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СҮТ БЕЗІ ҚАТЕРЛІ ІСІГІН ДИАГНОСТИКАЛАУДА СКРИНИНГТІҢ МАҢЫЗЫ 

 
Бұл мақалада 2015-2016 ж.ж. Ақтөбе қаласы №2 қалалық емхананың сүтбезі қатерлі ісігін анықтау бойынша Ұлттық скринингтік 
бағдарламаның нәтижелері келтірілген. 
Түйінді сөздер: сүтбезі қатерліісігі, скрининг, сүтбезі қатерлі ісігінің скринингі 
 
Кіріспе. Сүтбезінің қатерлі ісігі әйелдер арасында ең көп 
таралған онкологиялық ауру болып табылады. ДДҰ 
деректері бойынша,  әлемде жыл сайын 1 000 000 жаңа 
сүтбезі қатерлі ісігі тіркеледі. Сүтбезі қатерлі ісігінің ең 
жоғары көрсеткіштері экономикалық дамыған елдерде 
Еуропа, АҚШ және Канадада байқалды. [1]. Сүтбезінің 
қатерлі ісігімен ауыру ықтималдығы жасына байланысты 
артады. 10 жыл ішінде сүтбезі қатерлі ісігінің қаупі 40-49 
жас аралығындағы әйелдер үшін 1:72 құрайды, 50-64 жас 
аралығындағы әйелдер үшін- 1:36, ал 70 жастан асқан 
әйелдер үшін - 1:29. Әйелдер арасында сүтбезінің қатерлі 
ісігі басқа қатерлі ісік аурулармен салыстырғанда өлім-
жітімінің көп таралуына себеп болып отыр. [2]. Ауруды ерте 
анықтаудың маңыздылығы-оның жергілікті сипатта болған 
кезде ісік сатысын анықтап емделуге мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар, скрининг әйелдегі психологиялық 
ауыртпалықты жояды, оларда аурудың жоқтығына 
сендіреді.[3].Қазақстанда сүт безі қатерлі ісігін және ісік 
алды ауруларды ерте анықтау бойынша скринингте 
мақсатты топ 50, 52, 54, 56, 58, 60 жастағы, сүт безі қатерлі 
ісігіне диспансерлік тіркеуде тұрмаған әйелдер жатады. 
Тиісінше, Қазақстанда әйелдің жасы тек тәуекел факторы 
болып табылады. Алайда Канадада (Онтарио қ.) сүтбезі 
қатерлі ісігін ерте анықтау үшін скрининг келесі қауіпті 
факторларға ие: жас (50-74 жас), менопауза, өмірсалты, 
тұқымқуалаушы генетикалық факторлар.[4]. 
Маммографиялық скрининг 50-69  жас аралығында топта 
қатерлі ісік ауруларының өлімін 15% -ға азайтады, сонымен 
қатар гипер-диагностика ықтималдығын 30% -ға 
арттырады. EUSOMA мәліметтері бойынша, АҚШ-та және 

Еуропаның дамыған елдерінде өткен жиырма жыл ішінде 
ерте скрининг, үздіксіз диагностика және емдеу жүргізу 
арқасында сүтбезі қатерлі ісігінің өлім көрсеткіші жыл 
сайын 1-2% төмендеуде. Қазақстан Республикасында жалпы 
онкологиялық аурулар құрылым ішінде сүтбезі қатерлі 
ісігінің өлім жағдайы бірінші орында - 11,6% (2011 жыл). 
«2012-2016 жылдары Қазақстан Республикасында 
онкологиялық көмек көрсетуді дамыту бағдарламасы» 
шеңберінде онкологиялық  скрининг, ісік жағдайын едәуір 
жақсартты. 2012 жылы сүтбезі қатерлі ісігінің аурушаңдық 
көрсеткіші- 23,5 / 100000, ал өлім көрсеткіші- 8,4 / 100000 

құрады.[5]. 
Зерттеу материалдары мен әдістері. 
Бұл зерттеуге сүтбезі қатерлі ісігінің скрининг бойынша 
статистикалық деректерді салыстыру негізінде 2015-2016 
жылдар аралығындағы Ақтөбе қаласы №2 қалалық 
емхананың 50, 52, 54, 56, 58, 60 жастағы сүтбезі қатерлі ісігі 
бойынша диспансерлік учетте тұрмаған әйелдер алынды. 
Ақпараткөзі-АИС «Поликлиника» бағдарламасы, 
онкологиялық науқастар тіркелімі. 
Талдау мен нәтижелер. 
2015 -2016 жылдар аралығында Ақтөбе қаласы №2 қалалық 
емханада Ұлттық скринингтік бағдарлама аясында 
сүтбезінің ісік алды және ісік жағдайларын ерте анықтау 
бойынша 2993 әйел зерттелініп, оның ішінде 83 әйелде ауру 
белгілері анықталды (2,77%).  Жыл бойы жоспардың 
орындалу көрсеткіштер деңгейі оңтайлы жүргізілді (100%). 
Ұлттық скринингтік бағдарлама шеңберінде сүт безі қатерлі 
ісігінің ерте анықталу (І-ІІ саты) жағдайыжалпы анықталған 
жағдайдың 90,2% құрады (кесте 1).  

 
Кесте 1 - 2015-2016 жылдары №2 қалалық емханадасүт безінің қатерлі ісігін ерте анықтау бойынша Ұлттық скринингтік 
бағдарламаның негізгі көрсеткіштерін талдау 

№ Көрсеткіштер жылдар 
2015 2016 

1 жоспар 1492 1501 
2 Жоспардың нақты 

орындалуы 
1492 1501 

 % жоспардың 
орындалуы 

100% 100% 

3 Анықталған 
науқастар саны 

40 43 

 %анықталған 
аурулардың қамтылуы 

2,6% 2,8% 

4 СБҚІ анықталуы 9 12 
5 І саты 3 4 
6 ІІ саты 5 7 
7 ІІІ саты 1 0 
8 IV саты 0 1 
 %СБҚІ анықталуы 0,6% 0,7% 

 
2016 жылы Ақтөбе қаласы №2 қалалық емхананың Ұлттық 
скринингтік бағдарламадағы анықталған қатерлі ісік пен 
сүт безінің алдын-алу жағдайлары 2,8% -ды құрады, бұл   
2015 жылмен салыстырғанда (2,6%) 2 есе өсті. Скринингтік 

зерттеудің сүт безі қатерлі ісігі және ісік алды анықталған 
жағдайлардың жас құрылымында 50 жастағы әйелдер 
басым (кесте.2). 
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Кесте 2 - 2015-2016 жылдары №2 қалалық емханада сүт безінің қатерлі ісігін скринингтік зерттеулерде анықталған патологиялық 
жағдайларды жас тобына бөлу 

Жасы 2015 2016 
 Абс.с % Абс.с % 

50 лет 13 32,5 14 32,5 
52 лет 11 27,5 13 30,2 
54 лет 7 17,5 7 16,2 
56 лет 4 10 6 13,9 
58 лет 4 10 3 6,9 
60 лет 1 2,5 0 0 

Барлығы 40 100% 43 100% 
 
2015 -2016 жылдар аралығында Ақтөбе қаласы №2 қалалық 
емхананың Ұлттық скринингтік бағдарлама шеңберінде сүт 
безінің ісік алды және ісік жағдайларын ерте анықтауда  

патологиялық жағдайлар бойынша мастопатия барлық 
тексерілген әйелдер ішінде – 1,35%  құрайды (сурет 1) .    

 

 
Сурет 1 - 2015 -2016 жылдар аралығында №2 қалалық емхананың скринингтік тексеру нәтижелері 

 
Зерттелініп алынған деректер, біріншіден, Ақтөбе қаласы 
№2 қалалық емханада сүт безі қатерлі ісігін анықтауға 
жүргізілген Ұлттық скринингтік бағдарламаның кең 
көлемде қамтылғанын, әйелдержауапкершілігінің жоғары 
деңгейін және емхана қызметкерлерінің санитарлық-
ағартушылық жұмысын тиімді жүргізгендігін  көрсетіп 
отыр. Екіншіден, сүт безі қатерлі ісігінің жәнеісік алды 

жағдайлардың диагностикасындазерттеулердің нәтижелері 
скринингтіңтиімділігін дәлелдейді. 
Қорытынды. Деректерді талдау сүт безінің алдын-алу және 
ісік жағдайларын анықтауда скринингтік диагностиканың 
тиімділігін көрсетті, бұл сүт безі қатерлі ісігі жағдайларын 
емдеуге жұмсалатын шығындарды азайтуға мүмкіндік 
береді. 
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ЗНАЧЕНИЕ СКРИНИНГА В ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Резюме: В данной статье обобщены результаты Национальной программы скрининга для выявления рака молочной железы 
городской поликлиники № 2 в городе Актобе на 2015-2016 годы. 
Полученные данные свидетельствуют, во-первых, о широте охвата скрининга РШМ, что указывает на высокий уровень солидарной 
ответственности женщин за свое здоровье и эффективное проведение санитарно-просветительной работы медицинскими 
сотрудниками городской поликлиники №2. Во-вторых, высокая выявляемость предраковых изменений является доказательством 
эффективности скрининговых исследований в диагностике рака молочной железы.  
Анализ данных показал эффективность скрининга при диагностике и выявлении рака молочной железы, что позволяет снизить 
затраты финансирования на лечение запущенных случаев РМЖ. 
Ключевые слова: рак молочной железы,  скрининг,скрининг рака молочной железы 
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THE IMPORTANCE OF SCREENING IN DIAGNOSTICS OF MAMMARY CANCER 

 
Resume: This article summarizes the results of the National Screening Program for the detection of breast cancerin the city polyclinic №2 in 
the city of Aktobe for 2015-2016. 
The received data testify, first, about the breadth of the coverage of screening of cervical cancer, which indicates a high level of women's joint 
responsibility for their health and efficient health education by the medical staff of the city polyclinic №2. Secondly, the high detectability of 
precancerous changes is evidence of the effectiveness of screening studies in the diagnosis of breast cancer. 
The analysis of the data showed the effectiveness of screening in the diagnosis and detection of breast cancer, which reduces funding costs 
for the treatment of advanced cases of breast cancer. 
Keywords: breast cancer,  screening,  breast cancer screening  
 
  


