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COMPARATIVE FEATURES BETWEEN FIBROCYSTIC DISEASE  
AND BREAST CANCER 

 
Abstract. This article describes the comparative features between fibrocystic mastopathy and breast cancer. 

According to the literature the meeting materials confirm that the occurrence of breast cancer in fibrocystic disease 
of the body. Features of fibrocystic breast disease is: impaired hormonal balance, impaired function, the nodal shape 
can stimulate breast cancer. Characteristics of breast cancer is: a mutational change in the genes BRCA-1 or BRCA-
2, radiation, age limits,not adherence to a healthy lifestyle a high mortality rate, etc. 

Key words: breast cancer, fibrocystic breast disease, danazol, endometriosis. 
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СҮТ БЕЗІНІҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІМЕН ФИБРОЗДЫ-КИСТОЗДЫ 
МАСТОПАТИЯНЫҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аннотация. Қазіргі кездегі əлеуметтік аурулардың бірі сүт безінің қатерлі ісігінің фиброзды–кистозды 

мастопатия сипатынан да туындау қауіпі жоғары екені туралы айтылады. Фиброзды–кистозды мастопатия 
(ФКМ) патофизиологиясы ерекшеліктеріне: гормональды тепе-теңдіктің бұзылуы, жұмысқа қабілеттіліктің 
төмендеуі, сұйықтыққа толы қалтаның (киста) пайда болуы, жас ерекшеліктерін талғамайтындығы, қатерлі 
ісікке алмасуы жатады. Сүт безінің қатерлі ісігі ауруының ерекшеліктеріне: BRCA-1 немесе BRCA-2 
гендерінің мутациялық өзгерістері, радиациялық сəулелену салдары, жастың ұлғаю ерекшеліктері, салауатты 
өмір салтының сақталмауы т.б. 

Түйін сөздер: сүт безі, қатерлі ісік, фиброз-кистозды мастопатия, даназол, эндометриоз. 
 
Кіріспе. Ғылыми-техникалық прогрестің қарқынды дамуы адамзат тіршілік əрекетіндегі 

көптеген мəселелерді шешіп беруімен қатар ағза жүйелерінің физиологиялық механизмдеріне де 
айтарлықтай өз əсерін тигізіп жатқанын көреміз. Ғасыр обыры болып отырған қатерлі ісік ауру-
ларының өзі бір мəселе болып отырған тұста, этиологиясы мен даму деңгейі əртүрлі аллергиялық, 
сондай-ақ көптеген ауру түрлерінің де қарқын алуы ойландыратын жайттардың бірі болып отыр-
ғаны сөзсіз [1]. 

Қандай ауру түрі болмасын этиологиясы, ремиссиялық механизмдері, препараттардың əсер 
етуі жəне ағзадан шығарылу процесттері барлығы клеткалық метаболизм деңгейінде терең зерт-
теуді талап етеді. Клеткалық, субклеткалық механизмдерін меңгеру арқылы ағза мүшелеріндегі, 
жүйелеріндегі өзгерістердің бағытының алдын алуға мүмкіндік береді [2]. 
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Фиброзды-кистозды мастопатия – ісік ауруларының бір түрі. Əдебиеттерге шолу жасай 
отырып əйел адамдардағы сүт безінің қабыну процесттері барысында туындайтын аурулардың 
ішінде жиі кездесетін мастопатияны қарастыруымыздың басты себептерінің бірі, аурудың баяу 
дамитын үдерісімен қатар əйел адамдардың қауіптілігін ысырып қойып назардан тыс қалдырып, 
патологияның асқыну салдарынан қатерлі ісік сипатына айналуына дейін жеткізіп алуына да 
тікелей байланысты. 

Жалпы сүт безінің дисгормональды дисплазиясының көптеген анықтамалары бар. Оларға: 
мастопатия, фиброзды-кистозды ауруы, фиброаденоматоз, масталгия, мезоплазия, созылмалы 
кистозды мастит, Шиммельбуш, Минц жəне Реклю аурулары т.б. 

Мастопатия грек тілінен аударғанда mastos – емшек – ішкі секреция бездері бөлетін гормон-
дар қызметінің бұзылуынан сүт бездерінде (емшекте) əртүрлі түйіндердің пайда болуы [3, 4]. 
Мастопатия кезінде сүт безінің ісініп, қатты ауырсынулары мен қатар бездің алғашқы кезде ісініп, 
кейіннен оның үстіңгі жақ бөлігінде көлемі мен мөлшері əртүрлі ұсақ бұршақ тəрізді түйіршіктер 
мен түйіндер пайда болғаны байқалады. Мұндай түйіршіктер мен түйіндерді қолмен басқанда 
көбіне ауырады. Мастопатия əсіресе, етеккір келердің алдында не келген кезде қатты сыздап ауы-
рып, түйіндердің ұлғаюы мүмкін. Бұл кезде емшек ұшынан су сияқты кейде қызыл-қоңыр, қоймал-
жың сұйықтық бөлінеді. Сұйықтықтың мөлшері, түсі, т.б. дерттің сүт жолдарында орналасқан 
жеріне, қуыстың тарылу мөлшеріне тығыз байланысты. Мастопатия негізінен жыныс жүйесінің 
қабынуларымен тығыз байланысты. Кейбір деректерде аталған аурудың аса қауіпті емес екені 
дегенмен, кей жағдайларда қатерлі ісікке ауысып кетуі мүмкін деп те айтылады. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мастопатияның эпителиальды жəне дəнекер – ұлпалы 
құрылымының бұзылумен сүт безі ұлпаларындағы пролиферативті жəне регрессивті өзгерістеріне 
сəйкес фиброзды – кистозды ауру деген атауды ұсынды [5-7].  

Сипатына қарай қатерсіз ісіктер тобына жатқанымен фиброзды-кистозды мастопатияны ісік 
ауруларының түріне жатқызады.  

Əдеби деректердегі жəне зерттеу материалдарына сəйкес мастопатиямен ауыратын əйел 
адамдардың көпшілігі 3–4 есе сүт безінің қатерлі ісігіне шалдықса, ал сүт безінің пролиферативті-
эпителиальды өзгерістері кезінде бұл жиілік 30–40 есеге дейін жоғарылайды екен. Дегенмен де 
қазіргі күнге дейін мастопатия мен қатерлі ісік аурулары кезінде қолданылатын нақты онкомар-
керлер жоқтың қасы десек те болады.  

Статистикалық мəліметтерге шолу жасайтын болсақ, ТМД бойынша сүт безінің қатерлі ісігі 
салдарынан 50 мың-ға жуығы тіркелсе, 23 мыңға жуық жандар обырдың осы түрінен көз жұмады 
екен [8-10].  

Осы қатерлі ісікке алмасу қауіпі назарды аудартып отырған фиброзды-кистозды мастопатия 
сырқатының əйел адамдардағы кездесу жиілігі де жас кезеңдеріне байланысты ерекшеліктерге ие 
екенін төмендегі суреттен көреміз (сурет). 

Сондықтан, мастопатияның түрлерінің алдын алу жəне емдеу барысында əйел адамдардың 
онкопатологиясының да алдын алу мүмкіндігі жоғары болып табылады. Сүт безінің қатерсіз 
ісіктерін жіктелуіне қарай мынадай топтарға бөлеміз: - мастопатия - сүт бездерінің дисгор-
маональды аурылары; майлы некроз - əртүрлі жарақаттардың əсерінен май ұлпраларының некроз 
ошағының пайда болуы; мастит - сүт безінің қабынуы; олеогранулема - сүт безіндегі бөгде заттың 
пайда болуынан туындайтын қабыну ісігі. 

Өз кезегінде сүт безінің қабыну процестері барысында туындайтын ісіктерді де жекелей 
қарастыратын болсақ: - сүт безінің липомасы - май ұлпасының қатерсіз ісігі; фиброаденома - сүт 
безі ұлпаларының қатерсіз ісігі; цистоаденопапиллома-сүт безінің өзектерінде пайда болатын 
қатерсіз ісіктер. 

Фиброзды-кистозды мастопатияға ұшыраған науқастар санының артуына байланысты кли-
никалық зерттеулермен қатар əртүрлі ғылыми – зерттеу жұмыстары көптеп жүргізіле бастады 
жəне əлі де жалғасуда. Осы мақсаттар барысында синтетикалық жəне табиғи емдік заттар түрлері 
көптеп ұсынылуда. Дегенмен бірде бірі осы уақытта нақты емдік нəтиже бермей отыр [11-13].  

Ауру сипатының күрделілігімен қатар аурудың пайда болуы да жас талғамайтын сипатқа ие 
екені анықталған. Əйел адамдардағы кистозды мастопатияның сүт безінің қатерлі ісігіне алмасу 
қауіпі жоғары  болып отыр.  Көптеген  зерттеулерде  аталған  мəселені  жан-жақты  қарап,  зерттеп, 
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Қатерлі ісік бар екенін көзбен көріп қана айтуға болмайтыны жақсы білеміз. Ал негізгі сырт-
тай бақылауға болатын мəселелерге қатты ауырсыну сезімі мен қатар, сүт безі маңының терісінің 
қатпарлануы,ондағы түйіндер санының көбеюі, іріңді,кейде қан аралас сұйықтықтың бөлінуі. 

Сүт безінің кистозды сырқаты кезіндегі асқынулар салдары қатерлі ісікке алып келіп соғуы 
мүмкін деген болжамды анықтау барысында жүргізілген тəжірибелер барысында британ жəне 
венгер əйелдеріне зерттеулер кистадан алынған сұйықтықтарды эстроген позитивті жəне MCF-7 
MDA-MB-231 (ER-) сүт безінің қатерлі ісігі клеткаларымен (ЭР) зерттеулер жүргізілген [26, 27]. 
Нəтижелерді анықтауға радиометрлік əдістер қолданылдады.  

Аталған патологияға ем қолданудағы күрделі мəселелер негізі-кешенді терапия барысында 
ағзаның детоксикациясы ескерілуі керек. Яғни, бұл дегеніміз əртүрлі улы заттардың химиялық 
жəне биологиялық əдістермен жою немесе заласыздандыру [28].  

Біржағынан əртүрлі экологиялық факторлардан туындаған, екінші жағынан гормональды 
тепе-теңдіктің ұзақ бұзылыстарынан кейін туындаған эндоинтоксикация осы патологияның негізгі 
этиогенетикалық факторы болып есептелінеді. Фиброзды-кистозды мастопатия кезіндегі ауырсыну 
бір безден екінші безге беріле отырып мазалайды. Сырқаттың ауырсыну градиенттері бойынша 
сипаттама берер болсақ, нəзік жандылардың аурудың бастапқы кезеңдерінде мəн бермеуінің салда-
рынанқалыпты тіршілік-əрекетін жалғасыра бергенімен бірте-бірте клеткалық деңгейдегі үдеріс-
тердің бұзылу себептерінен ауырсыну белгілері белең ала бастайды. Осы сипаттарға қосымша сүт 
безінің ауырсынулары ондағы түзілген сұйықттыққа толы кистаның көлемінің өзгерісіне байла-
нысты менструальды циклдың уақыты кезінде, болмаса басқа да өткір жəне созылмалы сырқат-
тармен қатар жүре отырып белсенділік танытып, жұмысқа жарамсыздыққа əкеп соғады. Себебі 
зақымдалулар терең ұлпалар мен лимфа түйіндеріндегі күрделі бұзылыстар нəтижесінде жүреді. 
Сонымен қатар өлім дағдайларына дейін əкелетіні туралы мəліметтер тіркелген [29-31].  

ФКМ сырқатының ауырсыну градиенттер сипатына қарай: 0 - қалыпты іс-əрекет; 1 - ауырсыну 
белгілері; 2 - 50 % жұмысқа жарамсыздық; 3 - мүгедектік күрделі формалары; 4 - қозғалыстың 
шектелуі; 5 - өлім жағдайы деп жіктеледі. Бастапқы деңгейі (0- деңгейі) қалыпты іс-əрекетті сипат-
тайды. Ауырсыну градиенті немесе мөлшерінің 1-ші деңгейі дегеніміз ауырсынулар байқал-
ғанымен ағзаның жүйе мүшелерінде айтарлықтай өзгерістер туындамайды. Ал 2-ші градиент 
жағдайы кеуде бөліміндегі ауырсынулар əсерінен қалыпты тіршілік əрекетіне араласа алмау немес 
жұмысқа жарамсыздықтың төмендеуі байқалады. 3- градиент деңгейі мүгедектік формаларымен 
сипатталады. Төсек тартып жатып қалу, сүт бездеріндегі киста көлеміне жəне сұйықтық қысымына 
қарай қозғалыстың тежелуі. 4-ші бөлігі қозғалыс қана шектелмей өзге де ағзаның жүйелеріндегі 
патологиялық өзгерістердің белең алуы, қан құрамы мен қысымының өзгеруі, науқастың жай 
күйінің нашарлауы. Соңғы деңгей -жағдай өлім жағдайы. 

Жалпы адамдардағы денсаулыққа деген немқұрайлылық немесе енжарлықтан болар, көптеген 
ауру түрлерінде сырқаттың асқынған жағдайында ғана дəрігерге қаралуға бел байлап жатады. 
Жоғарыда айтып кеткен сырқаттың денсаулық күйіне тигізетін ауырлық деңгейлерінің саралануы 
барысында байқағанымыз, сүт безінің сырқаттарын көп жағдайда нəзік жандылар емделу шегінен 
өтіп кеткенінде ғана ем іздеп жанталасатыны жасырын емес. Жалпы аурудың қай түрі болса да 
жақсы емес, дегенмен де қатерлі ісік ауруларының баяу, еш белгісіз, ауырсынусыз басталатынын 
білетін жандар арнайы дəрігерлік скринингтерден өтуді əдетке айналдыруы тиіс.  

ФКМ қатерлі ісікетен негізгі айырмашылықтарының бірі киста көлемінің өте баяу өсуі. Ағза-
дағы гормональды өзгерістердің тербелісіне байланысты ауырсыну кезеңдері де алмасып отырады 
[32, 33]. Ал қатерлі ісік клеткларына тəн негізгі ерекшеліктердің бірі клетка мөлшерінің тез өсу 
мен метастаздық қасиетінің тым белсенді екенін білеміз. Сонымен қатар ФКМ киста көлемі секілді 
шектеулі қалтамен қоршалмағандықтан, тез жайылып, жақын жатқан ұлпаларға, қан тамырларына 
жəне лимфа түйіндеріне таралуы əбден мүмкін. Сүт безінің қатерлі ісігі кезіндегі сыртқы сипатына 
суреттеме беретін болсақ, көлемінің тім кішірейіп кеткенін немесе шектен тыс ұлғайыпкеткенін 
байқауға болады [34]. 

Ал фиброзды-кистозды мастопатия кезінде бұл сипаттар түйін саны мен қатылығы жəне 
аурпатлық белгілерімен анықталады. УДЗ зерттеулер арқылы ғана маммографиялық кескін мен 
биопсиялық материалдан соң ғана ондағы түйінің көлемі мен тығыздығының мөлшерін нақты 
анықтауға болады [35]. 
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Cонымен, сүт безінің құрылымы мен клеталық деңгейдегі зақымдануларынан туындайтын 
патологиялық аурулар аталған мүшенің қатерлі ісік түрлерімен салыстырғанда қатерсіз ісік тү-
рінде өте жиі кездеседі. Науқастарға маммография, ультра дыбысты зерттеу, кеуде бөлімінің 
магнитті резонансты томографиясы, пункциялық биопсиялар түрлерін қолдана отырып сүт безінің 
қатерсіз ісігін анықтап, хирургиялық тəсілдер қолданбай-ақ емдеу жолдары ұсынылады [36].  

Аталған сырқаттың қатерлі ісік түрлері əйел адамдар өмірінің екінші онжылдық кезеңдерінен 
басталып, төртінші жəне бесінші он жылдық кездерінде яғни менапаузалық кезеңдерде қарқынды 
дамитыны зерттелінген [37, 38]. 

Мақала тақырыбына өзек болып отырған сүт безінің фиброзды кистозды түрінің қатерлі ісікке 
алмасу қауіпі бар болғандықтан аталған аурулардың кездесу жиілігі, емдеу жолдары, əйел адамдар 
өміріне қауіптілігі жақтарынан əдеби деректерге, ғылыми мақалаларға сілтеме жасай отырып 
сипаттама беруге тырыстық.  

Сүт безінің қатерлі ісігінің туындау деңгейлері. Қатерлі ісік аураларының қазіргі кезде ға-
сыр дертіне айналып отырғаны даусыз. Əлемнің дəрігерлері мен ғалымдарының назарын аударып 
отырған бұл сырқаттың алдын алу мен емдеу жолдары бағытында қаншама еңбектер жасалынып, 
ғылыми-зерттеу жұмыстары жан-жақты жүргізілуде. Емдік нəтижелерінің жан-жақтылығы, сыр-
қаттың клеткалық деңгейінен басталып, дəрілік препараттарды толыққанды жүйелі қолдана 
отырып, сырқаттың адам ағзасының өзге жүйелері мен мүшелеріне зақымын тигізбеу мақсатында 
мүшені хирургиялық ота жасау арқылы алып тастау жолдарына дейін қарастырылуда.  

Сүт безінің рагы немесе қатерлі ісігі басқа да қатерлі құрылымды ісіктер секілді ағзада қалып-
тасады. Бір немесе бірнеше майлы ұлпалардың мутациялық өзгерістерінің нəтижесінде жылдам 
көбеюінен ісіктер пайда болды. Өз кезегінде ол ісіктер жақын жатқан ұлпаларға көшіп немесе ме-
тастаздық қабілетінің нəтижесінде ісіктің ошақтарына айналады [2, 12, 39].  

Көп жағдайда сүт безінің қатерлі ісіктері сүт безінің сүт жолы немесе өзектеріне туындай-
тындықтын онколог дəрігерлер өзекті карцинома деп те атайды. Көп жағдайда қатерлі өсінділер 
сүт безінің түйіндерінен туындайтындықтан қатерлі ісіктердің мұндай сипатпен кездесуін лобу-
лярлы карцинома деп атайды. Дегенмен де қатерлі ісіктің өсінділері май ұлпаларының басқа да 
ұлпаларынан дамитынында ескеруіміз жөн.  

Сүт безінің қатерлі ісігінің нақты даму этиологиясы туралы ақпарат жоқтың қасы. Сондықтан 
да туындауға себеп болатын факторларды атап кетер болсақ: жас ұлғаюы, гормональды препарат-
тарды ретсіз қолдану, сүт безінің жарақаттары, радиациялық сəулелер əсері, менструалды циклдың 
ерте басталуы бедеулік, шылым жəне алкогольді ішімдіктер пайдалану, қант диабеті, анасы немесе 
əпке-сіңілілілерінде қатерлі ісіктің болуы, туыстарының бірінде сүт безі немесе жұмыртқалық без-
деріндегі қатерлі ісіктің болуы, BRCA-1немесе BRCA-2 гендерінде мутациялық өзгерістердің 
туындауы, сүт безіндегі қатерсіз түзінділердің болуы (мастопатия), т.б. 

Əдебиеттерде сүт безінің қатерлі ісігінің дамуына себепші негізгі факторлардың біріне жас 
кезеңдерінің ұлғаюын атап көрсетеді. Сандық мəліметтерге қарайтын болсақ, 40 жастан асқан 
əйелдерде 0,5 %-ы яғни 231 əйелдің бірі қатерлі ісікке душар болса, 40-60 жас аралығындағы əйел-
дердің 4 %-ы, яғни 25 əйелдің біреуі, ал 60-80 жас аралығында 7%-ы бұл дегеніміз 15%-ға жуығы 
осы жас кезеңдерінде аталған дертке шалдығады екен. 90 жасқа дейінгі өмір сүретін əйел адам-
дардың əрбір жетіншісі (14,3%) осы дерттен жапа шегетіні аталынып көрсетеді [40, 41].  

Ал, елімізде сүт безінің қатерлі ісігі басқа ісік түрлерімен салыстырғанда 20,3 пайыздық көр-
сеткішпен бірінші орында тұрса, өлім жағынан екінші орынды құрайды екен. Сүт безінің қатерлі 
ісігі кезінде алғашқы белгілердің байқалмауы басқа да қатерлі ісіктің белгілеріне сай заңдылық-
тардың бірі болып келеді. Көп жағдайда алғашқы белгілері қолтық асты бөліктерде түйіндердің 
пайда болуы мен ауырсынулары арқылы байқала бастайды. Бұл сипаттаңы бір ерекшелігі мақа-
ланың басында сипаттама бере кеткен фиброзды-кистозды аурудағы белгілерге тəн жəне басқа да 
қатерсіз өсінділер кезінде де осы ерекшеліктер байқалады [42].  

Сүт безіндегі патологиялық өзгерістердің пайда болу қауіпі туындаған жағдайда үй жағдайын-
дағы бақылау менструалды циклдың аяқталған кезінде бақылау тиімді болмақ. Ауырсыну деңгейі-
нің артуы мен қауіп туындаған жағдайда дəрігер маммологқа көріну, қажет болған жағдайда 
биопсиялық материал тапсыру сырқаттың алдын алуға тиімді болмақ.  
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Сүт безінің қатерлі ісігінің тəн сипаттарға тоқталатын болсақ: сүт безі маңындағы терінің 
қатаюы, сүт безі маңындағы терінің тартылыуы, тері эрозиясы, терінің қызаруы, сүт безінің сим-
метриясының өзгеруі, сүт безінде түйіннің болуы.  

Сүт безінің қатерлі ісігін емдеу барысындағы жүргізілетін ем-домдар қатерлі ісіктің деңгейі 
немесе дəрежесіне тікелей байланысты. Химиотерапиялық ем ретінде қолданылатын препараттар 
қатерлі ісіке қарсы оларды жоюға бағытталған негізде болады. Химиотерапияның тиімділігі 
туралы сауалдарға келетін болсақ, əсерін 1-2 аптадан кейін-ақ байқауға болады. Дегенмен жүрек 
айнуы, қанның зақымдалуы жəне шаштың түсуі секілді жанама əсерлері де жоқ емес. Сүт безінің 
қатерлі ісігі кезінде қолданылатын химиотерапияның екі түрі болады. Олар: адьювантты жəне 
емдік химиятерапия [43, 44].  

Адьювантты химиятерапияны қомыша немесе профилактикалық деп те атайды. Ол опера-
цияға дейін де кейін де қолданылады. Бұл терапияның негізгі мақсаты, ісіктің химиялық препарат-
тарға сезімталдылығын анықтауға негізделген. Бұл əдістің əлсіз тұстары сол ота уақытын шеге-
руге, ісіктің гистологиялық сипатын анықтау барысында қиыншылықтар тудыратыны жəне 
прогестерон мен тестостерон рецепторларын анықтаудағы қиындықтар тудыратындығында. 

Қатерлі ісік кезіндегі қолданылатын емдік химиятерапия алыс жатқан мүшелерге метастаз 
берген кезде қолданылады. Ал индукциялы химиотерапия сүт безіндегі жергілікті ісік көлемінің 
мөлшерін азайтуға, ота жасауға кеңінен қолданылатын шараның бір түрі [45, 46].  

Ал фиброзды-кистозды мастопатия кезінде көп жағдайда гормональды препараттармен емдеу 
бағытталған. Сонымен қатар емдеу барысында кеңінен қолданылған препараттардың бірі Даназол 
препараты. Емдік əсерінің нəтижелілігін ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін ғана көруге болатын бұл 
дəрілік заттың жанама əсеріне байланысты, фиброзды мастопатиядан зардап шегушілердің көп-
шілігі қолданудан бас тартқан. Ұзақ қолданыстан соң дауыс ырғақтарының жуандауы жəне ер 
адамдарға тəн мұрттың қалыңдауы (маскулинизация) секілді өзгерістер нəтижесінен соң қабыл-
дауды тоқтатқаны туралы да деректер жиі кездеседі. 

Қорытынды. Əйел адамдардағы сүт безінің сырқаттарының ағза жүйелерінің қызметінің 
төмендеуіне əкеліп қана қоймай өміріне қауіп төндіретіні де толығымен ғылыми негіздемелерге 
сүйене отырып түсіндіріледі. Көп жағдайда сүт безінің фиброзды-кистозды мастопатиясы кезіндегі 
сырқаттық сипатқа қарамастан назар аудармау, ғасыр дерті болып отырған қатерлі ісікке əкелетіні 
анықталып отыр.  

Ағза мүшелері мен жүйелерінің құрылымының физиологиялық жұмысының бұзылуына 
əкелетін негізгі факторларға сыртқы орта стресстік жағдайларымен қатар, дұрыс тамақтанбау, 
ұйқының ретсіздігі, салауатты өмір салтын сақтамау т.б. да жағдайлар тікелей əсер ететін ескерсек, 
уақытында дəрігерлік тексерулерде өту де қатерлі ісік аураларының алдын алуға мүмкіндік береді.  
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