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ҚАЗАҚСТАНДА ТАРАЛҒАН ТУБЕРКУЛЕЗДІҢ ҚАЙТАЛАНҒАН 

ЖАҒДАЙЛАРЫ АРАСЫНДА M. TUBERCULOSIS КЛИНИКАЛЫҚ 

ИЗОЛЯТТАРЫН ГЕНОТИПТЕУ 
 

 

Түйін. Қазақстанда туберкулез мәселесі әлі күнге дейін ӛзекті болып 

қалуда. Жылдан жылға дәріге-тӛзімді туберкулез формаларымен ауру 

деңгейінің жоғарылауы – аталған аурумен күресте негізгі мәселелердің бірі. 

Қазақстан дүниежүзінде туберкулезге қарсы қолданылатын ең тиімді бірінші 

қатардағы препараттар – изониазид пен рифампицинмен ассоциацияланған 

кӛптік дәріге тӛзімді туберкулез кӛрсеткіштері жоғары отыз мемлекеттер 

қатарына кіреді. Жұмыстың мақсаты MIRU-VNTR әдісін пайдалана отырып, 

Қазақстанда таралған туберкулездің қайталанған жағдайларының арасында M. 

tuberculosis клиникалық изоляттарының биологиялық әртүрлілігін бағалау 

болып табылады. Аталған зерттеу жұмысында рецидивтердің арасында 79 M. 

tuberculosis клиникалық изоляттары жиналды. M. tuberculosis клиникалық 

үлгілерін генотиптеу 12 MIRU локустары бойынша ӛткізілді. Барлық 12 

локустың ПТР-амплификациясы реакцияға 5М бетаин қосу арқылы жүзеге 

асырылды. ПТР-ӛнімдері бромистік этидиймен боялған 1,5% агароздық гельде 

бӛлінді. Содан кейін MIRU локустарындағы қайталанулар саны есептелді және 

әрбір M. tuberculosis клиникалық изолятына 12 саннан тұратын сандық профиль 

алынды. Жиналған M. tuberculosis клиникалық изоляттарының тұқымдастары 

MIRU-VNTRplus.org мәліметтер базасы кӛмегімен анықталды. Генотиптеу 

нәтижелері қайталанылған туберкулез жағдайларының арасында 88,6% (n=70) 

изоляттар Beijing тұқымдасына жататынын кӛрсетті. 

Кілт сөздер: туберкулез, Mycobacterium tuberculosis, дәрілік тӛзімділік, 

мультирезистентті туберкулез, MIRU-VNTR, генотиптеу, Beijing тұқымдасы. 
       

Кіріспе. Соңғы жылдары дүниежүзі [1] мен Қазақстанда [2] 

туберкулездің ауру мен ӛлім кӛрсеткіштерінің тӛмендеу тенденциясының 

байқалуына қарамастан, туберкулез (ТБ) мәселесі ӛзекті болып қалуда. Дәрілік 
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препараттарға тӛзімді туберкулез формаларының, әсіресе 1 қатардағы 

туберкулезге қарсы ең тиімді препараттар – изониазид пен рифампицинге 

тӛзімділікпен ассоциацияланған кӛптік дәріге тӛзімді туберкулездің (КДТ-ТБ) 

кең таралуы, туберкулезбен күрестегі ең негізгі кедергі болып табылады. Соңғы 

жылдары M. tuberculosis клиникалық изоляттарының рифампицинге 

тӛзімділігіне ерекше кӛңіл бӛлінуде. Қазіргі таңда рифампицинге тӛзімділікті 

анықтау  кӛптік дәріге тӛзімді туберкулезді идентификациялаудың маркері 

ретінде қолданылуда. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) 

мәліметтері бойынша, 2019 ж. ~500 000 адамда рифампицин-тӛзімділік 

анықталды, оның 78%-да кӛптік дәріге тӛзімді туберкулез болды [1]. 2019 ж. 

КДТ-ТБ/рифампицин-тӛзімді ТБ (РТ-ТБ) жаңа жағдайлар арасында 3,3% 

жағдайда және қайталанған жағдайлар арасында 17,7% жағдайда табылды. 

Қайталанған жағдайлардың арасында 50%-дан кӛп жағдайда КДТ-

ТБ/рифампицин-тӛзімді ТБ бұрынғы Кеңес Одағы елдерінде анықталды. ДДСҰ 

мәліметтері бойынша, Қазақстан дүниежүзінде КДТ-ТБ кӛрсеткіштері жоғары 

30 мемлекеттер құрамына кіреді [1], 2019 ж. Қазақстанда КДТ-ТБ 

кӛрсеткіштері 100 000 халыққа 26 жағдайды құрады [3].  

  M. tuberculosis генотиптеу әдістері әр түрлі географиялық аймақтарда 

таралған туберкулез микобактерияларының таралуын қадағалау мен 

мониторингте маңызды рӛл атқарады [4]. Дүниежүзінде M. tuberculosis 

генотиптеуінің 10-нан аса әдісі бар, клиникалық изоляттарды генотиптеуде ең 

жиі қолданылатын әдістер - IS6110-RFLP (Insertion sequence 6110 restriction 

fragment length polymorphism), сполиготиптеу және MIRU-VNTR (Mycobacterial 

Interspersed Repetitive Unit – Variable Number Tandem Repeat). IS6110-RFLP 

әдісі 1993 ж. ұсынылды және қазіргі таңда M. tuberculosis генотиптеуінің 

«алтын стандарты» болып табылады, ӛйткені бұл әдістің дискриминациялау 

қабілеті ӛте жоғары [5]. Бірақ, IS6110-RFLP анализінің әдістемелік күрделілігі, 

алынған мәліметтерді интерпретациялау және әдістің кӛп еңбекті талап етуі 

сияқты кемшіліктері IS6110-RFLP әдісінің дүниежүзінде аса кең 

пайдаланылмайтындығына септігін тигізді [4-9]. Сполиготиптеу әдісі M. 

tuberculosis-ң DR (direct repeat) локусында 43 бірегей спейсерлік аймақтардың  

болуын немесе болмауын анықтауға негізделген [10] және бұл әдіс 1 мен 34 

спейсерлік аймақтардың арасында сигналдардың болмауымен сипатталатын 

Beijing тұқымдасының штаммдарын идентификациялауда жиі қолданылады 

[11]. Сполиготиптеу әдісінің нәтижелерін SITVIT2 [12] және MIRU-VNTRplus 

[13] сияқты кӛпшілікке қолжетімді мәліметтер базалары кӛмегімен оңай 

анализдеуге болады, бірақ бұл әдістің дискриминациялау қабілеті тӛмен. 

MIRU-VNTR әдісі M. tuberculosis генотиптеуінде қолданылатын ең жиі 

таралған әдістердің бірі, себебі әдіс оңай және барлық молекулалық-

генетикалық зертханаларда қолжетімді болып табылады [14]. Сонымен қатар, 
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MIRU-VNTR генотиптеудің нәтижелерін MIRU-VNTRplus.org онлайн 

мәліметтер базасының кӛмегімен оңай анализдеуге және басқа зертханаларда 

алынған нәтижелермен салыстыруға болады. Қазіргі таңда генотиптеуді 12, 15 

және 24 MIRU-VNTR локустары бойынша ӛткізуге болады. 15 және 24 

локустарды қолданатын  MIRU-VNTR сызбанұсқаларының дискриминациялау 

қабілеті IS6110-RFLP әдісіне жақын [15, 16, 17]. 12 MIRU сызбанұсқасының 

дискриминациялау қабілеті «алтын стандартқа» қарағанда кішкене тӛмен, бірақ 

12 локус бойынша генотиптеу ӛткізілген зерттеулердің мәліметтері бойынша 

аталған сызбанұсқа ауқымды проспективті зерттеулерде қолданыла алады [14, 

18]. Осы жұмысының зерттеу мақсаты: Қазақстанда қайталанған жағдайлардың 

арасында таралған M. tuberculosis клиникалық изоляттарының биологиялық 

әртүрлілігін стандартты 12 MIRU локустарын пайдалана отырып анықтау.  

  Материалдары мен әдістері. Аталған жұмыста Қазақстанның әр түрлі 

облыстарынан туберкулездің қайталанған жағдайлары бар науқастардан 79 M. 

tuberculosis клиникалық изоляттарының үлгілері жиналды. Зерттеу хаттамасы 

мен ақпараттандырылған келісім Назарбаев университеті, ЖМ «National 

Laboratory Astana», Ӛмір туралы ғылымдар орталығының этикалық 

комитетімен бекітілді (хаттама №05-2020, 24.09.2020 ж.).  

  Қақырықта Mycobacterium tuberculosis үлгілерін микробиологиялық 

әдістер кӛмегімен идентификациялау, сонымен қатар M. tuberculosis 

үлгілерінен ДНҚ бӛліп алу жұмыстары Алматы қаласында орналасқан 

Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми фтизиопульмонология 

орталығының Ұлттық референс-зертханасында ӛткізілді.  

   Патологиялық материалды (қақырық) себу алдында деконтаминациялау 

үшін Петровтың модификацияланған әдісі қолданылды [19]. M. tuberculosis 

үлгілерін ӛсіру мен бӛліп алу үшін Левенштейн-Йенсен қоректік ортасы 

қолданылды, жағындылар Циль-Нильсон әдісі кӛмегімен боялды [20]. 1-ші 

қатардағы тӛрт туберкулезге қарсы препараттарға – рифампицин, изониазид, 

этамбутол мен стрептомицинге дәрілік сезімталдық  BACTEC-MGIT 

(Mycobacteria Growth Indicator Tube) 960 (BD Diagnostic Systems, АҚШ) 

автоматтандырылған жүйесін пайдалана отырып анықталды.  

   M. tuberculosis жасушаларының лизаттары су моншасында 80°С 

температурасында 45-60 минут қайнату кӛмегімен дайындалды. Содан кейін 

жасушалар центрифугаланды және -20
0
С температурада түні бойы мұздатылды. 

M. tuberculosis үлгілерінің геномдық ДНҚ-сы Van Soolingen D. сипаттаған 

әдіске сәйкес бӛлініп алынды [21]. 

  Барлық жиналған 79 M. tuberculosis клиникалық изоляттарын генотиптеу 

12 MIRU локустары бойынша ӛткізілді. Барлық локустардың ПТР-

амплификациясы  63
0
С температурада  реакцияға 5М бетаин қосу арқылы 

ӛткізілді. ПТР-ӛнімдері бромистық этидиймен боялған 1,5% агароздық гельде 
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визуализацияланды. ПТР-ӛнімдері фрагменттерінің ұзындықтары мен әрбір 

MIRU-VNTR локустарындағы тандемді қайталанулар саны Quantity 1 (BioRad) 

бағдарламасы кӛмегімен анықталды. Соңында, әрбір үлгіге 12 саннан тұратын 

аллельдік профиль алынды. M. tuberculosis тұқымдастары MIRU-VNTRplus.org 

веб ресурсында анықталды. Филогенетикалық ағаш UPGMA (Unweighted pair 

group method with arithmetic mean) алгоритмін қолдана отырып құрастырылды. 

  Нәтижелері мен олардың талқылауы. Аталған зерттеу жұмысына 

ӛкпе туберкулезінің рецидивтері бар 79 науқас қатысты, олардың ішінде 72,2% 

еркектер және 27,8% әйелдер. Туберкулез науқастарының орташа жасы 

айтарлықтай тӛмен және 39,7 жасты құрайды. BACTEC-MGIT (Mycobacteria 

Growth Indicator Tube) 960 (BD Diagnostic Systems, АҚШ) автоматтандырылған 

жүйесінде бірінші қатардағы туберкулезге қарсы препараттарға дәрілік 

сезімталдықтың нәтижелері бойынша жиналған үлгілер тӛрт топқа (кӛптік 

дәріге тӛзімді туберкулез, монорезистентті туберкулез, полирезистентті 

туберкулез және дәрілік препараттарға сезімтал туберкулез) бӛлінді. 

Туберкулездің қайталанған жағдайларының арасынан бӛлініп алынған 79 M. 

tuberculosis клиникалық изоляттарының 89,9% жағдайында изоляттар дәріге 

тӛзімді (кӛптік дәріге тӛзімді туберкулез – 66 изолят, полирезистентті 

туберкулез – 3 изолят, монорезистентті туберкулез – 2 изолят) және 10,1% 

үлгілер  (8 изолят) дәрілік препараттарға сезімтал болды. 

     79 M. tuberculosis клиникалық изоляттарын MIRU-VNTR әдісі 

бойынша генотиптеу 12 MIRU локустары кӛмегімен ӛткізілді. Генотиптеу 

нәтижелері бойынша жиналған барлық клиникалық изоляттардың арасында 29 

генотип анықталды, олардың 22 (27,8%) бірегей болды, яғни олар үлгілер 

топтамасында тек бір үлгіде ғана идентификацияланды. Қалған 57 үлгі (72,2%) 

7 кластерге біріктірілді, әрбір кластер құрамына минимум 2 үлгіден кірді. Ең 

үлкен кластер құрамына 43 M. tuberculosis клиникалық изоляттары кірді, екінші 

топта 4 изолят, қалған 5 кластерде екі M. tuberculosis клиникалық изоляттан 

болды (сурет 1).      
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Сурет 1 - Қазақстанда туберкулездің қайталанылған жағдайларының 

арасынан бӛлініп алынған 79 M. tuberculosis клиникалық изоляттарының 

филогенетикалық ағашы 

 

 79 M. tuberculosis клиникалық изоляттарын генотиптеу нәтижесінде 

туберкулездің қайталанған жағдайларының арасында 88,6 % (n=70) жағдайда 

үлгілер Beijing тұқымдасының изоляттары болып идентификацияланды. LAM 

және NEW-1 тұқымдастары рецидивтердің арасында 5,06 % және 2,53% 

жағдайларда анықталды. Қалған 3,81% жағдайда URAL (1,27 %), Delhi/CAS 

(1,27 %)  және Uganda (1,27%) сияқты тұқымдастар идентификацияланды 

(сурет 2).  

   Beijing тұқымдасына жататын барлық 70 клиникалық үлгінің 94,3% 

(n=66) дәрілік препараттарға тӛзімді болды: 64 үлгі мультирезистентті, 1 үлгі 

полирезистентті және 1 изолят монорезистентті болды. Beijing тұқымдасына 
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жататын қалған 5,7% (n=4) M. tuberculosis клиникалық изоляттары дәрілік 

препараттарға сезімтал болды.   

 
Сурет 2 - Қазақстанда туберкулездің қайталанған жағдайларының 

арасында таралған M. tuberculosis тұқымдастары 

 

  Beijing тұқымдасының штаммдары ең алғаш рет 1995 жылы [22] 85% 

жағдайда Қытайда жиналған M. tuberculosis клиникалық изоляттарының 

арасында анықталды. Үлгілердің кӛп бӛлігі Пекин (ағылшын тілінде Beijing) 

қаласынан жиналғандықтан, осы үлгілер тобына «Beijing» атауы берілді. 

Қазіргі уақытта, Beijing тұқымдасының изоляттары дүниежүзінде кӛптеген 

мемлекеттерде идентификацияланды [23], Азия мемлекеттері мен Шығыс 

Еуропада аталған генотип 1,4%-79,4% жағдайда табылды [24]. Әр түрлі 

зерттеулер Beijing M. tuberculosis тұқымдасының кӛптік дәрілік тӛзімділікпен 

ассоциациясын кӛрсетеді, сонымен қатар жас индивидтердің Beijing 

генотипімен басқа жас топтарына қарағанда кӛп инфекциялануы да 

сипатталады [25-27]. Аталған тұқымдастың изоляттары АҚШ пен бірқатар 

Еуропа мемлекеттеріндегі бірнеше туберкулез ӛршуінің себебі болды [28-31]. 

Жарияланымдарға сәйкес, Beijing генотипі емдеудің нашар нәтижесінің жоғары 

қауіпімен, соның ішінде емдеудің тиімсіздігі мен рецидивімен 

ассоциацияланған [32, 33]. 

   Қазақстанда таралған M. tuberculosis үлгілерін әр түрлі әдістермен 

генотиптеу бойынша бірнеше зерттеу жұмыстары ӛткізілді [34-38]. Біздің 

ертерек зерттеуімізде [38] Қазақстанның 3 аймағынан (Оңтүстік Қазақстан, 

Солтүстік Қазақстан және Алматы қ.) туберкулездің жаңа жағдайларынан 

жиналған 271 M. tuberculosis клиникалық изоляттары 15 MIRU-VNTR 

локустары бойынша генотиптелді. Генотиптеу нәтижелері бойынша 65,3% 
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изоляттар Beijing тұқымдасына жатты, олардың 68,3 % дәрілік препараттарға 

тӛзімді болды. Біздің басқа жұмысымызда [34] туберкулездің жаңа (51,9 % үлгі) 

және қайталанған (48,1 % үлгі) жағдайлары арасынан жиналған 77 

пиразинамид-тӛзімді және пиразинамид-сезімтал M. tuberculosis клиникалық 

изоляттары 12 MIRU локустары кӛмегімен генотиптелді және олардың pncA 

мен rpsA гендерінің нуклеотидтік тізбектері анықталды. Генотиптеу 

нәтижесінде үлгілердің 78,4 % Beijing тұқымдасының изоляттары екендігі 

анықталды. Ibrayeva A et.al [36] мақаласында Қарағанды мен Ақмола 

облыстарының пенитенциарлы жүйесінен 60 изолят және азаматтық сектордан 

125 үлгі  алынды, аталған үлгілер топтамасында сәйкесінше 23,3 % және 43,2 %  

изоляттар жаңа жағдайлардан,  43,2 % және 56,8% изоляттар рецидивтерден 

коллекцияланды. Зерттеу жұмысының мақсаты Қазақстанның түрме 

жүйесіндегі M. tuberculosis изоляттарының генетикалық әртүрлілігін және 

дәрілік препараттарға тӛзімділік профилін азаматтық сектормен салыстыра 

отырып бағалау және анықтау болып табылады. Генотиптеу 24 MIRU-VNTR 

локустары бойынша ӛткізілді, типтеу нәтижелері пенитенциарлы жүйеден 

жиналған үлгілердің 68,3 % Beijing тұқымдасына жататынын кӛрсетті. Kubica 

et.al [35] жұмысында Қазақстанның 9 облысынан аурудың жаңа және 

қайталанған жағдайлары арасынан жиналған 142 M. tuberculosis клиникалық 

изоляттары IS6110-RFLP әдісі мен сполиготиптеу кӛмегімен генотиптелді және 

анализденді. Бұл жұмыста дәрілік препараттарға тӛзімді изоляттардың 70% 

Beijing тұқымдасының изоляттары болды. Skiba et.al [37] зерттеу жұмысында 

Қазақстанның әр түрлі облыстарынан жиналған 151 изолят генотиптелді және 

анализденді. Нәтижесінде 72,2 % үлгі (109/151) Beijing генотипі болып 

идентификацияланды және олардың арасында кӛптік дәрілік тӛзімділігі бар 

клиникалық изоляттар басым болды (64/109).  

     Біздің зерттеу жұмысымызда  туберкулездің қайталанған 

жағдайларынан бӛлініп алынған 79  M. tuberculosis үлгілерінің 88,6% Beijing 

генотипіне жатты, алынған нәтиже жоғарыда аталып ӛткен қазақстандық 

зерттеулердегі туберкулездің жаңа жағдайлары бар топтамалары мен жалпы 

топтамаларда (аурудың жаңа және қайталанған жағдайлары) айтарлықтай 

жоғары болды [34-38]. Біздің жұмысымызда Beijing тұқымдасы изоляттарының 

арасында 94,3% үлгілер дәрілік препараттарға тӛзімді болды, олардың басым 

бӛлігі КДТ-ТБ үлгілері (барлық дәрілік препараттарға тӛзімді Beijing 

изоляттарының 97%). Алынған нәтижелер ертерек ӛткізілген зерттеулердегі 

аурудың жаңа жағдайлары бар топтамалары және жалпы топтамалармен 

(аурудың жаңа және қайталанған жағдайлары) салыстырғанда да жоғары болды 

[34-38].       

  Қазақстандық M. tuberculosis изоляттарының биотүрлілігі бойынша 

ӛткізілген алдыңғы зерттеулерде туберкулез бактерияларымен жаңадан 
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инфекцияланған индивидтердің арасынан коллекцияланған үлгілер топтамасы 

жақсы сипатталған, рецидивтер арасынан алынған клиникалық изоляттар 

топтамасы толықтай зерттелмеген, себебі жарияланымдарда тұқымдастар мен 

дәрілік тӛзімділік жалпы топтамада (жаңа және қайталанған жағдайлар) 

сипатталған [34-36]. Біздің зерттеу жұмысымызда үлгілер топтамасы 

айтарлықтай үлкен емес, бірақ қайталанған жағдайлар арасында үлгілерді 

жинау бойынша жұмыстар әлі жалғасуда. Осы жұмыста біздің мақсатымыз 

рецидивтердің арасында M. tuberculosis тұқымдастары бойынша 12 MIRU 

локустары кӛмегімен алдын ала анализ ӛткізу болды. Рецидивтердің арасында 

Beijing тұқымдасының кӛптік дәрілік тӛзімді туберкулезбен шынайы 

статистикалық ассоциациясын кӛрсету үшін келешекте үлгілер топтамасы 

кеңейтіледі, тағы қосымша 12 MIRU-VNTR локустары зерттеледі және 

нәтижесінде 24 MIRU-VNTR локустары негізінде филогенетикалық ағаш 

құрылады. Оған қоса, M. tuberculosis клиникалық изоляттарының туберкулезге 

қарсы бірінші қатардағы препараттарға дәрілік тӛзімділікпен ассоциацияланған 

гендері секвенирленеді. 

     Қорытынды. Туберкулездің қайталанған жағдайлары арасынан 

бӛлініп алынған 79 M. tuberculosis клиникалық изоляттарының арасында кӛп 

мӛлшерде Beijing тұқымдасының изоляттары анықталды – 88,6% (n=70). Beijing 

тұқымдасына жататын барлық 70 үлгілердің арасында 94,3% (n=66) 

клиникалық изолят дәрілік препараттарға тӛзімді болды, олардың кӛптеген 

бӛлігі (97%, n=64) мультирезистентті үлгілер. Қорыта келгенде, Beijing 

тұқымдасы туберкулездің қайталанған жағдайларының құрылымында маңызды 

рӛл атқарады және келешекте мұқият зерттеуді талап етеді.  

     Алғыс. Біз Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми 

фтизиопульмонология орталығының Ұлттық референс-зертханасының 

қызметкерлеріне - б.ғ.к В.Л. Бисмилдаға және м.ғ.к Л.Т. Чингисоваға M. 

tuberculosis клиникалық изоляттарын жинау бойынша кӛмек кӛрсеткені үшін 

алғысымызды білдіреміз.  

 

Мүдделер қақтығысы. Біз мүдделер қақтығысының жоқтығын 

мәлімдейміз.  

Авторлардың үлесі. Барлық авторлар тұжырымдаманы әзірлеуге, 

орындауға, нәтижелерді ӛңдеуге және мақаланы жазуға тең дәрежеде қатысты.  

Бұл материал басқа басылымдарда жариялау үшін бұрын 

мәлімделмегенін және басқа басылымдардың қарауына ұсынылмағанын 

мәлімдейміз.  

Қаржыландыру. Зерттеу жұмысы ҚР Білім және Ғылым министрлігінің 

АР09259750 гранттық жобасы аясында орындалды. 
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ГЕНОТИПИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ M. TUBERCULOSIS 

СРЕДИ ПОВТОРНЫХ СЛУЧАЕВ ТУБЕРКУЛЕЗА В КАЗАХСТАНЕ 
 

Резюме. В Казахстане проблема туберкулеза остается актуальной. С каждым годом 

увеличивается уровень заболеваемости лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, 

что является главной преградой в борьбе с данным заболеванием. Казахстан является одной 

из тридцати стран в мире с высоким показателем туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью ассоциированного с лекарственной устойчивостью к самым 

эффективным противотуберкулезным препаратам первого ряда – изониазиду и 

рифампицину. Цель данной работы заключается в оценке биологического разнообразия 

клинических изолятов M. tuberculosis среди рецидивов в Казахстане с использованием 

MIRU-VNTR метода. В данном исследовании было собрано 79 клинических образцов M. 

tuberculosis среди повторных случаев туберкулеза из разных областей Казахстана. 

Генотипирование собранных клинических изолятов было проведено по 12 MIRU локусам. 

ПЦР-амплификация всех 12 локусов была выполнена с добавлением в реакцию 5М бетаина. 

Разделение ПЦР-продуктов было проведено на 1,5% агарозном геле. Далее проводился 

подсчет тандемных повторов в MIRU локусах и был получен 12-ти значный цифровой 

профиль для каждого образца. M. tuberculosis семейства собранных клинических изолятов 

были определены с помощью базы данных MIRU-VNTRplus.org. Результаты 

генотипирования показали, что 88,6% (n=70) изолятов среди рецидивов были отнесены к 

семейству Beijing.  

Ключевые слова: туберкулез, Mycobacterium tuberculosis, лекарственная 

устойчивость, мультирезистентный туберкулез, MIRU-VNTR, генотипирование, семейство 

Beijing. 
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GENOTYPING OF M. TUBERCULOSIS CLINICAL ISOLATES AMONG 

RECURRENT CASES OF TUBERCULOSIS IN KAZAKHSTAN 

 

Abstract. Tuberculosis still remains one of the important health issues in Kazakhstan. 

Extension of the incidence of drug-resistant forms every year is the main obstacle in the fight 

against the disease. Kazakhstan is one of the thirty countries on the planet with high rates of 

mulridrug-resistant tuberculosis associated with resistance to the most effective first-line 

antituberculosis drugs – isoniazid and rifampicin. Aim of this research is to evaluate biological 

diversity of clinical isolates of M. tuberculosis among recurrent tuberculosis cases in Kazakhstan by 

MIRU-VNTR method. 79 clinical isolates of M. tuberculosis were gathered from the patients with 

recurrent tuberculosis. Genotyping of the clinical samples was conducted by 12 MIRU loci. PCR 

amplification of 12 loci was done by addition of 5M betaine solution. PCR products were visualized 

on 1,5% agarose gel. Tandem repeats in the loci were calculated and the digital profile for every 

sample was obtained. M. tuberculosis families of the gathered clinical isolates were determined 

using MIRU-VNTRplus.org database. Genotyping results revealed that 88,6% of isolates (n=70) 

among recurrent cases were identified as the isolates of Beijing family. 

Key words: tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, drug resistance, multidrug resistant 

tuberculosis, MIRU-VNTR, genotyping, Beijing family. 


