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Ревматоидты артрит пен буын зақымдануымен жүрген созылмалы бруцеллездегі рентген зерттеулеріне 

салыстырмалы анализ жүргізу мақсатында 99 науқастың ауру тарихына(мұрағат) және тізімде тұрған 

науқастардың амбулаториялық карталарына анализ жүргізілді. Олардың ішінен 44-і РА, диагноз 

клиникалық көріністің динамикасын бақлауларына, лабораториялық мәліметтерге негізделіп және АРА 

(1987, 2004 ж.ж.) диагностикалық критерийлеріне негізделіп қойылды. Алғашқыда 55 науқасқа РА 

диагнозы қойылған, кейіннен, арықарайғы бақылаудан кейін және қосымша зерттеуден кейін 

инфекционистің кеңесінен кейн созылмалы бруцеллезге өзгертілді. Ревматоидты артритте процесске 

саусақ буындары және аяқ басы буындары қатысатындығы, ал бруцелезде ірі буындар мен омыртқа 

бағанасы қатысатындағы дәлелденді. Ревматодты артритке R-кезеңнің этаптылығы тән болды және бір 

R-кезеңнен келесісіне салыстырмалы түрде тез өтетіндігі дәлелденіп отыр.РА пен Бруцеллездің 

дифференциальді диагностикасында R-диагностика шешуші роль атқаруы мүмкін, әсіресе серонегативті 

варианттарда (РА-те–РФ; Бруцеллезде–РА, РХ теріс реакцияларында). Түйінді сөздер: Ревматоидты 

артрит, бруцеллез, рентген зерттеу. 

Бруцеллезбен сырқаттанатын аурулардың белгілі бір тобының ревматоидты артриттегі буын зақымданулар 

суретімен ұқсастығы бар екенін зерттеушілер бұрыннан назар аударған. Ревматоидты артрит пен бруцеллез 

бір бірінен этиологиясымен, патогенезімен, ауру ағымымен және т.б. белгілермен ерекшеленетін екі бӛлек 

ауру. Осы ерекшеліктерге қарамастан, екі ауруда буындық синдроммен жүргендіктен дифференциальды 

диагнозы жиі қиын. Клиникалық кӛріністің ең ұқсастық кезеңі РА пен бруцеллездің дебютінде 

байқалынады, нақты диагноз қою үшін әлі ауруға тән белгілері болмайды. Ең қиындық туғызатыны РА пен 

созылмалы бруцеллездің серонегативті варианты кезінде дифференсация жасау. Диагнозды қоюда және 

буындық синдромның дифференциальді диагностикасында маңызды рольді рентгендік зерттеу атқарады. 

Аурудың диагностикасына бірінші кезекке буындық синдроммен ӛтетін ауруларды жатқызымыз, яғни 

ревматоидты артритте ӛзінің мәнін сақтап қалатыны және үлкен рольді атқаратын диагностикалық тәсіл — 

сүйек және буындардың рентгенографиясы. Рентгендік зерттеу негізіне сүйене отырып 

классификацияларды, буын зақымдану ӛршуінің сандық бағалауларын, дифференциальді диагнозды зерттеп 

дайндады. Тӛмендегі кестеде кӛрсетілгендей буындардың зақымдалулары этаптылығы ревматоидты 

артриттегі маңызды диагностикалық белгі. 

 

Кӛрсетілген ӛзгеріс дамуының кезеңділігі ревматоидты артритке тән. Осы заңдылықтан аутқуды РА 

диагнозына қарама-қайшылық деп қарастыруға болады. Зерттуе мақсаты – Ревматоидты артрит пен буын 

зақымдануымен жүрген созылмалы бруцеллездегі рентген зерттеулеріне салыстырмалы анализ жүргізу. 

Қҧжаттар мен әдістер. Алматы қаласындағы N2 қалалық клиникалық ауруханасының ревматология 

бӛлімшесіне жатқызылған 99 науқастың ауру тарихына(мұрағат) және тізімде тұрған науқастардың 

амбулаториялық карталарына анализ жүргізілді. Олардың ішінен 44-і РА, диагноз клиникалық кӛріністің 

динамикасын бақлауларына, лабораториялық мәліметтерге негізделіп және АРА (1987, 2004 ж.ж.) 

диагностикалық критерийлеріне негізделіп қойылды. Олардың ішінен еркісілер–8-18,1%, әйелдер 36-81,8% 
құрады; Жасы 19 дан 51ге дейін аралықта, орта жас-38,2% құрады; РА ұзақтығы 1 жылға дейін 11-25%, 5 

жылға дейін 15-34%, 10 жылға дейін 7-15,9%, 20 жылға дейін 10-22,7%, 20 жылдан жоғары 1-2,3% құрады. 

Алғашқыда 55 науқасқа РА диагнозы қойылған, кейіннен, арықарайғы бақылаудан кейін және қосымша 

зерттеуден кейін, инфекционистің кеңесінен (проф.Курманова К.Б.) кейн созылмалы бруцеллезге ӛзгертілді. 

Бруцеллез диагнозы серологиялық реакциялар-агглютинация(пластинкалы және кӛлемді-РХ және РА) мен 



верификацияланды. Науқастардың арасынан ерлер мен әйелдердің үлес салмағы тең болды, әйелдер 51%, 

ерлер 49%. Науқастардың жасы 16 дан 69жас, орта жас 42,0 ±10,1 жас. Нәтижелері. Ревматоидты артриттің 

«визитті картасы» ол ұсақ буындардың симметриялы зақымдануы. 1кестеде кӛрсетілгендей ревматоидты 

артритте саусақтардың проксимальді фалангаралық буындардың зақымдалуы сенімді 68,2% науқастарда 

анықталды, қол басының алақан-фаланг буындарының зақымдалуы сенімді 61,4% науқастарда, қол басының 

алақан-білек буындарының зақымдануы 38,6%, аяқ басының фаланг-аралық буындардың 15,9%, табан-

бақайшық буындардың зақымдануы 15,9% науқастарда кездесті. Ал бруцеллез кезінде ұсақ буындардың 

зақымдануы келесідегідей кӛрсеткіш кӛрсетті: саусақтардың проксимальді фалангаралық буындардың 

зақымдануы 19,6% науқаста, қол басының алақан-фаланг буындарының зақымдануы 8,9% науқаста 

анықталса, ал алақан/білезік буындарының зақымданулары мүлдем анықталмады.  

Ревматоидты артритте омыртқа жотасының барлық бӛлімдерінің және сегізкӛ з-мықын буындарын қоса, 

иық, жамбас-сан, тізе сынды ірі буындардың зақымдануы аз пайздық кӛ рсеткіш кӛ рсетті немесе осы 

буындардың зақымданулары мүлдем кездескен жоқ. Тізе буыны 20,5% науқаста, жамбас-сан буыны 2,3% 

науқаста, омыртқа жотасының бел, құймшақ бӛ лігінің зақымдануы науқаста 2,3 % кездесті. РА кезінде иық 

буындарында, илеосакральді буындасуларында, омыртқаның мойын, кеуде бӛ лімдерінде мүлдем ешқандай 

ӛ згерістер болмады. Бруцеллез кезінде ең жиі және тән болғаны келесідегідей буындардың сенімді 

зақымданулары: тізе буыны 41,1% науқаста, жамбас-сан буындары 16,1% науқаста, омыртқа жотасының бел 

бӛ лігі 33,9% науқаста, сегізкӛ з бӛ лігі 12,5%, мойын бӛ лігі 12,5%, кеуде бӛ лігі 3,6%, иық буыны 8,9% 

науқаста кездесті. 

 

Біздің зерттеген бруцеллезбен сырқаттанатын науқастарда сегізкӛ з-мықын буындасуының зақымдануы – 

сакроилеит 14,3% науқаста кездесті, ревматоидты артритте бұл буындасудың зақымдануы кездеспейді және 

біздің зерттеген ревматоидты артриті бар нуқастарда анықталмады. Осы буындасудың зақымдалуының 

анықталуы бруцеллезге күдіктенуге негіз болады, себебі бұл буындасу басым бруцеллезде зақыммдалады 

және осы ауруға патогномиялы болып келеді. Бірақ сакроилеиттің болуы серонегативті 

спондилоартриттермен дифференциальді диагнозды жүргізуді қажет етеді. Сегізкӛ з-мықын 

буындасуындағы ӛ згерістерге дәрігерлер мән бермейді және осыған байланысты бруцеллезді ӛ ткізіп 

жібереді және қате диагноз қойылады. Біздің анализ жүргізілген науқастарда рентген белгілердің 

этаптылығы қатаң сақталады, РА кезінде буын айналасы остеопорозы 100% науқаста, буын саңлауының 

тарылуы 71,1%, Кӛ птеген эрозиялар 28,9%, Бірлі-жарым эрозиялар 13,2%, Анкилоз 34,2%, науқаста 

анықталды және осы этаптылық ревматоидты артриттің диагностикалық критерийлерінің бірі болып 

саналады. Бруцеллезде келесідегідей рентген белгілер анықталды: буын саңлауының тарылуы 83,6%, 



субхондральді склероз 76,4%, анкилоз 9,1%, буын айналасы остеопорозы 7,3%, эрозиялар 1,8% науқаста 

кездесті. Аурудың динамикасында рентген кезеңдердің этаптылығы сақталмады және рентген кезеңдерінің 

ішінен біреуі кӛ п жылдар бойы сақталып тұрып қалғанын және буындар ӛ згеріссіз қалғаны байқалынды 

(бруцеллезі бар науқасты зерттегенде 12,7% науқаста анықталды). Бұл 2-3 кестелерде кӛ рсетілген. 3 кестеде 

кӛ рсетілгендей біздің зерттеуден ӛ ткізілген бруцеллезі бар науқастарда буынның анкилоздануы бірлі-

жарым жағдайда болды, яғни қысқа 2 жыл уақыт ішінде ΙV рентген кезең дамыған, бірақ бұл жағдай тек 

буынның қозғалысының шектелу себебінен дамыған. Анкилоз ревматоидты артритте ерте дамиды, яғни РА 

кезінде рентгенологилық ӛ згерістер ауру динамикасында клиникалық ӛ згерістерден басым озық келеді, ал 

бруцеллез кезінде керісінше клиникалық кӛ ріністер, рентген ӛ згерістер басы озық келеді. Ревматоидты 

артит пен Бруцеллездің R- кӛ ріністерін анализдеп, диагностикалық критерилер анықталды. Ол 4 кестеде 

келтірілген. 

 

 

 

РА этаптылық қатаң сақталады, және осы заңдылықтан ауытқуды РА диагнозына қарама - қайшылық деп 

қарастырылады. Ревматоидты артритте артрозо-артрит екі түрлі буында дамиды, егер артроз бір буында 
дамыса, онда артрит басқа буында дамиды, бірақ бір буында емес. Бруцеллезде артроз – артрит бір буында 



дамиды және оның табылуы осы ауруға күдіктенуге болады. РА клиникалық кӛ ріністері R– кӛ ріністен 

қалық жүреді, яғни науқаста шағымы болмайды, бірақ, R– суретте буындағы ӛ згерістерді кӛ руге болады, 

бруцеллезде керісінше, науқас буындағы ӛ те қатты ауырсынуға шағымданады, бірақ, R– суретте ӛ згеріс 

анықталмайды. Ревматоидты артритте саусақ пен аяқ басы буындары басым зақымданады, бруцеллезде 

басым ірі буындар мен омыртқа жотасы зақымданады. Ревматоидты артритте буындар симметриялы 

зақымданады, ал бруцеллезде симметриялы зақымданбайды. Қорытынды:  

1. Ревматоидты артритте процесске саусақ буындары және аяқ басы буындары қатысатындығы, ал 

бруцелезде ірі буындар мен омыртқа бағанасы қатысатындағы дәлелденді.  

 
2. Ревматодты артритке R-кезеңнің этаптылығы тән болды және бір R-кезеңнен келесісіне салыстырмалы 

түрде тез ӛ тетіндігі дәлелденіп отыр.  

Бруцеллезге – бір буында артроздың және артриттің болуы және бірнеше жыл бойы Ι–ΙΙ R-кезеңдерде 

«тұрып қалу» тән болды.  

3. Ревматоидты артритте клиникалық кӛ рініс пен R-суретінің сәйкестігі болды. R-белгілері басым 

клиникалық зақымданған буындарда білінеді.  

4. Бруцеллезде ауырсыну синдромы R-суретке сәйкес келмеді: R-ӛ згеріс минимальді бола тұра, ауырсыну 

синдромы айқынырақ болды.  

 

6. РА пен Бруцеллездің дифференциальді диагностикасында R-диагностика шешуші роль атқаруы мүмкін, 

әсіресе серонегативті варианттарда (РА-те–РФ; Бруцеллезде–РА, РХ теріс реакцияларында). 

Дифференциальная диагностика рентгенологических изменений при хроническом бруцеллезе и 

ревматоидном артрите Нургалиев К., Жанкин А.А. В статье приводится дифференциально-

диагностические признаки хронического бруцеллеза (ХБ) и рев-матодного артрита (РА) при 

рентгенологической диагностике суставов. Для хронического бруцеллеза харак-терно вовлечение в процесс 

крупных суставов (артрозо-артрит) и позвоночника с «застреванием» на I-II рент-генстадии в течение 

многих лет. При РА в процесс вовлекаются суставы кистей и стоп с характерной этапно-стью рентгенстадий 

с относительно быстрым переходом от одной рентгенстадии к другой. Ключевые слова: хронический 

бруцеллез, ревматодный артрит, рентгенологическая картина. Differential diagnostics of radiological changes 

at chronic brucellosis and rheumatoid arthritis Nurgaliev K., Zhankin A.A. At rheumatoid arthritis in process 

joints of brushes and feet are involved, at chronic brucellosis - large joints and a backbone. Rheumatoid arthritis is 

characterized staging of radiological changes and rather fast transition from one rays-stages to another. Chronic 

brucellosis is characterized "jamming" on I-II X-rays-stages for many years. Radiologi-cal research can play a main 

role in differential diagnostics of rheumatoid arthritis and chronic brucellosis, especially at serum negative variants 

(RF - at rheumatoid arthritis and negative reactions RR, HR at chronic brucellosis). Key words: chronic brucellosis, 

rheumatoid arthritis, X-ray picture 


