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Түйін. Мақалда ЖҚЖ ауруының  белсенділігіне және клиникалық көрінісіне байланысты, иммунологиялық 
көрсеткіштерінің,  АNА мен ДНҚ тізбегі деңгейінің өзгеру ерекшеліктері  туралы жұмыс жасаған ғалымдардың 
еңбектері қарастырылған. Біздің шолуымызда ЖҚЖ ауруының патогенезі, ANA аутоантиденесі, Антиген Смит (Sm)   
ДНҚ-ға қарсы антидене қарастырылды.  
Түйін сөздер: жүйелі қызыл жегі, аутоиммунды ауру, аутоантидене,  антиядролық антиденелер (ANA), иммунология, 
Ro және La-ға қарсы антиденелер. 
 
Жүйелі қызыл жегі (ЖҚЖ) -  бұл тіндерде және ішкі ағзаларда иммундық қабынулық зақымданудың дамуымен 
жүретін,  патогенезі бойынша жасушалық ядроның әртүрлі компоненттерінде спецификалық аутоантиденелердің 
гиперпродукциясымен сипатталатын белгісіз этиологиядағы созылмалы жүйелі аутоиммундық ауру [1]. Түрлі 
деректер бойынша ЖҚЖ-нің таралуы 100 мың халыққа шаққанда 30-дан 250-ге дейінгі жағдайды құрайды,  аурудың 
клиникалық көріністері мен ауырлығына нәсіл мен этностық тиесілігі елеулі әсер етеді [2-6]. ЖҚЖ-мен ауыратын 
науқастардың 90% - ын бала туу жасындағы әйелдер құрайды, бұл ретте сырқаттанушылықтың шыңы 15-25 жасқа 
келеді [2, 7]. Ауруға тән ерекшелігі-клиникалық көріністердің алуан түрлілігі диагностикалық және емдік 
қиындықтарды тудырады [8]. Ауру бір немесе екі симптоммен дебют жасай алады, бірақ ол шырышты қабаттардың, 
тірек-қимыл аппаратының, өкпенің, бүйректің, жүрек-қантамыр және жүйке жүйесінің (сенімді ЖҚЖ) зақымдауымен  
де сипатталуы мүмкін. Аурудың клиникалық көріністері өте өзгергіш келеді.  Емдеудің тиімділігі көбінесе уақтылы   
қойылған диагнозға байланысты, бірақ клиникалық тәжірибеде пациентте наақты диагностикалық критерийлердің 
болмауына байланысты  қиындық туындауы мүмкін. Ерте диагностикадп  "түсініксіз" қызба, артралгия,  тері 
өзгерістері ("көбелек") көрінуі мүмкін, бірақ бұл белгілер көп жағдайда спецификалық емес және басқа да бірқатар 
ауруларда кездесуі мүмкін [9]. Бар қиындықтарды жеңу үшін ЖҚЖ критерийлерін жетілдіріліп, жаңа диагностикалық 
маркерлерді іздеу жалғасуда [10, 11]. 
Қазіргі таңда ЖҚЖ ауруының белсенділігін және емдеу жұмыстрының сәттілігін бағалау үшін клиникалық 
тәжірибеде шамамен 10 шақты индекстер қолданылады. Олардың көмегімен белгілі бір уақыт аралығында 
белгілердің айқын көрінетін өзгерістерін қадағалауға болады. Әрбір патологиялық жағдайға белгілі бір балл беріледі,  
және соңғы балл қосындысы аурудың қаншалықты ауыр деңгейде екенін анықтайды. Олардың ішіндегі  жиі 
қолданылатындары — SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index), Safety of Estrogens in Lupus National 
Assessment зерттеуінде қолданылған SELENA SLEDAI, BILAG (British Isles Lupus Assessment Group Scale), зақымдану 
индексі SLICC/ACR (Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American College of Rheumatology Damage Index), 
ECLAM  (European Consensus Lupus Activity Measurement) [12].  Көрші Ресейде  ЖҚЖ – ның белсенділігін бағалау үшін  
В. А. Насонованың жіктемесі пайдаланады [13]. 

Этиологиясы 

ЖҚЖ-ның этиологиялық механизмі белгісіз , бірақ ондаған жылдар бойындағы зерттеулердің нәтижесінде көптеген 
бірлестіктер анықталды. ЖҚЖ дамуында генетикалық, гормоналды, иммунологиялық және экологиялық 
факторлардың әсері жоғары .   ЖҚЖ-нің генетикалық әсерлерін зерттеу, ЖҚЖ  мен ауыратын адамдардың тұқым  
қуалаулық әсері жоғары екенін көрсетіп, гендердің бірқатар нұсқаларын табуға әкелді. ЖҚЖ бар аналардың 
балаларына арналған зерттеу 195 баланың 27% - ы АNA үшін оң нәтиже бергенін көрсетті [14].Әдетте, осы 
генетикалық нұсқалардың комбинациясы ЖҚЖ-ның клиникалық көріністеріне әкеледі. Мысалы, С1q комплемент 
компоненті сау адамдарда некротикалық жасуша қалдықтарын (апоптотикалық материал) жояды. ЖҚЖ бар 
науқастарда C1q компонентінің жетіспеушілігі аурудың пайда болуына әкелуі мүмкін. Генетикалық өзгергіштіктің 
екінші мысалы-C4 комплементінің жетіспеушілігі,  белсенді B жасушаларының өзін-өзі жою кезінде анықталған 
компонент. Генетикалық вариациялардың аддитивті әсерлері ЖҚЖ-ның даму қаупін едәуір арттырады[15]. 

Патофизиологиясы 

ЖҚЖ патогенезіне қатысатын механизмдер қарқынды зерттелуде, бірақ осы ізденістерге қарамастан, нақты 
механизм әлі белгісіз. Алдыңғы зерттеулер аутоантиденелердің шамадан тыс көп бөлінуін, иммундық кешендердің 
пайда болуын және тіндердің жанама иммунологиялық зақымдануын көрсетті. Бұл зерттеулерде   әр түрлі 
органдарда байқалатын қабыну, аутоантиденелердің аутоантигендермен қосылып иммундық кешендерде тұнуының 
нәтижесі екені сипатталды [16].Туа біткен иммундық реакцияның дисрегурляциясы ЖҚЖ патогенезінде маңызды 
рөл атқарады. Бұл тіндердің зақымдануына әсер  ететін қабыну цитокиндерінің босап шығуына, сондай-ақ Т-және В-
жасушаларының  активтенуі әкеледі. Бұл өз кезегінде аутоантиденелер өндірісінің артуына әкеледі, ол организмде 
органикалық зақымданулармен сипатталады[16-19].Осы аутоантиденелер өндірісінің ұлғаюы нуклеосомалардың көп 
мөлшеріне қатысты қайталама болып саналады . Нуклеосомалар санының  өсуі апопотоз үрдісінің жеделдетілген 
түрін туындатады. Ол өз кезегінде цитокиндердің ақаулы клиренсін арттырады [18,20].Мұның бәрі мононуклеарлы 
фагоцитарлық функцияның және иммундық кешеннің клиренс тапшылығына қосылады.  Ол өз кезегінде ЖҚЖ –ны 
зерттеуге  және кешенді аурулардың иммунопатогенезін түсіну үшін қолданылады. 

ЖҚЖ –де  анықталған аутоантиденелердің көпшілігі-антинуклеарлы антиденелер (АNA).Олар жасушалардың 
ядролық компоненттеріне бағытталған. Диагноз қою үшін ЖҚЖ - мен ауыратын пациенттерінде ANA анықтау өте 
маңызды. ЖҚЖ-де ең көп сыналған 19- ANA аутоантиденесі  қос тізбекті  (ds) ДНҚ-ға қарсы антиденелер болып 
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табылады [21].  Бұл антидене лер ЖҚЖ -мен ауыратын пациенттердің бүйрек және тері ауруларында кездеседі. 12-
ANA  бір тізбекті (ss) ДНҚ-мен, сондай-ақ РНҚ-мен өзара әрекеттеседі. ANA-ның басқа мысалдары  ретінде Ro және La-
ға қарсы антиденелер, олар жүктілік кезінде  ұрықтың жүрегінің зақымдалуымен байланыста болғаны  анықталған. 
Сонымен қатар бүйрек ауруының белгісі болып табылатын Смитке (Sm) қарсы антиденелер [22-24]. 
Аутоантиденелердің екінші тобы протромбин активаторы кешенінің фосфолипидті фрагментіне, сондай-ақ 
кардиолипинге бағытталған. Бұл антифосфолипидті антиденелер қанның ұюының бұзылуына, сондай-ақ жүктіліктің 
тоқтатылуына әкелуі мүмкін[25]. Осылайша, аутоантиденелер өндірісіне әкелетін гиперактивті В-жасушаларының 
болуы апоптотикалық жасуша материалын алып тастаудың бұзылуымен бірге иммундық кешендердің пайда 
болуына әкеледі. Микроциркуляторлық арнада бұл кешендер қабыну реакциясын тудырады, ЖҚЖ-мен байланысты 
тіндердің қабынуы мен зақымдалуына әкеледі. 

Сонымен қатар аурудың патогенезінде, ЖҚЖ бар науқастарда І типті интерферондар гендерінің жоғары 
экспрессиясы тән – деген гипотезада қолданылады. Бұл гендердің өнімдері - ағзада вирусқа қарсы және 
иммуномодуляторлық рөл атқаратын цитокиндердің өте танымал тобы болып табылады. Сол себептен I типтегі 
интерферондар санының көбеюі де иммундық жасушалардың белсенділігіне әсер етіп, иммундық жүйенің бұзылуына 
әкелуі мүмкін. Нәтижесінде, тотығу үрдісіндегі стресстер клеткадағы оттегінің қалыпты алмасуы мен 
митохондриялық функцияның бұзылуы сияқты  үрдістер аурудың дамуына ықпал етуі мүмкін. Қабынуға қарсы 
цитокиндердің, тіндердің зақымдалуының және ЖҚЖ - ні сипаттайтын басқа да процестердің жоғарылауына 
байланысты, белсенді оттегінің мөлшері көп түзіледі (АФК), бұл аутоантигендердің тұрақты ағымына және 
нейтрофилдердің арнайы өліміне – нетоздың жүруіне (NETosis) ықпал етеді. Бұл үрдіс патогендерді ұстауға арналған 
нейтрофильді жасушадан бөлек, қақпандардың (NETs) пайда болуымен аяқталады. Өкінішке орай, ЖҚЖ жағдайында 
бұл үрдістер қожайынға кері әсер етеді: бұл тор тәрізді құрылымдар негізінен жегілік аутоантигендерден тұрады [26]. 
Міне, осылайша тұйық шеңбер пайда болады: аурудың өршуі, тіндердің зақымдануы АФК мөлшерінің ұлғаюына 
әкеліп соқтырады, бұл ұлпалардағы бұзылу үрдістерін жылдамдатады [27], иммундық кешендердің түзілуін 
күшейтеді және интерферон синтезін ынталандырады.  

ЖҚЖ қалай анықтауға болады? 

ЖҚЖ – ның ең танымал, бірақ жиі кездесе бермейтін көрінісі – бұл бет пен мұрын көпірінде бөртпе пайда болады [28]. 
Пайда болған бөртпе көп жағдайда көбелек пішіндес болуы мүмкін. Терінің  зақымдануы науқастардың 55-90% - да 
байқалады. Алайда, науқастарда ауру белгілері әртүрлі комбинацияларды қалыптастырады. Аурудың көптеген 
белгілері ерекшеліксіз болғандықтан қызыл желкенді анықтау өте қиын. Сонымен қатар буындары ісініп, 
ауырсынып, лимфа түйіндері ұлғайып, ауыздарында ойық жаралар пайда болып, алопеция және асқазан-ішек 
жолдары жұмысының бұзылулары мүмкін [29]. Кейбір науқастарда тіпті аффективті, когнитивті бұзылулар, 
психоздар, қозғалыстың қиындауы мен миастения пайда болуы мүмкін [30]. Сол себептен 2015 жылы осы ауруға 
арналған конгресте жалпы салалы Вена қалалық клиникалық ауруханасының (Wiener Allgemeine Krankenhaus, AKH) 
дәрігері  Йозеф Смолен (Josef Smolen) ЖҚЖ – ны  "әлемдегі ең күрделі ауру"деп атаған. [30]. 

ЖҚЖ  аутоиммунды бұзылыстың прототипі , бастапқы уақытта бір немесе бірнеше п о үағзаны зақымдаумен білініуі 
мүмкін, ал уақыт өте келе, ауыспалы кезеңнен кейін қосымша белгілері пайда болуы мүмкін. Тірек-бұлшықет, тері, 
бүйрек, неврологиялық, гемотологиялық, қантамырлар, тыныс алу, асқазан – ішек және т.б. сияқты ұлпалар ЖҚЖ- 
ның салдарынан зақымдануы мүмкін. Гемотологиялық белгілер (қанның формалық элементтерінің, ұйытушы және 
фибринолитикалық факторлар мен соларға байланысты жүйелердің бұзылулары)  ЖҚЖ кезінде әртүрлі және жиі 
аурудың жалғыз көрнекті белгісі болып табылуы мүмкін [30-33].   

Иммунологиялық көрсеткіштері 

Иммундық ауруға күдікті пациентті бағалауда зертханалық зерттеулер өте пайдалы.  Алынған нәтижелер диагнозды 
растауға, аурудың ауырлығын бағалауға, болжамды бағалауға және аурудың белсенділігін бақылауға пайдалы [34]. 
Толық емес тромбопластиннің белсенді протромбиндік уақытын немесе екеуін де ұзарту сияқты коагуляциялық 
зерттеулер ингибирлеуші коагуляция факторының болуын болжайды, олар MI-ге қосалқы антифосфолипидтік 
синдромда болуы мүмкін.  Бұлшықет ферменттері деңгейінің жоғарылауын миопатия болса байқауға болады [34]. 
Зәрді талдау бүйректің зақымдануын (гломерулонефрит және интерстициальды нефрит) бағалау үшін қолданылады, 
мұнда ол протеинурия, гематурия немесе белсенді зәр шөгіндісін (лейкоциттер немесе қызыл қан жасушалары) 
объективтей алады [35].Қабынуға жауап ретінде сарысу ақуыздарына қатысты олар бауырмен стресс пен 
белсенділікке байланысты қабынуға жауап ретінде шығарылады. IL-1, IL-6 және TNF-α сияқты қабынуға қарсы 
цитокиндер ЖҚЖ реактивті ақуыз (ПТР), фибриноген және гаптоглобин сияқты кейбір өткір фазалық реагенттердің 
синтезін тудырады, олар ЖҚЖ-де жоғарылаған [36].   

Антиядролық антиденелер (ANA) - бұл әртүрлі ядролық және цитоплазмалық аутологиялық компоненттерге қарсы 
әрекет ететін иммуноглобулиндер [37]. Айналымдағы АNA-ның үш түрі сипатталған.  Олардың біріншншші  барлық 
адамдарда салыстырмалы түрде кішкентай және табиғи деп аталатын Ана есімдеріне қатысты [37,38]. Ананың екінші 
тобы - инфекциялық процестер нәтижесінде пайда болатындар;  олар аутоиммунды аурулардың клиникалық 
көріністерімен байланысты емес және оларды тудырған инфекциялық процесті шешкеннен кейін олардың титрлері 
азаяды [38].  Үшінші топ - АNA аутоиммунды, олардың екеуі де аутоиммунды төзімділікті жоғалтқаннан кейін екінші 
ретті және шығу тегі көп факторлы болып табылады [39]. Қазіргі кезде АNА-ны анықтаудың ең көп қолданылатын 
әдісі 1950 жылы Koons және басқалар жасаған жанама иммунофлуоресценция (IFI) болып табылады [38] және 
субстрат ретінде тышқан бауыры немесе бүйрек тілімдерін қолданған [40].  Жақында АNA HEp-2 және HeLa 
жасушалық сызықтарын субстрат ретінде қолданып ашылды, олар өсудің қарапайымдылығы бойынша бірінші, ең 
кең қолданылатын.  IFA арқылы ANA-ны жасуша сызықтарынан анықтау оның жоғары сезімталдығына байланысты 
аутоиммунды аурулар диагнозын қолдайтын алғашқы зертханалық зерттеу болып саналады.  Алайда, оның 
салыстырмалы түрде төмен спецификасын ескере отырып, диагностика үшін Ананың сезімталдығы мен ерекшелігін 
арттыру үшін аса сезімтал және спецификалық әдістерді қолдану қажет [41].  ЖҚЖ-де ең көп таралған ANA 



флуоресценциясының үлгілері басқалармен бірге біртекті, перифериялық және дақ болып табылады;  олардың 
диагностикалық көмегін саралау және титрлеу.  

 Біркелкі немесе диффузиялық өрнек - бұл гистондарға қарсы бағытталған антиденелер құрған өрнек.  Антигендері а) 
ДНҚ-ның ең спецификалық болып саналатын ДНҚ-ның екі спиральды құрылымымен байланысты табиғи анти-ДНҚ 
болуы мүмкін анти-ДНҚ шығаратын перифериялық өрнек; б) ДНҚ-ның омыртқасына қарсы екі тізбекті анти-ДНҚ-ны 
жобалау;j) нуклеин қышқылының негіздеріне қарсы әрекет ететін бір тізбекті, денатуратталған ДНҚ.  Дақты немесе 
түйіршікті өрнек - бұл рибонуклеопротеинге антидененің үлгісі.  Әр түрлі нұсқалары бар: а) өрескел астық үлгісі 
(анти-RNP және анти-Sm) б) ұсақ дәнді үлгіні (анти-Ro, анти-La) [42-44].   

ДНҚ-ға қарсы антиденелер аурудың белсенділігін диагностикалау және бақылау үшін маңызды маркерлер болып 
табылады, шын мәнінде, бұл сіз белсенділікті бақылау үшін қолдануға болатын жалғыз антидене. ДНҚ-ға қарсы 
жоғары деңгей, көбінесе гипокомплементемиямен байланысты, ЖҚЖ  белсенділігімен осылай байланысты лупус 
нефритіндей [45].   

 Антиген Смит (см) қатты  ЖҚЖ-ге тән, бірақ ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың тек 25% -ында кездеседі.  Антиген 
U1RNP сонымен қатар SLE пациенттерінде, сондай-ақ склероз кезінде дәнекер тіннің жүйелі немесе аралас ауруында 
кездеседі.  SSA (Ro) және SSB (La) ядролық антигендері ЖҚЖ бар науқастарда, сондай-ақ Sjogren синдромы бар 
науқастарда кездеседі.   

Анти-Ro/анти-La болуы тері астындағы қызыл жегі ауруымен байланысты, бірақ ауыр бүйрек белсенділігі жоқ;  
сонымен қатар осы антиденелердің плацентарлы ауысуы бар нәрестелік ЖҚЖ  кезінде жарық сезгіш бөртпелер, туа 
біткен жүрек блоктауы немесе екеуі де пайда болады [46,47].   

 Комплемент жүйесі ЖҚЖ-де маңызды роль атқармайды. Штепсельдің рөлі күрделі, өйткені аурудың өршуіне жол 
бермейді және оған қатыса алады.  ДНҚ мен гистондарға қарсы антиденелер, әдетте, клиникалық көріністердің 
көпшілігінің себебі болып табылады.  Бұл антиденелер комплементтің активтенуін тудырады, сонымен қатар 
иммундық-Fc гамма-рецепторларының реакциясын тудырады (FcyR).Ең маңыздысы, бұл антиденелер бүйрек 
шумағында сақталатын иммунокомплекстер құрайды.  Бұл иммунокомплекстер классикалық комплемент жолын 
белсендіреді және тіндердің зақымдануын тудырады, бұл лупус нефритіне әкеледі [48,49].  Қосылатын каскад туа 
біткен иммундық жүйенің бөлігі болып табылады.  C1q каскадының бастамашысының генетикалық жетіспеушілігі 
орманға қатты бейім.  Классикалық жолдың басқа компоненттеріндегі жетіспеушіліктер немесе мутациялар, өйткені 
C1r, C1s, C4 және C2 сонымен қатар C1q жетіспеушілігімен салыстырғанда аз мөлшерде болса да, қауіпті арттырады 
[50,51].   
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Резюме. В статье рассмотрены труды ученых, работавших над особенностями изменения иммунологических 
показателей, уровня АNА и последовательности ДНК, в зависимости от активности и клинической картины 
заболевания СКВ. В нашем обзоре были рассмотрены патогенез заболевания СКВ, аутоантитела ANA, антитела к ДНК 
антигена Смита (Sm). 
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Resume.The article considers the works of scientists who worked on the peculiarities of changes in immunological parameters, the 
level of ANA and the DNA sequence, depending on the activity and clinical picture of SLE. In our review, we considered the 
pathogenesis of SLE, autoantibodies ANA, and antibodies to the Smith antigen (Sm) DNA. 
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