
ВОЗМОЖНОСТИ НАШЕГО ЦЕНТРА

ДИАГНОСТИКА

ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
И ФАКТОРЫ РИСКА

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
О РАКЕ ПОЧКИ?

СИМПТОМЫ

БАЙЛАНЫС/КОНТАКТЫ

гематурия (кровь в моче);
наличие припухлости в поясничной области, которую 

ухудшение общего состояния, слабость, вялость, 
потеря аппетита;
повышение температуры тела;
отеки ног;
анемия;
беспричинное увеличение артериального давления;
болезненные ощущения в области почек.

Вы можете пройти диагностику и получить качественную 
медицинскую помощь у высококалифицированных специалистов, 
прошедших международные стажировки, сектора онкоурологии 
Центра многопрофильной хирургии Национального научного 
онкологического центра.
Наши специалисты окажут высокоспециализированную помощь 
п р и  з а б ол е ва н и я х  м оч е п ол о во й  с и с те м ы ,  в к л юч а я 
онкоурологические заболевания, с использованием новейших 
технологий.

ультразвуковое исследование; 
рентгеновская диагностика: рентгенография (в том числе 
почечная ангиография, урография и др.);
компьютерная томография;
лабораторные исследования крови и мочи.

Злокачественное новообразование почки — 
злокачественная опухоль, которая чаще всего 
представляет собой карциному и развивается либо из 
эпителия проксимальных канальцев и собирательных 
трубочек (почечноклеточный рак), либо из эпителия 
чашечно-лоханочной системы (переходноклеточный 
рак).

возраст (старше 50 лет);
пол (мужчины болеют в 2 раза чаще);
воздействие химикатов ;
длительный диализ;
курение;
избыточный вес.

При постановке диагноза злокачественное новообразование 
почки применяются:

Коварство рака почки в том, что на ранних стадиях 
заболевание чаще всего никак не проявляется. Следует 
отметить симптомы рака почек, которые косвенно могут 
указывать на возможное заболевание:

можно выявить прощупыванием;
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 Бүйректің қатерлі ісігі — қатерлі ісік, ол көбінесе 
карцинома тəріздес болады жəне проксимальды 
түтікшелер мен жинақтаушы түтіктердің эпителийінен 
(бүйрек жасушалы обыр) немесе табақшалы-бүйректік 
жүйесінің эпителийінен (өтпелі жасушалық карцинома) 
дамиды.        

АУРУДЫҢ СЕБЕПТЕРІ 
ЖƏНЕ ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫ 

ДИАГНОСТИКА

БІЗДІҢ ОРТАЛЫҚТЫҢ 
МҮМКІНДІКТЕРІ

Сіз диагностикадан өтіп, Ұлттық ғылыми онкология 
орталығы көп бейінді хирургия орталығының 
о н к о у р о л о г и я  с е к т о р ы н ы ң  х а л ы қ а р а л ы қ 
тағылымдамадан өткен жоғары білікті мамандардан 
сапалы медициналық көмек ала аласыз.  
Біздің мамандар жаңа технологияларды пайдалана 
отырып, несеп-жыныс жүйесі аурулары кезінде, оның 
ішінде онкоурологиялық аурулар кезінде жоғары 
мамандандырылған көмек көрсетеді.  

  
гематурия (зəрдегі қан);
саусақпен басу арқылы анықтауға болатын бел 

жалпы жағдайдың нашарлауы, əлсіздік, солғырлық, 
тəбеттің жоғалуы;
дене температурасының жоғарылауы;
аяқтың ісінуі;
анемия;
артериялық қысымның себепсіз жоғарылауы;
бүйрек аймағындағы ауырсыну.

Бүйрект ің  қатерл і  і с і г іне  диагноз  қою кез інде 
қолданылады:

УДЗ; 
рентген диагностика: рентгенография (оның ішінде 
бүйрек ангиографиясы, урография жəне т.б.);
компьютерлік томография;
қан мен зəрді зертханалық зерттеу.жасы (50 жастан жоғары);

жынысы (ер адамдар 2 есе жиі ауырады);
химиялық заттардың əсері;
ұзақ диализ;
темекі шегу;
артық салмақ.

БҮЙРЕК ОБЫРЫНЫҢ 
БЕЛГІЛЕРІ

Бүйрек обырының қатері - ерте кезеңдерде ауру көбінесе 
байқалмайды. Бүйрек обырының белгілерін атап өткен 
жөн, олар жанама түрде мүмкін ауруды көрсетуі мүмкін:  

аймағында ісінудің болуы;
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