
ВОЗМОЖНОСТИ НАШЕГО ЦЕНТРА

ДИАГНОСТИКАПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
И ФАКТОРЫ РИСКА

СИМПТОМЫ

БАЙЛАНЫС/КОНТАКТЫ

расшатывание зубов;
неприятный запах изо рта;
развитие ран в ротовой полости, которые кровоточат;
возникновение гнойных выделений со сгустками 

крови;
сложности с дыханием через нос;
заложенность носа (при формировании опухоли из 

эпителия гайморового синуса);
онемение кожи в области глаз;
возникновение слезотечения из глаз;
затруднение с мимикой;
головные боли (дискомфорт практически не 

устраняется  после приема обезболивающих 
препаратов);

проблемы со смыканием челюстей;
резкая потеря веса;
потеря аппетита.

Развитие опухолей на слизистой ткани челюсти 
формирует крупное новообразование, что приводит к 
заметным дефектам и асимметрии лица.

Очень важно выявить заболевание на ранней стадии. 
Лечение зависит от локализации и типа опухоли. 
Большинство видов рака челюстно-лицевой области 
являются доброк ачественными,  некоторые виды 
образований не требуют хирургического вмешательства, хотя 
для большинства опухолей требуется резекция с возможной 
реконструкцией.
Если у вас выявлены вышеперечисленные симптомы 
незамедлительно обратитесь к врачу. Также вы можете 
обратиться к онкологу-отоларингологу нашего Центра, где 
эффективно диагностируют и лечат такие сложные 
заболевания, как рак челюстно-лицевой области, как на 
ранних, так и на поздних стадиях.

Рак верхней челюсти редко диагностируется именно врачом-
онк ол огом .  Как  правил о ,  первыми  заподозрить 
онкологический процесс могут стоматолог, к которому 
обращаются при боли в зубах, офтальмолог (с жалобами на 
падение зрения) или отоларинголог. После консультации 
профессионалов назначается ряд диагностических 
процедур.

Методы, которые используются при диагностике рака 
челюстей:

риноскопия;
сцинтиграфия;
рентгенография;
компьютерная томография (КТ);
магнитно-резонансная томография (МРТ);
биопсия пораженных тканей;
все виды гистологических и цитологических исследований 

биоптата.

Рак верхней челюсти и челюстно-лицевой области - 
опасное заболевание, которое из-за несвоевременной 
диагностики и позднего обращения больных за 
медицинской помощью, может привести к летальному 
исходу. В Казахстане ежегодно у более чем 300 человек 
диагностируют рак челюстно-лицевой и ротовой области.

Опухоли верхней челюсти и челюстно-лицевой области 
длительное время развиваются на фоне гнойно-
воспалительных заболеваний полости носа и 
придаточных пазух (гаймориты, этмоидиты, полипозно-
гнойные синуситы и т.д.). 
Из-за позднего обращения врачи сталкиваются с 
запущенными случаями, когда диагноз рака уже не 
вызывает сомнения.
Основные факторы риска:

курение;
злоупотребление алкогольными напитками;
наследственная предрасположенность, генетическая 

мутация; 
вирус папилломы человека;
ослабленный иммунитет;
хронические заболевания слизистых оболочек;
постоянное травмирование слизистых оболочек.

8 (7172) 702-911

kense@cancercenter.kz

www.cancercenter.kz

astana.nroc

Астана қ., Керей, Жəнібек хандар көшесі, 3 

cancercenter.kz

+7 (708) 425-07-11
8 (7172) 702-900



Жоғарғы жақ жəне жақ-бет аймағының қатерлі ісігі - 
диагноздың уақытылы қойылмауына жəне пациенттердің 
медициналық көмекке кеш жүгінуіне байланысты қауіпті 
ауру өлімге əкелуі мүмкін. Қазақстанда жыл сайын 300-ден 
астам адамға жақ-бет жəне ауыз қуысының қатерлі ісігі 
диагнозы қойылады. 

АУРУДЫҢ СЕБЕПТЕРІ 
ЖƏНЕ ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫ 

ЖАҚ-БЕТ АЙМАҒЫНЫҢ 
ҚАТЕРЛІ ІСІГІНІҢ БЕЛГІЛЕРІ 

АУРУДЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ:

БІЗДІҢ ОРТАЛЫҚТЫҢ 
МҮМКІНДІКТЕРІ

Ауруды ерте кезеңде анықтау өте маңызды. Емдеу 

оқшаулаудан жəне ісік түріне байланысты. Жақ-бет 

аймағының қатерлі ісіктерінің көпшілігі  қатерсіз, 

түзілімдердің кейбір түрлері хирургияны қажет етпейді, 

дегенмен ісіктердің көпшілігі қалпына келтірілуі мүмкін 

резекцияны қажет етеді.      
Егер сізде жоғарыда аталған белгілер анықталса, дереу 

дəрігерге қаралыңыз. Сондай-ақ, сіз біздің Орталықтың 

онколог-отоларингологына жүгіне аласыз, онда ерте жəне 

кеш кезеңдерде жақ-бет аймағының қатерлі ісігі сияқты 

күрделі ауруларды тиімді диагностикалайды жəне емдейді.      

ісік пайда болған кезде);
көз аумағындағы терінің ұйып қалуы;көзден жас 

ағудың пайда болуы;
бет əлпетіндегі қиындық;
бас аурулары (ауырсынуды басатын дəрін і 

қабылдағаннан кейін ыңғайсыздық іс  жүз інде 
жойылмайды);

жақты жабу проблемалары;
кенеттен салмақтың жоғалуы;
тəбеттің болмауы.

Жақтың шырышты тінінде ісіктердің дамуы ірі өскінді 
қалыптастырады, бұл беттің елеулі ақаулары мен 
асимметриясына əкеледі.      

Жоғарғы жақтың қатерлі ісігін сирек онколог дəрігер 
анықтайды. Əдетте, онкологиялық процесті тіс ауруы 
кезінде стоматологқа, офтальмологқа (көру қабілетінің 
төмендеуі туралы шағымдармен) немесе отоларингологқа 
жүгінгенде бірінші болып күдіктенуі мүмкін. Мамандардың 
кеңесінен кейін бірқатар диагностикалық рəсімдер 
тағайындалады.     

Жақ қатерлі ісігін диагностикалауда қолданылатын 
əдістер:

риноскопия;
сцинтиграфия;
рентгенография;
компьютерлік томография (КТ);
магнитті-резонансты томография (МРТ);
зардап шеккен тіндердің биопсиясы;
биоптаттың гистологиялық жəне цитологиялық 

зерттеулерінің барлық түрлері.

Жоғарғы жақ пен жақ-бет аймағының ісіктері ұзақ уақыт 
бойы мұрын қуысы мен қосалқы қуыстардың іріңді-
қабыну аурулары (гаймориттер, этмоидиттер, 
полипозды-іріңді синуситтер жəне т.б.) аясында 
дамиды.    
Пациенттердің кеш жүгінуге байланысты дəрігерлер 
қатерлі ісік диагнозы күмəн тудырмайтын жағдайларға 
тап болады.  
Негізгі тəуекел факторлары:
темекі шегу;

алкогольді ішімдіктерді теріс пайдалану;
тұқым қуалайтын бейімділік, генетикалық мутация;
адам папилломасы вирусы;
əлсіреген иммунитет;
шырышты қабықтың созылмалы аурулары;
шырышты қабықтарға тұрақты жарақат.  

тістердің босауы;
ауыздан жаман иіс;
қан кететін ауыз қуысында жаралардың дамуы;
қан ұйығыштарымен іріңді ағудың пайда болуы;
мұрын арқылы тыныс алу қиындықтары;
мұрынның бітелуі (гаймор синусының эпителийінен 
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