
ЛЕЧЕНИЕ КОСТНЫХ ОПУХОЛЕЙ

БАЙЛАНЫС/КОНТАКТЫ

При подозрении на рак, высокую результативность 
дает МРТ-исследование, которое позволяет 

определить природу опухоли и помогает врачам в 
выборе ключевого метода лечения.

Эффективность лечения онкологических заболеваний зависит от 
многих факторов. Важную роль в терапии рака играет 
своевременность диагностики — чем раньше рак обнаружен, тем 
легче и безболезненнее его лечение. 

ДИАГНОСТИКА

Вы можете пройти диагностику и получить быструю и 
качественную помощь при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата и сосудов в Центре ортопедии и остеонкологии (ЦОО) 
Национального научного онкологического центра.

Ц О О  Н Н О Ц  с п е ц и а л и з и р у е т с я  н а  о к а з а н и и 
высокоспециализированной медицинской помощи пациентам с 
заболеваниями и последствиями повреждений опорно-
двигательной системы, проводит ортопедические коррекции любой 
степени сложности, а также лечение заболеваний сосудов. 

Приоритетным направлением является оказание помощи больным с 
заболеваниями крупных суставов (опухолевые поражения). В центре 
проводятся операции первичного эндопротезирования и 
реэндопротезирования тазобедренного, коленного, голеностопного, 
плечевого суставов при различных патологиях. 

Центр ортопедии, остеоонкологии и сосудистой хирургии - 
единственный центр в Казахстане и Средней Азии, где проводятся 
операции при гемофилии. 

Сотрудники Центра прошли стажировки в США, Израиле, Германии, 
Польше, Китае, Южной Корее, Индии, России.

Мы готовы принять и выслушать Вас и Ваших близких, 
проконсультировать и разрешить Ваши проблемы по вопросам 
нашей специальности. В стенах нашей клиники Вы встретите 

доброжелательное и внимательное отношение. У нас 
грамотный, корректный и вежливый персонал.

Опухоли костей, суставов и мягких тканей – группа 
онкологических заболеваний, которые возникают и 
развиваются из тканей скелета. Различают костные, 
хрящевые, а также опухоли фиброзной ткани.

Причины развития костных опухолей
Основной причиной возникновения опухолей считают 
наследственный фактор. Избыточные дозы радиации, 
полученные организмом при облучении, также могут 
стать причиной рака кости и суставов, иногда к 
образованию опухоли ведут многочисленные травмы 
конечностей.

Другим фактором, влияющим на развитие опухоли, 
является метастатическое поражение костей, суставов и 
мягких тканей. В кости метастазируют рак молочной и 
предстательной железы, рак легкого, а также рак почки и 
иногда – щитовидной железы.

Доброкачественные опухоли небольших размеров могут 
не проявляться никакими симптомами и часто 
обнаруживаются случайно. Первичные злокачественные 
опухоли нередко диагностируются при патологических 
переломах в результате деформации кости.

В диагностике новообразований костей и мягких тканей 
применяются инструментальные исследования 
(рентгенография, УЗИ, КТ), которые дают представление 
о наличии новообразования и его расположения 
относительно других тканей и органов.
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СҮЙЕК ІСІКТЕРІНІҢ ДАМУ СЕБЕПТЕРІ

ДИАГНОСТИКА

Кішкентай мөлшердегі қатерсіз ісіктер ешқандай 
белгілермен көрінбеуі мүмкін жəне көбінесе 
кездейсоқ кездеседі. Бастапқы қатерлі ісіктерге 
көбінесе сүйектің деформациясы нəтижесінде 
патологиялық сынықтар кезінде диагноз 
қойылады.    

Сүйектер мен жұмсақ тіндердің түзілімдерін 
диагностикалауда аспаптық зерттеулер 
(рентгенография, УДЗ, КТ) қолданылады, олар 
түзілімдердің болуы жəне оның басқа тіндер мен 
мүшелерге қатысты орналасуы туралы түсінік 
береді.      

СҮЙЕК ІСІКТЕРІН ЕМДЕУ

Онкологиялық ауруларды емдеудің тиімділігі көптеген 
факторларға байланысты. Қатерлі ісік терапиясында 
диагностиканың уақытылығы маңызды рөл атқарады - 
қатерлі ісік неғұрлым ерте анықталса, оны емдеу оңай 
жəне ауыртпалықсыз болады.    

Сіз Ұлттық ғылыми онкология орталығының 
Ортопедия жəне остеонкология орталығында (ООО) 
тірек-қимыл аппараты жəне тамыр аурулары кезінде 

диагностикадан өтіп, тез əрі сапалы көмек ала аласыз.    

ҰҒОО Ортопедия жəне остеонкология орталығы тірек-
қимыл жүйесі аурулары мен зақымдану салдары бар 
пациенттерге жоғары мамандандырылған медициналық 
көмек көрсетуге маманданған, кез келген күрделілік 
дəрежесіндегі ортопедиялық түзетулерді, сондай-ақ 
тамыр ауруларын емдеуді жүргізеді.     

Ірі буын аурулары (ісік зақымдануы) бар науқастарға көмек 
көрсету басым бағыт болып табылады. Орталықта əртүрлі 
патологиялар кезінде ұршықбуынды, тізе, балтыр, иық 
буындарын бастапқы эндопротездеу жəне қайта 
эндопротездеу операциялары жүргізіледі.     

Ортопедия, остеоонкология жəне тамыр хирургиясы 
орталығы - Қазақстан мен Орта Азиядағы гемофилия 
операциялары жүргізілетін бірегей орталық.   

Орталық қызметкерлері АҚШ, Израиль, Германия, 
Польша, Қытай, Оңтүстік Корея, Үндістан, Ресейде 
тағылымдамадан өтті.  

Біз Сізді жəне Сіздің жақындарыңызды қабылдауға жəне 
тыңдауға, мамандығымыздың мəселелері бойынша 

кеңес беруге жəне шешуге дайынбыз. Біздің клиникада 
Сіз мейірімді жəне ілтипатты қарым-қатынасқа тап 

боласыз. Бізде сауатты, əдепті жəне сыпайы 
қызметкерлер жұмыс істейді.        

Ісіктердің негізгі себебі тұқым қуалайтын фактор болып 
саналады. Ағза сəулеленген кезде алынған радиацияның 
артық дозасы, сондай-ақ сүйек жəне буын қатерлі ісігінің 
себебі болуы мүмкін, кейде ісіктің пайда болуына көптеген 
жарақаттар əсер етеді.       

Ісіктің дамуына əсер ететін тағы бір фактор - сүйектердің, 
буындардың жəне жұмсақ тіндердің метастатикалық 
зақымдануы. Сүйекте сүт жəне простата обыры, өкпе 
обыры, сондай-ақ бүйрек жəне кейде қалқанша безінің 
обыры метастаздалады.   

Сүйек, буын жəне жұмсақ тіндердің ісіктері – қаңқа 
тіндерінен пайда болатын жəне дамитын онкологиялық 
аурулар тобы. Сүйек, шеміршек, сондай-ақ талшықты 
тіндердің ісіктері анықталады.

Обырға күдік болғанда, МРТ зерттеуі жоғары 
нəтиже береді, бұл ісіктің табиғатын анықтауға 
мүмкіндік береді жəне дəрігерлерге емдеудің негізгі 
əдісін таңдауға көмектеседі.     
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