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Статистикалық мәліметтерге көз жүгіртсек, дүниежүзі бойынша асқазан обыры (АО) бесінші орында тұр. Ал,  өлім 
көрсеткіші бойынша, бұл ауру  үшінші орынға ие. Аталған аурудың таралуының бірден бір себебі, сыртқы орта 
факторларымен адам арасындағы қатынас нәтижесінде дамыған. АО өлім көрсеткішінің жиіліну себебі биологиялық 
және гинетикалық гетерогенді негізде, обыр ағымы астыртын өтуіне, клиникалық көріністердің кеш байқалуына 
әкеледі. Өмір сүру салты, тамақтану, географиялық орта ерекшелігі, инфекциялық аруға шалдығу аталған ауруға 
шалдығудың бірден бір себептері.Асқазан обырының ең қауіпті факторына Helicobacter pylori жатады. 
Интерстинальді АО 90%  дамуында H.Pylori  инфекциясымен байланыстырады. Мақалада АО интерстинальді түрінің 
созылмалы инфекция фонында даму қөрінісін, диагностика әдістерін, обыр алды патологиялық өзгерістерді дер 
кезінде емдеу маңызын ашып көрсетеді. 
Түйінді сөздер: асқазан обыры, асқазан обырының интерстинальді түрі, H.Pylori, Коррея каскады.  
 
Өзектілігі. 
«Globocan» халықаралық онкологиялық зерттеулер агенттігінің мәліметіне сүйінсек, асқазан обыры дүние жүзі 
бойынша бесінші орында. Яғни,  1 033 701  (5.7%) жағдай және өлім көрсеткіші бойынша үшінші орын  782 685 
(8.2%) жағдайда екі жыныс арасында тіркілген болатын 2018 жылы.[1] Қазақстан бойынша асқазан обыры 3 орын, 
3 119 (9.2) жағдайда және өлім бойынша 2 орын 2 666 (12.2%) жағдайды құрайды. Пайда болу кумулятивтік қаупі 
2,01 жүық. 75 жасқа дейін даму қаупі ер адамдарда 21,7%  құрса әйел адамдарда 16,8%  құрайды. Асқазан обырымен 
науқастанған халқымыздың 5 жылдық өмір сүру ұзақтығы өкінішке орай 24,6% құрайды[2]. 
Аурудың басты мәні – кеш анықталған диагностика. Өйткені, обырдың алғашқы клиникалық көрінісі латентті түрде 
болады. Асқазан обырының алғашқы бағдарламасы  Жапонияда әзірленген. Егер ісік анықталып, оның алғашқы 
белгілері бұлшық ет және асқазан аймағына тараса, онда 5-жылдық өміршеңдік 90%-ға дейін жетуі мүмкін [3]. 
Аурудың ең жоғарғы көрсеткіштері Шығыс Азия елдерінде  (Корея, Моңғолия, Жапония және Қытай) жыл сайынғы 
есеп бойынша 1000 00 адамға шаққанда  40- тан 60-жасқа дейінгі адамдар аурудың бұл түріне шалдыққан. Мәселен, 
Латын Америкасында бұл аурудың ошақтары Анд таулы аймақтарында белгілі және онда 20-30- жас аралығындағы 
адамдарда көптеп кездеседі. Сондай-ақ, ең төменгі көрсеткіштер Африка және Солтүстік Америка елдерінде екені 
анықталды. Ақ американдықтармен салыстырғанда афроамерикандықтарда сырқаттың бұл түрі өте басымырақ. 
Жалпы есеп бойынша аурудың бұл түрі әйелдерге қарағанда ерлерде есеге артық кездеседі [1]. Соңғы уақытта 
асқазан қатерлі ісігімен ауыратын адамдардың орташа жас мөлшері 40-жас шамасын көрсетеді. Тіпті, кейде 40-
жастан да жас адамдарда жиі кездеседі [4]. 
Этиологиясы: 
Асқазан обырының пайда болуының  мүмкіншілігін жоғарлататын факторлар өте көп. Әйтсе де, «Helicobacter 
pylorу»  басты зақымдануға себепкер болып табылады .  Оның таралу  әсері микробтық денелер, экологиялық 
фактор және сол сырқаттанушы науқастың ағзасына тікелей байланысты.  
Асқазан обыры архитектуралық және цитологиялық денгейде әр түрлі гистологиялық элементтердің болуымен 
сиппатталатын ауру.  Соңғы жарты ғасырда АО жіктемесін, ағымын,  молекулярлық генетикалық пайда болу 
ерекшелігін Lauren жіктелісі айқындай түсіретін болған[5]. Lauren жіктелісі бойынша  АО диффузді түрі(ДАО) және 
интерстинальді яғни ішектік (ИАО)түрге бөлген болатын.Болардың арасында аралас түрі жіктелиске кіреді[6]. 
Ғалымдардың пайымдауынша жобамен 54%  интерстинальді түрі, 30% диффузді түрі сосын 15% аралас түрге 
жатады. 
АО ішектік түрі  безге ұқсас құрылымдарды құрайтын ісік жасушаларымен сипатталады, ал диффузды түрдегі АО 
асқазан қабырғасына еніп, нашар сараланған немесе дифференцияланған ісік жасушаларының жеке немесе топтары 
бар. Ішектік және диффузды  компоненттері бар АО аралас деп аталады. Барлық үш түрінде  аденокарцинома 
қатерлі обыр жасушалары табылатындығын ескере отырып, бұл олардың әрқайсысының қатерлі жолдары мен 
этиологиясына қатысты сұрақтар тудырады. Олар бір асқазан қабыну ортасынан пайда болатынын ескерсек, олар  
молекулалық ұқсастықтары бар бір аурудың спектрі болып табылады ма немесе олар әртүрлі себептер мен обыр 
алды жолдары бар бірегей объектілер болып табылады ма? 
Диффузді АО көп жағдайда жастар мен әйел адамдар арасында кездеседі[7, 8]. Ал интерстинальді (ішектік түрі) ішек 
метаплазиясымен және Helicobacter pylori инфекциясымен тығыз байланысты [9]. 
1926 жылы Дания елінің азаматы Johannes Andreas Grib Fibiger, патологиялық анатомия институтының директоры 
АО жұқпалы табиғатын ашқаны үшін Нобель сыйлығын алды [10].  
1994 жылы обырды зерттеу жөніндегі халықаралық агенттік H.pylori инфекциясын 1-ші типті канцероген ретінде 
мойындады. H. pylori асқазан дистальды обырының 77% - ға жауапты және асқазан ішек және диффузды обырының 
дамуымен байланысты.  Сонымен қоса Helicobacter pylori шырышты қабықпен (MALT лимфомасы) байланысты 
лимфоидты тіндерде болатын АО этиологиялық фактор ретінде орын алады[11].  
Коррея каскады: 
1975 жылы Корреа және т.б. [12] асқазандағы кілегей жағдайын  сатылы дамуын сипаттап АО әкелетінінң баяндады. 
Бұл ауру кезінде Обыр алдындағы жағдайлар туралы алғашқы пікірлердің бірі болды және кейінірек ол Helicobacter 
pylori (H.pylori) бастамашылығымен анықталды. Корреа каскадындағы бірінші кезең созылмалы гастрит болып 
табылады. H. pylori, кейбір зерттеулерде жұқтырған пациенттердің  созылмалы гастриттің архетиптік себебі болып 



 

 

АО дамуының 10 есе жоғары қаупі бар екндігі дәлелденді [13]. H. pylori әсері асқазан эпителиялары мұқият 
зерттелді. Ең маңызды патогенді факторлардың бірі цитоуытты а (CagA) гені бойынша оң штамм болып табылады. 
Іс жүзінде барлық шығыс-азиялық штаммдар және H. pylori штаммдарының 60% - ы cagA + болып табылады. 
Инфекцияланған емделушілерде айқын қабынуы, асқазанның жарасы және АО жоғары қаупі дамыған[14-16]. Caga 
бактериялық ақуыз ASPP2, RUNX3, PI3K, SHP2 және E-кадгеринді қоса алғанда, иесінің эпителиалды ақуыздарымен 
өзара әрекеттеседі, бұл p53 және RUNX3 деградациясы мен инактивациясына, PI3K-AKT, Ras-ERK және Wnt 
жолдарының деградациялануына және адгезивті түйіндердің бұзылуына әкеледі.[17] Сондай-ақ, CagA 
эпителиалдық гендер экспрессиясының қалыпты паттернасын бұза отырып, ДНҚ метилдеу паттернасын өзгертеді. 
Ішек метаплазиясының үлгілері  атрофиялық гастрит үлгілеріне қарағанда метилденудің жоғары деңгейін 
көрсетеді, бұл ДНҚ метилдену паттернінің өзгеруі  Интерстинальді Асқазан обырының Correa моделінде маңызды 
рөл атқара алады деп болжауға мүмкіндік береді [18,19]. 
Гастриттің түрлері:       
Аутоиммундық гастрит(АГ)-бұл жалпы Созылмалы Гастрит (СГ) этиологиясы. Ол париеталды жасушаларға және 
ішкі факторға қарсы адаптивті иммундық жүйені белсендіріп,  бұл өз кезегінде асқазанның оксинитальды 
шырышты қабығының бұзылуына әкеледі. Созылмалы қабынудың басқа түрлері сияқты аутоиммундық гастрит АО 
үшін ішек метаплазиясына дейін өршу арқылы қауіп факторы болып табылады. Метаанализде аутоиммунды 
гастриті бар емделушілерде АО жалпы салыстырмалы тәуекелі 6,8 (95% ДИ: 2,6–18,1) құрады [20]. 
СГ асқазанның шырышты бездерінің атрофиясы мен жоғалуына қатысты AГ әкеледі. Мамандандырылған 
жасушалардың жоғалуы асқазан функциясына елеулі әсер етеді, және гипохлорация ең танымал болып табылады. 
Бұл жағдайда пептикалық қышқыл өнімдерінің жоғалуы және асқазандағы рН жоғарылауы қоректік заттардың 
(темір сияқты) сіңуіне әсер етеді және асқазан микробиосына елеулі әсер етеді.  
Корея каскады бойында бактериалардың токсикалық өнім бөлетін дисбактериозды ашатын   асқазан 
микробиотаның мен АО арасында қызығушылық зерттеулер  де  бар болатын [21].  Бірақ бұл кезеңде  
дисбактериоздың өзі канцерогенезге ықпал ететін қатерлі фактор болып табылатыны немесе асқазанның 
микроайналымындағы өзгерісті бейнелейтіндігі анық емес. 
Созылмалы қабыну қаупінің негізгі факторы оттегі мен азотты ( ROS және NOS) қамтымайтын белсенді 
формалардың көп мөлшерде бөлу болып табылатын ДНҚ зақымдануымен және мутация жиілігінің жоғарылауымен 
байланысты ұласатын үрдіс. Алдыңғы зерттеулер  бойынша қабыну және эпителиалды жасушалармен босатылатын 
ROS және NOS, ДНҚ тотығу және нитраттық зақымдануын тудыруып, соның ішінде 8-оксо-7,8-дигидро-2'-
дезоксигуанозин (8-oxodG), белгілі мутаген және 8-нитрогуанин босатады 
[22,23]. Бұл өзгерістер жасушалық өзгерістерге және канцерогенезге ықпал ететін, ДНҚ мутациясына әкелуі мүмкін. 
Ішек метаплазиясы: 
Асқазан эпителийінің ұрықтық жасушаларының қалыпты популяцияларында пайда болатын жана эпителиальді 
жасушалар пайда болып, пісіп жетіліп,   бездің шыңына қоныс аударуына қарай  сараланады [24]. Асқазан және ішек 
ұрықтық жасушалары жалпы энтодермальды сызыққа ие, және созылмалы қабыну процесі арқылы асқазан 
ұрықтық жасушалары ішек түріндегі метапластикалық эпителий құрып, асқазанның қалыпты шырышты қабығын 
алмастыра алады [25]. Созылмалы қабыну процесі ұрықтық жасушаларда генетикалық зақымданудың одан әрі 
жинақтап, ақыр соңында дисплазия мен қатерлі ісікке әкеледі. Осылайша, Ішектік Метаплазия(ІМ) стресс және 
ұрықтық жасушаларының зақымдануы маркер ретінде қарастыруға болады, және де көптеген қабыну 
этиологиялары гистологиялық ұқсас метапластикалық өзгерістерге әкеледі. [ 24,26 ,27] 
H. pylori , ұзақ инфекция контекстінде ІМ адаптивті және қорғағыш зақым ретінде дамиды [28]. Дуодено-асқазан 
рефлюксі бұл өз кезегінде  СГ  және ІM түзілуіне ықпал ететін гасироэзофагеальді рефлюкс нәтижесінде дамитын  
Баретт өңеші сияқты  болжамды үрдіс[29].  2283 пациент қатысқан ірі масштабты зерттеуде өт қышқылдарымен 
байланыстан кейін IM жиілігінің жоғарылауы арасында байланыс байқалды [30]. Бұл тұрғыда IM дамуы асқазанның 
қалыпты шырышты қабатына қарағанда өт әсеріне төтеп бере алатын ішек фенотипінің метаплазиясы бар 
қорғаныш механизмі болуы мүмкін. 
H. pylori  анықталған ІМ АО апаратын  қауіп болып анықталғанмен,  сыртқы орта және де  клиникалық әсерде  өз 
сетігін обыр дамуына үлес қосады.  АҚШ ірі масштабты зерттеуде (n =810821 пациенттер):  ІМ ер адамдарда жас 
ұлғаюмен жиілігі артатын сосын арғы тегі шығыс азия халықтарының  туыстығымен байланыстырған.  Бұнынң өзі 
ІМ  қошаған орта әсері мен тұқым қуалайтын обыр салдарынан даму мүмкіндігін көрсетеді [31]. 
Тұқым қуалаушылық АО қатты қауіп, өйткені  генетикалық синдромдарды  жоққа щығарған өзінде  бірнеше 
зерттеулер бойынша АО интерстинальді түрі жанұя тарыхымен тығыз байланыста екенің дәлелдеді[32,33].  Обыр 
алды өзгерістерді айтатын болсақ, ағайын арасында обыр алды өзгерістері бар науқастарда  жанұя анамнезі жок 
науқастармен салыстырғанда  АО кардиальді емес қаупі 2,5 есе жоғары келеді [34].  Ағайын тумаластардың обыр 
алды өзгерістеріңе хабардар болу науқастың АО даму қаупің саралауға клиницистке пайдасын  келтіру мүмкін. 
Сидней хаттамасы: OLGA AND OLGIM 
Гастритті (OLGA) бойынша және ішектің асқазан метаплазиясы (OLGIM) бойынша жедел бағалау байланысы Сидней 
хаттамасына сәйкес асқазанның белгіленген аймақтарынан алынған кездейсоқ биопсияның гистологиялық 
бағасына негізделген [35 - 37]. Жасалатын гастроскопия кезінде асқазаннан кем дегенде төрт аймақта алынады (екі 
антральды және екі дене аймағынан). OLGA да, OLGIM де созылмалы асқазан қабынуын, асқазан атрофиясы мен ішек 
метаплазиясын бағалау және сатысына қолданылатын бағалау стандарттары болып табылады. Бастапқыда Rugge et 
all  2011ж[38],  сонғы мәліметтер бойынша және Yue et all 2018ж, өткізген мета-талдаудың нәтижесінде OLGA және 
OLGIM түрінің  III / IV  сатылары АО үдеудің жоғары қаупімен үнемі байланысты [39,40]. Бұл деректер OLGA / OLGA M 
сатылары III / IV типті жоғары қаупі бар емделушілер ең ерте сатыда ісік зақымдануларын анықтау үшін мұқият 
және жиі мониторингтен ұтатынын куәландырады. 
Қайтарылмау нүктесі: 
Корея Каскадты жиі жүйелі үдеу деп атайды. Бірақта көптеген науқастарда көптеген жылдарда каскад жүйесінде 
аздаған өзгерістерге болса, кейбір науқастарда регрессиясымен немесе үдеумен жүретін динамикалық үрдіс болып, 
тіптен кейбір сатылардан айналып өтетін қарқынды өзгерістерге ұшарау мүмкін. H. Pylori инфекциясы және 



 

 

созылмалы қабыну науқастарда каскадтың үдеюіне әкеледі. Нәтижелі эрадикация гистологиялық өзгерістерін 
регрессиясын әкелетінің дәледенген болатын. Ғалымдардың айтуы бойынша  
H.pylori эрадикациясы «Қайтып келмес» нүктесіне жеткізіп гистологиялық  қабынуды басып  АГ бар науқастарда 
атрофия процессің регресиясына келтіреді.  Атрофиялық гастриттің жақсаруы асқазан денесінің дамыған түрінде 
яғни антральді түріне қарағанда жиі кездеседі[41]. 
Алайда  ІМ бар науқастарда ондай нәтиже байқалмайды. H.pylori эрадикациясы  АО даумына жартылай қаупін 
басады [41-44]. Бұл өз кезегінде «Қайтып келмес» нүктесі  асқазан  баған жасушаларының  генетикалық қайтымсыз 
зақымдануында шарасыздығын көрсетеді. 
Дегенмен көптеген зерттеушілер «Қайтып келмес» нүктесі туралы көптеген когорттарда ІМ,АГ,СГ-ң регрессиясы 
туралы деректерді дәлелдеген [45,46].  
Дисплазияның төмен және жоғары дәрежелі мутациясы паттерлермен ерекшеленуі:  
Padova классификациясы 2000 жылы гистопатологиялық ерекшелікті стандарттау үшін әзірленген. Ол 
диспластикалық зақымданулар үшін бес негізгі санатты анықтады: (1) дисплазия үшін теріс; (2) дисплазия үшін 
белгісіз; (3) инвазивті емес неоплазия; (4) инвазивті карцинома үшін күдікті; және (5) инвазивті аденокарцинома. 
[47]. Практика жүйесінде патологтар 1және 2 санатты сосын 3 санатты төменгі дәрежелі (Low Grade), жоғары 
дәрежелі (High Grade) дисплазия санаттарын  қолданады. Жоғары дәрежелі дисплазия(HGD)    қатерлі ісікке айналу 
қаупі жоғары келеді. 
АО байланысты ДНК 67 геннің терең арнайы секвенерлеу арқылы төменгі дәрежелі (Low Grade) диспластикалық 
өзгерістердің бәрінде және кейбір  жоғары дәрежелі (High Grade) диспластикалық өзгерістерде APC мутациясы 
анықталды [48]. TP53 ген алеясының мутациясы  тек жоғары дәрежелі (High Grade) диспластикалық өзгерістерде 
және көлемі  < 10 мм бұлшықет ішілік АО  кездеседі. 
АО Ісік нұсқалы  аллеялардың жиілігін талдау  TP 53 мутациясы TP 53 мутирленген мукозаішілік АО алғашқы 
сатысын көрсетеді. Зерттеу қортындысы бойынша төменгі дәрежелі (LGD) және жоғары дәрежелі (HGD)  
диспластикалық өзгерістердің жүйлі байланысың сирек кездесетінің, ерте мутациялық ген ерекшеліктеі 
диспластикалық зақымданудың эволюциясын айқындайды. Ерте АРС мутациясы LGD өзгерісті тудырса,  TP53 
мутациясы басқа геномды абберациясымен ұласып HGD диспластикалық өзгерәске әкеліп соныңда ерте АО дамуға 
жол ашады. 
Диффузды асқазан обырындағы Коррея каскадының рөлі: 
ІМ-ы дисплазияға дейн өзгеріп кейін Интерстинальді Асқазан обырына айналатының көптеген  дәлелді мәлеметтер 
баршылық. Алайда, Коррея каскадының  бөліміне кіретін ісік алды урдістер, диффузды асқазан обырының 
канцерогенезіне өз септігін тигізетіне саулнамалар талқылануда. 
 Жапон проспективті зерттеуінде ДАО дамыған науқастарда пангастрит (9/13), әлсіз және ауыр  атрофию (9/13 и 
1/13 ретроспективті) және  ІМ (8/13) базалық желіде дамыған. Бұл өз кезегінде ІМ және ДАО арасындағы 
байланысты көрсетеді[49]. Оңтүстік Корея ғалымдарының зерттеулерінде OLGA және  OLGIM санатын қолдану, ДАО 
даму қаупі жоғары науқастарға клиникалық пайдасын келтіретінің қортындылаған [50]. 
 Көпфакторлы логистикалық регрессиялық талдау арқылы АО отбасылық анамнезі, h. pylori инфекциялары және 
OLGA/OLGIM III / IV кезеңдері  ИАО үшін де, ДАО үшін де тәуелсіз қауіп факторлары болып табылатынын көрсетті 
[50]. 
Атрофия және ІМ  контекстке байланысты асқазан канцерогенезінде екі түрлі жолмен рөлін атқарады. Егер дұрыс 
жағдайлар сақталса, онда баған жасушаларының компартменттегі жасушалық және молекулалық өзгерістер 
бұзылысы ИАО-на әкеп соқтырады. ДАО канцерогенезіне  "балама" жолдың нәтижесі арқылы CDH1 мутациясымен 
атрофиялық безде немесе метапластикалық безде аналық обыр жасушасын тудырады. 
Қортынды: 
Қорытындылай келе, әдеби шолу арқылы асқазан обырыныңдағы Коррея каскадының өзекті үрдісі екеніне  
маңызды  ақпарат  берілді. Аурудың қауіпті факторлары жоғары деңгейде болуы, дисплазияның ауыр ағымы, ішек 
метаплазиясы, қайтаралмас нүкте, клиницистерге  профилактикалық шаралар, дер кезіндегі ем қолдануға 
бағдарлама болады деп түсінеміз. 
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РОЛЬ H.PYLORI В РАЗВИТИЙ ИНТЕРСТИНАЛЬНОГО ТИПА РАКА ЖЕЛУДКА  
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Резюме: Рак желудка является глобальным пятым наиболее распространенным раком и третьей по значимости 
причиной смерти от рака. Сложное заболевание, возникающее в результате взаимодействия факторов окружающей 
среды и человека. Основными факторами, способствующими высокой смертности рак желудка, включают его 
молчаливый характер течения, поздние клинические проявления, лежащий в основе биологической и генетической 
гетерогенности. Рак желудка имеет многофакторную этиологию связонную с географическим расположением, 
особенностими питания,   инфекционных агентов и образ жизни. Helicobacter pylori является основным фактором 
риска развития рака желудка.  Почти 90% новых случаев интерстинального типа рака желудка связывают с H.Pylori.  
В статье представлен обзор литературы, посвященный развитию интерстинального типа рака желудка на фоне 
хронической инфекции   
H.Pylori. Затрагивается вопросы факторов риска и причины развития. Методы диагностики и важность 
своевременного лечения предраковых патологий желудка. 
Ключевые слова: рак желудка, интерстинальный тип рака желудка, H.Pylori, каскад Коррея. 
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THE ROLE OF H. PYLORI IN THE DEVELOPMENT OF INTESTINAL TYPE OF GASTRIC CANCER 
(REVIEW) 

 
Resume: Gastric cancer is the global fifth most common cancer and the third leading cause of cancer death. A complex 
disease that occurs as a result of the interaction of environmental factors and humans. The main factors contributing to the 
high mortality of gastric cancer include its silent nature of the course, late clinical manifestations, underlying biological and 
genetic heterogeneity. Gastric cancer has a multifactorial etiology associated with geographical location, nutritional 
characteristics, infectious agents and lifestyle. Helicobacter pylori is a major risk factor for stomach cancer.  Nearly 90% of 
new cases of intestinal type gastric cancer are associated with H. Pylori.  
The article presents a review of the literature on the development of intestinal type of gastric cancer on the background of 
chronic infection. The questions of risk factors and causes of development are touched upon. Methods of diagnosis and the 
importance of timely treatment of precancerous pathologies of the stomach. 
Keywords: gastric cancer, intestinal type of stomach cancer, H. Pylori, Cascade Korrea.  


