жыныс-
тық қызмет, рухани әл-ауқат және кәсіби немесе рөлдік 
көрсеткіштер сияқты аспектілерді қамтиды. 

Онкологиялық науқастардың өмір сапасын бағалау 
арқылы біз бірқатар функцияларды орындай аламыз. 
Мәселен, өмір сапасы туралы ақпарат емдеу нәтиже-
лерінің объективті медициналық бағалауын толықты-
рады. Сонымен қатар, паллиативтік ем медициналық 
араласудың негізгі мақсаты болған кезде өмір сапасын 
бағалау өте маңызды. Ауруы асқынған науқастарда қа-

терлі ісікті емдеу науқастың әл-ауқатын жақсартудан 
гөрі өмір сапасын төмендетуі мүмкін. Өмір сапасына 
араласу шаралары емделушілердің қанағаттандырыл-
маған эмоционалды, әлеуметтік және рухани мәселеле-
рін анықтай алады, нәтижесінде оны паллиативті көмек 
жасау кезінде сәтті қолдануға болады. Жалпы, аурудың 
тірі қалған науқастарға әсерін бағалау үшін өмір сапа-
сы туралы ақпарат қажет. Батыс елдерінде тоқ ішектің 
қатерлі ісігінің таралуына қарамастан, науқастардың 
өмір сүру сапасы мен қатерлі ісікті емдеудің ұзақ мер-
зімді салдары туралы мәлімет аз және тоқ ішек обыры-
нан аман қалғандардың аурудың ауырлығын анықтау 
үшін бойлық зерттеулерді қажет етеді. 

Жалпы онкологиялық науқастардың өмір сапасын 
анықтайтын әмбебап формалар жоқ. Респонденттер-
дің белгілі бір тобының өмір сапасындағы кейбір өзге-
рістерді ғана анықтауға болады. Өмір сапасын анықтау-
дың бірыңғай тәсілдері жоқ және оны анықтау кезінде 
әрбір таңдалған құралдың өзіндік критерийлері мен 
бағалау шкаласы болады. 

Өмір сапасы туралы сауалнама
Науқастардың өмір сапасы диагноз қойылғаннан 

кейін 1 жыл өткен соң 30 балдық шкала бойынша баға-
ланатын (QLQ-C30 2 нұсқасы) Еуропалық ісікті зерттеу 
және емдеу ұйымы (EORTC) QLQ-C30 сауалнамасы арқы-
лы бағаланады. QLQ-C30 сауалнамасы физикалық, эмо-
ционалды, когнитивті және әлеуметтік функцияларды 
және денсаулық туралы жаһандық деректерді бағалай-
тын функционалдық шкаланың бес бірнеше элемент-
терінен тұрады. Симптомдардың үш тармағы шаршау-
ды, ауырсынуды және жүрек айнуын/құсуды өлшейді, 
ал алты бөлек пункт ентігу, ұйқысыздық, тәбеттің жоға-
луы, іш қату, диарея және қаржылық қиындықтар сияқ-
ты белгілерді өлшейді. Жоғары функционалдық көрсет-
кіштер жақсы өмір сапасының көрсеткішін көрсетеді, 
ал симптомдардың жоғары көрсеткіштері ауыр симп-
томдардың барын көрсетеді [8].

Науқастардың үштен бірінде колоректальды қа-
терлі ісік диагнозы қойылғаннан кейін және емделген-
нен кейін әлеуметтік қолдау деңгейі төмендейді және 
олардың өмір сапасын қалпына келтіру үшін маңызды 
қауіп факторы болып табылады. Осындай науқастар-
ды қолдауды ертерек бастау және барлық кезеңде ба-
ғалау сауықтыруды жақсартуға мүмкіндік береді, әсіре-
се әлеуметтік қолдау алуға мұқтаж науқастардың осал 
топтарында маңызды [9].

Әлемдегі колоректальды обыры бар науқастардың 
өмір сүру сапасының көрсеткіштері

Корей елінде сүт безі мен колоректальды обырдан 
аман қалған науқастардың физикалық белсенділігі мен 
өмір сүру сапасының арасындағы байланыс зерттел-
ді. Барлығы қатерлі ісіктен 224 адам (151 сүт безі және 
73 тік ішек ісігі) іріктеліп, емделді. Олардың физикалық 
белсенділік деңгейлерін Godin’s Leisure Sports сауална-
масы мен қатерлі ісікті зерттеу және емдеудің Еуропа-
лық ұйымы (EORTC) QLQ C-30 сауалнамасы көмегімен 
өлшеді. Физикалық белсенділік деңгейінің жоғарылауы 
Кореядағы сүт безі мен колоректальды қатерлі ісіктен 
аман қалғандар арасында өмір сапасы көрсеткішінің 
жоғарылауымен байланысты болды. Өмір сапасы дең-
гейін жоғарылату қатерлі ісік ауруынан зардап шеккен-
дердің өмір сүру сапасын жақсартудың маңызды стра-
тегияларының бірі болуы керек [10]. 

Қытайда диета мен физикалық белсенділіктің (ФБ) 
жалпы және қатерлі ісікке тән өмір сүру сапасына (ӨС), 
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қытайлық ересектер арасында тоқ ішек обырынан аман 
қалғандарға алаңдаушылық пен депрессияға әсері зерт-
телді. Қатерлі ісік ауруын емдеуді аяқтағаннан кейін 1 
жыл ішінде тоқ ішек обырынан аман қалған 223 ересек 
адам зерттеуге қатысты. Интервенцияның әсерін зерт-
теу үшін сызықтық аралас модельдер қолданылды. Дие-
талық араласуды қабылдаған қатысушылар 12 айдың 
ішінде жалпы ӨС көрсеткіштерінде, қатерлі ісік ауруы-
ның спецификалық көрсеткіштерінде және 12 және 24 
айдағы депрессия деңгейлерінде айтарлықтай жақсару-
ды байқады. ФБ болған қатысушылар 6 айда SF-6D утили-
талық индексі мен физикалық жұмысының айтарлықтай 
жақсарғанын көрсетті. Диеталық араласу тоқ ішек обы-
рынан аман қалғандардың жалпы және қатерлі ісікке тән 
өмір сүру сапасын жақсартатынын көрсетті [11].

Тағы бір зерттеуге Америка Құрама Штаттарында-
ғы географиялық тұрғыдан ерекшеленетін тоғыз елді 
мекен қатысты. Телефонмен сұхбат өмір сүру сапасын 
бағалаудың компьютерлік әдістерін қолдану арқылы 
жүргізілді. Соңғы үлгіге барлығы 403 жағдай мен 401 ба-
қылау тобы енгізілді. Көп өзгермелі логистикалық рег-
рессия жағдайы колоректальды қатерлі ісікке тән ӨС 
көрсеткіштеріне айтарлықтай теріс әсер еткенін көр-
сетті. Қосымша аурудың жоғары көрсеткіштері науқас-
тың жағдайына қарамастан жалпы өмір сапасына ай-
тарлықтай теріс әсер етті. Қосымша аурудың жоғары 
көрсеткіштері екі жағдайда да, бақылау топтарында да 
нашар ӨС деңгейімен байланысты болды [12].

Енді бір айқаспа зерттеуде Тайваньның солтүстігін-
дегі медициналық орталықта Цетуксимаб терапиясын 
алған метастатикалық тоқ ішек обыры бар науқастар 
тексерілді. Құрылымдық сауалнамалар науқастардың 
күйзеліс белгілерін, денесінің жағайын және EGFR-ге 
байланысты өмір сүру сапасын өлшеу үшін қолданыл-
ды. Зерттелген 111 науқастың 79,2% -ында безеу және 
52,2% -да паронихия байқалды. Ең жиі кездесетін белгі-
лер терінің құрғауы мен қышуы болды. EGFR -мен бай-
ланысты өмір сүру сапасының нашарлауы стресстің 
симптомдарымен, дененің теріс имиджімен, мақсатты 
терапияның кумулятивті дозасының жоғарылауымен 
және некеге байланысты болды; бұл факторлар EGFR-
мен байланысты 66,6%-ға өмір сапасының дисперсия-
сын түсіндірді [13].

Германияда 6 минуттық жүру сынағымен өлшенетін 
дене дайындығы, 30 секундтық нәжіс сынағы мен изо-
метриялық ұстау күші мен колоректальды қатерлі ісік-
пен ауыратын науқастардың денсаулығына байланысты 
өмір сапасы арасындағы көлденең қиманың байланы-
сы зерттелді. = 71, орташа жасы 67 ± 10 жас, ерлердің 
63%; тиісінше I, II және III сатыларында 35, 39 және 25%). 
6 минуттық жүру сынағы мен 30 секундтық нәжіс тес-
тінің жоғары баллдары жалпы денсаулықтың жоғары 
деңгейімен байланысты болды (p <0.001, p = 0.001, тиі-
сінше), жоғары жұмыс (p <0.001) және төменгі симптома-
тология (p <0.001) ауруы мен шаршауы). Сонымен қатар, 
6 минуттық жүру тестінің жоғары көрсеткіштері таным-
дық функцияның жақсаруымен байланысты болды (p = 
0,005). Олардың нәтижелері көрсеткендей, аэробты фит-
нес пен аяқтың төменгі бұлшықеттерінің күші жаһандық 
денсаулық жағдайының жоғарылауымен, жоғары жұмыс 
істеуімен және колоректальды қатерлі ісікпен ауыратын 
науқастардың ауруы мен шаршауы сияқты белгілердің 
төмен деңгейімен байланысты екенін көрсетті [14]. 

Қытайда операциядан кейінгі ерте кезеңде коло-
ректальды қатерлі ісікпен ауыратын қытайлық науқас-

тарда стома статусының (тұрақты стома, уақытша стома 
немесе стоманың жоқтығы) психологиялық күйзеліске 
және өмір сапасына (ӨС) әсері зерттелді. Байқау бойын-
ша жүргізілген көлденең қималы зерттеуде 282 тоқ ішек 
обыры бар науқастар операциядан 1-2 аптадан кейін қа-
тысады. Нәтижелер уақытша стома (УС) және тұрақты 
стома (ТС) топтары стомасы жоқ топқа қарағанда дене-
нің нашар бейнесін және мазасыздық пен депрессияның 
жоғары деңгейін хабарлады (Р <0.05). Стома күйі дене-
нің имиджімен, күйзеліспен және депрессиямен байла-
нысты ең күшті фактор болды (P <0.05). Денені бейнелеу 
стоманың статусының мазасыздыққа, депрессияға және 
тұрақты және уақытша стомадағы өмір сапасына әсерін 
толық әсер ететінін көрсетті, бірақ ТС –дағы науқастар-
дың күйзеліске әкелуіне әсер ететінін байқатты [15].

Ресейде бауырында метастазы бар колоректаль-
ды қатерлі ісік диагнозы қойылған 115 науқастың өмір 
сүру сапасына зерттеу жүргізілді. Негізгі топқа 54 нау-
қас, бақылау тобына 61 науқас кірді. Негізгі және ба-
қылау топтары жасына, жынысына, хирургиялық емнің 
түріне және қатерлі ісіктің дифференциациялану дә-
режесі бойынша салыстырмалы болды. Науқастардың 
өмір сүру сапасын бағалау үшін FACT-C арнайы модулі 
бар FACT-G сауалнамасы қолданылды. Олар циторедук-
тивті операциялар кезінде бауырдың колоректальды 
метастаздарының радиожиілік абляциясы бауырдың 
атипті резекциясынан өткен науқастармен салыстыр-
ғанда операциядан кейінгі 3 және 6 айдан кейін нау-
қастардың өмір сапасы деңгейін жоғары деңгейде 
сақтайды деген қорытындыға келді. Өмір сапасы көр-
сеткіштеріндегі негізгі өзгерістер физикалық әл-ауқат 
динамикасына және тоқ ішек ісігіне арналған модуль 
көрсеткіштеріне байланысты. Функционалды және 
эмоционалды әл-ауқатты бағалауда айтарлықтай өзге-
рістер болған жоқ [16].

Гана тұрғындары 2009-2015 жылдар аралығында 
Komfo Anokye оқыту ауруханасында (KATH) диагно-
зы қойылған және 2017 жылдың қаңтарына дейін аман 
қалған тоқ ішек обырымен ауыратын науқастардың 
өмір сапасы (ӨС) туралы мәліметтер жинады. Дерек-
тер жиынтығы науқастардың демографиялық дерек-
терінен, клиникалық патологияның сипаттамасынан 
және өмір сапасы туралы мәліметтерден тұрады. Рес-
понденттер тоқ ішек обыры диагнозын қойғанға де-
йін олардың ӨС деңгейі туралы ешқандай ақпаратқа ие 
болмады. Сол сияқты халықтың жасын, жынысын және 
әлеуметтік -экономикалық жағдайын бақылайтын ақ-
парат болған жоқ, бұл олардың зерттеулерінің негізгі 
шектеуі болып саналды [17]. 

Америка Құрама Штаттарында колоректальды обыр-
дың ұзақ мерзімді ремиссиясына қол жеткізген 227 нау-
қасқа сауалнама жүргізілді. Аман қалған науқастардың 
өмір сапасы салыстырмалы түрде біркелкі болды. Нау-
қастардың өмір сүру сапасына қатерлі ісікпен байланыс-
ты емес жағдайлар мен табыстың төмендігі тоқ ішектің 
қатерлі ісігінің бастапқы кезеңіне әсер етеді. Ұзақ өмір 
сүрген науқастарда өмір сүру сапасы жоғары болғаны-
мен, депрессия деңгейі жоғары болды. Он алты пайызы 
тәулігіне үш немесе одан да көп рет үлкен дәретке барға-
нын айтса, қырық тоғыз пайызы созылмалы қайталана-
тын диарея туралы хабарлады. Колоректальды обырдың 
ұзақ мерзімді ремиссиясына қол жеткізетіндер өмірдің 
салыстырмалы түрде жоғары сапасын сезінуі мүмкін, де-
генмен диарея мен депрессиялық симптомдар мәселе 
болып қала беретінін көрсетті [18]. 
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Австралияның Квинсленд штатынан келген орта жас-
тағы адамдар (45-64 жас) арасында жүргізілген перспек-
тивті зерттеу 12 ай ішінде жұмыспен қамту деңгейінің 
өзгеруімен колоректальды обыры бар адамдардың ба-
қылау тобымен салыстырғандағы зерттеу жүргізілді. Нә-
тижелер колоректальды обырдан аман қалғандардың 
жартысына жуығы (66/148, 45%) зерттеу кезеңінде жұ-
мысты немесе келісімшарт бойынша жұмысты тоқтат-
қанын көрсетті, бұл 27% бақылау тобында (79/295, p = 
0.001). Дегенмен, зерттеу кезеңінде колоректальды обы-
ры бар қатысушылар физикалық әл-ауқаттың, функцио-
налдық әл-ауқаттың және жалпы ӨС деңгейінің айтар-
лықтай жақсаруын байқады. Диагностикадан кейін 12 
ай ішінде жүктемені сақтаған немесе көбейткен коло-
ректальды обыры бар қатысушылары жұмыс жүктемесін 
төмендеткен немесе зейнеткерлікке шыққандармен са-
лыстырғанда функционалдық әл-ауқаты мен жалпы ӨС 
деңгейінің жақсарғанын байқаған [19].

Жыныстық дисфункция – бұл тоқ ішектің қатерлі ісі-
гінен (атап айтқанда, тік ішектің қатерлі ісігі) аман қал-
ғандардың емделу нәтижесіне әсер ететін ӨС әсер ете-
тін тағы бір маңызды фактор. Денсаулыққа байланысты 
ӨС деңгейіндегі айырмашылықтар стоманың жағдайы-
на байланысты болуы мүмкін (анастомозға қарсы тұ-
рақты). Калифорнияның солтүстігінде және АҚШ -тың 
солтүстік -батысында стомамен (N = 181) немесе анас-
томозбен (N = 394) ректальді қатерлі ісік ауруынан 
аман қалғандар тексерілген HRQOL функционалдық 
күйді өлшеу құралдарының көмегімен бағаланды. Тұ-
рақты стомамен тірі қалғандар операциядан кейін жы-
ныстық белсенді емес болуы ықтимал, егер бұл 2000 
жылға дейін болған болса және сыртқы келбетіне қа-
нағаттанбауды, жеке қарым -қатынас пен жақындыққа 
араласуды және жалпы төмен HRQOL деңгейін байқау-
ға болады. Стомамен аман қалған әйелдерде қынаптың 
тарылуы мен операциядан кейін вагинальды ауырсыну 
мәселелері жиі байқалды, олар (≥5 жылдан кейін) тек-
серу кезінде де сақталған екен. Жыныстық дисфункция-
тоқ ішектің қатерлі ісігін емдеудің ұзақ мерзімді салда-
ры, сол себепті тұрақты стомадан аман қалғандарда 
көп мәселелер байқалады. Бұл жыныстық дисфункция-
мен күресуге бағытталған мақсатты шаралардың кеңі-
нен қолданылуын қамтамасыз етеді және осы тірі қал-
ғандар үшін HRQOL жүйесін жақсартуға жол ашады [20]. 

Қорытынды:
Қорытындылай келе бірқатар елдерде колоректаль-

ды обыры бар науқастардың өмір сапасы физикалық, 
психикалық, әлеуметтік, клиникалық және қаржылық 
жағдайлар бойынша нашар болып қала беретінін байқа-
дық. Өмір сапасына әсер ететін ең маңызды факторлар 
қаржылық қиындықтар, жыныстық дисфункция, стома-
сы бар науқастардың денесіне қанағаттанбауы, диарея, 
депрессиялық белгілер, күйзеліс белгілері және жоғары 
шаршағыштық болды. Сонымен қатар, науқастар тері кү-
тімі мен эмоционалды қолдауды қажет етеді. 

Науқастың өмір сүру салты, жасы, жынысы, аурудың 
сатысы, адамның психоэмоционалды жағдайы – мұ-
ның барлығы тоқ ішектің обырымен ауыратын науқас-
тардың өмір сүру сапасы деңгейіне әсер етеді. Сондай-
-ақ, үнемі физикалық түрде белсенді болған ұзақ уақыт 
бойы колоректальды қатерлі ісікпен ауырған науқас-
тардың физикалық белсенділігі төмен болған адамдар-
ға қарағанда өмір сүру сапасы жақсы екенін атап өт-
кен жөн. Орташа және күшті физикалық жүктемелер, 
сондай -ақ жеңіл дене белсенділігі сияқты төмен дең-

гейлер өмірдің жоғары сапасымен байланысты болды. 
Бүгінгі күнге дейін Қазақстан Республикасында коло-
ректальды обыры бар науқастардың өмір сүру сапасын 
зерттеу бойынша зерттеулер жүргізілген жоқ. Осыған 
байланысты колоректальды обыры бар науқастардың 
өмір сүру сапасын түсіну үшін зерттеу жүргізу қажет. 

ҚР БҒМ ҒК AP09058432 ЖТН жас ғалымдарын грант-
тық қаржыландыру аясында жақын арада біз осы зерт-
теуді өткізуді жоспарлап отырмыз және нәтижелерімен 
бөлісетін боламыз.
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Показатели качества жизни пациентов с 

колоректальным раком:  
Обзор литературы

Актуальность:  По оценкам GLOBOCAN, в 2020 году было выявле-
но 1,9 миллион новых случаев колоректального рака (КРР) и 935 000 
случаев смерти от этого заболевания, что составляет каждый де-
сятый случай заболеваемости и смертности от рака. По данным 
онкологической службы Республики Казахстан (РК), в 2019 году КРР 
занимал 5 место по заболеваемости и смертности среди всех ло-
кализаций. При сроках выживаемости более 5 лет, одним из главных 
критериев, определяющих состояние пациентов и эффективность 
лечения, является качество жизни (КЖ). Понимание параметров КЖ 
имеет важное значение для оценки полного воздействия заболевания 
на человека, его семью и сообщество.

Цель исследования: Изучить показатели качества жизни паци-
ентов с колоректальным раком и тем самым ввести в РК казахскую 
валидацию опросника EORTC QLQ-CR-2.

Результаты: Качество жизни пациентов с КРР в мире – относи-
тельно низкое с точки зрения физических, психических, социальных, 
клинических аспектов. Наиболее важными факторами, влияющими 
на качество жизни, были сексуальная дисфункция, неудовлетворен-
ность пациентов со стомой своим телом, хроническая рецидивиру-
ющая диарея, симптомы дистресса и высокая утомляемость. Образ 
жизни пациента, возраст, пол, стадия заболевания, психоэмоцио-
нальный статус человека – все это влияет на качество жизни паци-
ентов с КРР. Также необходимо отметить, что люди, пережившие 
КРР, которые были физически активны, сообщили о лучшем качестве 
жизни, чем те, которые не были физически активны.

Заключение: На сегодняшний день в РК исследовании по изучению 
КЖ больных с КРР не проводилось. В связи с этим необходимо  прове-
сти исследование для понимания качества жизни пациентов с КРР с 
помощью казахской версией опросника EORTC QLQ-CR-2. В ближайшее  
время мы планируем провести такое исследование в рамках гранто-
вого финансирования молодых ученых ИРН AP09058432 КН МОН РК и 
будем делиться результатами.

Ключевые слова: колоректальный рак, качество жизни пациен-
тов, EORTC QLQ-CR-2, лингвистическая валидация, злокачественное 
новообразование.
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Indicators of the quality of life of patients 
with colorectal cancer:  

A literary review

Relevance: GLOBOCAN estimates 1.9 million new cases 
of colorectal cancer (CRC) and 935,000 deaths from CRC in 
2020. CRC accounts for every tenth cancer case or death from 
cancer. According to the Oncological Service of the Republic 
of Kazakhstan (RK), in 2019, CRC ranked 5th  in incidence and 
mortality among all cancers. With a survival time of more 
than five years, one of the main criteria that determine the 
condition of patients and the effectiveness of treatment is 
their quality of life (QOL). Understanding QOL parameters is 
essential to assess the full impact of the disease on an indi-
vidual, family, and community.

The purpose of the study was to analyze the quali-
ty-of-life indicators in patients with colorectal cancer and 
validate a Kazakh variant of the EORTC QLQ-CR-2 question-
naire in RK.

Results: The QOL of patients with CRC globally is rela-
tively low in its physical, mental, social, and clinical aspects. 
The most important factors affecting the QOL are sexual 
dysfunction, body dissatisfaction in ostomy patients, chronic 
recurrent diarrhea, symptoms of distress, and high fatigue. 
The patient’s lifestyle, age, gender, stage of the disease, and 
psycho-emotional status all affect the QOL of patients with 
CRC. It should also be noted that CRC survivors who have been 
physically active report a better QOL than those who were not 
physically active.

Conclusion: The fact that no study has been conduct-
ed in the RK for the QOL of patients with CRC necessitates 
a study to understand the QOL parameters in patients with 
CRC using the Kazakh version of the EORTC QLQ-CR-2 ques-
tionnaire. We plan to conduct such a study in the near future 
within the framework of grant funding for young scientists 
IRN AP09058432 KN MES RK and publish the results.

Keywords: colorectal cancer (CRC), quality of life (QOL), 
EORTC QLQ-CR-2, linguistic validation, malignant neoplasm.
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