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ОЙЫҚ ЖАРАЛЫ КОЛИТ ЖӘНЕ КРОН АУРУЫ КЕЗІНДЕГІ ТОЛЛ ТӘРІЗДІ ТӘРІЗДІ 
РЕЦЕПТОРЛАРДЫ КЕШЕНДІ ТАЛДАУ 

 
Түйін Ішектің қабыну ауруы (жаралы колит және Крон ауруы) гастроэнтерологияның негізгі проблемасы болып 
табылады. Олар белгісіз этиологиямен, күрделі патогенезімен, қайталанатын рецидивтермен өмір бойғы ағымымен 
және көбінесе мүгедектікке әкелетін асқыну қаупімен сипатталады. Сонымен қатар, Қазақстандағы бұл аурулардың 
ерекшеліктері нашар зерттелген бағыт болып қала береді, өйткені патологияны талдау тек сипаттамалық негізде 
болады. 
Түйінді сөздер: жаралы колит, генетика, Толл тәрізді рецепторы. 
 
Туа біткен иммунитет адаптацияның уақтылы 
активтенуіне әсер етеді және көбінесе оның 
табиғатын анықтайды. Генетикалық факторлармен 
қатар ішек микрофлорасы ІҚА басталуын қоздырады 
[1]. Туа біткен қорғаныс механизмдері патогендермен 
күреседі. Олардың реакциясының жылдамдығы 
бактериялар мен вирустардың (липополисахаридтер, 
пептидогликандар, флагелиндер, липопротеидтер) 
жиынтығы болып табылатын патогендермен 
байланысты молекулалық заңдылықтардың пайда 
болуына тікелей байланысты. Толл тәрізді 
рецепторларының ашылуымен туа біткен қорғаныс 
механизмін түсіну айқындала түсті. Бір нұсқаға 
сәйкес [2] Олар аурудың патогенезінде маңызды рөл 
атқарады. Патогендермен байланысты молекулалық 
заңдылықтарды уақытында тану адаптивті 
иммунитеттің пайда болуын ынталандырады. 
Толл тәрізді рецепторларының ашылуы неміс 
ғалымы Кристиан Нусслейн-Волхардтың есімімен 
байланысты. Ол 1985 жылы жеміс шыбындарынан 
анықтаған ген эмбрионның дамуы кезінде 
поляризацияға ғана емес, сонымен қатар 
саңырауқұлаққа қарсы әсерге де жауап берді. 
Микроорганизмдердің патогендермен байланысты 
молекулалық заңдылықтар (бұдан әрі - PAMP) 
көмегімен пагонмен ассоциациясы C. Джейньюэйдің 
«Үлгіні тану туралы» теориясында ұсынылған. 
Кейінірек ұқсас рецептор жеке тұлғаның 
моноциттерінде де болды. Толл тәрізді рецепторы 
деп аталады.Қазіргі ғылым адам бойында 
тышқандардан көп, 11 ақылы-рецептор ашты, 
мұндай рецепторлар патогендермен тікелей 
байланыста болатын барлық сүтқоректілер 
клеткаларында кездеседі [3]. 
Толл тәрізді рецепторлары құрылымы бойынша 
трансмембраналық ақуыздар болып табылады, 
оларға 3 негізгі бөлік кіреді: лигандпен байланысуға 
жауапкершілік аймағы, TIR домені және ақуыздың 
жасуша мембранасына жабысу орны [4]. Толл тәрізді 
рецепторының негізгі қызметі - патогендік затты 
тану, қауіптілік туралы сигнал беру және 
микрофлораның инфекциясын болдырмау үшін 
жауап шараларын қабылдау. Осылайша, бұл рецептор 
туа біткен және жүре пайда болған иммунитеттің 
теңдестірілген жұмысына жауап береді. Әрбір 
рецептордың ағзаның шетелдік агентке реакциясын 
тудыратын өзіндік лигандасы бар. Мысалы: TLR 2 
грам позитивті бактериялардың липопротеидтері 
мен пептидогликандарына, TLR 4 - грамоң 

бактериялардың липополисахаридтері, ал TLR 6 - 
ашытқы зимозандарына сәйкес келеді [5]. Сондықтан 
ақылы рецепторлардың жұмысының бұзылуы 
жоғарыға да, төменге де әртүрлі аурулардың себебі 
болуы мүмкін. Функцияның әлсіреуі иммунитет 
тапшылығын көрсетеді, ал күшеюі қабыну ауруы 
және организмнің оның жасушалары мен тіндеріне 
зиянды реакциясы бар екендігін көрсетеді [6]. 
Ақылы рецепторға қызығушылық артып келеді, 
әсіресе гематологиялық патология саласында. 
Онкологиялық процесте ол екі жақты рөл алады. Бір 
жағынан, бұл ісікке қарсы іс-әрекеттің қатысушысы, 
екінші жағынан, патогенді ісік жасушаларына 
иммундық жауаптан жалтаруға көмектеседі [7]. 
Рецептор бүйрек жеткіліксіздігіне айналатын бүйрек 
патологиясының дамуына ықпал етеді. Ішектің 
қабыну ауруларының дамуына қатысты Толл тәрізді 
рецепторларының рөлі туралы ортақ пікір жоқ. 
Зерттеу барысында Э.А.Абубакирова жара колиті бар 
науқастарда тоқ ішектің терминальды бөлімдерінде 
TLR2, TLR4 жоғарылағанын анықтады [8]. Осылайша, 
ішектің шырышты қабығының әртүрлі 
сегменттеріндегі экспрессияның бұзылуы ІҚА 
басталуының факторларының бірі болуы мүмкін. 
Д.М.Самарканованың Крон ауруы мен ойық жаралы 
колитпен ауыратын науқастардан алынған 
биопсиядағы TLR 2, 3, 4, 5 мінез-құлқын талдауға 
негізделген зерттеуі маңызды [9]. Нәтижесінде келесі 
қорытындылар алынды: 
1. TLRs 2 және 5 генетикалық процестің айтарлықтай 
өзгеруімен сипатталмайды. Алайда TLR 2 
зақымдалған (қабыну) ламина-проприа 
жасушаларында белсенді өзгерістерді көрсетті. TLR 5 
үшін процесс жасуша беттерінде қарқынды жүреді. 
Авторлар аурудың патогенезіне жасуша 
қабырғасының бактериялық компоненттерінің әсер 
етуінің мүмкін еместігін атап өтті. 
2. TLR 3 мәні сау адамда жаралы колитпен ауыратын 
науқасқа қарағанда жоғары. Бұл рецепторды 2 
аурудың айырмашылығын көрсету үшін пайдалануға 
болады. 
3. TLR 2 генетикалық процесінің қарқындылығы 
айтарлықтай өзгерді. Қабыну процесі болған кезде 
оның мәні айтарлықтай өсті. 
4. Осыған ұқсас зерттеу жүргізген Д.В.Себляковтың 
[10] Әртүрлі нәтижелері болды. Ол жаралы колитпен 
ауыратын науқастар үшін TLR 5 генетикалық 
процесінің қарқындылығының төмендеуін жазды. 
Негіздеме ретінде ғалым эпителий жасушаларының 



жанындағы лиганд молекулалары санының көбеюін, 
қабыну үдерісімен расталды. 
5. З.М.Галеева [11] Ішектің қабыну аурулары мен 
NOD2 және TLR4 Asp299Gly полиморфизмі 
арасындағы байланысты және қабыну процесінде 
грам-позитивті және грамтеріс микрофлора 
жұмысындағы тепе-теңдікті негіздеді. 
Патологиядағы ішек шырышты қабығының 
биопсиясындағы TLR 8 экспрессиясының 
жоғарылауын ғалымдар тобының зерттеуі 
дәлелдейді [12]. Алайда, барлық дерлік ғалымдар TLR 
8 ІҚА патогенезінің факторларының бірі бола алады 
деген ортақ пікірге келді. TLR ішектің гомеостазын 
шетелдік агенттерге қатысты ерекше мінез-құлқына 
және қалыпты жағдайды патогендік микрофлорадан 
ажырата білуіне байланысты сақтауға мүмкіндік 
береді [13]. 
6. Шырышты бетті патогендерден қорғау TLR 
активациясы кезінде микробқа қарсы пептидтердің 
қарқынды синтезінің арқасында мүмкін болады. 
Микробқа қарсы пептидтер иммундық функцияны 
белсендіруде қосарланған рөл атқарады [14]. Бір 
жағынан, олардың синтезі шетелдік агентті енгізу 
немесе эпителий бетіне зақым келтіру арқылы 
жеделдейді. Екінші жағынан, олардың саны қабыну 
үдерісіне байланысты көбейеді. Ішек гомеостазын 
сақтауда және ішек микрофлорасын бақылауды 
қамтамасыз ететін негізгі рөлді микробқа қарсы 
пептидтер атқаратыны анық. Бұл ақуыз 
молекулалары туа біткен иммунитеттің бөлігі болып 
табылады. Денедегі олар эндогендік 
антибиотиктердің рөлін атқарады, өйткені олар 
микроорганизмдердің цитоплазмалық 
мембранасының құрылымы мен қызметін бұзады, 
оларды бұзады. 
7. Лактоферрин - микробқа қарсы пептидтердің 
өкілдерінің бірі. Бұл трансферриндер тұқымдасының 
көпфункционалды ақуызы. Оның айрықша 
ерекшелігі - ішектің қабыну аурулары мен тоқ ішек 
рагына жоғары сезімталдығы [15]. Ақуыз келесі 
функцияларды орындайды: бактерицидтік, вирусқа 
қарсы, иммуномодуляция, дезинфекциялау және 
тасымалдау. Экзогендік лактоферрин 
проинфамматикалық интерферон-γ (IFN-γ), IL-1, IL-6 
және ісік некроз факторының өзгеруін тудырады 
және IL-5 және IL-10 өндірісін азайтады. Бұл нәтижеге 
Lf молекуласының оң зарядталған N-терминал 
аймағының липосахаридті байланыстыру қабілеті 
арқасында қол жеткізілуі ықтимал [16]. 
Лактоферриннің CD14-пен жанасуы кезінде 
лейкоциттерді ішектің қабыну аймақтарына 
бағыттайтын молекулалардың синтезі және 
иммундық жасушалардың белсенділігі жүзеге 
асырылады. Сондай-ақ, бұл полифункционалды 
ақуыз транскрипция факторларын тежейді. Ол 
зақымдалған жасушалардан бос темірді 
байланыстырады және улы радикалдарды жояды. 
Бұл оның қабынуға қарсы функциясын көрсетеді. 
Лактоферрин АІЖ-нің болуының индикаторы бола 
алады, өйткені қабыну процесі оның қандағы және 
басқа биологиялық сұйықтықтардағы 
концентрациясын жоғарылатады. Бірқатар 
зерттеулерде [17,18] осы ақуыздың деңгейі мен Крон 
ауруы және жаралы колитпен ауыратын 
науқастардағы қабыну процесінің белсенділігі 
арасындағы байланысты ерекше атап өтті. Фекальды 
лактоферринді емдеу тиімділігінің көрсеткіші 
ретінде қарастыруға болады. 

             Ақуыздың диагностикалық маңызы 
Г.С.Жүнісовтің зерттеуінде расталған [19]. Ғалым ІБА 
науқастарындағы нәжіс ақуызының деңгейі ішектің 
қабынбайтын патологиясы бар науқастарға 
қарағанда бірнеше ондаған есе жоғары екенін 
анықтады. Оның экспериментіне респонденттердің 
үш тобы қатысты: ББА-мен ауыратындар, 
қабынбайтын сипаттағы ішек патологиясы бар 
науқастар және сау адамдар. Р.Сидхудың зерттеулері 
практикалық маңызы бар. Оның мақсаты - ІҚА 
диагностикасының инвазивті және инвазивті емес 
әдістерін салыстыру. Нәтижесінде ғалым нәжісті 
лактоферрин ауруды анықтаудың негізгі әдісі бола 
алады деген қорытындыға келді. Оның негізінде 
инвазивті әдістерді қолдану туралы нұсқаулық 
қалыптастыру керек, мысалы: бейне капсула 
эндоскопиясы үшін [20]. 
Ю.А.Мартынов [21] Науқастарда гистологиялық, 
клиникалық және эндоскопиялық параметрлермен 
Лактоферрин деңгейіне салыстырмалы талдау 
жүргізді. Алынған нәтижелер араласады. Нәжісті 
лактоферриннің ойық жаралы колит кезінде 
сезімталдығы 80%, Крон ауруында - 82% құрайды. Ол 
терапияның тиімділігі мен шырышты қабығының 
жазылу дәрежесін бақылай алады. Операцияланған 
науқастарда ақуыздың жоғары деңгейі рецидивті 
көрсете алады. Алайда, лактоферриннің төмен немесе 
қалыпты деңгейін ішек гомеостазының толық 
қалпына келуі деп түсінуге болмайды. Ресей 
медициналық ғылымдары академиясының 
денсаулық сақтау ғылыми орталығының ғалымдары 
бұл маркердің ішектің ішектің жеңілуіндегі 
маңыздылығын атап көрсетеді, бұл аурудың ақуыз 
бен эндоскопиялық белсенділігі арасындағы 
корреляцияға байланысты [22]. Зерттеу барысында 
ойық жаралы колит кезінде ақуыз гистологиялық 
және эндоскопиялық белсенділік индекстерімен 
корреляцияланатынын атап өтті. Крон ауруында тек 
гистологиялық индекстермен байланыс бар. 
Осылайша, лактоферрин ішектің қабыну және қабыну 
емес ауруларының диагностикалық құралы бола 
алады. 
Асқазан-ішек жолдарының шырышты қабаты 
патогендік бактерияларға жолында табиғи тосқауыл 
болып табылады, сондықтан оны қорғауды күшейту 
қажет. Экрандық функция туа біткен және жүре пайда 
болған иммундық жүйенің жақсы жұмыс істеуі 
арқылы көрінеді. Лактоферрин, шырыш, лизоцим 
және цитокиндер туа біткен иммунитеттің құралы 
ретінде әрекет етеді. Алынған иммунитет 
антиденелермен ұсынылған. Олардың бірі - 
патогендік микроорганизмдермен берік байланыс 
түзетін, сол арқылы олардың одан әрі таралуына жол 
бермейтін секреторлық иммуноглобулин А (бұдан 
әрі: SIgA) [23]. 
SIgA жиі жергілікті иммунитеттің маркері деп 
аталады. Оны шырышты қабықтағы 
активтендірілген В клеткалары шығарады және оны 
құрастыру дене мүшелерінің маңызды 
қабырғаларында жүзеге асырылады, сондықтан оның 
биологиялық сұйықтықтағы деңгейі дәрігерлерді 
қызықтырады. Бұл патологиядағы секреторлық 
иммунитеттің көрсеткіші ретінде әрекет етеді және 
терапияның тиімділігін сипаттайды. 
Иммуноглобулин А-ны қан сарысуынан анықтауға 
болады. Патологияны оның қан сарысуының көбеюі 
дәлелдейді, бұл зақымдалған жасушаларда белсенді 
синтезге байланысты [24]. 



Иммуноглобулиннің төмен деңгейі де теріс. Бұл 
тағамдық аллергия, целиакия ауруы және 
аутоиммунды ауруларға бейімділік туралы айтуы 
мүмкін. Заманауи ғылымда әртүрлі биологиялық 
субстраттардағы А иммуноглобулинінің мінез-
құлқын талдауға арналған зерттеулердің аз қоры бар 
екенін атап өткен жөн. Сонымен, В.С.Рахметова мен 
А.Б.Оразбаеваны зерттеу кезінде индикатордың 
төмен деңгейі жаралы колитпен ауыратын 
науқастардың биопсиялық үлгілерінде тіркелді [25]. 
Е.А.Пономарева мен Ю.А.Воеводина ІҚА 
пациенттеріндегі иммуноглобулин деңгейі дәнекер 
тін аурулары бар науқастардағы мәнімен 
салыстыруға болатындығын мәлімдеді [26]. 
В.Я.Шварц ІҚА пациенттері мен целиакия ауруы бар 
науқастардың сілекейіндегі секреторлық 
иммуноглобулин деңгейін салыстырды. Зерттеу 
нәтижелері респонденттердің бірінші санатындағы 
ақуыз мөлшері бірнеше есе жоғары екенін көрсетті 
[27]. 

Сонымен, ІҚА генезисінің себептері тек генетикалық 
және сыртқы факторлар ғана емес, сонымен қатар туа 
біткен иммунитеттің шетелдік агенттермен өзара 
әрекеттесу сипаты және адаптивті иммундық 
жауаптың реакциясының жеткіліктілігі болып 
табылады. Демек, ішек микросферасының 
байламындағы модификация фонында туа біткен 
және адаптивті иммунитеттің элементтерін 
қарастыру қажет. 
 
Қорытынды. Біздің ойымызша, клиникалық, 
эндоскопиялық, морфологиялық және 
иммунологиялық индикаторларды қолдана отырып 
ХБЖ ағымын болжау науқастың өмір сүру деңгейін 
жақсартуға мүмкіндік беретін негізгі және қолдау 
терапиясының тиімділігін бағалау процесін 
жеңілдетеді. Әлеуметтік проблеманы жою үшін 
аурудың этиологиясын және ерте сатысында 
патологияның алдын алу тетіктерін зерттеу қажет.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РЕЦЕПТОРОВ ТОЛЛА ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ И БОЛЕЗНИ КРОНА 

 
Резюме Болезнь внутреннего восприятия (язвенный 
колит и болезнь Крона) является основной проблемой 
гастроэнтерологии. Они характеризовались 
неизвестной этиологией, сложным патогенезом, 
рецидивом с рецидивами по течению по жизни и часто 
приводящим к инвалидности. Вместе с тем, 
особенности этих заболеваний в Казахстане 

остаются слабо изученным направлением, анализ 
патологии носит исключительно характерный 
характер. 
Ключевые слова: язвенный колит, генетика, Толл 
подобные рецепторы. 
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COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TOLL-LIKE RECEPTORS IN ULCERATIVE COLITIS AND CROHN'S DISEASE 

 
Resume Internal perception disease (ulcerative colitis and 
Crohn's disease) is the main problem of gastroenterology. 
They were characterized by an unknown etiology, complex 
pathogenesis, relapse with relapses throughout life and 

often leading to disability. At the same time, the features of 
these diseases in Kazakhstan remain poorly studied, the 
analysis of pathology is extremely characteristic. 
Key words: ulcerative colitis, genetics, Toll-like receptors. 

 
 


