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Дүйсенбі - жұма сағат 8:00-17:00

 Альфа-фетопротеин (АФП) деңгейін анықтау
3-6 айда бір рет;   
Іш қуысы ағзаларын УДЗ 3-6 айда бір рет;
Көрсетілімдер бойынша болюстік контрастпен КТ
және МРТ (УДЗ кезінде бауырдың ошақтық түзілуі
анықталған немесе теріс УДЗ кезінде де АФП
деңгейінің 200 нг/мл-ден жоғары жоғарылауы
жағдайында).

 ДИАГНОСТИКА

ҰҒОО-да елдегі бірегей мамандандырылған
бөлімше – Гепатология, гастроэнтерология және
ағзаларды трансплантаттау орталығы, онда
құрсақ қуысы ағзалары ауруларының ең ауыр
түрлерімен (ұйқы безі, өт қабы, бауыр) ауыратын
пациенттер жоғары технологиялық
медициналық ем алады, сондай-ақ ағзаларды
трансплантаттау жүргізіледі.

Біздің клиникамызға кәсіби кеңес алу және
емделу үшін Сіз есепте тұрған медициналық
ұйымның жолдамасы бойынша хабарласа
аласыз. 

ҰҒОО-ға ҚР «Халық денсаулық және денсаулық
сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексімен (77-бап, 1-
тармақ, 3-тармақша) кепілдендірілген клиника
мен дәрігерді таңдау құқығын және ҚР ДСМ
бекіткен стационарлық көмек көрсету
ережелерін (2019 жылғы № 109 ҚР ДСМ)
басшылыққа алып, ҚР азаматтығы бар кез келген
пациент жүгіне алады.

 
 Ауруды қалай тануға жəне

уақытында дəрігерге жүгінуге
болады?

 

БАУЫР
ОБЫРЫ

 «Ұлттық ғылыми онкология
орталығы» ЖШС



ТӘУЕКЕЛ ТОБЫНДА КІМ?

гепатоцеллюлярлық карцинома-бауырдың ең көп
таралған бастапқы қатерлі ісігі;    
ангиопластикалық саркома (ангиосаркома) – ісіктің
дамуы, көрші ағзаларға таралуы өте жылдам. Бұл
негізінен жас адамдарда және балаларда кездеседі;     
гепатобластома;
гемангиосаркома;
холангиокарционома – өт жолдарының кез-келген
бөлігінде ісік пайда болуы мүмкін.

Бауыр обыры немесе бауыр жасушасының обыры -
бауырда оқшауланған қатерлі ісік. Неоплазма бауыр
жасушаларынан пайда болады немесе басқа (бастапқы)
ісіктің метастазы болып табылады.      
 
Бауыр обыры келесі түрлерге бөлінеді:

 В және С гепатиттерінің созылмалы инфекциясы;
 бауыр циррозы; 
 аутоиммундық гепатит;
 алкогольсіз майлы бауыр ауруы (АМБА);
 тұқым қуалайтын, зат алмасудың бұзылуы, оның
ішінде:
 гемохроматоз;
 альфа-1 антитрипсин тапшылығы;
 гликоген жинақтау ауруы;
 кеш тері порфириясы;
 тирозинемия.

Бауыр обырының негізгі қауіп факторлары:

1.
2.
3.
4.
5.

В гепатитінен уақытылы вакцина алу;
В және С гепатитін уақытылы және сапалы емдеу;
Алкогольден толық бас тарту және алкоголизмді
емдеу;
Цирроз және созылмалы вирустық гепатиттермен
ауыратын науқастар үшін гепатологта тұрақты
бақылау (жылына кемінде 2-3 рет).  

Егер жоғарыда аталған факторлардың кем дегенде біреуі
Сізге қатысты болса, ауруды ерте сатысында анықтау
үшін міндетті түрде дәрігермен кеңесіп, үнемі
тексеруден өтіңіз.   

Ерте анықталған кезде ауруды сәтті емдеу мүмкіндігі
жоғары.

БАУЫР ОБЫРЫНЫҢ АЛДЫН-АЛУ

НЕНІ БІЛУ МАҢЫЗДЫ

БАУЫР ОБЫРЫНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ

іштің ауыруы немесе оның күшеюі - бауырдағы
ісіктердің үлкен мөлшерін немесе оның
бауырдан тыс таралуын, оң жақ қабырға
астындағы ауырлық сезімін білдіреді;   
дене температурасының жоғарылауы (37,5оС
жоғары), ол ұзақ уақытқа созылады және басқа
себептермен түсіндірілмейді;  
шеменнің (асцит) пайда болуы – бұл бауыр
обыры мен цирроз кезінде пайда болатын іш
қуысында сұйықтықтың жиналуы. Циррозы бар
науқаста асцит негізгі аурудың асқынуы да,
бауыр обырының белгісі де болуы мүмкін;     
сарғаю – бұл көздің, шырышты қабықтың және
дене терісінің сарғаюы. Бұл әртүрлі
жағдайларда, бірақ, соның ішінде цирроз және
бауыр обыры кезінде пайда болады;    
іштің қабынуы, дене салмағының төмендеуі,
тәбеттің болмауы, әлсіздік – бауыр обырының
белгілері, бірақ басқа ауруларда да пайда болуы
мүмкін.    

Әдетте, симптомдар созылмалы аурулардың
(вирустық гепатит, цирроз және т.б.) аясында
көрінеді. Нәтижесінде, бұрыннан бар аурудың
белгілеріне жаңасы пайда болады:   


