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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Бұл диссертациялық жұмыста төмендегідей стандарттарға сай сілтемелер 

көрсетілген:   

 

1.  «Қазақстан Республикасында халықты туберкулезден қорғау шаралары 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 желтоқсандағы  

№1263 Қаулысы 

2. 2016-2020 жылдарға арналған денсаулық  сақтауды дамытудың «Денсаулық» 

бағдарламасы    

3. «Қанды, оның компоненттерін дайындау, қайта өңдеу, сапасын бақылау, 

сақтау, өткізу номенклатураларын, қағидаларын, сондай-ақ қанды, оның 

компоненттері мен препараттарын сақтау, құю қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2009 жылғы 6 

қарашадағы №666 бұйрығы  
4. «Зертханалар бойынша санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен 

нормаларды бекіту туралы» Денсаулық сақтау министрлігінің 2005 жылғы 24 

наурыздағы   №136  бұйрығы     
5. ««Ықтимал қауіпті химиялық және биологиялық заттарды пайдаланатын 

зертханаларға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 

санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 8 қыркүйектегі №684 бұйрығы  
6. ҚР ДСМ 23.09.2020 жылғы №ҚРДСМ-108/2020 бұйрығы 
7. ҚР ДСМ 10 қараша 2009 жылғы №680 бұйрығы (02.08.2012 ж. 

өзгертулермен) 
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АНЫҚТАМАЛАР 

Бұл диссертациялық жұмыста төмендегідей сәйкес анықтамаларымен терминдер 

қолданылды: 

Туберкулез – ауа тамшылары арқылы жұғатын және aғзағa туберкулез 

микобактериялары түскенде дамитын созылмалы жұқпалы ауру.   

Туберкулез микобактериясы – туберкулез ауруын шақыратын қоздырғыш.  

Иммунитет – ағзаны сырттағы барлық бөгде заттардан қорғайтын және өзінің 

ескірген немесе жұмыс атқара алмайтын меншікті жасушаларын жоюды 

қадағалайтын жүйе.      

Антиген – иммунды жауап дамытатын, яғни ағзадан бөгде затты шығаруға 

бағытталған арнайы серпілістерге қатысатын, генетикалық бөгде зат болып 

есептелетін жоғары молекулалық химиялық қосылыстар.  

Антидене – ағзаға түскен антигенге қарсы жауап ретінде лимфоидты плазмалық 

жасушалармен синтезделетін  нәруыздар. 

Цитокиндер – түрлі антигендерге қарсы иммундық жауапта және арнайы емес 

қорғаныста орын алатын иммунды жүйенің жасушаларының арасындағы кең 

және күрделі ара-қатынастарды қамтамасыз ететін, иммунды жүйенің 

белсендірілген жасушаларының нәруызды немесе полипептидті өнімдері болып 

табылатын медиаторлар. 

Иммунды-ферментті талдау – негізінде антиген-антидене арнайы серпілісі 

жататын, әр түрлі төмен молекулалық қосылыстарды, макромолекулаларды, 

вирустарды және тағы басқаларын сандық немесе сапалық анықтайтын 

зертханалық иммунологиялық әдіс.  

Иммунохроматографиялық талдау -  жұқа қабатты хроматография 

принципіне  және биологиялық материалдарда антиген мен оған сәйкес антидене 

арасындағы реакцияға негізделген талдаудың иммунохимиялық әдісі    
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

ТБ -туберкулез 

БДҰ – Бүкілдүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 

АИВ – адамның иммундытапшылық вирусы 

ТМД – Тәуелсіз мемлекеттер достастығы 

ТБМ - туберкулез микобактериясы  

Ig (Immunoglobulin) –иммуноглобулин 

АГ -  антиген 

TB 7.7 – туберкулез 7.7 антигені 

ESAT-6 (early secretory antigenic target) – ерте секреторлы антигендік   нысана 

CFP-10 (culture filtrate antigen) – дақыл сүзіндісінің антигені   

ИФН- - интерферон-гамма 

ДНҚ – дезоксирибонуклеин қышқылы 

RD – ерекшелік аймағы 

кДа – килодальтон 

BCG – Кальмет-Герен бацилласы  

Ala-DH – аланиндегидрогеназа 

ИЛ – интерлейкин 

Ag85 – антиген 85 

Th – Т-хелпер 

CD (cluster of differentiation) – саралау кластері 

ФГА- фитогемагглютинин 

ИФТ – иммунды-ферментті талдау 

TNF-α – ісік некроздаушы фактор-α 

LAM – липоарабиноманнан 

PE – пролин-глютамин 

TLR (Toll-like receptor)– Толл-тәрізді рецептор 

ЖИТС – жүре пайда болған иммундытапшылық синдромы 

ГМ-КСФ – гранулоцитарлы-макрофагалды колониестимулдеуші фактор 

MHC (HLA) – негізгі гистосәйкестік кешені 

ЛТБИ –латентті туберкулездік инфекция 

TST (tuberculin skin test) – туберкулиндік терілік сынама 

IGRA (Interferon gamma release assay) - интерферон-гамма сараптамасы 

ҚР ҰҒФО – Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылыми фтизиопульмонология 

орталығы 

ROC (Receiver operating characteristic) – қабылдаушының жұмыс сипаты 

Cut-off - оңтайлы ықтималдылықты анықтау нүктесін 

AUC (Area under curve) – қисық астындағы сызық 

СТ – салыстырмалы тығыздық 

PPV (Positive predictive value) – оң нәтиженің болжамдық құндылығы 

NPV (Negative predictive value) - оң нәтиженің болжамдық құндылығы 

LR+ (Likelihood ratio) – оң нәтиженің шындыққа жақын қатынасы 

CI (Confidence interval) – сенімгерлік межелдемесі 
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КІРІСПЕ 

 

Зерттеу жұмысының өзектілігі 

Туберкулез (ТБ) ғаламшар тұрғындарының денсаулығының тұрақты 

жаһандық мәселесі болып табылады. Кең ауқымда жүргізіліп жатқан екпеге, 

заманауи дәрілік препараттардың қолданылуына, туберкулезді бақылаудағы 

ұлттық және ұлтаралық бағдарламалардың жүзеге асып жатқандығына 

қарамастан жыл сайын әлемде 10 млн-ға жуық туберкулезбен науқас адамдар 

мен 1,5 млн шамасында өлім көрсеткіші тіркеліп отыр [1]. 

Қазақстанда туберкулезбен күрес ерекше өзектілігі мен әлеуметтік 

маңыздылығына байланысты басым бағыт болып табылады. Елімізде 

туберкулезге қарсы бағдарламалар жасалуда, туберкулезбен науқасты емдеу мен 

оңалту, сонымен қатар аурудың алдын алу үшін көп мөлшерде қаржы бөлініп 

отыр [2,3,4]. Еліміздің медициналық мекемелерінің диагностикалық 

мүмкіндіктері кеңейген. Туберкулезді анықтаудың әр түрлі әдістері 

қолданылады. Оларға бактериологиялық, рентгенологиялық, молекулярлық-

генетикалық, сонымен қатар иммунологиялық - туберкулиндік терілік сынама 

(ТТС), квантиферондық тест (IGRA), ТB-SPOT жатады. 

Бірақ жүргізіліп отырған іс-шараларға қарамастан Қазақстан 

Республикасында туберкулездің таралуы жоғары екені байқалады [5]. Осы 

мәселені шешудің бірден-бір жолы қазіргі уақытта қолданылып жүрген 

диагностика әдістерін жетілдіру және туберкулездің ерте диагностикасының 

жаңа әдістерін енгізу болып табылады. Себебі қолданыстағы диагностикалық 

әдістер арсеналы туберкулездің әр түрлі формаларының диагностикасы үшін 

жеткілікті тиімді емес. 

Жоғарыда айтылған әдістердің артықшылықтары да, кемшіліктері де бар. 

Бактериологиялық, рентгенологиялық және молекулярлық-генетикалық әдістер 

туберкулездің ерте, латентті, өкпеден тыс түрлерінің диагностикасында 

қолданысы шектеулі. Иммунологиялық әдістердің де біршама қиындықтары бар. 

Оларға жалған-оң реакциялар (ТТС, ТB-SPOT), латентті туберклезді анықтауда 

сезімталдығының төмендігі (ТКП), инфицирленген адамдарда белсенді 

туберкулездің даму қаупін болжай алмауы (IGRA) жатады [6]. Осыған 

байланысты жоғарыда айтылған кемшіліктер болмайтын диагностикалық 

тәсілдерді жасау қажеттілігі бар. 

Туберкулездың ерте диагностикасын жетілдіру саласында заманауи 

ғылыми зерттеулердің келешегі зор бағыттарының бірі микобактериалды 

антигендер негізіндегі тиімді тест-жүйелерін жасау болып табылады. Бұл 

мәселені шешу үшін әлемнің барлық жерінде туберкулез дамуының  әр түрлі 

сатысында ауруды анықтауға, дифференциалды диагностиканы жүргізуге және 

ауру емінің тиімділігін бақылауға мүмкіндік беретін M.tuberculosis-тің әр түрлі 

антигендерінің диагностикалық тиімділігі зерттеліп отыр.  

Барлығымызға мәлім, M.tuberculosis-тің өте көп антигендері бар. Олардың 

ішінде секреторлық, құрылымдық, фазоспецификалық сияқты түрлері 

ажыратылады. Туберкулездің иммунодиагностикасында диагностикалық 
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маңызы жоғары антигендерге ESAT6 (Rv3875), CFP10 (Rv3874), TB7.7 

(Rv2654c), AlaDH (Rv0512), Ag85, LAM жатады [7-11]. Бұл антигендерді 

иммунодоминантты антигендер деп те атайды.  

Қазіргі таңда туберкулездің ерте диагностикасы үшін M.tuberculosis-тің 

сезімталдығы мен арнайылылығы жоғары иммунодоминантты антигендерін 

қолдануға негізделген диагностикумдарды жасау қажеттілігі бар екені айқын. 

Бұдан басқа, осы диагностикумдар әр түрлі географиялық ортада, генетикалық 

фон, иммунды жауап қайтару және әлеуметтік орта бойынша ерекшеленетін әр 

түрлі популяцияларда апробацияланғаны өте маңызды.  

Зерттеу мақсаты: 

Тиімді диагностикумдарды жасау үшін M.tuberculosis иммунодоминантты 

антигендері мен олардың комбинациясының диагностикалық әлеуетін 

салыстырмалы талдау  

Зерттеу міндеттері: 

1. М. tuberculosis-тің Rv3875, Rv3874, Rv2654c секреторлық антигендер кешені, 

Rv0512 антигені және олардың комбинациясымен ынталандыру кезінде 

патогенетикалық маңызы бар цитокиндердің арнайы өндірілуін зерттеу 

2. М. tuberculosis-тің Rv3875, Rv3874, Rv2654c секреторлық антигендер кешені, 

Rv0512 антигені және олардың үйлесуінің диагностикалық тиімділігін 

арнайы антиденелер өнімі бойынша зерттеу 

3. М. tuberculosis-тің Rv3875, Rv3874, Rv2654c, Rv0512 антигендерімен 

ынталандыру барысында цитокиндер мен антиденелердің 

антигенспецификалық өндірілу тиімділігіне иммунды жауап қайтару 

түрлерінің әсерін бағалау  

4. М. tuberculosis-тің Rv3875, Rv3874, Rv2654c, Rv0512 антигендерімен 

ынталандыру барысында цитокиндер мен арнайы антиденелердің 

антигенспецификалық өндірілуіне әр түрлі факторлардың (гендерлік, 

конституционалдық, өмір сүру салты, қосымша аурулары) әсеріне талдау 

жасау  

Зерттеудің ғылыми жаңалығы 

Экспериментте M.tuberculosis-тің синтетикалық антигендері мен олардың 

жаңа комбинациясының диагностикалық әлеуеті иммундыкомпетентті 

жасушалармен өндірілетін ИЛ-2 мен ИФН-γ арнайы өнімі бойынша бағаланды. 

Бұдан басқа біздің жұмысымызда иммунохроматографиялық әдіспен 

M.tuberculosis антигендерінің Rv3875, Rv3874, Rv2654c мен Rv0512 

диагностикалық тиімділігі арнайы антиденелердің синтезі бойынша бағаланды. 

M.tuberculosis-тің Rv3875, Rv3874, Rv2654c және Rv0512 антигендерімен 

ынталандыру кезінде ИЛ-2 антигенспецификалық өндірілуін бағалаудың 

диагностикалық тиімділігі көрсетілді.  

Rv3875, Rv3874, Rv2654c мен Rv0512 антигендерінің бұрын 

қолданылмаған комбинациясының туберкулез жұқпасын анықтаудағы 

диагностикалық тиімділігі жоғары екені анықталды. 

 Зерттеудің тәжірибелік маңызы 
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Зерттеу нәтижесінде M.tuberculosis синтетикалық антигендерінің оңтайлы 

жиынтығы, сонымен қатар белсенді туберкулездің ерте иммунодиагностикасы 

үшін анықтау әдістерінің оңтайлы нұсқалары ұсынылды.  

Зерттеу нәтижелерін иммунобиотехнологияда туберкулез 

диагностикасына арналған тест-жүйелерін жасауда қолдануға болады. Сонымен 

қатар «Жалпы медицина» мамандығының студенттері, магистранттар, 

резиденттер, PhD-докторанттарға арналған оқу үдерісінде, медициналық 

қызметкерлердің біліктілігін жоғарылату курсында пайдалануға болады. 

Мақсатты тұтынушы – иммунобиотехнологтар, фтизиатрлар, ЖТД, 

клиникалық иммунологтар, молекулярлы биологтар. 

Ғылыми жұмыстың нәтижелері халықаралық конференцияларда 

баяндалды. Зерттеу нәтижелері бойынша мақалалар мен тезистер ҚР Білім және 

ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету 

комитетімен ұсынылған журналдарда, сонымен бірге Clarivate Analytics пен 

Scopus базасына кіретін журналда (IF – 3.2) басылып шықты.  

Қорғауға шығарылатын негізгі қағидалар:  

1. М. tuberculosis-тің Rv3875, Rv3874, Rv2654c иммунодоминантты 

антигендер кешенінің диагностикалық әлеуеті Rv0512 антигеніне қарағанда 

жоғары. Сондай-ақ максималды диагностикалық тиімділікті жоғарыда аталған 

барлық антигендерді үйлестіріп қолдану туберкулез жұқпасы кезіндегі 

патогенетикалық маңызы бар цитокиндер мен антиденелердің арнайы 

өндірілуіне негізделген тесттерде көрініс тапты.   

2. М. tuberculosis-тің Rv3875, Rv3874, Rv2654c мен Rv0512 антигендерімен 

ынталандыру жағдайында ИЛ-2 антигенспецификалық өндірілуін бағалау әдісі 

IFN- қолданатын ұқсас әдіс және арнайы антиденелер өндірілуін бағалайтын  

иммунохроматографиялық әдіспен салыстырғанда жоғары диагностикалық 

тиімділік көрсетті.  

Докторанттың жеке қосқан үлесі: 

Диссертациялық жұмыста көрсетілген зерттеу нәтижелері мен анықталған 

ғылыми жаңалықтар докторанттың өз еңбегімен алынды. Автор жұмыс 

тақырыбы бойынша 202 шетелдік және отандық әдебиеттерді сараптады. 

Жұмыстың авторы биологиялық материалды жинауға тікелей қатысты. Зерттеу 

материалы негізінде мәліметтер базасын жасады. Сонымен қатар барлық 

иммунологиялық зерттеу әдістерін докторант өзі жүргізді. Алынған нәтижелерді 

талдап, статистикалық өңдеуді жүзеге асырды.  

Диссертациялық жұмыстың апробациясы 

Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері баяндалды: 

1. «Новые концепции механизмов воспаления, аутоиммунного ответа и 

опухоли» атты VII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында, 6-8 

маусым 2019ж., Қазан қаласы, Татарстан Республикасы (ауызша баяндама) 
2. Біріккен иммунологиялық форумда «Цитокины в диагностике, патогенезе 

и лечении заболеваний человека» атты Ресей цитокиндік қауымдастығының VIII 

конференциясында, 24-29 маусым 2019ж., Новосибирск қаласы, Ресей 

Федерациясы, (ауызша баяндама) 
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3. Қазақстан Республикасы иммунологтарының II съезі «Актуальные 

вопросы клинической иммунологии» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференцияда, 4-6 қазан 2019ж., Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан Республикасы, 

(ауызша баяндама) 
4. Академик Мұрат Әбенұлы Айтхожинның туғанына 80 жыл толуына 

байланысты «Молекулалық биология, биотехнология, биохимия саласындағы 

іргелі зерттеулер мен инновациялар» атты Жас ғалымдардың халықаралық 

ғылыми конференциясында, 28-29 қараша 2019ж., Алматы қаласы, Қазақстан 

Республикасы (ауызша баяндама) 
5. КЕАҚ «С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина 

университеті» кеңейтілген кафедрааралық мәжілісінде (Хаттама №1, 

04.06.2021ж.) 
Диссертациялық жұмыс бойынша жарияланған мақалалар  
Диссертациялық жұмыс нәтижелері бойынша 7 ғылыми жұмыс 

жарияланды. Оның ішінде: 

 Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics) пен Scopus мәліметтер 

базасына кіретін халықаралық журналдардағы мақалалар – 1 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны 

қамтамасыз ету комитетімен ұсынылған журналдардағы мақалалар – 4 

 Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялардағы тезистер - 2 

Диссертациялық жұмыстың көлемі мен құрылымы 

Диссертациялық жұмыс компьютерлік мәтінмен терілген (шрифт  Times 

New Roman,  14 пт) 125 беттен тұрады. Ол кіріспеден; 4 бөлімнен: әдебиетке 

шолу, зерттеу материалдары мен әдістерін сипаттау, зерттеудің өз нәтижелері, 

талқылау; қорытындыдан; әдебиеттер тізімінен, қосымшалардан тұрады. 

Қолданылған әдебиеттер тізімін 205 отандық және шетелдік авторлардың 

ғылыми жұмыстары құрайды. Бұл жұмыс 54 сурет және 22 кестемен 

көркемделген. 
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ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ 

1.1 Әлемдегі туберкулез бойынша эпидемиологиялық жағдай 

Туберкулез (ТБ) бүкіл әлемде қоғамдық денсаулық сақтаудың негізгі 

мәселесі болып табылады. Соңғы он жыл ішінде аурушаңдық, аурудың таралуы 

мен өлім көрсеткіштерінің төмендегені байқалады, бірақ жаһандық деңгейде бұл 

ауруды толығымен жою мүмкін болмай тұр, ал ресурстарға бұрынғыдай 

көптеген инвестициялар қажет [12]. 

Туберкулез бойынша эпидемиологиялық жағдай әлемнің әр аймағында әр-

түрлі болып келеді. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері 

бойынша 2017 жылы дүние жүзінде туберкулезбен 10 миллионға жуық адам 

науқастанып, 1,6 миллион адам қайтыс болды (сурет 1) [13]. 2018 жылы 

туберкулезбен аурушаңдық 2017 жылғы көрсеткіш маңында болды. Бірақ өлім-

жітім көрсеткіші 2018 жылы алдыңғы жылмен салыстырғанда төмендеді және 

бүкіл әлемде бұл көрсеткіш 1,4 млн адамды құрады. Туберкулез барлық жас 

топтарын, сонымен қатар екі жынысты (әйелдер мен ерлер) да зақымдайды, бірақ 

ең үлкен ауыртпалық ерлерге келеді. Сонымен, туберкулезбен ауырған 

адамдардың ішінде әйелдер саны 3,2 млн (32%), ерлер 5,8 млн (57%) және 1 млн 

балалар (11%) болып табылады. Ауру жағдайлары барлық мемлекеттер мен әр 

түрлі жас топтарында тіркелген. Ересектердің (15 жастан асқан) жалпы саннан 

90% туберкулез жұқпасын жұқтырған. АИВ-инфицирленген адамдар арасында 

9% туберкулезбен ауырады, аурудың көп жағдайы Африкада кездеседі. 2018 

жылы ТБ көп жағдайы БДҰ аймақтарында Оңтүстік-Шығыс Азия (44%), Африка 

(24%) және Тынық мұхитының батыс бөлігінде (18%) тіркелген [14]. 

Туберкулезді жұқтырған адамдардың 2/3 бөлігі Үндістан, Қытай, Филиппин, 

Индонезия, Нигерия, Пакистан, Оңтүстік Африка мен Бангладеш сияқты 

мемлекеттерде тұрады [15].  

 

 
Сурет 1 - Туберкулездің әлем бойынша тарауы 
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БДҰ туберкулездің жоғары ауыртпашылығы бар мемлекеттер тізімін 

жасады. Бұл тізімге 30-ға жуық мемлекеттер енді. 2017 жылы осы мемлекеттерде 

әлемдегі туберкулез ауру жағдайының 87% және жалпы саннан тек 6% БДҰ 

Америка мемлекеттеріне арналған аймағы (3%) мен БДҰ Еуропалық аймағында 

(3%) тіркелген. Туберкулез ауруының таралу көрсеткіші әр мемлекетте әр түрлі 

болып табылады. 2017 жылы туберкулездің жоғары ауыртпашылығы бар 30 

мемлекеттің көпшілігінде туберкулездің таралу көрсеткіші 100 000 тұрғынға 

есептегенде 150-400 жаңа ауру жағдайын ал кейбір мемлекеттерде 100 000 

тұрғынға 500-ден астам жаңа жағдайын құрады. Табысы жоғары деңгейдегі 

мемлекеттерде 100 000 тұрғынға 10-нан кем аурудың жаңа жағдайы тіркелген 

[13].  

ТМД мемлекеттерінде де туберкулез өзекті мәселе болып табылады. 2017 

жылы аурудың таралуы Беларусь пен Арменияда 100 000 тұрғынға 31 жаңа 

жағдайды, Түркменстанда 46, Ресей Федерациясында 54, Грузия, Тәжікстан, 

Қырғызстан, Украина елдерінде 100 000 тұрғынға 80-нен астам жаңа жағдайды 

құрады [16]. 

Дәрілік тұрақтылығы бар туберкулез қоғамдық денсаулық сақтау үшін 

үлкен қауіп туғызып отыр. 2018 жылы рифампицинге тұрақтылығы бар 

туберкулездің жарты миллионға (олардың 78% көптеген дәріге тұрақтылығы 

бар) жуық жаңа жағдайы тіркелген. Дәрілік тұрақтылығы бар туберкулез 

ауыртпашылығы басым мемлекеттерге Үндістан (27%), Қытай (14%) және Ресей 

Федерациясы (9%) жатады. Бүкіл дүние жүзінде туберкулездің жаңа 

жағдайының 3,4% және бұрын емделген жағдайдың 18%-да мультирезистенттік 

немесе рифампицин-резистентті туберкулез болған. Бұған қоса ең жоғары 

көрсеткіштер (бұрын емделген жағдайдың 50% артығы) бұрынғы Кеңес 

Одағының мемлекеттерінде байқалған [14]. 

Аурушаңдық көрсеткішімен қатар маңызды рөлді осы аурудың 

нәтижесіндегі өлім-жітім көрсеткіші атқарады. 

2017 жылы туберкулез АИВ-теріс адамдардың ішінде 1,3 миллион және 

АИВ-оң науқастардың ішінде 300 000 адамдардың өліміне әкелді [13]. 

БДҰ берген бағасы бойынша 2017 жылы туберкулездің себебінен, АИВ-

жұқпасын есепке алмағанда, өлімнің ең жоғары көрсеткіші БДҰ Африка 

аймағында 100 000 тұрғынға есептегенде 54 жағдай, Оңтүстік-Шығыс Азияда 40 

және Шығыс-Жерорта теңізі аймағында 38 жағдай тіркелген. Оңтүстік-Шығыс 

Азияда өлім жағдайының басым бөлігі Индияда (440 мың)  тіркелген. 2018 жылы 

туберкулезден өлім-жітім көрсеткішінің ең жоғары мәні Тимор-Лештида 

(100 000 тұрғынға есептегенде 94), Гвинея-Бисау (72), Мозамбик (72) , Нигерия 

(64) және Либерияда (56) анықталған. Осы мемлекеттерде тіркелген өлім-жітім 

көрсеткіші бүкіл әлемде ең жоғарғы көрсеткіш болып табылады. 2018 жылы БДҰ 

Еуропалық аймағында туберкулезден өлім-жітім көрсеткіші Түркменстанда (100 

мың адамға 11), Әзірбайжанда (100 мың адамға 10), Украинада (100 мың адамға 

8,3) байқалған [16]. 
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1.2 Қазақстан Республикасындағы туберкулез бойынша эпидемиологиялық 

жағдай 

Қазақстандағы туберкулез бойынша эпидемиологиялық жағдай соңғы 

жылдары аурушаңдық, аурудың таралу көрсеткіштерінің тұрақтылығына және 

осы көрсеткіштердің жақсаруына қарамастан әлі күнге дейін тұрақсыз болып 

тұр. Туберкулезбен аурушаңдық бойынша Қазақстан Орталық Азия 

мемлекеттерінің арасында көш бастап тұр [17]. 

 2017 жылы Қазақстанда туберкулезбен аурушаңдық 100 000 тұрғынға 

есептегенде 52,2 құрады, ал 2018 жылы бұл көрсеткіш 100 000 тұрғынға 

есептегенде 48,2 дейін төмендеді. Қазақстанда 2017 жылы туберкулезден 100 000 

тұрғынға 3, ал 2018 жылы 2,3 адам қайтыс болды [18, 19]. Туберкулезбен 

аурушаңдық көрсеткіші төмендегеніне қарамастан бұл мәселе өзекті болып қала 

бермек. 

Қазақстанның облыстары мен қалаларындағы туберкулез аурушаңдығына 

келетін болсақ, бұл көрсеткіш бойынша Солтүстік-Қазақстан, Ақмола, Атырау 

және Қостанай облыстары көш бастап тұр (сурет 2). Сонымен, 2017 жылы 

Солтүстік-Қазақстан облысында 100 мың тұрғынға шаққанда 67 жаңа жағдай, 

Ақмола облысында 64,9, Атырау облысында 63 және Қостанай облысында 61,8 

жаңа жағдай тіркелген. 2018 жылы Атырау облысында бұл көрсеткіш 100 000 

тұрғынға есептегенде 74,8 дейін жоғарылаған (сурет 3). Көш бастап тұрған басқа 

облыстарда 2018 жылы аурушаңдық көрсеткіші төмендеген. Қазақстанның 

Астана мен Алматы сияқты ірі қалаларында 2017 жылы туберкулезбен 

аурушаңдық 100 000 тұрғынға есептегенде 53,9 және 35,1 сәйкесінше құрады, ал 

2018 жылы бұл көрсеткіш Астана қаласында 100 000 тұрғынға есептегенде 48,2 

дейін төмендеді, Алматы қаласы бойынша аурушаңдық көрсеткші бұл жылы 

өзгерген жоқ [20]. 

 

 
Сурет 2 - Қазақстан Республикасы бойынша туберкулезбен 

сырқаттанушылық көрсеткіші (2017ж.) 
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Сурет 3 - Қазақстан Республикасы бойынша туберкулезбен 

сырқаттанушылық көрсеткіші (2018ж.) 
 

 2017 жылы Қазақстанда туберкулездің жаңа жағдайы ерлер арасында 

5478, әйелдер арасында 3939 құрады. Бұл аурушаңдық көрсеткішінің деңгейі 

негізінен ерлердің аурушаңдық деңгейімен анықталатынын көрсетіп тұр. Ерлер 

мен әйелдер арасында аурушаңдықтың ең жоғарғы деңгейі 35-44 жас аралығына 

сәйкес келіп тұр. Балалар арасында 0-ден 17 жасқа дейінгі аралықта 

туберкулезбен аурушаңдық 100 000 тұрғынға есептегенде 13,1 құрады [18]. 

Туберкулез ауруының таралу көрсеткіші 2017 жылы мемлекетімізде 89,1 

тең болды, ал 2018 бұл көрсеткіш 1,1 есеге төмендеді, нақтырақ айтатын болсақ, 

79,9 құрады. Облыстар бойынша 2017-2018 жж. туберкулездің таралу көрсеткіші 

4-ші және 5-ші суретте көрсетілген.  
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Сурет 4 - Туберкулездің Қазақстан Республикасы бойынша 2017 жылғы 

таралу көрсеткіші 
 

 
Сурет 5 - Туберкулездің Қазақстан Республикасы бойынша 2018 жылғы 

таралу көрсеткіші 

  

Белсенді туберкулезбен ауырған сырқаттар контингенті Қазақстанда 2017 

жылы 100 мың адамға есептегенде 89,1 құрады. Ал облыстар арасында осы 

көрсеткіш бойынша алғашқы үштікті Атырау (159,7), Қызылорда (140,2), Ақтөбе 

(125,2) облыстары құрап тұр. 

 Қала тұрғындарының туберкулезбен сырқаттанушылығы 2017 жылы 

республика бойынша 100 000 адамға шаққанда  54,4 болса, ауыл тұрғындарының 

сырқаттанушылығы 49,2 тең болды. 
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Қазақстан Республикасында 2017 жылы өлім-жітім көрсеткіші 100 000 

тұрғынға шаққанда 3 адамды құрады. Осы жылы өлім-жітімнің ең жоғары 

көрсеткіші Қарағанды (100 мың тұрғынға 5), Қостанай (4,6), Солтүстік-

Қазақстан (4,6) және Шығыс-Қазақстан (4,0) облыстарында тіркелген. 

2017 жылы Қазақстанда өкпеден тыс туберкулез 1284 адамда анықталған, 

оның ішінде сүйек пен буын туберкулезімен 234, зәр шығару жүйесінің 

туберкулезімен 41, ми қабығының туберкулезімен 7, плевритпен 633 және 

туберкулездің басқа да түрімен 369 адам сырқаттанған. 

Көптеген дәріге тұрақтылық көрсеткіші ауру жаңадан анықталған адамдар 

арасында 24,3%, ал рецидив ішінде 49,8% құрады. 

Сонымен бірге Қазақстанда 2017 жылы туберкулезбен науқастанған 

ересектер мен жасөспірімдер арасында туберкулездің деструктивті формасымен 

49,3%, фиброзды-кавернозды туберкулезбен 7,4% адам тіркелді, ал балалар 

арасында туберкулездің деструктивті формасы 19,5% құрады. Туберкулездің 

деструктивті формасымен науқастардың жоғары пайыздық көрсеткіші Ақтөбе 

(58,3%), Алматы (56,4%), Қостанай (56,8%) облыстарында тіркелген. Бұл 

көрсеткіштің ең аз пайыздық мөлшері (31%) Алматы қаласында анықталған. 

Сонымен қатар Қызылорда (11,8%) мен Алматы (10,4%) облыстары 

туберкулездің фиброзды-кавернозды формасымен науқастардың жоғары 

пайыздық мөлшері бойынша көш бастап тұр. Балалардағы туберкулездің 

деструктивті формасы барлық науқас балалардан есептегенде жоғары пайыздық 

мөлшерде (37,5%) Ақмола облысында тіркелген [20]. 
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1.3 Туберкулез микобактериясының антигендік құрылымы 

Туберкулез Mycobacterium tuberculosis (Mtb) түр кешенінің өкілдерімен 

шақырылады. Оларға адамдарда туберкулез шақыратын себепші агент 

Mycobacterium tuberculosis, Африканың белгілі аймақтарының тұрғындарында 

ғана туберкулез шақыратын  M. africanum, жабайы және үй сүтқоректілерінде 

туберкулез шақыратын M. bovis, M. caprae мен M. pinnipedii, сұр тышқандарда 

туберкулез шақыратын M. Microti жатады [21]. 

Туберкулез микобактериясында антигендердің күрделі және мозаикалық 

жиынтығы бар. Антигендік құрылымы жағынан M.tuberculosis-тің M.bovis және 

M.microti-мен ұқсастығы анықталған. Туберкулез микобактериясының антигені 

- күрделі липополиқантты кешен. Ол толық иммуноген болып табылады және 

иммунды жауапты іске қосушы болуы әбден мүмкін. Микобактерияның 

фосфолипидтік, нәруыздық, полиқанттық компоненттерінің толық антигендік 

қасиеті жоқ [22]. 

Физико-химиялық қасиеттері бойынша антигендерді топтық және 

түрарнайы деп ажыратады. Атап айтқанда, түрарнайы антигендер 

термостабильді, ал топтық арнайы антигендер термолабильді болып келеді. 

Микобактерияның әр түрінде Mycobacterium тұқымдастығының барлық 

өкілдеріне сай 1-2 антигендер анықталған. Тұқымдастықтың кейбір өкілдерінің 

арасында жақын антигендік туыстық (10-12 ортақ антигендер) бар [23]. 

М.tuberculosis антигендік спектрін зерттеу барысында иммунодоминанттық 

антигендердің бірқатары анықталған. Rv2031c цитозольды реттеуші антигеннің 

молекулалық массасы 16 кДа, М. tuberculosis кешенінің вируленттілік факторы 

болып табылады. Бұл антигеннің  рөлі микобактерияның реплицирлеуші фазадан 

тыс уақытта тіршілік ете алу қабілетін сақтауда анық белгілі [24]. Альфа-

кристаллин (HspX) ретінде белгілі Rv2031c нәруызының азаюы туберкулез 

микобактериясының анаэробиозға тұрақтылығын төмендетеді. Нақты айтатын 

болсақ, Rv2031c нәруызы жасуша қабығымен, талшықты пептидогликан тәрізді 

құрылымдармен, жасушаішілік және шеткері кластерлермен тығыз 

байланысқан. Бұл туберкулез таяқшаларының қалың жасушалық қабырғасының 

дамуы арқылы оттегінің мөлшері аз жағдайға бейімделе алатынын болжамдайды 

және осы нәруыз ұзақ уақыт тіршілігін сақтау барысында жасушалық 

құрылымның тұрақтануында ерекше рөл атқарады. Бұл факт оның 

маңыздылығын көрсетеді. Осылайша, бұл антигенді гипоксия, латенттілікке 

ұқсас жағдайда патогеннің тірі қалуына ықпал ететін потенциалды үміткер деп 

атауға және M.tuberculosis-тің тыныштық жағдайының маркері ретінде 

қарастыруға болады [25]. Сондай-ақ басқа зерттеулер өкпелік туберкулезбен 

науқас адамдарда Rv2031 антигеніне қарсы түзілетін IgA мен IgG деңгейі сау 

адамдармен және науқаспен қатынастағы адамдармен салыстырғанда жоғары 

болғаны анықтады [26]. 

Сонымен қатар, Belay et al. Rv2031c ынталандыру белсенді туберкулезбен 

науқастарда латентті туберкулезі бар  адамдармен салыстырғанда ИФН-γ, TNF-

α мен ИЛ-10 концентрациясының төмен деңгейін анықтаған [27]. Бұл ретте D. 

Goletti басқа авторлармен Rv2031c ынталандыру кезінде туберкулезбен 
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науқастар, бақылау тобы және латентті туберкулезбен адамдар арасында ИФН-γ 

концентрациясы бойынша айырмашылық анықтамаған [28]. 

Loxton және басқа авторлар Rv2031c-мен ынталандырылған 7-күндік қанда 

ИФН-γ концентрациясын зерттеп, туберкулезбен науқастар мен науқаспен 

байланысушы тұлғалар арасында айырмашылық анықтамаған [29].Сонымен 

қатар жуырда моноциттердің дендритті жасушаларға дифференциациялануын 

бөгеттеу арқылы иммунды жауапты әлсіретуде маңызды рөл атқаратыны 

көрсетілді[30].  

Бұл антигенге қарсы жауап ретінде ағзада көбінесе арнайы IgG, IgA-

антиденелері, аз мөлшерде IgM синтезделеді. Rv2031c антигені М. tuberculosis 

негізгі иммуногені болып табылатыны, туберкулездің серологиялық 

диагностикасында моноантиген ретінде және басқа да микобактериалды 

антигендермен комбинацияда қолдануға болатыны анықталған [31]. 

TB 7.7 (Rv2654c) - 81 амин қышқылының ішінен аланинге бай, RD11 

аймағында кодталған, туберкулез микобактериясы үшін жоғары арнайылылығы 

бар және атипті микобактериялардың көбісінде болмайтын нәруыз [32]. 

Rv2654с - жоғары арнайылылықты жаңа антиген. Нәруыздың С-ұшты бөлігі 

өкпелік және өкпеден тыс туберкулезбен ауыратын науқастардың иммунды 

жүйесімен өте жақсы танылады. Екінші жағынан Rv2654с M.tuberculosis 

антигендеріне, сирек жағдайда, толығымен арнайы болып келетін нәруыздың 

мысалы болып табылады. Өкпелік және өкпеден тыс туберкулезбен 

сырқаттанған науқастардан алынған үлгілерде нәруызда кең тараған Т-

жасушалық эпитопқа өте күшті жауап қайтарады. Rv2654c-тің ESAT-6 және 

CFP-10-мен ұқсастықтары бар [33]. Rv2654c қарсы жасушалық иммунды жауап 

жоғары арнайылылықты екені дәлелденді. Нақты айтатын болсақ, TB 7.7 

антигені Т-жасушалық антиген және туберкулез үшін жоғары арнайылылықты 

болып табылады. Бұл осы антигеннің диагностикалық маңызы бар екенін 

айқындайды және туберкулез диагностикасында қолданудағы потенциалы өте 

жоғары [34]. 

Туберкулезге қарсы жаңа вакцинаны жасаудағы келешегі зор М. 

tuberculosis-тің арнайы антигені ESAT-6 (Rv3875) болып табылады. Бұл антиген 

ерте секреторлы антиген деп сипатталған, протективті иммунитеттің шешуші 

фактор рөлін атқаратын ИФН-γ ерте түзілуіне жауап береді. Тышқандарға 

жасалған тәжірибеде оның протективті белсенділігі айқындалды. Бірақ ESAT-6 

нәруызын суббірлікті немесе ДНҚ-вакцинасы ретінде қолдану оның жеткіліксіз 

иммуногенділігі мен қорғаныс әсерін қалыптастыру үшін адъюванттарды 

пайдалану арқылы көпретті вакцинациялау қажет екені анықталды. Бұл 

нәруыздың молекулалық салмағы 6 кДа, туберкулез жұқпасының ерте кезеңінде 

экспрессияланады, сонымен қатар М. tuberculosis-тің адам ағзасында тіршілік 

ету қабілеті мен таралуын қамтамасыз етуге қатысады [35]. Бұл антигенге қарсы 

арнайы антиденелер М. tuberculosis жұқтырған науқастардың көбісінің қан 

сарысуынан табылған, демек оны латентті туберкулездің маркері деп есептеуге 

болады [36]. Бірақ бұған қарама-қарсы пікір де бар. ESAT-6-ға қарсы 

антиденелер титрі аурудың дамуына қарай жоғарылайтыны анықталған[37]. 
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Сонымен бірге Lalvani және басқа авторлардың жүргізген зерттеуінің 

нәтижесі бойынша ИФН-γ өндіретін ESAT-6-арнайы Т-жасушалар 96% белсенді 

туберкулезбен науқастарда анықталған. Бұл 96% (95% СМ, 92 –100) 

сезімталдығы бар сараптаманың белсенді туберкулезбен инфицирленген 

науқастарды анықтайтынын көрсетеді. Бақылау тобының 92%-да ESAT-6-

арнайы Т-лимфоциттер болмаған. Мұндай көрсеткіш сынаманың жоғары 

арнайылылығын көрсетеді. Талдаудың жоғары арнайылылығы БЦЖ екпесін 

алған адамдар мен M. tuberculosis-ті жұқтырған адмдарды оңай ажыратуға 

мүмкіндік береді. Бұдан басқа бақылау тобындағы адамдарда көптеген жұқпалы, 

қабыну және гранулематозды аурулардың болуы сараптаманың нақты нәтиже 

беруіне бөгет болмайтынына көз жеткізілді [38]. 

CFP10 (Rv3874) - Mycobacterium tuberculosis-тің секреторлық антигені. 

Оның молекулалық массасы 10 кДа. CFP-10 кездейсоқ спираль сияқты 

құрылымсыз полипептид болып табылады. Ол ESAT-6-мен гетеродимерлік 

кешен құрайды. Сол себепті олар in vivo жағдайында биологиялық белсенді 

молекула болуы мүмкін. Екі ген де бактериалды геномның RD1 аймағынан 

экспрессияланады және жұқпаның вируленттілігінде шешуші рөл атқарады. 

CFP10/ESAT6 кешені M.tuberculosis вируленттілігінің механизміне қатысатын 

макрофагтардың қызметіне дифференциалды түрде әсер көрсетуі мүмкін [39].  

 M.tuberulosis-тің CFP-10 секреторлық нәруызы ESAT-6-мен бірге 

микобактерияның патогенезіндегі механизмдерде әлеуетті рөл атқаратыны анық. 

Бұл нәруыз макрофагтардың белсенділігіне тежегіш әсер көрсетуімен қатар Т-

жасушаларын белсендіретін әсер көрсетеді. Оның бұл қасиеті вакцина жасауда 

үміткер және вируленттілік фактор ретінде екіжақты рөл атқаратынын 

болжамдайды [40]. 

CFP-10 диагностикалық маңызын анықтауда көптеген зерттеулер 

жүргізілді. Rao және басқа авторлар жүргізген зерттеуде туберкулез бен АИВ 

жұқпасының қосарласуы кезінде CFP-10 сезімталдығы 57,4%, ал АИВ-

серонегативті ТБ кезінде 57,5% құрады. Сынаманың арнайылылығы 98,1% тең 

болды [41]. 

Бұдан бөлек Brock et al. зерттеуінде туберкулезбен науқас адамдардың 70%-

дан астамында Rv3874 нәруызымен ынталандыру кезінде лимфоциттермен 

өндірілетін ИФН- жоғары деңгейі анықталды [42]. Басқа зерттеуде Rv3874 

нәруызына қарсы түзілген антиденелердің жоғары мөлшері туберкулезбен 

науқас адамдардың тек 30%-да байқалды. Бұл ИФН- негізіндегі сараптаманың 

жоғары сезімталдығын аңғартады [43]. Бірақ жүргізілген басқа да зерттеулер 

нәтижесі бойынша керісінше қорытынды шығарылған. Нақты айтатын болсақ, 

Rv3874 нәруызына қарсы түзілген антиденелердің жоғары деңгейі 

туберкулезбен науқас адамдардың 60%-да болған, ал сау адамдарда тек 3%-да 

анықталған. Демек, Rv3874 сезімталдығы 74%, ал арнайылылығы 97%-ға тең 

болды [44]. 

 Аланиндегидрогеназа (AlaDH) (Rv0512) - молекулалық салмағы 40 кДа 

болатын M.tuberculosis-тің секреторлық антигені. Ол штамды анықтау үшін 

тиімді түрарнайы антиген болып саналады және M.bovis BCG вакцинды 
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штамында болмайды.Сонымен бірге AlaDH M.tuberculosis-тің вируленттігіне 

қатысуы ықтимал. D-аланин микобактериалды пептидогликанның негізгі құрама 

бөлігі болып табылады. AlaDH D-аланиннің ізашары болып есептелетін L-

аланиннің синтезінде маңызды рөл атқарады. M.tuberculosis мезофильді ағза 

болғанымен, оның аланиндегидрогеназасы жоғары термостабильді қасиетке ие 

[9]. 

AlaDH микобактериалды ферменті in vitro жағдайында бациллалар өсетін 

дақылды сұйықтықтарда анықталған [45]. Бұл фермент микобактерияның 

патогенділігіне қатысты маңызды қызметтерді атқара алады. Оның жасушадан 

тыс экспрессиясы жасушаішілік молшылықты, тұрақтылықты көрсетеді және 

бактериалды аутолиздің нәтижесі болуы мүмкін [46]. 

L-аланиндегидрогеназа (AlaDH) латентті туберкулезді жұқпаны белсенді 

туберкулезден ажырата алатын M.tuberculosis-тің антигені болып табылады. 

Бұған 2012 жылы жүргізілген зерттеу дәлел болады. ELISPOT сараптамасының 

нәтижесі бойынша туберкулез ауруын жұқтырған балаларда AlaDH-ға қарсы 

өндірілген ИФН-γ жоғары деңгейі анықталды. Белсенді туберкулезбен науқас 

балалар және жасырын туберкулезі бар балалардың нәтижелерін өзара 

салыстырғанда AlaDH-ға қарсы ELISPOT ИФН-γ синтезі бойынша 

статистикалық маңызы бар айырмашылық байқалды. Сонымен қатар жасырын 

және белсенді туберкулезді ажырату барысында ELISPOT AlaDH-IL-2 

сараптамасының сезімталдығы 100% және арнайылылығы 81% -ға тең болды. 

Бұл зерттеудің нәтижесі бойынша AlaDH антигенімен ИЛ-2 негізіндегі ELISPOT 

талдауы белсенді туберкулезі бар балаларды жасырын туберкулезі бар 

балалардан ажыратуға мүмкіндік береді[47]. Бұдан басқа, AlaDH-ның маңызды 

қызметтерінің бірі - азоттың зат алмасуы мен туберкулез микобактериясының 

анаэробты жағдайға бейімделуіне қатысу [48]. 

AlaDH белсенді туберкулездің диагностикасында да өз маңыздылығын 

көрсетті. 2018 жылы Della Bella C. және басқа авторлар жүргізген зерттеу 

нәтижелерінің қорытындысы бойынша белсенді туберкулез диагностикасында 

LIOSpot® TB жиынтығы көмегімен AlaDH-мен ынталандырылған ИЛ-2-нің 

өнімін анықтау сараптамасының сезімталдығы 96%, арнайылылығы 100%-ға тең 

болды[9]. 

A60 (Rv0440) антигені Mycobacterium bovis пен Mycobacterium tuberculosis-

тің цитозолінде анықталған термостабильді антиген болып табылады. Бұл 

антигенді туберкулез диагностикасына арналған иммундыферментті талдау 

(ИФТ) жүйесін жасау кезінде пайдаланады. Молекулалық салмағы – 65 кДа. Бұл 

антиген 89% сезімталдықты және 94% арнайылылықты қамтамасыз ете алады 

[49]. А60 антигенінің көмегімен екпеден кейінгі реакцияны, жасырын жұқпаны 

және белсенді туберкулезді ажыратуға болатыны анықталды. А60 антигеніне 

қарсы түзілетін антиденелер әр түрлі биологиялық сұйықтықтарда, атап айтсақ, 

қан сарысуында, сілекейде, жұлын-ми ликворында, плевра сұйықтығында, 

бронх-альвеолярлы жуындыларда табылады [50]. 

Mtb81 (Rv1837c) антигені - малят-синтазды белсенділігі бар, молекулалық 

салмағы 88 кДа құрайтын нәруыз. Туберкулезбен науқас адамдарда, сонымен 
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бірге АИВ-жұқпасы фонында туындаған туберкулез кезінде күшті иммунды 

жауапты шақырады [51]. Негізінен Mtb81 антигені туберкулез диагностикасы 

үшін арнайылылығы өте жоғары. Туберкулезбен ауырмайтын, анамнезінде 

туберкулезбен науқас адамдармен қатынаста болмаған адамдардың сарысуында 

ИФТ-да Mtb81 бойынша теріс нәтиже көрсетті. Зерттеулерде Mtb81 антигенінің 

сезімталдығы ТБ+АИВ-серопозитивті науқастарда 92%, ал ТБ+АИВ-

серонегативті науқастарда 56% құрады. Mtb81 ТБ+АИВ науқастарының 70%-да 

қан сарысуында арнайы антиденелерді анықтай алуы бұл антигеннің 

туберкулездің серодиагностикасында антигендер қоспасын жасау кезінде 

комплементарлы антиген ретінде пайдалы екенін дәлелдеді. 

Осылайша, Mtb81 ТБ серодиагностикасында тиімді антиген болып 

табылады. Бұдан басқа, Mtb81 мен 38 кДа немесе басқа потенциалды 

антигендердің комбинациясы ТБ серодиагностикасы үшін оңтайлы 

сезімталдығына әкеледі және ТБ+ВИЧ-серопозитивті науқастар үшін 

клиникалық сезімталдығын жақсартады [52]. 

М. tuberculosis-тің Ag85 кешені көптеген ғылыми жұмыстарда сипатталған. 

Ag85 кешеніне Ag85A (31 кДа), Ag85B (30 кДа) және Ag85C (31,5 кДа) сияқты 

үш антиген кіреді. Ag85 кешенінің антигендері туберкулез микобактериясының 

дақылды сұйықтықтарда бөлінетін секреторлық антигендері арасында ең көп 

тараған түрі болып табылады. Алайда Ag85-тің негізгі компоненті бөлініп 

алынғаныменен, антигендердің аз мөлшері бактерия бетінде қалып қояды [53]. 

Ag85 кешенінің барлық үш мүшесінде құрылымы мен реттілігінде жоғары 

ұқсастық бар. Ag85 кешені туберкулез микобактериясының вируленттілігінде 

маңызды рөл атқарады. Ол туберкулез микобактериясының макрофагтарда 

жасушаішілік тіршілігін сақтап қалуға қажет, сонымен қатар сәйкес иммунды 

жауаптың дамуына жағдай жасайды. Ag85 кешені миколилтрансферазаның 

ферментативтік белсенділігіне себептеседі. Миколилтрансфераза өз кезегінде 

миколин қышқылының арабиногалактанға қосылуын катализдейді [54].  

Бұл нәруыздық кешен туберкулез микобактериясының патогенезінде 

маңызды рөл атқарады. Жасуша ішіне енген патоген шырышты қабат бетімен 

Ag85 арқылы байланысады. Бұл байланыс иесінің жасушаларының фагосомдық 

компоненттеріне бактериальды енуіне көмектеседі [53]. Әуелгі зерттеулерде бұл 

нәруыздың басқа да нәруыздармен қатар фагосоманың фаголизосома түріне 

жетілуін тежейтіні көрсетілген. Бұл жағдайда бактерияның фагосомаларда 

тіршілігін сақтап қалуы мүмкін. Ag85A мен Ag85C компоненттерінің ұқсас 

арнайы әсері бар, бірақ Ag85B-ның Ag85C-мен салыстырғанда белсенділігі 

жоғарырақ. Осы үш нәруыздың гендік бірізділігінде туберкулез 

микобактериясының ферментативтік қызметіне қажетті үш аминқышқылы бар 

және олар микобактерия түрлерінің арасында сақталады. Бұл 

аминқышқылдарына серин, глутамин және гистидин жатады. Ag85 кешенінің 

мүшелері иммунодоминантты нәруыздар сияқты ИФН-γ мен ИЛ-2 цитокиндерін 

синтездейтін Th1 жасушаларын ынталандырады [55, 56]. 

Ag85 кешенінің барлық мүшелері Т-жасушалық фибронектин-

лимфокинмен байланысуға және осы лимфокиннің белсенділігін тежеуге 
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қабілетті. Сондықтан Ag85 кешенін туберкулез диагностикасы үшін терілік 

сынамада антигендік коктейль құрамында қолданбаған жөн [53]. 

Кейбір зерттеулерде көрсетілгендей ИФТ әдісін пайдаланғанда Ag85C-ның 

сезімталдығы (89,77%) мен арнайылылығы (92%) қолданылған басқа 

антигендермен салыстырғанда (р <0,0001) ең жоғары болды [10]. 

Kumar G. et al. 2010-шы жылы жүргізген зерттеуі Ag85 кешенінің 

диагностикалық потенциалын анықтады. Жұмыс нәтижесі бойынша Ag85 

кешенінің сезімталдығы 84,1%, ал арнайылылығы 85,2%-ға тең болды. Ал Ag85 

кешенінің жеке компоненттерінің сезімталдығы мен арнайылылығына 

тоқталатын болсақ, Ag85A, Ag85B мен Ag85C 44,6%, 34% және 80,9% 

сәйкесінше сезімталдықты көрсетті. Бұл компоненттердің арнайылылығы 

Ag85A - 55,6%, Ag85B - 74,1% және Ag85C - 40,7% тең болды [57]. 

Туберкулез микобактериясының келесі секреторлық антигені - Rv0455c. 

Оның молекулалық салмағы 14 кДа. М.tuberculosis жұқтырған адамдардың 

көпшілігінің қан сарысуында осы антигенге қарсы арнайы антиденелер бар. 

Rv0455c емдеу курсы барысында бірнеше антигендерге қарсы иммунды 

жауаптың өзгеруін зерттегенде болашағы зор зерттеу нәтижелерін көрсеткен. 

Бертолет және басқа да авторлар белсенді туберкулез кезінде осы секреторлық 

антигендер кем дегенде 2 әр түрлі цитокиндердің (ИФН-γ, TNF-α немесе ИЛ-10) 

түзілуінде өзгерістер туындататынын анықтаған және бұл жағдайды емдеудің 

сәтті аяқталуымен байланыстырған [58]. 

МРТ32 (Rv1860) M.tuberculosis мен M.bovis-тің жақсы сипатталған 

секреторлық гликопротеині болып табылады. Адамның Т-лимфоциттерінің 

CD8+ бағыттағы иммунды жауабын доминантты түрде шақыруға қабілетті 

туберкулез микобактериясының ең алғаш тіркелген нәруызы болып табылады. 

МРТ32 антигенінің M.tuberculosis-тің секреторлық нәруызы ретінде құрамында 

туберкулез микобактериясы бар фагосомадан инфицирленген жасушалардың 

цитозоліне енудің тиімді жолы бар. Бұл CD8+ Т-жасушаларында МНС I класын 

тиімді айқаса таныстыруға мүмкіндік береді [59]. Жұқпаның ерте кезеңінде 

туберкулез қоздырғышымен бөлінеді және өкпеде қуыстардың пайда болуына 

дейін жалғасады [60]. МРТ32 антигеніне қарсы түзілетін антиденелер ТБ 

науқастарының көпшілігінде және ТБ/АИВ науқастарында анықталады [61]. 

2018 жылы бірнеше ғалымдар MPT32 және басқа да антигендердің белсенді 

туберкулез диагностикасындағы маңыздылығын зерттеген. Зерттеу 

қорытындысы MPT32 антигеніне қарсы түзілетін антиденелер саны 

салыстырмалы түрде жоғары екенін көрсетті. IgG антиденесінің MPT32 

антигеніне сезімталдығы 62% құраса, арнайылылығы 75,7% -ға тең болды. Бұл 

MPT32 антигені ТБ серодиагностикасында тиімді антигендердің бірі деп болжам 

жасауға мүмкіндік береді [62]. 

MPT64 (Rv1980c) - M.tuberculosis-тің RD2 геномында орналасқан 

секреторлық, иммуногендік нәруыз. MPT64 антигенінің молекулалық салмағы 

28 кДа құрайды. Оның M.tuberculosis кешені, соның ішінде Mycobacterium 

tuberculosis, Mycobacterium africanum, вирулентті Mycobacterium bovis үшін 

арнайылылығы өте жоғары [63]. Бұрынғы зерттеулер бұл антиген тек тірі және 
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белсенді бөлінетін туберкулез микобактерияларында анықталатынын 

дәлелдеген [64]. Туберкулез микобактерияларымен бөлінетін нәруыздар 

адамның жұқпаға қарсы жауабының ерте кезеңінде анықталатын маңызды 

антигендері болып табылады. Олар Т-лимфоциттердің пролиферациясын және 

шеткері қандағы мононуклеарлық жасушалардан ИФН-γ түзілуін 

ынталандырады. Туберкулез жұқпасының ерте кезеңінде Т-лимфоциттер MPT64 

антигенінің бірнеше эпитоптарын тани алады. MPT64 біраз уақыттан бері 

кеңінен зерттеліп, туберкулездің диагностикасы үшін қолданылды. MPT64 

негізіндегі анықтау әдістері арнайылылық, сезімталдық, анықталу мерзімі, 

қолжетімділік пен бағасы бойынша бір-бірінен ерекшеленеді. Адамның Т-

жасушаларымен анықталатын нәруыздардың сипаттамасы тиімді вакциналар 

мен диагностиканың арнайы әдістерін жасау үшін өте маңызды [63]. MPT64 

туберкулез миокбактериясының гранулемасында апоптозға қарсы әсері бар және 

микобактериямен инфицирленген макрофагтардың сақталуына мүмкіндік береді 

[65]. 

Липоарабиноманнан (LAM) туберкулез микобактериясы жасуша 

қабырғасының негізгі компоненті және антиген негізіндегі сынаманы өткізу 

үшін мінсіз үміткер болып табылады [66]. 

Липоарабиноманнан (LAM) (RV2188c) - жасуша қабығының маңызды 

құраушысы болып табылатын, құрамында манноза бар гликолипид. Бұл 

молекулаларда PI –жарғақшасының зәкірі бар және олар плазмалық немесе 

сыртқы жарғақшаға өздерінің липидтік бөлігімен енеді [67]. 

Көптеген зерттеулерде липоарабиноманнанның иммунитетті 

ынталандырушы белсенділігі сипатталған, бірақ олардың жасуша қабығының 

құрылымдық компоненті ретінде рөлі әлі толық анық емес. LAM-ның бірқатар 

бөлігі плазмалық жарғақшаға бекітілген, демек, жасуша ядросының 

құрылымымен тікелей өзара әрекеттесе алатын өзінің гликандары бар [68]. 

Сонымен LAM жасуша қабырғасының бүтіндігін сақтауда тікелей маңызды рөл 

атқаратынын болжауға болады. Соңғы уақытта жүргізілген зерттеулерге 

сүйенсек, липоарабиноманнанның M. tuberculosis-те маңызды құрылымдық рөл 

атқаратыны да көрсетілген. Мысалы, LAM синтезіне қатысатын 

арабинозилтрансфераза M. tuberculosis-тің маңызды ферменті болып табылады 

[69]. Бұл LAM-ның микобактерияның физиологиясында фундаментальды рөл 

атқаратынын болжауға мүмкіндік береді. Басқа зерттеулер PimB (Rv0557) гені 

жойылған M.tuberculosis мутантында LAM деңгейі төмен екенін және бұл мутант 

макрофагтарды жоюда өте тиімді болғанын көрсеткен [70]. Бұл зерттеулер 

M.tuberculosis-тің көбеюі мен патогенезінде LAM маңызды екенін анықтады.  

LAM антигенінің туберкулез диагностикасындағы аса маңыздылығы 

көптеген зерттеулерде талқыланды. Мысалы, 2019 жылы Broger T. және басқа да 

авторлар өз зерттеулерінде LAM мен ESAT-6 антигендері туберкулезбен науқас 

адамдардың қан сарысуында да, зәрінде де анықталатынын көрсетті. Екі антиген 

екі үлгіде де сәйкесінше бірдей концентрацияда болды. Зәрдегі концентрация қан 

сарысуындағы концентрациямен салыстырғанда 10 есе көп болды. 
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Туберкулезбен науқас адамдардың қан сарысуында және зәрде LAM мен 

ESAT-6 АИВ-статусына қарамастан анықталды. Туберкулезге тесттің дәлдігін 

осы екі антигенді біріктіріп қолдану арқылы жоғарылатуға болады [11]. 

Жуырдағы жүйелік шолу антигендер мен биомаркерлерді комбинациялау 

арқылы қажетті оңтайлы сезімталдыққа қол жеткізуге болатынын көрсетті. [71].  

М.tuberculosis-тің РЕ және РРЕ деп белгіленетін антигендерінің N-

терминальды ұшының құрылысында пролин – глютамин (РЕ) және пролин - 

пролин - глютамин (РРЕ) аминқышқылды тізбегі бар. PE/PPE тұқымдасының 

антигендері негізінен патогенді микобактерияларда тараған және туберкулезге 

қарсы екпенің ықтимал компоненті ретінде қызмет атқарады. PE/PPE 

тұқымдасының кейбір антигендері адамның туа біткен иммунитетін реттей 

алады, макрофагтардың белсенуіне, фаголизосомалардың қосылуына бөгет 

жасайды және антигендік өзгергіштіктің негізгі көзі болып табылады [72]. 

PE/PPE нәруыздарының көптеген қайталамалы бірізділігі және В мен Т-

жасушалар эпитопының көзі болып табылатын көп мөлшерде иммуногенді 

аймақтары бар [73]. PE/PPE белгілі мөлшері TLR2-мен байланысады, олардың 

иммунитетті және макрофагтардың белсенуін ынталандырушы қасиеті бар. PPE 

TLR2-мен байланысқанда макрофагтармен қатар дендритті жасушаларды да 

ынталандырады және иесінің жасушаларының апоптозы мен некрозына 

себептесетін цитокиндердің түзілуін шақырады. TLR2-мен байланысты 

жүргізілген зерттеулер PE/PPE туберкулез патогенезінде маңызды рөл 

атқаратынын болжауға мүмкіндік береді [74]. 

М.tuberculosis бойынша жүргізілген зерттеулерден бізге мәлім ақпарат – 

олардың метаболизмді өзгерте алу қабілеті. Негізінен мұндай жағдай 

гипоксиямен байланысты болады және бұл кезде туберкулез микобактериясы 

реплицирленбеуші күйге түседі. Осындай жағдайды «дормантты күйде 

тіршілігін сақтау» (DOS-dormancy survival) деп атайды және ол Dos-регулонмен 

кодталады. Dos-регулонға M. tuberculosis-тің латентті жағдайда тіршілігін сақтап 

қалуын реттеуші (DosR) (кодталуы - Rv3133c) және DosS (Rv3132с) мен DosT 

(Rv2027с) екі сенсорлық киназа кіреді.  

Гранулематозды зақымданулар кезінде және макрофагтардың белсену 

барысындағы азот монооксидінің әсерінен туындайтын оттегінің төмен деңгейі 

микобактерия тұрақтылығын қамтамасыз етудегі негізгі фактор болып 

табылады. DosS белгілі бір жағдайда өздігінен фосфорланады. Одан кейін 

фосфатты ДНҚ-байланыстырушы нәруыз DosR-ге береді. Бұл нәруыз 

M.tuberculosis пен басқа да микобактериялардың латентті, белсенді емес 

жағдайға трансформациялануын қамтамасыз етеді. DosS-пен тығыз қатынастағы 

DosT да M. tuberculosis-те болады және DosR-ды балама жолмен белсендіреді.  

 Гипоксиялық көрініс күшейген кезде ұзақ гипоксиялық жауаптың EHR 

(enduring hypoxic response) күрделі регулоны іске қосылады. Ол 

микобактериялардың жасушалық циклдан тыс ұзақ уақыт тіршілік етуін 

қамтамасыз етеді [75]. RV rv0081 ‐ rv0088 оперонының алғашқы гені болып 

табылады және транскрипцияның ArsR/SmtB прокариоттық металл реттеуші 

репрессор тұқымдасына жатады. Сонымен бұл тұқымдастың басқа мүшелеріне 
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қарағанда Rv0081-дің металл-байланыстырушы домені, цистеиннің қалдықтары 

жоқ. Бұл осы геннің реттеу механизмінің балама жолы бар екенін айқындайды 

[76]. Rv0081 бойынша жүргізілген зерттеулер оның өз экспрессиясын, сонымен 

қатар төмен орналасқан гендердің экспрессиясын негативті реттейтінін 

анықтаған. Екінші жағынан, MprA мен DosR/DevR жауабын реттеушілер Rv0081 

жоғарғы аймағын байланыстырып, M.tuberculosis-те оның экспрессиясын 

реттейді. Сондай-ақ Rv0081 азот монооксидімен белсенеді, бірақ Rv0081 артық 

өнімінен кейін жойылады [77]. 

Гипоксия жағдайында DosR регулонының ішінде Rv0081 шешуші локус деп 

болжамдалады [78]. Жоғарыда айтып кеткендей, Rv0081 DosR регулонының 

мүшесі және гипоксияның ерте кезеңінде ынталанады. Ал Rv3334 EHR генінің 

бірі және гипоксияның кеш кезеңінде ынталанады[79]. Осыған орай, Xian Sun 

және басқа авторлар жүргізген зерттеу өте қызықты болып табылады. Бұл 

зерттеуде гипоксия жағдайында Rv0081 Rv3334 экспрессиясына әсер етеді, ал 

Rv3334 Rv0081 транскрипциясын тоқтатады [80]. Сонымен қатар Rv0081-дің 

M.tuberculosis биоқабығын қалыптастырудағы рөлі көрсетілген. Биоқабық адам 

ағзасында бактерияның ұзақ уақыт тіршілік етуін қамтамасыз етеді [81]. 

Rv0081-ді туберкулез диагностикасында қолдану мүмкіндігін анықтау 

бойынша жүргізілген бірнеше зерттеулер бұл антигеннің иммуногенді 

потенциалын көрсетті [82, 83]. Сондай-ақ басқа ғалымдар белсенді туберкулез 

бен латентті туберкулездің дифференциалды диагностикасында Rv0081 

маңыздылығын таба алмады. Hozumi H. және басқа авторлар оның жақсы 

иммуногенді потенциалын көрсетті, бірақ ELISPOT талдауында бұл антигеннің 

латентті туберкулез бен белсенді туберкулезді ажырату қабілеті анықталмады  

[84]. 

М.tuberculosis антигендерін қолданып жасаған тест Т-жасушалық 

иммунитет цитокиндерінің антигенмен ынталандыруы нәтижесіндегі 

өндірілуіне негізделген. Сондай-ақ, басқа да маркерлерді іздеу жұмыстары 

жүргізілуде. Сонымен Rv0081-мен индуцирленген SOCS3 (цитокиндік сигнал 

беру супрессоры 3) экспрессиясы латентті туберкулезбен адамдарда төмен 

болған. SOCS3 экспрессиясының белсенді туберкулезбен науқас адамдарда 

жоғарылауы Th2 иммунды жауаппен байланысты деген болжам бар [82]. 

Туберкулез микобактериясының келесі антигендерінің бірі - Rv1733c. 

Rv1733c антигені мембрана аралық нәруыз және тиімділігі өте жоғары Т-

жасушалық антиген болып табылады [85].  

Бұл антиген белсенді туберкулез және сау адамдарға қарағанда  латентті 

туберкулезбен адамдарда жоғары иммунды жауапты шақырады [83, 86, 87]. 

M.tuberculosis-тің метаболикалық әмбебаптығы - вируленттіліктің негізгі 

механизмі. Ол адамның көптеген микроорталарында туберкулез таяқшаларының 

тіршілік етуіне жағдай жасайды. Rv2029c гликолизге қатысатын В 

фосфофруктокиназаны (PFKB) кодтайды [88]. 

Rv2628 ғалымдардың жасаған рейтингісінің алғашқы 45 антигеніне кіреді. 

Бірақ оның қызметі әлі толық анық емес [89]. 
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Rv1737c антигені бойынша жүргізілген эксперименталды зерттеулер оның 

макрофагтардың М1-ден М2 фенотипіне ауысуымен сипатталатын қабынуға 

қатысатынын анықтаған. Осындай сипаттағы қабыну кезінде ИЛ-10-ның жоғары 

мөлшерде түзілуі байқалады. Бұл механизм жасушаішілік цитокиндердің 

талдауымен расталды. Талдау нәтижесі бойынша өкпеде, лимфа түйіндерінде 

және көкбауырда БЦЖ-мен жұқтырудан кейін Th2-лимфоциттерінің көбеюі 

анықталды [90]. 

DosR регулонның антигендері көп жағдайда әр түрлі географиялық 

аймақтарда жоғары иммуногенді потенциалды көрсетеді. Chegou N.N. және 

басқа авторлар Оңтүстік Африкада белсенді туберкулезбен ИЛ-12, ИЛ-10, ісік 

некроздаушы фактор α және IP-10 микробқа қарсы хемокиннің антигенге қарсы 

түзілуі негізіндегі тестте науқастарда Rv0081-дің тиімділігін көрсетті [83]. Басқа 

ғалымдар Колумбияда Rv1737c антигені латентті туберкулез кезінде белсенді 

туберкулезбен салыстырғанда ИФН-γ мен TNF-α синтездейтін CD4+ немесе 

CD8+ Т-жасушаларының жоғары деңгейін индуцирлейді [87]. 

 Қытай популяциясында Rv2029c, Rv2628 немесе Rv1813c антигендері 

латентті туберкулез кезінде белсенді туберкулезбен салыстырғанда  ELISPOT 

тестінде ИФН-γ өндіретін Т-жасушалардың көп мөлшерде түзілуін 

ынталандырады [91]. Бұл ретте Rv1813c  антигеніне қарсы түзілген арнайы IgG 

деңгейі белсенді туберкулезбен науқас адамдарда латентті туберкулезге 

қарағанда жоғары болды. Мұндай мәліметті латентті және белсенді туберкулезді 

ажырату диагностикасында қолдануға болады. 

Аргентинада Rv2626c антигенімен қанды ынталандыру белсенді және 

латентті туберкулезді ажыратуға мүмкіндік береді.  Себебі туберкулезбен науқас 

адамдардың лимфоциттері IGRA тестте Rv2626c антигеніне қарсы ИФН-γ 

синтездеген жоқ. Сонымен CFP-10 / ESAT-6  антигендерімен ынталандыру екі 

топта да ИФН-γ түзілуін ынталандырды [92]. 

Гана мемлекетінде жүргізілген зерттеулер IGRA талдауында Rv1733, 

Rv2628 антигендеріне қарсы антигенспецификалық Т-лимфоциттердің жоғары 

белсенділігін ауруды жұқтыруы ықтимал адамдар тобында анықтаған. Бұл ретте, 

Rv2628 антигені белсенді және латентті туберкулезді ажыратуға мүмкіндік 

берді. Одан бөлек, жоғарыда айтылған нәруыздарды ESAT6/CFP10 классикалық 

антигендеріне қосқанда, квантиферон тестінің нәтижесі теріс туберкулезбен 

науқастарда және ауру адаммен қатынаста болғандарда ауруды жұқтырғандықты 

анықтауға жағдай жасады [86]. 

Belay M.  және басқа авторлар Эфиопияда Rv2031 антигені бойынша зерттеу 

жүргізген. Осы антигенмен ынталандырғанда жауап ретінде түзілген ИФН-γ, 

TNF-α және ИЛ-10 деңгейі латентті туберкулез кезінде жоғары болғаны 

анықталды [93]. 

Жапонияда жүргізілген зерттеулер Rv0570, Rv1996, Rv2004c, Rv2028c, 

Rv2029c және Rv3133c антигендері латентті туберкулез кезінде белсенді 

туберкулезбен салыстырғанда  күшті Т-жасушалық жауапты ынталандыратыны 

байқалған. Бірақ Rv0080, Rv1738, Rv2007c, Rv2032c антигендері үшін қарама-

https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(15)30026-8/fulltext%5d
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қарсы жағдай анықталды. Бұл антигендер, керісінше, белсенді туберкулез 

кезінде иммуногенді болған [94]. 

Жақын арада Испанияның бірнеше ауруханаларында жүргізілген 

зерттеулер өте қызықты болып отыр. Онда ересектер мен жасөспірімдер тобында 

M.tuberculosis-тің 59 нәруызының (IVE антигені, DosR-дің 2 антигені (Rv1733c 

мен Rv2032), Rpf-тің 4 антигені (Rv1733c мен Rv2032)) 8 қабынуға қарсы 

цитокиндердің синтезіне әсері зерттелген. Жасөспірімдер мен ересектерде бұл 

антигендерге жауап қайтару ретінде ИФН-γ-дан басқа көптеген цитокиндердің 

түзілуімен сипатталатыны анықталған. M.tuberculosis-тің 59 антигенінің 30-ы 

жасушаларды белсендендіріп, 2-5 цитокиндердің түзілуін ынталандырған. Бірақ 

ИФН-γ цитокиндер жиынтығының көбісінде болмаған. Сонымен бірге жас 

ерекшелі топтарда зерттеліп отырған антигендермен ынталандыру кезінде IP-10, 

GM-CSF пен TNF-α өндірілуінде айырмашылық болатыны көрсетілген. Латентті 

туберкулез кезінде жасқа байланыссыз TNF-α-ның деңгейі жоғары болғаны 

анықталған [95]. 

 Кейбір ғалымдар классикалық квантиферон тестінде ИФН-γ-ның 

өндірілуін және туберкулезбен науқастармен ұзақтығы әр түрлі қатынаста 

болған адамдар тобында Rv2626c антигенімен ынталандыруға қарсы 

қалыптасқан жауапты зерттеген. Авторлар адам ағзасына M.tuberculosis түскен 

соң, оған тыныштық жағдайына ауысу және DosR антигендерін, соның ішінде 

Rv2626c бөлу үшін бірнеше уақыт қажет болатынын болжамдаған. Сонымен 

бірге Rv2626c антигенін пайдаланып жасалған IGRA тесті квантиферон тестімен 

салыстырғанда тиімділігі жоғары екенін көрсетті [96]. 

Бір мезгілде туберкулез диагностикасы үшін DosR антигендерін пайдалану 

мүмкіндігін бағалаумен қатар оның тиімділігін жоғарылату бойынша зерттеулер 

жүргізіліп отыр. Мысалы, Mohsina A. және басқа авторлар M.tuberculosis 

антигендерінен гибридті молекулалар жасау барысында  Rv2031c  антигенін 

Tn1Rv1984c-Rv1352 N-ұшына қосқанда, антиденелерді анықтауда оның 

сезімталдығын 71,4% дейін жоғарылатқанын анықтады [97]. 

Sheng-Dong Shi және бірлескен авторлар DosR антигендеріне қарсы арнайы 

антиденелерді анықтау үшін 25 антигені бар мембраналық матрицаны қолданды. 

Бұл матрица алтынның күміс нанобөлшектерінің көмегімен анықталады. 

Матрицаның мөлшері ИФТ-ның 24-ойықтық планшетіне сәйкес келеді. 

Сызықтық дискриминанттық талдаудың көмегімен DosR-дің 9 антигенінің 

комбинациясы (e Rv0569, Rv1996, Rv2030, Rv2031, Rv2626, Rv2628, Rv3129, 

Rv3131, and Rv3133) анықталды. Бұл комбинация белсенді туберкулез кезінде 

100%, ал латентті туберкулез кезінде 90% сезімталдық көрсетті, ал 

арнайылылығы 100%-ға тең болды [98]. 

Осылайша DosR антигендерін диагностикалық платформаларда жеке 

немесе «дәстүрлі» антигендермен комбинациялау арқылы пайдалану латентті 

және белсенді туберкулездің дифференциалды диагностикасын жақсартуға 

мүмкіндік береді. 

Туберкулез тіршілігінің қайта жандануына мүмкіндік беретін факторлар 

(Rpf) - ұйқыдағы бациллалардың қайта оянуына және қалыпты тіршілік ете 
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алатын, колониетүзуші бактериялардың түзілуіне жағдай жасайтын секреторлық 

нәруыздар [99]. 

Қазіргі уақытта Rpf әсерінің механизмі, соның ішінде жасуша 

қабырғасының микобактериалды Rpf-тәуелді гидролизінің өнімдерінің дабыл 

молекулалары ретінде қатысу мүмкіндігі белсенді түрде зерттеліп жатыр [100]. 

Барлық Rpf-тің 70 аминқышқылынан тұратын консервативті домені бар және 

лизоцимге сай белсенділікке ие. Бұл нәруыздар M.tuberculosis-тің жасуша 

қабырғасында экспрессияланады. Бұл олардың иммунды жүйе үшін оңтайлы 

нысан болуына себепші болып табылады [101]. Rpf жедел ауру және созылмалы 

персистирлеуші жұқпаның реактивациясы кезінде бактерияның 

репликациясында маңызды рөл атқаратын вируленттіліктің негізгі факторы 

болып табылады. M.tuberculosis-тің Rpf-тәуелді микобактериялар популяциясы 

рифампицин, изониазид пен стрептомицин әсеріне төзімді және қақырықтан 

қиын элиминацияланады. Осылайша Rpf-тәуелді қоздырғыштарды сандық 

бағалау емдеу тиімділігін болжамдау биомаркері ретінде маңызы болуы мүмкін 

[102].  

Қазіргі уақытта туберкулез диагностикасы үшін Rpf антигендерін қолдану 

мүмкіндігі көптеген ғалымдардың қызығушылығын туғызуда. 

Chegou және бірлескен авторлар туберкулез диагностикасында IGRA тестте 

5 Rpf-тің (Rv0867c, Rv1009, Rv1884c, Rv2389c, Rv2450c) келешегі зор екенін 

көрсетті [103]. Rv0867c мен Rv2389c антигендерімен ынталандыру кезінде TGF-

α, TNF-α, VEGF, ИЛ-10 мен RANTES цитокиндерінің антигенспецификалық 

өндірілуін зерттеу барысында бұл цитокиндердің орташа деңгейі ИФН-γ-мен 

салыстырғанда жоғары болғаны байқалды [83]. 

Басқа зерттеулерде 4 Rpf (Rv1009, Rv2389c, Rv0867c, Rv1884c) тек IGRA 

тестінде ғана емес, басқа да ынталандырылған цитокиндердің деңгейіне қатысты 

да иммуногенді болып табылатынына көз жеткізілді. Атап айтқанда, ИЛ-2, ИЛ-

10, TNF-α мен ИЛ-6 өндірілуі Rv1009 мен Rv2389c-мен ынталандырылды, бірақ 

ИЛ-8 бен ИЛ-17 синтезі RPF антигендерінің ешқайсысымен ынталандырылмады 

[104]. 

Arroyo L. және бірлескен авторлармен жүргізілген зерттеу барысында 

латентті туберкулез кезінде белсенді туберкулезбен салыстырғанда Rv2389c 

қарсы жасуша-тәуелді иммунды жауап CD4+/CD8+-мен синтезделетін ИФН-γ 

мен TNF-α жоғары өнімімен сипатталатыны анықталды [87]. Coppola және 

бірлескен авторларымен Rpf антигендерінің (Rv0867c, Rv1009, Rv2389c мен 

Rv2450c) ИЛ-13, ИЛ-22, ИЛ-17A, ИФН-γ, IP-10, ИЛ-10, GM-CSF және TNF-α 

синтезіне әсер ету қабілеттілігі зерттелді [95]. 

Сонымен, туберкулез микобактериясының кейбір иммунодоминантты 

антигендерінің негізінде ТБ диагностикасында қолданылатын әр түрлі тиімділігі 

бар коммерциялық тест-жүйелер жасалынды және қазіргі уақытта бұл үдеріс өз 

жалғасын табуда. 
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1.4 Туберкулез қоздырғышынан иммунды қорғанысты қалыптастырудағы 

иммунды жауаптың рөлі 

Туберкулезден қорғануда ағзаның табиғи төзімділігінің маңызы зор. 

Ағзаның табиғи төзімділігі әр түрлі жасушалық және гуморальдық 

факторлармен, тіндердің физикалық-химиялық ерекшеліктерімен, строманың 

гиперплазиясы және лимфоидты ағзалардың жасушаларымен, лейкоцитарлық 

және макрофагалдық реакциямен, генетикалық тұрақтылығымен қамтамасыз 

етіледі [105]. 

Туберкулездің клиникалық белгілері туберкулез микобактериясын 

жұқтырғандардың тек 10%-да ғана байқалады. М.tuberculosis жұқпасының 

дамуы мен клиникалық туберкулез жұқпалы қоздырғыштың биологиялық 

қасиеттері, қоршаған орта факторлары мен макроорганизмнің физиологиялық 

даралығы арасындағы күрделі өзара байланыспен түсіндіріледі [106]. 

Адамдардың көпшілігінде микобактерияны жұқтырған соң бірден 

қоздырғыштың таралуын шектейтін тиімді иммунды жауап түзіледі. Аурудың 

клиникалық белгілері дамитын жұқпаны жұқтырғандардың 10%-да ЖИТС, қант 

диабеті, егделік және т.б. сияқты қауіп-қатер факторлары бар. Қалған науқас 

адамдарда туберкулездің дамуы генетикалық және қоршаған орта 

факторларының өзара кешенді байланысуымен жүзеге асады [107]. 

Туберкулез кезінде патоген мен иесінің арасындағы ең алғашқы кездесу M. 

tuberculosis пен туа біткен иммунитеттің жасушалары арасындағы шекарада 

болады. Туа біткен иммунитет микобактерияларға қарсы ерте реакцияларында 

шешуші рөл атқарады, сонымен қатар ол жұқпаның өршуі мен M. tuberculosis-ті 

ұзақ уақыт бақылауда маңызды болып табылады. Дегенмен туа біткен 

иммунитеттің жасушалары бактериялардың, M. tuberculosis-тің репликациясы 

өтетін орны болып табылады және созылмалы жұқпаның қалыптасуы үшін 

қажетті туа біткен иммунды реакцияларды бұзатын әр түрлі стратегияларды 

пайдаланады [108]. 

Mtb әсеріне шалдыққан иммунокомпетентті адамдардың 90% туберкулез 

ауруының белсенді түрімен ауырмайды. Бұл адамның иммунитетінің жұқпаның 

алдын алу және жою жолында ең маңызды рөлді атқаратынын көрсетеді. 

Адамның иммунитетіне бағытталған көптеген зерттеулер туберкулез жұқпасын 

алдын алу немесе жоюдың тиімді әдістері ретінде антигенспецификалық 

адаптивті иммунды жауапты қалыптастыру және оны қолдауға бағытталған. 

Бірқатар ресурстар мен жұмсалып жатқан күшке қарамастан бұл шаралар әлі 

күнге дейін сәтсіз болып тұр. Қазіргі уақытта туберкулезге қарсы қорғаныс пен 

клиренстің негізінде жатқан иммунологиялық механизмдер торын жетік түсініп 

меңгеру қажеттілігі туындап отыр. Бұл механизм адамның қорғаныс реакциясы 

мен иммунды патогенез арасындағы нақты тепе-теңдікті қамтамасыз етеді. 

Осындай кең көлемді шаралар адам иммунитетінде басым рөлді атқаратын, 

жаңадан ашылып жатқан «ойыншыларды», атап айтсақ, микробиом/ 

микробиота, эпителий, туберкулезге қарсы иммунитетті қалыптастыруда 

шешуші рөлді атқаратын адаптивті иммунды жүйемен қатар туа біткен иммунды 

жасушаларды ескеру қажет (сурет 6) [109]. 
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Сурет 6 - Туберкулезге қарсы иммунитеттің қалыптасуына қатысушылар 
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1.4.1 Туберкулез кезіндегі жасушалық иммунды жауап 

Жұқпалы үдерістің бастапқы кезеңінде және санаулы 

микобактериялардың адам ағзасына түсуі барысында патогенді бейтараптау туа 

біткен иммунитеттің қатысуымен атқарылады. Тыныс алу жолдарынан 

бактерияларды жою бейспецификалық мукоцилиарлы клиренс механизмі 

көмегімен іске асырылады. Бұл механизм тыныс алу жолдарының шырышты 

қабатын сыртқы әсерлерден, соның ішінде жұқпалардан жергілікті қорғайды. 

Мукоцилиарлы клиренс аппараты мұрын қуысы, трахея, бронхтардың 

кірпікшелі аппаратын құрайтын кірпікшелі жасушалардан тұрады. Өкпе 

сурфактанттарының бактерицидтік әсері бар. Бұл бактериялардың өсуін тежеп, 

макрофагтар мен нейтрофилдердің белсенділігі нәтижесінде бактериялардың 

фагоцитозын жеңілдетуге мүмкіндік береді [110]. 

Фагоцитирлеуші жасушалар, соның ішінде жиі макрофагтар, туберкулез 

микобактериясымен ең алғаш болып өзара әрекеттеседі. Макрофагтар 

экссудативті қабыну үдерісін шақыратын протеазаларды және полинуклеарлар 

мен қан моноциттерін іске қосатын хемокиндерді өндіреді. Инфицирленген 

макрофагтардың тағы бір қызметі микобактериялардың элиминациясы мен 

деструкциясына қатысатын спектрі кең интерлейкиндерді, атап айтсақ, ИЛ-1, 6, 

8, 10, 12, сонымен қатар ісік некроздаушы фактор- α, ГМ-КСФ синтездейді. 

Қорғаныс реакциясының дамуы немесе патологиялық жағдайдың қалыптасуы 

осы заттардың қатынасына байланысты болады. Сонымен бірге макрофагтар 

туберкулез микобактериясының антигендерін өңдеп, Т-лимфоциттерге 

таныстыруды қамтамасыз етеді [111]. Цитокиндер мен хемокиндердің белсенді 

түзілуі қандағы нейтрофилдердің жұқпа ошағына миграциясын күшейтеді. 

Нейтрофилдер микобактериялармен жасуша қабырғасындағы 

липоарабиноманнан мен липогалактоманнанның терминальды фрагменттерін 

тану арқылы әрекеттеседі. Mycobacterium tuberculosis-ті тануда макрофагтардың 

басқа да рецепторлары, атап айтсақ, CD 14, Тоll-тәрізді рецепторлар (TLR-1,2) 

мен комплементтің СЗ-компонентіне арналған  рецепторлар (CR1-CR3) 

қатысады. Патогеннің жойылуы фагоцитоздың оттегіге тәуелді механизмінің 

белсенуі және нейтрофилдердің дегрануляция өнімдері нәтижесінде жүзеге 

асырылады [112]. Бұл үдеріс тез әрі тиімді өтеді, патогендердің көбісі жұқпаның 

алғашқы сағатында жойылады [113]. 

Тромбоциттер, мес жасушалары, базофилдер мен эозинофилдер, сонымен 

бірге эпителий жасушалары микобактерияға қарсы қорғанысқа Тоll-тәрізді 

рецепторлармен байланысу арқылы қатысады. Бұл нейтрофилдердің реакциясын 

күшейте түседі. Сонымен қатар нейтрофилдер микробқа қарсы белсенділігі бар 

полипептид болып саналатын дефенсиндерді синтездейді. Олар патогенді 

зақымдауға қатысады [114]. Mycobacterium tuberculosis-ке қарсы күреске туа 

біткен иммунитет механизмдерінің белсенді қатысуына қарамастан, жеңіс көп 

жағдайда патоген жағында болады. Бұл жағдайда туберкулезге қарсы арнайы 

иммунды жауапты қалыптастыратын адаптивті иммунитет іске қосылады. 

Жасушаішілік туберкулез микобактериясына қарсы бағытталған иммунды 

жауаптағы негізгі қорғаныс рөлін жасушалық механизмдер атқарады (сурет 7). 
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Микобактериялардың жасуша ішінде тіршілік ету және онда көбею қабілеті 

оларды антиденелер мен комплемент жүйесінің әсерінен қорғайды. 

Макрофагтардың микробқа қарсы факторларына резистенттілігі олардың осы 

жасушаның ішінде ұзақ уақыт өмір сүруіне мүмкіндік береді. Олардың ағзадан 

элиминациясы үшін арнайы жасушалық жауап қажет болады [115]. Туберкулезге 

қарсы адаптивті иммунитеттің негізгі эффекторы жасушалық иммунды жауапқа 

қатысатын Т-лимфоциттер болып табылады. Олар көбейеді, белсенеді және 

эффекторлық цитотоксикалық лимфоциттердің клондарын түзеді [116]. 

 

 
Cурет 7 - Туберкулез кезіндегі жасушалық иммунитет 

 

Т-лимфоциттердің эффекторлық рөлі цитокиндердің түзілуі мен 

жасушалық цитотоксикалығымен шектеліп қоймайды. Т-лимфоцит-макрофаг 

тікелей қатынасы орнағанда және Т-лимфоциттер хемокиндерді өндіре 

бастағанда болатын үдерістер жергілікті қабыну реакциясының дамуына 

айтарлықтай үлес қосады. Соңғысы тек макрофаг пен Т-лимфоциттер 

жауабымен шақырылып қоймайды. Нейтрофил, эозинофил, фибробласттар, 

эпителиалды және басқа да жасушалар туберкулез жұқпасы кезінде өкпеде 

болатын үдерістердің белсенді қатысушылары болып табылады [117]. 

Гранулемалардың түзілу үдерісін морфологиялық зерттеу, арнайы Т-

жасушалық жауаптың қалыптасу ағымын анықтау нәтижелері адам мен 

микобактерияның өзара әрекеттесуінің бірнеше кезеңін бөліп қарастыруға 

мүмкіндік береді. Бірінші кезеңі арнайы Т-жасушалық жауап әлі қалыптаспаған 

кезде  микобактериялардың қарқынды көбеюімен сипатталады. Бұл 2-3 аптаға 

созылады. Екінші кезең жетілген Т-лимфоциттер түзілген соң басталады және 
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микобактерия өсуінің тұрақтануымен сипатталады. Осыдан кейін 

декомпенсация кезеңі басталады. Бұл уақытта лимфоидты түзілістердің 

деструкциясы мен өкпеде некротикалық өзгерістер пайда болады [118]. 

Арнайы иммунды жауаптың шешуші сәті - антигенді тануда CD4+ T-

хелперлердің жауабы. Осы кезеңде иммунды жауаптың түрі анықталады. Яғни 

антиденелердің басымдылығы (гуморальды иммунды жауап) немесе жасушалық 

реакциялардың басымдылығы (баяу жоғары сезімталдық) болады. CD4+-

лимфоциттер дифференцировкасының бағыты қабыну үдерісі кезінде түзілетін 

цитокиндермен бақыланады. Сонымен интерлейкин-12 мен ИФН-γ әсерінен 

CD4+-лимфоциттер қабынулық Th1-жасушаларына дифференциацияланады. 

Ары қарай олар ИЛ-2, ИФН-γ, ісік некроздаушы факторды түзе бастайды және 

арнайы иммунды жауаптың жасушалық түрін анықтайды. ИЛ-12 

макрофагтармен түзіледі, ал ИФН-γ жасушаішілік микобактерияға ерте кезеңде 

белсенетін табиғи киллерлермен синтезделеді [119]. Туберкулез 

микобактериясына тұрақтылығы бар адамдарда туберкулездік қабыну ошағында 

СD4+-лимфоциттердің саны СD8+-лимфоциттермен салыстырғанда 2 есе көп 

[120]. АИВ-жұқтырған адамдарда СD4+-лимфоциттер санының азаюы 

туберкулезге шалдығуды немесе жасырын жұқпаның қайта белсенуін күшейтеді 

[121]. 

Т-лимфоциттердің жауабы мен олармен түзілетін эффекторлық 

цитокиндер антигентаныстырушы жасушалармен, соның ішінде инфицирленген 

макрофагтармен синтезделетін цитокиндермен реттеледі. ИЛ-12 Т-

лимфоциттердің дифференцировкасын Th1–жасушалар түзілу жағына бұрады 

және ИФН-γ түзілуін ынталандырады [117]. Th-1 лимфоциттер макрофагтардың 

микробқа қарсы әсерін және баяу жоғары сезімталдықты күшейтетін ИФН-γ мен 

ИЛ-2 өндіреді. Сонымен қатар ИЛ-2 Т-лимфоциттердің өзін-өзі реттеу факторы 

болып табылады. Ол Т-лимфоциттердің пролиферациясын күшейтеді және 

макрофагтарды белсендіретін басқа да цитокиндердің концентрациясын 

ұлғайтады [122]. 

Адам ағзасында туберкулез жұқпасын бақылайтын орталық цитокин ИФН-

γ болып табылады. Ол макрофагтардың бактерияға қарсы қызметін белсендіреді 

[123]. Ол ісік некроздаушы фактор-α-мен бірлесе әсер еткенде макрофагтардың 

антигентаныстырушы қабілетін күшейтеді және цитотоксикалық Т-

лимфоциттер мен табиғи киллерлердің реакциясын белсендіреді [124]. ИФН-γ 

жеткіліксіз өндірілуі жасуша ішінде микобактерияның қарқынды көбеюінің 

себепшісі болып табылады. Бұл тіндік некроз бен жұқпаның ауыр ағымымен 

сипатталады. Өз кезегінде М. tuberculosis ИФН-γ көмегімен макрофагтардың 

белсенділігін шектеуі мүмкін [125]. 

ИЛ-10 реттеуші цитокин болып табылады. Ол гуморальды иммунитет 

реакцияларының дамуын стимулдейді және жасушалық иммунитеттің көптеген 

реакцияларын тежейді. ИЛ-10-ның Т-жасушалық жауапқа әсері оның 

макрофагтарға әсерімен жанамалануы мүмкін. ИЛ-10 макрофагтардың 

антигендерді таныстыруын және олардың ИЛ-1 , ИЛ-6 , ИЛ-8, ИЛ-12, ГМ-

КСФ, ісік некроздаушы фактор-α сияқты қабыну алды цитокиндерінің синтезін 
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тежейді. Сонымен бірге ИЛ-10 апоптозға қарсы әсері бар. Осындай әсер спектрі 

ИЛ-10 туберкулезге қарсы иммунитет қарқындылығына айтарлықтай әсерін 

түсіндіруі керек еді, бірақ қорғаныс иммунитеті ИЛ-10 өніміне байланысты 

деген мәліметтер бір-біріне қарама-қайшы болып табылады [126]. 

Өсу трансформациялаушы фактор-β  жасушалық иммунитет 

супрессиясының бірден-бір факторы болып табылады. Оның деңгейі 

туберкулездің ауырлық дәрежесімен өзара байланысты[127]. 

Микобактерияға қарсы иммунды қорғанысқа белсенді түрде 

цитотокисалық СD8+-лимфоциттер де қатысады. Цитотоксикалық 

лимфоциттердің тапшылығы туберкулездің жасырын түрінің белсенуіне әкеледі. 

М.tuberculosis-ке қарсы иммунды жауапты қалыптастыруда маңызды рөлді 

атқаратын CD8+-ЦТЛ ИЛ-2 қатысуымен патогенмен инфицирленген 

макрофагтарды лизиске ұшыратады. Микобактериямен макрофагтардан басқа 

паренхиматозды жасушалар да инфицирленуі мүмкін. Олардың бетінде МНС II 

класының болмауына байланысты CD4+-лимфоциттерімен танылмайды. Бұл 

жасушаларды тек цитотокискалық Т-лимфоциттер тани алады. МНС I класын 

танитын CD8+-лимфоциттер инфицирленген жасушалардың киллингі арқылы 

жасушаішілік микроорганизмдерді босата алады. CD8+-лимфоциттер перфорин 

мен грэнзим нәруыздарының қатысуымен цитотоксикалық әсерін көрсетеді. 

Цитотоксикалық Т-лимфоциттер инфицирленген жасушаларды лизиске 

ұшыратады. Олардан микобактериялар шығып, одан әрі белсенген 

макрофагтармен фагоцитоздалады. Грэнзимдер перфориндік саңылаулар 

арқылы макрофагтарға еніп, оның ішіндегі микобактерияны лизиске ұшырату 

арқылы цитотоксикалық әсерін көрсетеді [128]. 

Th2-лимфоциттер В-лимфоциттердің пролиферациясы мен 

дифференцировкасына қатысатын ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10 сияқты цитокиндер тобын 

өндіреді. Бұл арнайы иммунитеттің гуморальды звеносын күшейтеді. ИЛ-10 

лимфокиндер мен монокиндердің түзілуін тежейді, ИЛ-12 синтезінің тежегіші 

және антогонисті болып табылады. Сонымен қатар ИЛ-10 Th1 жасушаларының 

қатысуымен болатын иммунды жауапты да тежейді. Бұл қабыну үдерісінің 

шамадан артық дамуы мен тіндер некрозының алдын алады. Бірақ белсенді 

туберкулез кезінде байқалатын ИЛ-10 артық мөлшерде түзілуі цитокиндердің 

қатысуымен болатын әсерді және Т-лимфоциттердің жұмысын тежейді. Мұндай 

жағдайда туберкулез жұқпасының басылуы жеткіліксіз болады [129]. 

Басқа цитокиндер, соның ішінде ИЛ-6 белсендірілген В-лимфоциттермен 

антиденелердің түзілуін күшейтеді [130]. ИЛ-4 макрофагтардың белсенділігін 

және Т-лимфоциттердің көбеюін тежейді. Осының барлығы М. tuberculosis-ке 

қарсы иммунды жауаптың бәсеңдеуіне әкеледі [131]. Th-2 жасушаларының 

көбеюі үшін қабыну алды әсері бар және қабыну үдерісі аймағына лимфоциттер 

мен моноциттерді шақыратын ИЛ-1 қажет. М. tuberculosis арнайы антигендеріне 

қарсы иммунды жауап барысында Th-1 мен Th-2 жасушаларының қатысуымен 

жүретін айқаспалы реттелу байқалады. Нәтижесінде жоғарыда айтылған екі 

субпопуляцияның біреуінің басымдылығына алып келеді. Th1-лимфоциттерімен 

өндірілген ИФН-γ Th2-лимфоциттердің көбеюін тежейді, ал Th2-
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лимфоциттерімен синтезделетін ИЛ-10 Th1-жасушаларының белсенділігін 

төмендетеді. ИЛ-4 қабыну жасушасы болып саналатын Тh1-лимфоциттерінің 

пролиферациясын тежейді [132]. 

γδТ-лимфоциттер М. tuberculosis көбею ошағына бірінші болып келеді. Т-

лимфоциттердің жалпы санының тек 5% құрайтынына қарамастан арнайы Т-

лимфоциттердің пайда болуына дейін эффекторлық қызмет атқарады. γδТ-

лимфоциттер туберкулез антигендерін тануға генетикалық детерминирленген. 

Сондықтан М.tuberculosis-пен қайта кездескен кезде олардың саны көбеймейді 

[133]. М.tuberculosis-ке сенсибилизацияланған γδТ-лимфоциттер ИЛ-2, ИЛ-4, 

ИЛ-5, ИЛ-10, ИФН-γ мен ісік некроздаушы фактор-α сияқты цитокиндер тобын 

өндіреді. Сонымен қатар олар туберкулез микобактериясымен инфицирленген 

жасушаларды жоюға қабілетті [134]. Ісік некроздаушы фактор-α адам ағзасының 

иммунды жауабының жүзеге асуында көптеген қызметтер атқарады. М. 

tuberculosis жұқтырған кезде ісік некроздаушы фактор-α гранулеманың түзілуін 

ынталандырады. ГМ-КСФ-мен бірлесе қабынуға қарсы әсерді күшейтеді және 

жаңа лимфоциттер мен моноциттерді қабыну ошағына шақырады. Ісік 

некроздаушы фактор-α туберкулездік гранулеманың қапшықтануына қатысады 

және оның некроздануына әкеледі. Микобактериялар жұқтырылған 

тышқандарға жасалған тәжірибеде ісік-некроздаушы-α бейтараптау барлық 

сыналатын жануарлардың өліміне әкелетіні көрсетілді. Бірақ өкпеде 

цитокиндердің дисбалансы патологиялық үдерістердің күшеюіне, некроздың 

ұлғаюына және деструктивті қабынуға әкеледі. γδТ-лимфоциттер М. tuberculosis-

тің протеазаға төзімді антигендерін тануға қабілетті [135]. Әдебиет 

мәліметтерінің талдауы туберкулез микобактериясынан ағзаны қорғауды 

қамтамасыз етуде маңызды рөлді жасушалық иммунды жауап атқаратынын 

көрсетіп отыр. 
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1.4.2 Туберкулез кезіндегі гуморальды иммунды жауап 

Туберкулез науқастарында протективті иммунды жауап үшін оның 

жасушалық түрінің маңызы орасан зор екені анықталған. Туберкулез кезінде 

антиденелер түзіледі, бірақ микобактерияның айқын антигендік қасиетіне 

қарамастан олардың деңгейі төмен болады. Иммунды жүйенің гуморальды 

звеносы бұл жұқпаның патогенезінде аурудың ағымы мен нәтижесін 

анықтаушысы болмағанымен, антиденелерді анықтау өте маңызды 

диагностикалық критерий болуы мүмкін. Бірнеше науқастарда патогендерге 

антиденелер жоғары деңгейде анықталады [136]. Осылайша ТБ науқастарының 

иммунды статусын бағалау барысында Th-2 типті иммунды жауаптың басым 

болғаны анықталған. Бұл ИЛ-10 өндіретін жасушалар пулының көбеюі  және 

ИФН-γ деңгейінің төмендеуі сияқты көрініс береді. Яғни туберкулез кезінде 

антиденелердің түзілуі ұзақ антигендік әсердің болуының және реттеуші 

жасушалар (Th1-дің Th2-ге ауысуы) қатынасының өзгеруінің нәтижесі болып 

табылады. Сонымен қатар ТБ науқастарында БЦЖ екпесін алған және 

науқастармен қатынаста болған адамдармен салыстырғанда антиденелердің 

жоғары деңгейі байқалған [137].  

Аңқау В-лимфоциттер туберкулез микобактериясымен белсендірілгенде 

белсенді плазмалық жасушаларға дейін жетіледі. Өз кезегінде плазмалық 

жасушалар туберкулезге қарсы арнайы антиденелер синтездеуге қабілетті болып 

келеді. Бұл антиденелер бактериалды жасушалар опсонизациясы, антидене-

тәуелді жасушалық цитотоксикалылық пен түзілетін антигендерді бейтараптау 

сияқты эффекторлық қызметтерді реттейді (сурет 8) [138].  

 

 
Сурет 8 – Туберкулезден антидене-тәуелді қорғанудың көптеген 

механизмдерінің сипаттамасы 
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Сонымен қатар В-жасушалар жеке антигендерге немесе тұтас патогенге 

жауап қайтаратын тиімді антигентаныстырушы жасушалар болып табылады. 

Одан әрі бұл жасушалар CD4+ Т-жасушаларға таныстырылады. Нәтижесінде В-

лимфоциттер CD4+ Т-лимфоциттердің туберкулезге қарсы жауап қайтаруына 

мүмкіндік береді және жұқпадан ерте қорғанысты қамтамасыз етеді [139]. В-

жасушалық антиденелер олармен жанамаланған фагоцитозды ынталандырады. 

Бұл кезде антиденелер макрофагтардың тәртібін түрлендіреді. 

В-лимфоциттер антигенді таныстыру және антиденелерді өндіру сияқты 

бірнеше механизмдер көмегімен Т-жасушаларды ынталандыру арқылы 

иммунды жауапты қалыптастырады (сурет 9). В-жасушалар мен гуморалды 

иммунитет жасушаішілік бактериялармен екінші рет жұқтырудан сақтайтын Т-

жасушалардың есте сақтау қабілетінің дамуына жағдай жасайды. Осылайша, 

жасушаішілік микробтармен шақырылатын жұқпалардан қорғауда маңызды 

орын алатын жасушалық иммунитетпен қатар гуморалды иммунитет те қажет 

болуы ықтимал. Бұл оптималды клиренсті қамтамасыз етеді [140]. 

 

 
Сурет 9 - Антидене тәуелді қорғаныстағы потенциалды CD4+ Т-

жасушалық механизмдері 
 

Сонымен қатар В-лимфоциттер туберкулезге қарсы иммунитетті 

антиденелердің патогенге тікелей әсер етуі, антигенді таныстыру, жұқпа 

аймағында цитокиндерді өндіру, лейкоциттерді жоюдың жасушаішілік 

механизмдерін ынталандыру нәтижесінде қалыптастырады [141]. 

Антидене тәуелді иммунитет патогенді микроағзаларға қарсы иесінің 

жауабын бірнеше әдістермен қалыптастыруы мүмкін (сурет 10). Бұл әдістерге 

антигенспецификалық бейтараптау, комплемент жүйесінің көмегімен қабыну 

үдерісін реттеу, Fc-рецепторды байланыстыру, тікелей микробқа қарсы 
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белсенділік нәтижесінде микроб өнімдерінің бөлінуі, ағзаларды байланыстыру 

барысында микроб гендерінің экспрессиясына әсер етуі жатады [142,143].  

Микробтарды опсонизациялайтын және бейтараптайтын антиденелер 

микробтық зақымдану кезінде қабыну патологиясын шектеу жолы арқылы 

қорғаныштық қызмет те атқарады [144]. Бұл иммуноглобулиндердің нақты 

анықталған қызметі болып табылады. 

 

 
Сурет 10 - М.tuberculosis-ке қарсы иммунды жауапты В-жасушаларының 

ынталандыруы 

Жедел жұқпа кезінде В-лимфоциттер оптималды гранулематозды жауап 

пен M.tuberculosis ауа-тамшылы жұқпаға қарсы тиімді жауап үшін өте қажет. Бұл 

лимфоциттердің жеткіліксіздігі гранулема түзілуін реттеу бұзылысына алып 

келеді, ал өкпе қабынуының үдеуі туберкулез таяқшаларының көбеюін 

тоқтатуды талап етеді. Ал жұқпаның созылмалы фазасында В-лимфоциттердің 

белсенді агрегаты тиімді жергілікті иммунитетті сақтауға көмектесуде маңызды 

рөл атқарады және аурудың қайталануын алдын алады [145, 146]. M.tuberculosis-

ті жергілікті бақылау мәңгілік сақталуы үшін тіндердің зақымдануы дамуы тиіс. 

Себебі адамдардың да, тышқандардың да туберкулезбен зақымданған өкпесінде 

Т-лимфоциттер сақталады. Созылмалы туберкулез кезінде қабынудың сақталуы 

антигентаныстырушы жасушалар ретінде әсер ететін В-лимфоциттер арқылы 

болуы мүмкін [147]. 
Эксперименталды нәтижелер В-лимфоциттер мен гуморалды иммунитет 

туберкулез кезінде қабынулық жауаптың өршуінде маңызды рөл атқаратынын 

дәлелдеп отыр және В-жасушалық модуляция жұқпа фазасына спецификалық 

болуы ықтимал [148]. 
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Гранулемамен ассоцирленген В-лимфоциттер  кластерлерде болады және 

туберкулездік макрофагтармен, Т-лимфоциттердің CXCR5+ топшасымен тікелей 

қатынаста болады [141]. Туберкулез гранулемасында ИЛ-10 мен ИЛ-21 айқын оң 

реттеуі анықталып отыр. Бұл цитокиндер жұқпа ошағында реттеуші және 

гуморалды иммунды үдерістің дамуына жағдай жасайды. Осы орайда В-

лимфоциттер осы делдалдылыққа қатысуы әбден мүмкін [149]. 

Гранулемадағы плазмалық жасушалар микобактериялық арнайылылығы 

бар антиденелер өндіреді және ТБ-арнайы IgG жоғары деңгейі инфицирленген 

тіндерде анықталады. Бұл мәліметтер жұқтыру ошағында В-лимфоциттер 

болатынын және Mtb антигендеріне қарсы арнайы антиденелер түзетінін 

көрсетеді [138]. Сонымен бірге олар гранулемада антигентаныстырушы 

жасушалар ретінде антигендерді немесе тұтас бацилланы жұтып, одан әрі Т-

лимфоциттерге таныстырады [150]. Қорыта айтқанда, осы нәтижелердің 

барлығы В-лимфоциттердің жұқпа ошағында адам мен патоген ара-қатынасын 

реттейтінін көрсетеді. Гранулемадағы осы ара-қатынасты одан әрі зерттеу өте 

маңызды болып есептеледі, себебі иммунды жасушалар сол жерде көп 

жинақталады.  

Туберкулез патогенезінде ерекше маңызы бар антиденелерге IgG жатады. 

М.tuberculosis инвазиясының иммунды реттелудің бұзылысына әкелетіні туралы 

ақпараттар бар. Иммунды жауап барысында Т-лимфоциттер мен цитокиндердің 

қатысуы салдарынан тіндердің бұзылысы байқалады [151]. Өкпе туберкулезінің 

ауыр түрімен науқастарда IgA мен IgE антиденелер мөлшерінің жоғарылауы 

және синтезделетін антиденелердің салыстырмалы аффинділігінің төмендеуі 

анықталған [152]. ТБ науқастарында арнайы антиденелер арасында 

иммуноглобулиндердің IgG түрі басым болып келеді, сирек жағдайда басым 

бөлігі ретінде IgA анықталады. IgM аурудың тек бастапқы сатысына тән [153]. 

Туберкулезбен науқас балалар арасында бұл көріністің басқаша болатыны 

анықталған. Оларда  арнайы IgA мен IgM жоғары титрі өте жиі анықталады. IgM 

антиденелерінің жоғары титрі ұзақ уақыт сақталуы мүмкін. Бірақ бұл уақытта 

IgG мен IgA деңгейі салыстырмалы түрде төмен болады [154]. 

Иммунды кешендердің түзілуі антиген мен антиденелердің 

концентрациясына байланысты болады. IgG жоғары тығыздығы бар 

кешендердің түзілуіне мүмкіндік беретін жағдайлар макрофагтарды ИЛ-10 

өндіруіне бағыттайды. M.tuberculosis бациллалары теориялық тұрғыда 

гранулеманың орталығымен шектелгендігін ескеретін болсақ, гранулеманың 

орталығында антигендердің концентрациясы ең жоғары деңгейде болады және 

шетке қарай олардың мөлшері азая береді. Сонымен қатар В-лимфоциттер мен 

плазмалық жасушалар шеткері аймақта шектелген. Бұл антиденелердің 

концентрациясы лимфоцитарлық манжетада ең жоғары деңгейде болып, 

орталықта ең аз мөлшерде болатынын білдіреді. Антиген-антидене градиенті 

бойында түзілетін иммунды кешендердегі IgG тығыздығы әр түрлі болады және 

бұл макрофагтардың қызметі әр түрлі бағытта жүріп жатқанын дәлелдейді. 

Осылайша гранулеманың орталығына жақын орналасқан макрофагтар IgG 

тығыздығы төмен иммунды кешендермен әрекеттеседі және олар қабыну алды 
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жасушалары болып есептеледі. Ал шеткері аймақта IgG тығыздығы жоғары 

иммунды кешенмен әрекеттескен макрофагтар ИЛ-10 өндіреді (сурет 11) [141]. 

 

 
Cурет 11 - В-жасушалар кластерінің макрофагтар мен Т-лимфоциттерге 

қатысты орналасуын көрсететін гранулеманың схемалық бейнесі 

 

Ағзаның сезімталдануы кезінде жоғары сезімталдықтың жедел түрінің 

дамуына қатысатын IgE түзіледі. Қан сарысуында IgE антиденелерінің болуы қан 

тамырлар мен некротикалық бұзылыстарға әкелетін қан тамырлар өткізгіштігін 

арттыратын атопиялық үдерістер каскадын іске қосады. ТБ науқастарында IgE 

63-85 % -да анықталады [155]. 

Қазіргі таңда туберкулезге қарсы тұрақтылықтың даму механизмінде 

антиденелердің түзілуінің маңызы анықталмаған. Антиденелерге қорғаныш 

әсері тән емес. Бірақ туберкулезге қарсы арнайы антиденелер фагоцитоз үдерісін 

күшейте алады. Сол арқылы жасушалық типті туберкулезге қарсы иммунитет 

гуморальды звеносымен толықтырылады. Бұл Т-, В-лимфоциттер мен 

фагоцитирлеуші жасушалардың кооперациясы болып табылады [156]. 

Туберкулездің созылмалы түрінде анықталатын антиденелердің жоғары деңгейі 

туберкулез үдерісінің ағымына кері әсерін тигізуі мүмкін. Сонымен қатар 

антиденелер кешендердің түзілуіне қатысады. Мұндай кешендердің жоғары 

деңгейі тіндердің трофикасын бұзады және олардың некроздануына әкеледі 

[157].  

Туберкулездік үдерістің ұзақтығы мен антиденелердің анықталуы 

арасында байланыс бары анықталған. Антиденелер туберкулездің фиброзды-

кавернозды түрінде (95–98 %) жиі, ал инфильтративті түрінде (35–50 %) 

керісінше сирек анықталады. Осы мәліметтерге сүйене отырып мынадай 

тұжырым жасауға болады: туберкулез кезінде анықталатын антиденелер ұзақ 

антигендік әсердің болғаны туралы куәландырады [158,159].  
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1.5 Әлемде және ҚР туберкулездің иммунодиагностикасының заманауи 

әдістері 

Ауруды бақылауда тез, әрі дәл диагностика  шешуші рөл атқарады. Қазіргі 

уақытта туберкулездің зертханалық диагностикасында микробиологиялық және 

молекулалық-генетикалық зерттеу әдістері қолданылуда. Бірақ оның әрбірінің 

туберкулез микобактериясын қақырықта анықтау мүмкіндігі, ұзақтығы, еңбек 

сыйымдылығына байланысты өз шектеулері бар. Әсіресе латентті туберкулез 

жұқпасын анықтауда қиыншылықтар туындайды. Осындай жағдайда зерттеудің 

иммунологиялық әдістерінің маңыздылығы жоғары болады [160]. 

Белсенді өкпелік туберкулездің диагностикасы 3 тәсілдердің біріне 

негізделген. Оларға: микроскопияны қолдану арқылы Mtb тікелей көру, дақылды 

қолдану арқылы туберкулез микобактериясының өсуі мен бөлінуін анықтау,  

Mtb-ның нуклеин қышқылдарының детекциясы мен амплификациясы (нуклеин 

қышқылдарының амплификациясына сынама). Осы үш әдіс жиі қолданылса да, 

олардың күшті әрі әлсіз жақтары бар. Латентті туберкулез үшін барлық 

диагностика нұсқалары иммунды жүйеге негізделген. Жалпы туберкулездің 

иммунодиагностикасын 2 категорияға бөлуге болады: гуморалды иммунды 

жауап негізіндегі серологиялық сараптамалар (антиденелерді анықтау) және 

жасушалық иммунды жауап негізіндегі туберкулинге терілік сынама, TST мен in 

vitro жағдайында ИФН-γ бөліну сынамалары. Белсенді туберкулездің 

диагностикасына серологиялық сараптамалар, ал латентті туберкулезді 

анықтауда TST мен IGRA сынамалары қолданылады [161,162]. 
Қазіргі уақытта туберкулездің диагностикасы үшін әр түрлі мемлекеттерде 

және Қазақстан Республикасында әлі күнге дейін Манту сынамасын жүргізеді. 

Манту сынамасы көп жылдар бойы скринингтің ең қолайлы және кең тараған 

түрі болып табылады. Оның бірнеше себебі бар: туберкулездің ерте формасын 

анықтау мүмкіндігі, жаппай тексеру үшін бағасы арзан, сынаманың 

қарапайымдылығы [163]. Сонымен бірге бұл сынаманың арнайылылығы жоғары 

емес. Себебі терілік сынамада қолданылатын тазартылған туберкулин белгісіз 

нәруыздар бөлшектерінің қоспасынан тұрады. Олардың кейбірі Mycobacterium 

tuberculosis-ке арнайы болып келеді, ал басым бөлігінің басқа бактериялардың, 

қоршаған орта микобактериясының және туберкулезге қарсы BCG екпесінің әр 

түрлі нәруыздарымен ұқсастығы бар [164]. Туберкулин толық емес 

антигендерге-гаптендерге жатады. Ол өздігінен ауру шақырмайды немесе ауруға 

қарсы иммунитет дамытпайды, бірақ ағзаның арнайы жауабының дамуына 

әкеледі. Химиялық құрылымы бойынша туберкулин майлар, туберкулиндік 

нәруыздар, полиқанттар, нуклеин қышқылдары, тұрақтандырғыштар мен 

зарарсыздандырғыштардан тұратын күрделі препарат. Оны енгізген кезде жауап 

қайтару мақсатында иммунды жүйенің бірнеше жасушалары (нейтрофилдер, Т-

лимфоциттер) қатысады және әр түрлі медиаторлар синтездейді [165]. 
Жалпы туберкулиндік сынама  әр түрлі реакциялар шақыруы мүмкін. Атап 

айтсақ, дене қызуының жоғарылауы, бас ауруы мен бас айналу, бұлшықеттердегі 

ауру сезімі, терідегі аллергиялық бөртпелер, лимфаденит, микронекроз сияқты 

көрініс беретін жергілікті реакциялар, кейде Квинке ісінуі мен анафилактикалық 
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шок тәрізді ауыр реакциялар байқалуы мүмкін. Манту сынамасын жүргізуге 

бірнеше қарсы көрсеткіштер бар. Оларға терілік, жедел жұқпа аурулары, 

созылмалы аурулардың өршу кезеңі, ревматизм, бронхиалды демікпе, 

аллергиялық жағдайлар және тағы басқалары жатады [166]. 

Ғылым үздіксіз дамуда болғандықтан Манту сынамасына балама 

сынамалар анықталған. M.tuberculosis геномын жетік біліп, талдаған соң 

«Диаскинтест» атты жаңа терілік сынама жасалды. Туберкулиндік сынамамен 

салыстырғанда «Диаскинтест» — алға қарай жасалған үлкен қадам. Себебі оның 

құрамына жүзедеген антигендердің орнына көптеген патогенді емес 

микобактерияларға, M. bovis-тің екпелік штамына жауап қайтармайтын CFP10, 

ESAT6  рекомбинантты нәруыздары кіреді. Негізінен олар Кох таяқшасына ғана 

сезімтал болып келеді. «Диаскинтест» тері ішіне енгізіледі және нәтижені 72 

сағаттан кейін көруге болады. «Диаскинтест» құрамына полиқанттар, майлар 

мен нәруыздардан жасалған қоспа кірмейді, оған синтетикалық антиген және 

фенол, натрий хлориді, «Твин-80» сияқты қосымша заттар кіреді. Бұл 

сынаманың Манту сынамасына арналған препаратқа қарағанда арнайылылығы 

өте жоғары, яғни оны қолданған кезде жалған оң нәтижелер және аллергиялық 

реакциялар сирек кездеседі [167]. 

Бірақ бұл сынаманың да өз кемшіліктері бар. Оның M.bovis-

ке  сезімталдығы жоқ, сол себепті микобактерияның осы түрімен шақырылған 

туберкулездік үдерісті анықтай алмайды. Мұндай жағдайлардың саны 

айтарлықтай көп емес, бірақ  анықталған кемішілік сынаманың тиімділігін 

төмендетеді. Зерттеулерге сүйенсек, балаларда туберкулездік жұқпаны 

анықтауда «Диаскинтест» сынамасының сезімталдығы айтарлықтай жоғары (90–

96,7%) екені анықталған, ал ересектерде сынама сезімталдығы 78–81,5% 

құрады  [168]. Осыған қарамастан 10–20% жуық жағдайда ауруды анықтай 

алмауы мүмкін. «Диаскинтест» АИВ-инфицирленген науқастарда, аурудың ауыр 

ағымының нәтижесінде иммунды жүйе жұмысының айқын бұзылыстары бар 

туберкулез науқастарында  теріс болуы мүмкін [169]. 

Еуропаның көптеген мемлекеттерінде туберкулиндік диагностика жаппай 

скрининг әдісі ретінде жүргізілмейді, тек қауып-қатер тобындағы адамдар 

арасында қолданылады. Терілік сынаманың баламасы ретінде бұл 

мемлекеттерде жасырын туберкулез диагностикасының алтын стандарты болып 

есептелетін квантиферон сынамасы пайдаланылады [170, 171]. Квантиферон 

сынамасы әлемнің 78 мемлекетінде фтизиатриялық зерттеудің міндетті кешеніне 

енгізілген. M.tuberculosis кешенімен жұқтырылған адамдардың қанында 

туберкулез микобактерияларымен сезімталданған лимфоциттер болады. Олар 

микобактериалды антигендерді тани алады және оларға қарсы жауап ретінде 

ИФН-γ цитокинін көп мөлшерде өндіреді. Квантиферон сынамасы науқас 

қанында туберкулез микобактериясының арнайы нәруыздармен (ESAT-6, CFP-

10, ТВ7.7) in vitro жағдайында ынталандырылған Т-лимфоциттермен 

синтезделетін ИФН-γ өнімін анықтауға негізделген. Жоғарыда көрсетілген 

нәруыздар M.bovis BCG екпе штамында және туберкулезді емес 

микобактерияларда (M. kansasii, M. szulagai, M. marinum есепке алмағанда) 

http://www.generium.ru/upload/preparations/manual/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82.pdf
http://www.generium.ru/upload/preparations/manual/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82.pdf
https://biomolecula.ru/articles/naiti-i-zamenit-sushchestvuet-li-alternativa-probe-mantu#source-2
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болмайды. Осының нәтижесінде сынаманың жоғары арнайылылығы 

анықталады. Квантиферон сынамасының нәтижесін терілік сынамадағыдай 2 

күннен кейін емес, келесі күні-ақ білуге болады [172]. 
Зерттеу нәтижесі оң, теріс және күмәнді болуы мүмкін. Оларды талдаған 

кезде клиникалық-эпидемиологиялық анамнез бен басқа да зерттеу әдістерінің 

нәтижелерін ескеру қажет. Егер нәтиже оң болса, онда адам туберкулез 

микобактериясын жұқтырғаны расталады. Сонымен қатар жоғарыда айтып 

кеткен кейбір туберкулезді емес микобактериялармен инфицирленген 

науқастарда да оң нәтиже анықталуы мүмкін. 

Квантиферон сынамасының теріс нәтижесі 100% жағдайда Mbt-мен 

инфицирленуді немесе туберкулездің барын жоққа шығара алмайды. Жалған 

теріс нәтиже жұқтырудың ерте кезеңінде, иммундытапшылық жағдайларда, 5 

жастан кіші балаларда және преаналитикалық талаптарды орындамаған 

жағдайда болуы мүмкін. Күмәнді нәтижелер иммунитеттің индивидуалды 

ерекшеліктерімен немесе преаналитикалық кезеңді дұрыс жүргізбегенде болады. 

Мұндай жағдайда сынаманы қайта жасау қажет немесе басқа диагностикалық 

зерттеу әдістерін қолдану керек [173]. 

Квантиферон сынамасын қолдану АИВ-инфицирленген науқастарда, 

иммунитеті төмен адамдарда, терілік туберкулиндік сынама жасауға қарсы 

көрсеткіші бар адамдарда жасырын туберкулездік жұқпаны анықтауға 

ұсынылады. Сонымен бірге иммунодиагностиканың бұл түрін белсенді 

туберкулез жұқпасын, соның ішінде өкпеден тыс туберкулезді анықтау, терілік 

сынамалардың нәтижелері күмәнді болған жағдайда қолдану қажет [174]. 

Сонымен қатар квантиферон сынамасы жасырын туберкулез бен белсенді 

туберкулезді ажыратуға қабілетсіз [175]. Демек, квантиферон сынамасының 

талассыз артықшылықтарына қарамастан, туберкулез диагностикасы үшін бұл 

әдіс толыққанды емес. Сонымен қатар бұл сынаманың бағасы арзан емес. Бұл да 

оның кемшілігі болып саналады. Сондықтан туберкулез иммунодиагностикасы 

әлі күнге дейін жан-жақты зерттеуді қажет етіп тұр. 
Т-SPOT — ELISPOT әдісіне негізделген, туберкулезді анықтауда 

қолданылатын диагностикалық сынама. Ол Ұлыбританияда Oxford Immunotec 

компаниясымен өндіріледі. Англиядағы Оксфорд университетінің 

зерттеушілерімен жасалған [176]. 
Т-SPOT TB (Т-SPOT®.ТВ) сынамасының көмегімен қан үлгісінде ИФН-γ 

синтездейтін Т-лимфоциттердің саны анықталады. Бұл иммунды жауаптың бар-

жоғын, Mycobacterium tuberculosis жұқпасының барын анықтауға мүмкіндік 

береді [34]. Сонымен қатар бұл әдісті жасырын туберкулезді де анықтау үшін 

қолдануға болады. Сынаманың басты артықшылығы салыстырмалы түрде 

жылдам (нәтижені 24 сағат ішінде алуға болады) және ілгеріде жасалған БЦЖ 

екпесінің әсері бұл сынамаға айтарлықтай көрінбейді. Себебі Т-SPOT TB (Т-

SPOT®.ТВ) сынамасында Mycobacterium tuberculosis арнайы антигендері 

болады. Негізінен Т-SPOT TB (Т-SPOT®.ТВ) терілік туберкулиндік сынамаларға 

қарағанда арнайылылығы жоғары болып есептеледі. Бұл сынаманың туберкулез 

диагностикасындағы сезімталдығы 97,2 % құрайды [177]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ELISPOT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
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1.6  Әдебиеттік шолу бойынша қорытынды 

Отандық және шетелдік әдебиетке шолу туберкулез мәселесінің әлі күнге 

дейін өзекті болып тұрғанын көрсетті. Соңғы жылдары туберкулезбен 

аурушаңдық пен жалпы осы аурудың таралу көрсеткіші төмендегені бұл 

аурудың мүлде жойылып кеткенін аңғартпайды. Қазіргі таңда туберкулезбен 

күрес әлемнің көп бөлігінде әлі жалғасуда. Көптеген жүргізіліп жатқан 

зерттеулер туберкулездің ерте диагностикасына, тиімді емдеу әдістеріне, алдын 

алуына бағытталған. 

Туберкулезді ерте анықтау ауру ағымын болжауға, тиімді ем тактикасын 

таңдауға, аурудың таралуын алдын алуға, экономикалық шығынға ұшырамауға 

мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта туберкулезді анықтауға қолданып жүрген 

зерттеу әдістерінің өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар, яғни олардың 

ешқайсысы мінсіз емес. Бұл осы бағытта зерттеу жұмыстарын жүргізуді талап 

етеді.  

Тиімді, нақты диагностика әдісін зерттеуде адамның иммунды жүйесінің 

жұмысын да ескерген жөн. Себебі туберкулезге қарсы жауап қайтаратын – 

иммунды жүйе механизмі. Зерттеушілер адамның иммунды жүйесінің жауабын 

негізге ала отырып, туберкулез диагностикасына қажетті дәл зерттеу әдісін 

ұсына алады. 

Туберкулез микобактериясының арнайы антигендерінің рекомбинантты 

нәруыздарының негізіндегі диагностикалық сынамалар өте маңызды болып тұр. 

Әсіресе оның арнайылылығы маңызды. Себебі БЦЖ екпесінің құрамына 

кірмейтін және туберкулездік емес микобактериясының штамдарында 

болмайтын арнайы антигендер нақты микобактериялық туберкулезді анықтауға 

мүмкіндік береді. Осының нәтижесінде диагностикалық сынамалардың 

сезімталдығы мен арнайылылығы 100% маңында болады. Ал бұл жалған оң 

немесе жалған теріс нәтижелердің болмауына мүмкіндік береді. 

Қорыта келгенде, туберкулездің ерте иммунодиагностикасы қазіргі 

уақытта аса маңызды мәселе болып саналады және осы бағытта зерттеу 

жұмыстарын жүргізу туберкулезді жеңудегі ілгері қадам болып табылады. 
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2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ 

2.1 Зерттеу дизайны 

Біздің диссертациялық жұмысымызда зерттеудің «жағдай-бақылау» түрі 

қолданылды (сурет 12). Бұл жұмыс «Оценка диагностической эффективности 

различных тест платформ с новыми синтетическими антигенами возбудителя 

туберкулеза» атты бастамашыл ғылыми-зерттеу жобасының фрагменті болып 

табылады. 

«Жағдай-бақылау» зерттеуіне қажетті іріктеме мөлшерін есептеу үшін біз 

Epi Info (17 нұсқасы) бағдарламасын қолдандық. Іріктеме мөлшерін есептеу өте 

маңызды. Кез келген зерттеуде іріктеме репрезентативті болу керек. Себебі 

іріктеме негізгі жиынтықтың сипаттамасына сәйкес болуы міндетті. 

Статистикалық мәнділік деңгейі 5%, сенімгерлік межелдемесі 95% құрады. Бұл 

жағдайда зерттеудің негізгі тобын құрайтын зерттелушілер саны кем дегенде n = 

130, ал бақылау тобындағы зерттелушілер саны n = 140 болуы тиіс. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 12 – Зерттеу дизайны 

Жағдай-бақылау 

ҚР ҰҒФО  

ТБ 
науқастары, 

n=131

Алматы қ. қалалық қан 
құю орталығы

Қан донорлары, 
n=149

Сауалнама жүргізу 

Биоматериал жинау 

Иммунологиялық 

зерттеу 

Статистикалық талдау 
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2.2 Зерттеу тобының жалпы сипаттамасы 

Зерттеу көлемі: 18-60 жас аралығындағы 280 адамның қан үлгісі 2019 жылы 

алынды. 

Зерттеуге қатысу критерийлері. Зерттеуге қатысу критерийі ретінде Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Ғылыми Фтизиопульмонология Орталығында 

туберкулездің әр түрлі формасымен емделіп жатқан науқастар болды. Олар 

зерттеудің негізгі тобын құрады. 

Ал бақылау тобы Алматы қаласының Қалалық қан құю орталығында 

іріктеп алынды. Бұл топқа флюорография өткен және оның нәтижесі бойынша 

туберкулездік үдеріс болмаған, бұрын туберкулез ауруымен ауырмаған адамдар 

кірді [178]. Екі топқа алынған адамдар жасы, жынысы, әлеуметтік жағдайы 

бойынша шамамен салыстыруға келеді. 

Зерттеуден шығару критерийлері. Жоғарыда айтылған сипаттамаларға сәйкес 

келмейтін адамдар зерттеуге қатыстырылмады. Аурудың терминалды 

сатысындағы және есі анық емес науқастар зерттеуден алынып тасталды. 

Топқа іріктеу әдісі – компьютерлік, кездейсоқ сандар әдісімен іріктелді. 

Зерттеуге қатысатын әрбір адамға арнайы жасалған сауалнама мен ақпараттық 

келісім таратылды (қосымша А). Бұл құжаттар қазақ және орыс тілінде 

дайындалды. Әр қатысушымен жеке жұмыс жасалынып, туындаған сұрақтарға 

толық әрі нақты жауап берілді. Барлық іс-шаралар Қазақ ұлттық медицина 

университетінің Жергілікті этикалық комитетімен қарастырылды және 

мақұлданды. Бұл комитет АҚШ-тың денсаулық сақтау мен әлеуметтік қызмет 

Министрлігінің халықаралық жүйесінде (HHS, IRB00011496) тіркелген. 

Бақылау тобының сипаттамасы. 

Зерттеуге қатысқан шартты дені сау адамдар тобының жалпы саны 149 

болды. Олардың орташа жасы 36-ға тең. Бұл топта әйелдер саны 46 (30,9%), ал 

ерлер саны 103 (69,1%) құрады (кесте 1). 

        Кесте 1 - Шартты дені сау адамдар тобының жалпы сипаттамасы   

   
Параметрлер  Шартты дені сау адамдар, n 

(%) 

Жалпы саны  149 (100%) 

Орташа жасы (min-max) 36 (18-60) 

Жынысы 

 

ер 103 (69,1%) 

әйел 46 (30,9%) 

Дене массасының 

индексі 

 

қалыпты 74 (49,7%) 

артық салмақ 71 (47,6%) 

дене салмағы 

жеткіліксіз  
4 (2,7%) 
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Шартты дені сау адамдар тобының толық құрылымдық талдауы 13-ші 

суретте көрсетілген.  

 

Сурет 13 - Шартты дені сау адамдар тобының популяциясы (n=149, %) 

 

Негізгі топтың сипаттамасы.   

Негізгі топтың жалпы саны 131 туберкулезбен ауыратын науқасты құрады. 

Олардың орташа жасы 38 жас болды. ТБ науқастарын 81 (61,8%) ерлер және 50 

(38,2%) әйелдер құрады. Қалыпты дене салмағымен науқастардың саны 77 

(58,8%), артық дене салмағымен 28 (21,4%), дене салмағы жеткіліксіз науқастар 

саны 26 (19,8%). Барлық ТБ науқастардың диагнозы молекулалық-генетикалық 

және бактериологиялық әдістермен расталған. Микроскопияның оң нәтижесімен 

науқастар саны 44 (33,6%) және теріс нәтижемен науқастар саны 87 (66,4%) 

болды. Туберкулездің  өкпелік түрімен науқастар саны 115 (87,8%), ал өкпеден 

тыс түрімен 16 (12,2%). Туберкулездің өкпелік түрімен науқастардың ішінде 

инфильтративті формасымен 71 (61,8%) науқас, фиброзды-кавернозды 

формасымен 22 (19,1%), басқа формаларымен 22 (19,1%) науқас болды. 

Туберкулездің жаңа жағдайын 78 (59,5%), ал рецидив түрін 53 (40,5%) науқас 

құрады. Дәрілерге сезімталдығы сақталған науқастар саны 42 (32,1%), дәрілерге 

төзімділігі бар науқастар саны 89 (67,9%) құрады (кесте 2).  
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       Кесте 2 - ТБ науқастар тобының жалпы сипаттамасы 

 
Параметрлер  ТБ науқастар    

n (%) 

Жалпы саны   131 (100%) 

Орташа жасы, жас (min-max) 38 (18-60) 

Жынысы 

   

ер  81 (61,8%)  

әйел 50 (38,2%) 

ДМИ 

 

қалыпты 77 (58,8%)  

артық салмақ 28 (21,4%)  

жеткіліксіз салмақ 26 (19,8%)  

Микроскопия оң  44 (33,6%) 

теріс 87 (66,4%) 

Молекулалық-генетикалық  

әдіс 

Hain-test , G-Xpert 131 (100%) 

Бактериологиялық   BACTEC, L 131 (100%) 

Дәріге сезімталдылық 

 

резистентті (MDR+XDR) 89 (67,9%) 

сезімтал 42 (32,1%) 

Науқас түрі 

  

жаңа жағдай  78 (59,5%) 

рецидив 53 (40,5%) 

ТБ үдерісінің орналасуы 

  

өкпелік жалпы саны 115 (87,8%) 

инфильтративті 71 (61,8%) 

фиброзды-кавернозды 22 (19,1%) 

басқа формалары 22 (19,1%) 

өкпеден тыс 16 (12,2%) 
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ТБ науқастар тобы бойынша қосымша ақпараттар 14-ші суретте берілген.  

 
Сурет 14 - ТБ науқастарының популяциясы (n=131, %) 

 

ТБ-дің инфильтративті формасымен науқастар ішінде 23 (32,4%) 

науқастың қосымша аурулары  болған және 48 (67,6%) науқаста ешқандай 

қосымша аурулары болмаған. Қосымша аурулары бар науқастардың ішінде қант 

диабетімен 12 науқас, остеохондроз, ревматоидты артрит, токсикалық гепатит, 

созылмалы сальпингоофорит, асқазанның ойық жарасы, жүректің ишемиялық 

ауруы, склеродермия, аллергиялық дерматит, артериалды гипертензия, 

созылмалы маскүнемдік, кереңдік және аяқ көктамырларының тромбозы сияқты 

аурулармен бір науқастан болды. Инфильтративті ТБ-мен науқастардың ішінде 
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дәрілік сезімталдығы сақталғандар саны 13 (18,3%) және дәріге резистенттілігі 

бар адамдар саны 58 (81,7%) құрады. ТБ-ның осы формасымен науқастарда 

туберкулездік үдеріс екі өкпесіне таралғандар саны 23 (32,4%), оң жақ өкпелік – 

25 (35,2%), сол жақ өкпелік – 23 (32,4%). Инфильтративті туберкулезбен 

науқастардың ішінде жаңа жағдаймен 42 (59,1%), ерте рецидивпен 15 (21,1%), 

кеш рецидивпен 14 (19,8%) адам болды. Сонымен бірге микроскопия нәтижесі 

оң болған науқастар саны 25 (35,2%), теріс микроскопиямен 46 (64,8%) науқас 

анықталды. Қорыта келгенде, инфильтративті туберкулезбен науқастар тобын 

негізінен дәріге резистентті, жаңа жағдаймен, микроскопияның теріс 

нәтижесімен науқастар құраған.  

Фиброзды-кавернозды ТБ-мен науқастардың құрамын талқылайтын 

болсақ, онда қосымша аурулары жоқ науқастар саны 11 (50%), ал қосымша 

аурулары бар науқастар саны да 11 (50%) болды. Қосымша аурулары бар 

науқастардың ішінде қант диабетімен 2, гепатитпен 4, аллергиялық дерматит, 

бронх демікпесі, теміртапшылықты анемия, жүректің ишемиялық ауруы, 

артериалды гипертензия сияқты аурулармен 1 адамнан болды. ФКТ 

науқастарының ішінде 4-де (18,2%) дәріге сезімталдық сақталған, 18-де (81,8%) 

дәріге резистенттілік бар. ТБ үдерісі екі өкпені зақымдаған науқастар саны - 9 

(40,9%), сол жақ өкпелік – 5 (22,7%), оң жақ өкпелік – 8 (36,4%) болды. Сонымен 

қатар ФКТ науқастардың ішінде туберкулездің жаңа жағдайы 4 (18,2%), ерте 

рецидив 14 (63,6%), кеш рецидив 4 (18,2%) науқаста болды. Микроскопияның оң 

нәтижесімен науқастар саны 13 (59,1%), теріс нәтижесімен 9 (40,9%) болды. 

Туберкулездің бұл түрін негізінен дәріге резистенттілігі бар, рецидивпен, 

микроскопияның оң нәтижесі бар науқастар құраған. 

Туберкулездің басқа формаларын туберкулома, плевриттер, туберкулездік 

эмпиема, диссеминирленген туберкулез, казеозды пневмония, жайылған 

туберкулез құрады. Туберкулездің басқа формаларының ішінде жаңа жағдаймен 

16 (72,7%), рецидивпен 6 (27,3%) науқас болды. Сонымен бірге туберкулездік 

үдеріс екі өкпеге таралған науқастар саны 5 (22,7%), оң жақ өкпелік 10 (45,5%), 

сол жақ өкпелік 7 (31,8%) науқас болды. 3 (13,6%) науқастың микроскопиясы оң 

болды, ал 19 (86,4%) науқастың микроскопия нәтижесі теріс болды. Дәрілік 

сезімталдығы бар науқастар саны 12 (54,5%), резистентті 10 (45,5%) науқас 

анықталды.  
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2.3  Клиникалық материалды жинау  және сынамаларын дайындау  әдістері 

Клиникалық материал Алматы қаласындағы ҚР ҰҒФО-да және Қалалық 

қан құю орталығында жиналды. Барлық зерттелушілер жоспарланған зерттеумен 

толық танысты және жоғарыда айтып өткендей, ақпараттық келісімді толтырды. 

Туындаған сұрақтарға анық жауап берілді. Ақпараттық келісімді толтырған соң 

барлық зерттелушілерге сауалнамаға (қосымша А) жауап беру ұсынылды. 

Сауалнама 2 бөлімнен тұрды. Оның бірінші бөлімі жалпы ақпаратты қамтыды 

және бұл бөлімдегі сұрақтарға негізгі мен бақылау топтары жауап берді. Ал 

екінші бөлімі туберкулез науқастарының сырқатнамасы арқылы толтырылды, 

яғни бұл бөлімдегі сұрақтар шартты дені сау адамдарға берілген жоқ. Бұл бөлім 

мынадай сұрақтарды қамтыды: науқас түрі, ауруды анықтау уақыты, 

туберкулезді емдеу, туберкулездің әуелгі емі, оның нәтижесі, туберкулездік 

үдерістің тарауы, лабораторлық зерттеудің нәтижелері, дәрілік сезімталдық, 

клиникалық және қосымша диагноз. 

Сауалнаманы толтырған соң қан алу үдерісі басталды. Қан таңертеңгі 

уақытта аш қарынға шынтақ көктамырынан екі стерильді бір реттік вакуумды 

түтікке алынды. Зерттеуге қатысушыларға арнайы идентификациялық код 

берілді. Әрбір зерттелушінің түтікшелеріне сәйкес индентификатор нөмірі 

жазылды. Бірінші түтік гепарин қосылған (жасыл қақпақты түтікше) , көлемі 9 

мл болды. Екінші түтікшенің (қызыл қақпақты түтікше) көлемі 10 мл, мұнда 

ешқандай толтырғыш заттар болған жоқ. Қанды араластыру мақсатында 

антикоагулянты бар түтікше бірқалыпты қозғалыспен асықпай 2-3 рет 

шайқалды. Қан толтырылған түтікшелер арнайы контейнермен 1 сағат ішінде 

зертханаға жеткізілді. 

Зертханада түтікшелер қатаң тексеріліп, ілеспе хатпен салыстырып 

қаралды. Зерттелушілер туралы, қанды алу бойынша және басқа да қосымша 

маңызды ақпараттар арнайы журналға тіркелді. Толтырғышсыз түтікше 24 

сағатқа тоңазытқышқа қойылды. Ал гепарині бар түтікшедегі биоматериал оны 

белсендіру үшін қолданылды. Бір адам қанын ынталандыру үшін қажетті 4 құты 

болды, яғни әрбір зерттелушіге 4 құты сәйкес келді. Олар: оң бақылау үлгісі 

(арнайы емес ынталандырғыш - ФГА), екіншісі теріс бақылау үлгісі және 

туберкулез микобактериясының антигендері бар құтылар. Туберкулез 

микобактериясының антигендері екі құтыға орналастырылған. Бірінде Rv3875, 

Rv3874, Rv2654c антигендері, ал екіншісінде Rv0512 антигені болды. Қан үлгісін 

осы құтыларға құяр алдында, әр құтыға 50 мкл мөлшерінде CD28 ерітіндісі 

тамызылды. Одан әрі жоғарыда айтылған әрбір құтыға мөлшерлегішпен 1 мл 

алдын ала араластырылған гепаринизирленген қан қосылды. Құтылар ептеп 10 

рет жоғары-төмен бағытында араластырылды. Содан соң барлық құтылар 

штативке тігінен қойылып, СО2-инкубаторға 37°С-та 16-24 сағат аралығына 

инкубацияға қойылды. Белгіленген уақыт өткен соң СО2-инкубатордан құтылар 

тұрған штатив алынды. Барлық құтылар плазманы бөліп алу мақсатында 

центрифугаға салынды. Құтылардағы қан үлгісі 15 минут бойы 2500 rpm 

айналыммен 23ºC температурада центрифугаланды. Әр құтыда бөлінген плазма 

алдын ала құтыға сәйкес белгіленген 0,5 мл көлеміндегі микротүтікшелерге 
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жинап алынды (сурет 15,16). Белсендірілген плазма мұздатқышқа (-20°С) 

иммунды ферментті талдау жасағанға дейін сақтауға қойылды. 

 

 
Сурет 15 - Қанды белсендірудің схема түріндегі әдістемесі (Lioferon 

нұсқаулығы) 

 

 
а                                                                  б 

Сурет 16 -  а- центрифуга, б – инкубациядан соң центрифугалау нәтижесінде 

бөлінген плазма 

Тоңазытқышқа 24 сағатқа қалдырылған толтырғышсыз түтікше +100С 

температурада 1500 rpm айналыммен 10 минут бойы центрифугаланды. Бөлінген 

сарысу зерттелушінің идентификатор нөміріне сәйкес алдын ала белгіленген 1,5 

мл көлеміндегі микротүтікшелерге бөлініп алынды және мұздатқышқа (-20°С) 

иммунохроматографиялық зерттеу жасағанға дейін сақтауға қойылды. 
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2.4 Иммунологиялық зерттеу әдістері 

 Иммунды ферменттік талдау туберкулезбен ауыратын науқастар мен 

шартты дені сау адамдардың қанында туберкулез микобактериясының арнайы 

антигендерімен және фитогемагглютининмен сенсибилизирленген Т-

лимфоциттермен өндірілетін ИФН-γ мен ИЛ-2 цитокиндерінің деңгейін анықтау 

үшін жүргізілді (сурет 17).  

  

 
Сурет 17 -  Human IFN- γ мен Human IL-2 ИФТ  жиынтығы (LIONEX 

компаниясы) 

 

  ИФН- γ өнімінің деңгейін анықтау мақсатындағы иммунды 

ферменттік талдау 

Иммунды ферменттік талдауды жүргізуге 2,5 сағат уақыт жұмсалды. ИФТ 

қажетті жиынтығы тоңазытқыштан алдын ала шығарылып, жұмыс үстеліне 

қойылды. Барлық компоненттердің температурасы зерттеу жүргізгенде бөлме 

температурасындай болуы қажет (15–30° C). 30 минуттан соң жуатын ерітінді 

дайындалды. Ол үшін жуатын буфер мен тазартылған су 1+9 көлемінде алынды, 

яғни жуатын буфер 60 мл және 540 мл тазартылған су пайдаланылды. Одан әрі 

стандартты ерітінділер әзірленді. STA-рекомбинантты адамның ИФН-γ 

стандарты 1 нг/мл әуелгі ерітіндісі 1 мл инкубациялық буферді қосу арқылы 

ерітілді. Еріген ерітінді вортексте 10 секунд уақыт аралығында араластырылды. 

Содан соң схемаға сәйкес қалған стандартты ерітінділер дайындалды (сурет 18, 

19). 
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Сурет 18 -  Стандартты ерітінділерді дайындау схемасы (Lioferon нұсқаулығы) 

 

 
 

Сурет 19 -   Схемалық кескін 

A -   лиофилизирленген рекомбинантты адамның ИФН- стандартын 

қалпына келтіру 

     B - S1-S4 стандартты ерітінділерін дайындау 

 

Стандартты ерітінділер дайындалған соң, алюминий пакеттен планшет 

шығарылып, сараптама жүргізу күні мен нөмірі белігленді. Мұздатқыштан 

алдын ала шығарылған, белсендірілген плазмасы бар микротүтікшелердің 

әрқайсысы вортексте 10 секунд араластырылды. Содан соң дайындалған 

стандарттар мен плазма 50 мкл мөлшерде планшет ойықтарына тамызылды. 

Стандартты ерітінділер екі данамен, ал плазма бір данамен өлшенді. Одан әрі 50 

мкл анықтаушы антиденелер планшеттің әр ойығына тамызылды. Антиденелерді 

тамызып болған соң, планшет бетін жұқа, түссіз арнайы үлдірмен жауып, жұмыс 

үстеліне 21°C температурада 1 сағатқа инкубацияға қойылды. Инкубациядан соң 

планшет ойықтары ішіндегі сұйықтықтан абайлап босатылып, ChemWell 2910 

(ELISA washer / reader) ИФТ анализаторында (сурет 20) планшет 400 мкл-ден 6 

рет алдын ала дайындалған жуатын буфермен шайылды. Одан кейін планшет 

толық кептірілді. Планшет ойықтарына 100 мкл конъюгат ертінідісі тамызылып, 

беті үлдірмен жабылды. Планшет тағы 1 сағатқа 21°C температурада 
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инкубацияға қойылды. 1 сағат өткен соң планшет ойықтары конъюгаттан 

босатылып, ИФТ анализаторында 400 мкл-ден 6 рет жуатын буфермен шайылды. 

Жуылған планшет кептіріліп, оның әр ойықтарына 100 мкл TMB субстрат 

ерітіндісі тамызылды. Планшет беті ашық күйінде қараңғы жерде 21°C 

температурада 20 минут инкубацияланды. Инкубация уақыты өткен соң планшет 

ойықтары көк түске боялды. Олар субстрат ерітіндісінен босатылмай, үстіне 

тезарада 50 мкл стоп реагенті қосылды. Нәтижесінде ойықтар сары түске боялды 

(сурет 21). Бұл әрекет ойықтарда жүріп жатқан үдерісті тоқтату мақсатында 

жасалынды. Планшет ойықтары бұл кезеңде жуылған жоқ. Стоп реагент 

тамызған соң ChemWell 2910 (ELISA washer/ reader) ИФТ анализаторында 450 

нм ұзындықпен (толқынның міндетті емес эталонды ұзындығы 620 нм) 

салыстырмалы тығыздығы (СТ) өлшенді. Иммунды ферменттік талдау кезеңдері 

толығымен хаттамаға жазылды (қосымша Ә). 

 

 
 

Сурет 20 -  ChemWell 2910 (ELISA washer/reader) ИФТ анализаторы 

 

 
 

Сурет 21 - Human ИФН-γ планшетінің ИФТ соңғы кезеңіндегі көрінісі 
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Калибрлеу қисығын есептеу үшін «Lioferon» (LIONEX) автоматты 

компьютерлік  бағдарламасы пайдаланылды (сурет 22). Бұл бағдарлама 

көмегімен өңделмеген мәліметтер талданып, сынаманы интерпретациялау үшін 

нәтижелер есептелді. Одан кейін әр өлшенген үлгі концентрациясы (МЕ/мл) 

есептелді. Бұл үшін калибрлеу қисығының log (e) теңдеуі пайдаланылды. 

 

    ИФН − γ концентрациясы [ХБ/мл]  = 𝒆𝒙𝒑(𝒍𝒏 (
(үлгінің СТ)− 𝐛

𝒂
)) 

 

 Антигендермен ынталандырылған Т-лимфоциттерден өндірілген ИФН-γ 

цитокинінің деңгейін сандық анықтау үшін теріс бақылауға (NC) есептелген мәні 

оң бақылау (PC), ТБ антигендері бар құтылар TB A мен TB B есептелген 

мәндерінен азайтылды.  

 

 
 

Сурет 22 - Lioferon бағдарламасымен жасалған калибрлеу қисығының үлгісі 

 

ИЛ-2  өнімінің деңгейін анықтау үшін иммунды ферменттік талдау 

LIONEX Human IL-2 ИФТ-ға арналған жиынтық та иммунды ферменттік 

талдау принципіне негізделген. Иммунды ферменттік талдау ұзақтығы 4 сағат 

болды. ИФТ қажетті барлық компоненттер тоғңазытқыштан алдын ала 

шығарылып, 30 минут бөлме температурасында жұмыс үстелінде жылытылды. 

 

Реагенттер мен стандартты ерітінділерді дайындау үдерісі. 

Жуатын буфер тазартылған сумен 1:10 концентрацияда сұйытылды. 100 мл 

жуатын буферге 900 мл тазартылған су қосылды. Нәтижесінде планшет 

ойықтарын жууға қажетті ерітінді дайындалды. Келесі кезекте стандартты 

ерітінділер әзірленді. 1000 пг/мл негізгі ерітндіні дайындау үшін ИЛ-2 STA-

рекомбинантты адам стандартына 1 мл инкубациялық буфер қосылды. Дайын 
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ерітінді вортексте 60 секунд араластырылды. Қалған стандартты ерітінділер 

нұсқаулықтағы схема бойынша дайындалды (сурет 23, 24). 

 
Сурет 23 - Стандартты ерітінділерді дайындауда қолданылған схема (Liokine 

нұсқаулығы) 

 

 
Сурет 24 - Стандартты ерітінділерді дайындау процесі 

 

ИЛ-2 стандарттарының концентрациясы ИФН-γ стандарттарының 

концентрациясымен сәйкес келуі үшін схема бойынша дайындалған S1, S3, S5 

стандарттары ғана қолданылды. Төртінші стандарт ретінде бланк түріндегі 

буферлік ерітінді болды. 

Стандартты ерітінділер дайындалған соң алюминий пакетінде сақталатын 

планшет алынып, оған планшет нөмірі мен сараптама өткізу күні белгіленді. 

Одан кейін планшеттің сәйкес ойықтарына 100 мкл стандартты ерітінділер мен 

плазма тамызылды. Бұл жағдайда да стандартты ерітінділер екі дана, ал плазма 

бір данамен өлшенді. Содан соң планшет беті түссіз үлдірмен жабылып, 2 сағатқа 

21°C бөлме температурасында инкубацияланды. Инкубация уақыты өткен соң 

планшет ойықтары ерітіндіден тазартылып, ИФТ анализаторында 200 мкл-ден 5 

рет жуылды. Жуылған планшет толық кептірілді. Оның ойықтарына 100 мкл 

анықтаушы антидене тамызылып, беті үлдірмен жабылып, бөлме 

температурасында 1 сағат инкубацияға қойылды. 1 сағаттан соң планшет 

тамызылған антиденелерден тазартылып, ИФТ анализаторында жоғарыда 
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айтылған үлгі бойынша жуылды. Кептірілген планшет ойықтарына 100 мкл 

мөлшерде конъюгат тамызылып, оның беті үлдірмен жабылып, 1 сағатқа бөлме 

температурасында инкубацияға қойылды. Инкубация уақыты аяқталғаннан 

кейін планшет ойықтары конъюгат ерітіндісінен тазартылып, ИФТ 

анализаторында 5 рет 200 мкл жуатын ерітіндімен шайылды. Жуылған планшет 

кептіріліп, оның ойықтарына 100 мкл TMB субстрат ерітіндісі тамызылып, 

бөлме температурасында қараңғы жерде 20 минут инкубацияға қойылды. 

Планшет беті ашық күйінде қалды. 20 минут өткен соң планшет ойықтарына 

тезарада 100 мкл стоп реагент тамызылды. Планшет көк түстен сары түске 

боялды (сурет 25). Планшет ойықтарының боялу қанықтығы инкубациядан 

кейінгі цитокиннің концентрациясына тікелей байланысты. Одан әрі 

салыстырмалы тығыздығы ИФТ анализаторында өлшенді. Толқын ұзындығы 

450 нм, толқынның міндетті емес эталонды ұзындығы 650 нм құрады. ИЛ-2 

өнімінің деңгейін анықтау үшін жүргізілген иммунды ферменттік талдау 

алгоритмі сәйкес хаттамаға тіркелді (қосымша Б).  

 

 
 

Сурет 25 – ИФТ соңғы кезеңіндегі  Human IL-2  планшетінің көрінісі 

 

Калибрлеу қисығын есептеу үшін Excel компьютерлік бағдарламасы 

қолданылды. ИФТ сандық әдісінің нәтижелері кері регрессиямен сызықты 

калибрлеу қисығы бойынша есептелді. Бұл бағдарламада стандартты 

ерітінділердің салыстырмалы тығыздығының орташа мәні мен оларға сәйкес ИЛ-

2 концентрациясы (пг/мл) арқылы сызылды (сурет 26). Яғни тәуелділік графигі 

жасалынды. Бұдан кейін әр өлшенген үлгінің концентрациясын (пг/мл) есептеу 

үшін бақылау қисығының теңдеуі қолданылды: 

ИЛ-2 [пг/мл](y) = (a*үлгінің СТ) - b 

Сонымен қатар калибрлеу графигінде аппроксимация нақтылығының 

шамасы (R2) көрсетілді. Ол 0,98-0,99 шамасында болды.  
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 Әр үлгідегі антигенмен ынталандырылған Т-лимфоциттермен 

синтезделген ИЛ-2  нақты мөлшерін анықтау үшін теріс бақылау мәні оң бақылау 

мен ТБ-антигендеріне есептелген мәндерінен азайтылды. 

ИЛ-2 концентрациясы [pg/mL] =  ИЛ-2 концентрациясы (PC) – ИЛ-2 

концентрациясы (NC) 

ИЛ-2 концентрациясы [pg/mL] =  ИЛ-2 концентрациясы (ТБ-антигендері) 

– ИЛ-2 концентрациясы (NC) 

 

 

 
Сурет 26 - Қолмен есептелген калибрлеу қисығының үлгісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = a*CT - b
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 2.5 Серологиялық зерттеу әдістері 

Туберкулез микобактериясының антигендеріне қарсы IgG 

антиденелерін анықтау әдістемесі. Mtb әр түрлі антигендерінің 

диагностикалық маңызын бағалау үшін LioDetect TB-ST (Lionex GmbH, 

Германия) платформасы негізіндегі иммунохроматографиялық сараптама моделі 

пайдаланылды (сурет 27). LIODetect®TB-ST Tuberculosis Rapid Test - 

M.tuberculosis-ке қарсы түзілетін IgG антиденелерін сарысуда, қанда және 

плазмада сапалық анықтау. Біздің зерттеу жұмысымызда қатысушылардың қан 

сарысуы қолданылды. Тест тест-таспаға орнатылған бір тест-жолақшадан 

тұрады. Бұл тест-жолақша антиденені байланыстыратын арнайы нәруыздан, 

конъюгаттан және екі тесттік және бір бақылау сызығы бар мембранадан тұрады. 

«Т1» аймағында туберкулез микобактериясының рекомбинантты Rv0512 

антигені, ал «Т2» аймағында Rv3875, Rv3874, Rv2654c антигендері 

адсорбцияланған. Бақылау мақсатында «С» аймағында қан сарысуындағы 

иммуноглобулиндерді қармап алатын арнайы антиденелер адсорбцияланған. 

Реакцияны қою барысында тест таспаның үлгі тамызатын «S» ойығына 2 тамшы 

қан сарысуы мен 2 тамшы буферлік ерітінді тамызылды. Зерттелетін сарысу 

конъюгат матрицасы арқылы жылжып, онда қан сарысуындағы 

иммуноглобулиндер анти-IgGmAb+Au-мен байланысып, одан әрі 

нитроцеллюлозды мембрана арқылы абсорбциялық төсем жаққа жылжыды. Егер 

сарысуда арнайы антиденелер болса, онда «антидене-конъюгат» кешені 

антигендермен «Т» аймағында байланысады. Бұл бір немесе екі қызыл сызық 

ретінде көрініс береді. Одан әрі «антидене-конъюгат» кешені «С» бақылау 

аймағына қарай жылжиды және онда адсорбцияланған арнайы антиденелермен 

байланысады. «С» аймағында байқалған қызыл сызық тесттің дұрыс 

орындалғанын білдіреді. Иммунохроматографиялық сараптаманың нәтижелері 

20 минуттан кейін тіркеледі. Экспресс-сынаманы қою тәртібі арнайы хаттамада 

жазылды (қосымша В) 

 

Сурет 27 –LioDetect TB-ST тест-платформасы (LionexGmbH, Германия) 

1 – буферлік ерітінді; 2 – тест–платформа; 3 – тест-платформадағы тест-

стрип. Тест-стрип биоматериал үлгісін тамызатын шыныталшықты төсемнен (a), 

анти-IgG mAb+Au конъюгатының полиэстерлік матрицасынан (b), Т1, Т2, С 

аймақтары орналасқан нитроцеллюлозды мембранадан (c) және целлюлозалық 

абсорбциялық төсемнен (d) тұрады. 
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2.6 Статистикалық зерттеу әдістері 

Статистикалық талдау. Мәліметтерді статистикалық талдау Windows 10 

арналған MS Excel, SPSS (17.0 нұсқасы), Portable Medcalc бағдарламалар 

жиынтығы арқылы жүзеге асырылды. Алынған нәтижелерді сипаттау үшін 

параметрлік емес статистиканың стандартты әдістері қолданылды. Белгілер 

зерттелетін белгінің орталық мәнін көрсететін көрсеткіш (медиана) және 

үлестірім орталығының айналасында мәндердің таралу дәрежесін айқындайтын 

көрсеткіш (процентиль) арқылы сипатталды. Мәліметтердің үлестірімі қалыпты 

үлестірім заңына бағынбағандықтан, екі тәуелсіз топта орта мәндерінің арасында 

айырмашылық жоқ деген нөлдік болжамды тестілеу Манна-Уитни критерийі 

арқылы жүзеге асырылды. Статистикалық мәнділіктің критикалық деңгейі (p) 

0,05-ке тең деп қабылданды. 

 Сынаманың сезімталдық (шынайы оң субъекттерді анықтай алу қабілеті) 

және арнайылылық (шынай жалған субъекттерді анықтай алу қабілеті) жағынан 

қарағандағы тиімділігі ROC-қисығы (receiver-operating characteristic curve) 

көмегімен бағаланды. ROC-қисық алаңы (AUC) тестті бағалауда маңызды 

көрсеткіш болып табылады. AUC = 0,5-ке тең болса, тест дәл емес, 0,5 ≤ AUC 

<0,7 болса сынаманың дәлдігі әлсіз, 0,7 ≤ AUC <0,9 болса, сынама дәл, 0,9 ≤ AUC 

<1 болса жоғары дәлдікті сынама, ал AUC = 1 болса, бұл сынама мінсіз жұмыс 

істейді дегенді білдіреді [179]. ROC- талдауы арқылы оңтайлы cut-off анықталды. 

Ауру даму қаупін анықтау мақсатында «2х2» түйіндес кестесі пайдаланылды. Оң 

(PPV) және теріс (NPV) болжамдық құндылық көрсеткіштері, 95% сенімгерлік 

межелдемесімен (CI) оң нәтиженің шындыққа ұқсастық қатынасы (LR+) 

есептелінді. Екі топтағы сапалық көрсеткіштердің айырмашылық мәнділігін 

бағалау үшін Пирсонның Хи-квадрат критерийі (Pearson Chi-Square) 

қолданылды. Есептелінген мән р<0,05 болған жағдайда, табылған айырмашылық 

статистикалық маңызды болып саналды. 
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3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ 

 

3.1 Туберкулезбен ауыратын науқастарда M.tuberculosis-тің антигендік 

компоненттерінің диагностикалық тиімділігін ИФН- өнімі бойынша 

талдау  

Жұмысымыздың бұл бөлімінде жүргізілген зерттеудің нәтижелері 

көрсетілген. Зерттеу нәтижелерін талдаудан және нөлдік гипотезаны тестілеуден 

бұрын мәліметтердің қалыпты үлестірім заңына сәйкес келуі тексерілді. Бұл іс-

шара гипотезаны тексеру үшін тиісті статистикалық критерийді таңдауға қажет. 

Мәліметтердің қалыпты үлестірім заңына сәйкес келуін немесе сәйкес келмеуін 

тексеру 3 әдіспен, атап айтсақ, сипаттамалы статистика, графикалық тексеру, 

статистикалық критерийлерді қолдану арқылы жүзеге асырылды. Екі топтың 

(негізгі және бақылау) нәтижелері жеке-жеке тексерілді. Жоғарыда айтылған 

нәтижелер туралы толығырақ айтатын болсақ, туберкулез микобактериясының 

«А» және «В» антигендерімен ынталандырылған цитокиндердің (ИФН- мен 

ИЛ-2) концентрациясы талданды. 

Статистикалық талдау жүргізу кезінде зерттеліп отырған антигендер мен 

олардың комбинациясына өндіруші ұсынған әріп-сандық белгілеулер берілді:  

- ИФТ сынамасының нәтижесін талдау үшін Rv3875, Rv3874, Rv2654c 

антигендерінің комбинациясы «А антигені», ал Rv0512 антигені, «В антигені» 

деп белгіленді; 

- Экспресс-сынаманың нәтижелерін талдау үшін Rv0512 антигені «Т1», ал 

Rv3875, Rv3874, Rv2654c антигендерінің комбинациясы «Т2» деп белгіленді. 

 

Туберкулезбен ауыратын науқастардың нәтижелерін мәліметтердің 

қалыпты үлестіріміне тексеру 

Егер орташа арифметикалық мән және медиана тең, ал эксцесс пен 

асимметрия коэффициенттері 0-ге тең болған жағдайда мәліметтердің үлестірімі 

қалыпты болып есептеледі. Біздің жағдайымызда медиана мен орташа 

арифметикалық мән тең емес, сонымен қатар асимметрия мен эксцесс 

коэффициенттері 0-ден жоғары. Сипаттамалы статистика көмегімен ТБ 

науқастарының туберкулез микобактериясымен сезімталданған Т-лимфоциттері 

өндірген ИФН- концентрациясы қалыпты үлестірім заңына бағынбайтыны 

анықталды (кесте 3). 

 

Кесте 3 - Туберкулез микобактериясының А мен В антигендерімен 

ынталандырылған Т-лимфоциттер өндірген ИФН- концентрациясының 

сипаттамалық статистикасы 

 
Параметр Орташа мәні Медиана Асимметрия 

коэффициенті 

Эксцесс 

коэффициенті 

 «А антигеніне» 

қарсы синтезделген 

ИФН-, ХБ/мл 

0,16 0,05 0,212 0,420 
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3-ші кестенің жалғасы 

 «В антигеніне» 

қарсы синтезделген 

ИФН-, ХБ/мл 

0,02 0 0,212 0,420 

 

Одан әрі бұл нәтижелер статистикалық критерийлер көмегімен тексерілді 

(кесте 4). 

 

Кесте 4 - «А антигеніне қарсы синтезделген ИФН-» мен «В антигеніне қарсы 

синтезделген ИФН-» айнымалыларының үлестірімін статистикалық 

критерийлер көмегімен тексеру нәтижелері 

 
Параметр  Колмогоров-Смирнов критерийі Шапиро-Уилк критерийі 

Статистика-

лық нәтиже 

Еркіндік 

дәрежесі 

Мәнділігі Статистика-

лық нәтиже 

Еркін-

дік 

дәреже-

сі 

Мәнділі-

гі 

«А 

антигеніне» 

қарсы 

синтезделген 

ИФН-, 

ХБ/мл 

0,313 131 <0,0001 0,449 131 <0,0001 

 «В 

антигеніне» 

қарсы 

синтезделген 

ИФН-, 

ХБ/мл 

0,264 131 <0,0001 0,492 131 <0,0001 

 

Екі айнымалының мәнділік деңгейі p<0,0001 болғандықтан, бұл 

көрсеткіштер қалыпты үлестірім заңына бағынбады. 

Осыған ұқсас қорытынды графиктер нәтижелерінің негізінде жасалды. Екі 

айнымалының гистограммасы 28 және 29-шы суреттерде көрсетілген. Екі 

айнымалының үлестірімі оң жаққа жылжығанын гистограмма көрсетті. 
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Сурет 28 - «А  антигеніне қарсы синтезделген ИФН-» айнымалысының 

гистограммасы 

 

 
Сурет 29 - «В антигеніне қарсы синтезделген ИФН-» айнымалысының 

гистограммасы 

«А» және «В» антигендеріне қарсы синтезделген ИФН- концентрациясы 

мәнінің үлестірімі қалыпты үлестірімнен айтарлықтай ерекшеленіп тұрғаны 

квантильді диаграммамен дәлелденді. Квантильді диаграммада түзу сызықпен 

қалыпты үлестірім белгіленген, ал біздің айнымалымыздың үлестірімі осы түзу 

сызықтан ауытқып тұрғаны анық көрініп тұр (сурет 30, 31).  
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Сурет 30 - «А  антигеніне қарсы синтезделген ИФН-» айнымалысының 

квантильді диаграммасы 

 

 
           

Сурет 31 - «В  антигеніне қарсы синтезделген ИФН-» айнымалысының 

квантильді диаграммасы 

 

Шартты дені сау адамдар тобының нәтижелерін мәліметтердің қалыпты 

үлестіріміне тексеру  

 

Бұл топтың нәтижелері де қалыпты үлестірім заңына сәйкес келетіні 

немесе келмейтіні жоғарыда айтылған 3 әдіспен тексерілді. Сипаттамалы 

статистика бойынша осы топтың мәліметтері қалыпты үлестірім заңына 

бағынбады. Себебі орташа арифметикалық мән мен медиана тең болмады және 

эксцесс пен асимметрия коэффициенттері 0-ден жоғары болды (кесте 5). 
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Кесте 5 – Шартты дені сау адамдар тобының M.tuberculosis-тің А мен В 

антигендерімен ынталандырылған Т-лимфоциттер өндірген ИФН- 

концентрациясының сипаттамалық статистикасы 

 
Параметр Орташа мәні Медиана Асимметрия 

коэффициенті 

Эксцесс 

коэффициенті 

«А антигеніне» 

қарсы 

синтезделген 

ИФН-, ХБ/мл 

0,09 0,01 0,199 0,395 

 «В антигеніне» 

қарсы 

синтезделген 

ИФН-, ХБ/мл 

0,02 0,01 0,199 0,395 

 

Одан әрі статистикалық критерийлер көмегімен мәліметтердің қалыпты 

үлестірімге сай келуі тексерілді. Екі айнымалының да мәнділік деңгейінің 

шамасы аз (p<0,0001) болғандықтан, шартты дені сау адамдар тобының 

мәліметтері қалыпты үлестірім заңына бағынбайтыны туралы қорытынды 

жасалды (кесте 6). 

 

Кесте 6 - Шартты дені сау адамдар тобының «Аг «А» қарсы синтезделген ИФН-

» мен «Аг «В» қарсы синтезделген ИФН-» айнымалыларының үлестірімін 

статистикалық критерийлер көмегімен тексеру нәтижелері 

 
Параметр Колмогоров-Смирнов критерийі Шапиро-Уилк критерийі 

Статисти-

калық 

нәтиже 

Еркін-

дік 

дәрежесі 

Статистика-

лық 

мәнділік 

Статисти-

калық 

нәтиже 

Еркін-

дік 

дәрежесі 

Статисти-

калық 

мәнділік 

«А 

антигеніне» 

қарсы 

синтезделген 

ИФН-, 

ХБ/мл 

0,401 149 <0,0001 0,245 149 <0,0001 

 «В 

антигеніне» 

қарсы 

синтезделген 

ИФН-, 

ХБ/мл 

0,274 149 <0,0001 0,513 149 <0,0001 

 

Графикалық тексеру нәтижесі де зерттеу тобының мәліметтері қалыпты 

үлестірім заңына бағынбайтынын көрсетті. Екі айнымалының үлестірімі 

қалыптыдан ауытқып тұрғаны гистограмма мен квантильді диаграммадан анық 

байқалды (сурет 32-35). 
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Сурет 32 - Шартты дені сау адамдар тобының «А  антигеніне қарсы 

синтезделген ИФН-» айнымалысының гистограммасы 

 

 
Сурет 33 - Шартты дені сау адамдар тобының «В антигеніне қарсы 

синтезделген ИФН-» айнымалысының гистограммасы 
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Сурет 34 - Шартты дені сау адамдар тобының «А антигеніне қарсы 

синтезделген ИФН-» айнымалысының квантильді диаграммасы 

 

 
 

Сурет 35 - Шартты дені сау адамдар тобының «В антигеніне қарсы 

синтезделген ИФН-» айнымалысының квантильді диаграммасы 

 

Сонымен, қорыта келгенде, ТБ науқастары мен шартты дені сау адамдар 

топтарының мәліметтері қалыпты үлестірім заңына бағынбайтыны анықталды. 

Осыған орай екі тәуелсіз іріктеу топтарын салыстыру мақсатында параметрлік 

емес Манна-Уитни критерийі қолданылды. Манна-Уитни критерийі көмегімен 
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жүргізілген салыстыру нәтижелері 7-ші кестеде толық көрсетілген. Бұл кестеде 

Манна-Уитни критерийі, Z шамасы және айырмашылықтың мәнділік деңгейі (p) 

берілген. Туберкулезбен ауыратын науқастарда туберкулез микобактериясының 

«А антигеніне» қарсы синтезделген ИФН- концентрациясы шартты дені сау 

адамдармен салыстырғанда айтарлықтай жоғары екенін талдау нәтижесі 

көрсетті. Бұл айырмашылық статистикалық маңызды, себебі қол жеткізген 

мәнділік деңгейі (<0,0001) критикалық деңгейден (0,05) төмен. 

 

Кесте 7 - Манна-Уитни критерийі арқылы жүргізілген екі тәуелсіз топты ИФН- 

концентрациясы бойынша салыстыру нәтижелері  

 
Параметр Топ N Орташа 

ранг 

Ранг 

қосындысы 

Манна-

Уитни 

критерийі 

Z p 

«А 

антигеніне» 

қарсы 

синтезделген 

ИФН- 

Шартты дені 

сау адамдар 

149 114,81 17106,50  5931,5  -

5,706 

<0,0001 

Туберкулезбен 

науқастар 

131 169,72 22233,50 

«А 

антигеніне» 

қарсы 

синтезделген 

ИФН- 

Шартты дені 

сау адамдар 

149 146,10 21769,50  8924,5  -

1,260 

0,208 

Туберкулезбен 

науқастар 

131 134,13 17570,50 

В үлгісіндегі M.tuberculosis антигеніне қарсы өндірілген ИФН- 

концентрациясының деңгейі бойынша айтатын болсақ, ТБ науқастарының 

орташа рангы шартты дені сау адамдар тобынан төмен екені байқалған. Бірақ екі 

топ арасында анықталған айырмашылықтың статистикалық маңызы жоқ, себебі 

қол жеткізген мәнділік деңгейі (0,208)  критикалық деңгейден (0,05) жоғары 

болды. 

Қорыта айтқанда, туберкулез микобактериясының  «А антигені», яғни  

Rv3875, Rv3874, Rv2654c антигендерімен ынталандырылған Т-лимфоциттер 

өндірген ИФН- концентрациясының деңгейі бойынша туберкулез науқастары 

мен шартты дені сау адамдар топтарының арасында статистикалық маңызы бар 

айырмашылық анықталды. Ал туберкулез микобактериясының «В антигені», 

яғни Rv0512 антигенімен ынталандырылған Т-лимфоциттер синтездеген ИФН- 

мөлшері бойынша екі топтың арасында статистикалық маңызы бар 

айырмашылық анықталған жоқ. 

Туберкулез микобактериясының антигендеріне қарсы синтезделетін ИФН-

 негізінде жасалған эксперименталды тест-платформалардың сезімталдығы мен 

арнайылылығын анықтау үшін ROC-қисығы жасалды. Талдау нәтижесі 8-ші 

кестеде көрсетілген. 
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Кесте 8 – А және В антигендерінің ИФН- өнімі бойынша диагностикалық 

тиімділігінің сипаттамасы 

 

 

ROC-қисығын жасау нәтижесінде А антигеніне қарсы ИФН- өндірілуі 

негізіндегі тест-платформаның сезімталдығы 74,05%, арнайылылығы 61,07% 

және  оңтайлы ықтималдылықты анықтау нүктесі 0,01МЕ/мл тең екені 

анықталды. Юден индексі 0,3512 тең болды. Қисық астындағы аймақ 0,696 

құрады (сурет 36). 

 

 
Сурет 36 – «А антигеніне» қарсы синтезделген ИФН- концентрациясы 

бойынша жасалған ROC-қисығы 

Қорыта айтқанда, жасалған талдау нәтижесінде туберкулез 

микобактериясының «А антигеніне» қарсы ИФН- өндірілуі негізіндегі 

эксперименталды тест-платформаның дәлдігі әлсіз екені анықталды.  

Ал туберкулез микобактериясының «В антигеніне» қарсы синтезделетін 

ИФН- негізіндегі эксперименталды тест-платформаның сезімталдығы 22,90%, 

арнайылылығы 86,58% құрады. Юден индексі 0,0948-ке тең болды. Қисық 

астындағы аймақ 0,543 шамасында болды (сурет 37). 

 

Аг Қисық 

астында-

ғы аймақ 

Стан-

дарт 

қате-

лік 

95% 

сенімгерлік 

межелдеме-

сі   

Z p Юден 

ин-

дексі 

Сезім-

талдық 

Арнайы-

лылық 

 Cut-

off 

А 0,696 0,0317 0,639-0,749 6,196 <0,0001 0,3512 74,05 61,07 0,01 

ХБ/мл 

В 0,543 0,0342 0,482-0,602 1,249 0,2115 0,0948 22,90 86,58 -0,01 

ХБ/мл 
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Сурет 37 – «В  антигеніне» қарсы синтезделген ИФН- концентрациясы 

бойынша жасалған ROC-қисығы 

  

Сонымен, жасалған ROC-қисығы талдауы ИФН- антигенспецификалық 

өндірілуі негізіндегі эксперименталды тест-платформаның белсенді 

туберкулезді анықтауда тиімсіз екенін көрсетті. Себебі екі түрлі үлгідегі 

антигендерге арнайы өндірілетін ИФН- негізіндегі тест-платформаның 

сезімталдығы жоғары емес, қисық астындағы аймақ сол жақ жоғарғы бұрыш 

арқылы өтпейді және Юден индексі өте төмен болуы бұл тесттің белсенді 

туберкулезді диагностикалауда пайдасы жоқ екенін аңғартады. 
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3.2 Туберкулезбен ауыратын науқастарда туберкулез микобактериясының  

антигендік компоненттерінің диагностикалық тиімділігін ИЛ-2 өнімі 

бойынша талдау 

 

Туберкулез микобактериясының антигендерімен ынталандырылған Т-

лимфоциттермен синтезделген ИЛ-2 өнімінің деңгейі туралы алынған 

нәтижелерді талдамас бұрын, бұл мәліметтер қалыпты үлестірім заңына сәйкес 

келуі немесе келмеуі жоғарыда айтылған 3 әдіспен тексерілді. Нақты айтатын 

болсақ, шартты дені сау адамдар мен туберкулезбен науқастар топтарының ИЛ-2 

өнімінің деңгейі бойынша нәтижелері қарастырылды. 

Шартты дені сау адамдар тобының  M.tuberculosis антигендеріне қарсы 

синтезделген ИЛ-2 өнімін қалыпты үлестірім заңына бағынуын сипаттамалы 

статистика әдісімен тексеру нәтижесі 9-шы кестеде көрсетілген. Мұнда А және В 

антигендерге қарсы синтезделген ИЛ-2 өнімінің орташа мәні мен медианасы тең 

емес, ал асимметрия және эксцесс коэффициенттері 0-ден жоғары екені 

анықталды. Бұл әдіс бойынша тексеру қорытындысы алынған нәтижелер қалыпты 

үлестірім заңына бағынбайтынын көрсетті.  

 

 Кесте 9 - Туберкулез микобактериясының А және В антигендерімен 

ынталандырылған Т-лимфоциттер өндірген ИЛ-2 концентрациясының 

сипаттамалық статистикасы 

 

Параметр Орташа мән Медиана 
Асимметрия 

коэффициенті 

Эксцесс 

коэффициенті 

«А антигеніне» 

қарсы 

синтезделген 

ИЛ-2, пг/мл 

11,5 5,9 0,199 0,395 

«В антигеніне» 

қарсы 

синтезделген 

ИЛ-2, пг/мл 

5,7 6,8 0,199 0,395 

 

Келесі кезеңде шартты дені сау адамдар тобы нәтижелерінің екінші әдіс – 

статистикалық критерийлер арқылы қалыпты үлестірім заңына бағынуы 

тексерілді (кесте 10). Бұл тексеруді жүргізу үшін статистикалық критерийлер 

ретінде Колмогоров-Смирнов және Шапиро-Уилк критерийлері  қолданылды. 

Осы критерийлер де екі айнымалының қалыпты үлестірім заңына 

бағынбайтынын көрсетті. Себебі қол жеткізген статистикалық мәнділік деңгейі 

p<0,0001-ге тең, яғни 0,05-тен айтарлықтай кем. 
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 Кесте 10 - «А антигеніне қарсы синтезделген ИЛ-2» мен «В антигеніне қарсы 

синтезделген ИЛ-2» айнымалыларының үлестірімін статистикалық критерийлер 

көмегімен тексеру нәтижелері 

 
Параметр Колмогоров-Смирнов критерийі Шапиро-Уилк критерийі 

Статисти-

калық 

нәтиже 

Еркіндік 

дәрежесі 

Статисти-

калық 

мәнділік 

Статисти-

калық 

нәтиже 

Еркін-

дік 

дәреже-

сі 

Статисти-

калық 

мәнділік 

«А 

антигеніне» 

қарсы 

синтездел-

ген ИЛ-2, 

пг/мл 

0,222 149 <0,0001 0,762  149 <0,0001 

«В 

антигеніне» 

қарсы 

синтездел-

ген ИЛ-2, 

пг/мл 

0,094 149 0,003 0,856 149 <0,0001 

 

Графикалық әдіспен тексеру нәтижесі де бұл екі айнымалының қалыпты 

үлестірім заңына бағынбайтынын растады. Гистограмма бойынша екі 

айнымалының үлестірімі сол жаққа жылжығаны анықталды (сурет 38,39). 

 
Сурет 38 - Шартты дені сау адамдар тобының «А антигенге қарсы синтезделген 

ИЛ-2» айнымалысының гистограммасы 
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Сурет 39 - Шартты дені сау адамдар тобының «В антигеніне қарсы 

синтезделген ИЛ-2» айнымалысының гистограммасы 

 

Екі айнымалының қалыпты үлестірімнен ауытқып тұрғаны квантильді 

диаграммадан да байқалды. Себебі қалыпты үлестірім заңына бағынған 

жағдайда, алынған нәтижелер түзу сызық бойында жатар еді. Ал біздің жағдайда 

олар түзу сызық бойында жатқан жоқ (сурет 40, 41).  

 
Сурет 40 - Шартты дені сау адамдар тобының «А антигенге қарсы 

синтезделген ИЛ-2» айнымалысының  квантильді диаграммасы 
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Сурет 41 - Шартты дені сау адамдар тобының «В антигенге қарсы 

синтезделген ИЛ-2» айнымалысының квантильді диаграммасы 

 

Сонымен, шартты дені сау адамдар тобының туберкулез 

микобактериясының антигендерімен ынталандырылған Т-лимфоциттермен 

синтезделген ИЛ-2 өнімінің деңгейі қалыпты үлестірім заңына бағынбайтыны 

үш әдіспен дәлелденді. Шартты дені сау тобын туберкулез науқастарымен 

салыстырар алдында міндетті түрде екінші топты да қалыпты үлестірім заңына 

бағынатындығын немесе бағынбайтындығын анықтау қажет. Бұл гипотезаны 

алдын ала тексеру екі топты салыстыру кезінде қажетті әрі дұрыс статистикалық 

критерийді таңдауға мүмкіндік береді.  

Туберкулезбен ауыратын науқастар тобының нәтижелерін сипаттамалы 

статистика арқылы қалыпты үлестірім заңына бағынуын тексеру қорытындысы 

11-ші кестеде берілген. Бұл кестеде көрсетілген екі айнымалының орташа мәні 

мен медианасы тең емес, асимметрия мен эксцесс коэффициенттері 0-ден жоғары 

болғандықтан, қалыпты үлестірім заңына бағынбайтынын растады.  

 

 Кесте 11 – ТБ науқастарының M.tuberculosis-тің А мен В антигендерімен 

ынталандырылған Т-лимфоциттер өндірген ИЛ-2 концентрациясының 

сипаттамалық статистикасы 

 

Параметр 
Орташа 

мән 
Медиана 

Асимметрия 

коэффициенті 

Эксцесс 

коэффициенті 

«А антигеніне» қарсы 

синтезделген ИЛ-2, пг/мл 
56 39,96 0,212 0,420 

«В антигеніне» қарсы 

синтезделген ИЛ-2, пг/мл 
22,36 23,09 0,212 0,420 
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Сонымен қатар Колмагоров-Смирнов және Шапиро-Уилк критерийлері 

арқылы қалыпты үлестірім заңына бағынуды тексеру нәтижесі де сипаттамалы 

статистика нәтижесіне ұқсас болды. Осы критерийлер бойынша анықталған екі 

айнымалының статистикалық мәнділік деңгейі 0,05-тен кем болды (кесте 12). 

Осыған орай А және В антигендерімен белсендірілген Т-лимфоциттермен 

өндірілген ИЛ-2 өнімі қалыпты үлестірім заңына бағынбайтыны дәлелденді.  

 

Кесте 12 – ТБ науқастарының «А антигеніне қарсы синтезделген ИЛ-2» мен «В 

антигеніне қарсы синтезделген ИЛ-2» айнымалыларының үлестірімін 

статистикалық критерийлер көмегімен тексеру нәтижелері 

 
Параметр  Колмогоров-Смирнов критерийі Шапиро-Уилк критерийі 

Статисти-

калық 

нәтиже 

Еркін-

дік 

дәрежесі 

Статистика-

лық 

мәнділік 

Статисти-

калық 

нәтиже 

Еркін-

дік 

дәрежесі 

Статисти-

калық 

мәнділік 

«А 

антигеніне» 

қарсы 

синтезделген 

ИЛ-2, пг/мл 

0,228 131 <0,0001 0,762 131 <0,0001 

«В 

антигеніне» 

қарсы 

синтезделген 

ИЛ-2, пг/мл 

0,110 131 0,001 0,856 131 <0,0001 

 

Қалыпты үлестірім заңына бағыну гипотезасын графикалық әдіспен 

тексеру үшін гистограмма мен квантильді диаграмма жасалды. Тексеру 

барысында екі айнымалының гистограммасы оң жаққа ығысқаны анықталды 

(сурет 42, 43). Ал квантильді диаграммада мәліметтер түзу сызық бойында 

орналасқан жоқ (сурет 44, 45). Осының барлығы А және В  антигендеріне қарсы 

синтезделген ИЛ-2 концентрациясы қалыпты үлестірім заңына бағынбайтынын 

негіздеді.  
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Сурет 42 -  Туберкулезбен науқастар тобының «А антигенге қарсы 

синтезделген ИЛ-2» айнымалысының гистограммасы 

 

 
Сурет 43 - Туберкулезбен науқастар тобының «В  антигенге қарсы 

синтезделген ИЛ-2» айнымалысының гистограммасы 
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Сурет 44 - Туберкулезбен науқастар тобының «А антигенге қарсы 

синтезделген ИЛ-2» айнымалысының квантильді диаграммасы 

 

 
 

Сурет 45 -Туберкулезбен науқастар тобының «В антигенге қарсы 

синтезделген ИЛ-2» айнымалысының квантильді диаграммасы 

 

Сонымен, қорытындылай келе, шартты дені сау адамдар мен туберкулез 

науқастар топтарының ИЛ-2 өнімі бойынша нәтижелері қалыпты үлестірім 

заңына бағынбайтыны үш түрлі әдіспен дәлелденді. Осыған байланысты бұл екі 

топтың арасында статистикалық маңызы бар айырмашылықты анықтау үшін 

параметрлік емес Манна-Уитни критерийі қолданылды. Оның нәтижелері 13-ші 

кестеде көрсетілген. А және В антигендеріне қарсы синтезделген ИЛ-2 

концентрациясы орта есеппен туберкулез науқастарында жоғары екенін 

көрсетті. Өйткені ТБ науқастар тобының екі айнымалы бойынша орташа рангы 

шартты дені сау адамдар тобының орташа рангынан жоғары. Екі топты 
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салыстыру  нәтижесінде анықталған айырмашылықтың статистикалық маңызы 

бар, себебі қол жеткізген мәңділік деңгейі (<0,0001) критикалық деңгейден (0,05) 

әлдеқайда төмен. 

 

Кесте 13 - Манна-Уитни критерийі арқылы жүргізілген екі тәуелсіз топты ИЛ-2 

концентрациясы бойынша салыстыру нәтижелері 

 

Көрсеткіш Топ N 
Орташа 

ранг 

Рангтар 

қосындысы 

Манна-

Уитни 

критерийі 

Z p 

«А 

антигеніне» 

қарсы 

синтезделген 

ИЛ-2, пг/мл 

Шартты дені 

сау адамдар 
149 97,23 14487 

3312 
-

9,537 
<0,0001 Туберкулезбен 

науқастар 131 189,72 24853 

«В 

антигеніне» 

қарсы 

синтезделген 

ИЛ-2, пг/мл 

Шартты дені 

сау адамдар 
149 109,42 16303,50 

5128,5 
-

6,850 
<0,0001 Туберкулезбен 

науқастар 131 175,85 23036,50 

 

Rv3875, Rv3874, Rv2654c (A антигені) және Rv0512 (B антигені) 

антигендерімен ынталандырылған Т-лимфоциттердің ИЛ-2 синтездеуіне 

негізделген эксперименталды тест-платформаның диагностикалық маңызын 

анықтау үшін ROC-талдауы жасалынды. Бұл талдаудың нәтижесі бойынша «A  

антигенімен» ынталандырылған Т-лимфоциттердің ИЛ-2 синтездеуіне 

негізделген эксперименталды тест-платформаның  сезімталдығы 83,97%, ал 

арнайылылығы 79,19% құрады. Ал «В антигенімен» ынталандырылған Т-

лимфоциттердің ИЛ-2 өндіруіне негізделген эксперименталды тест-

платформаның сезімталдығы 62,60%, ал арнайылылығы 79,19% тең болды. 

Сонымен қатар бірінші эксперименталды тест-платформаның қисық астындағы 

аймағы 0,830 болса (сурет 46), екінші тест-платфоманың бұл көрсеткіші 0,737-ге 

тең болды (сурет 47). A антигенімен ынталандырылған Т-лимфоциттердің ИЛ-2 

синтездеуіне негізделген эксперименталды тест-платформаның  Юден индексі 

0,6316 шамасында болды. Ал В антигенімен белсендірілген Т-лимфоциттердің 

ИЛ-2 синтездеуіне негізделген эксперименталды тест-платформаның Юден 

индексі 0,4179 құрады (кесте 14).  

 

Кесте 14 - А және В антигендерінің ИЛ-2 өнімі бойынша диагностикалық 

тиімділігінің сипаттамасы 

 
Аг Қисық 

астындағы 

аймақ 

Стандарт 

қателік 

95% 

сенімгерлік 

межелдемесі   

Z p Юден  

индексі 

Сезімтал-

дық 

Арнайы-

лылық 

 Cut-

off 

А 0,830 0,0258 0,781-0,872 12,8 <0,0001 0,6316 83,97 79,19 16,72 

В 0,737 0,0302 0,682-0,788 7,847 <0.0001 0,4179 62,60 79,19 17,08 
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Қорыта айтқанда, біздің жұмысымызда қолданылған A антигенімен 

ынталандырылған Т-лимфоциттердің ИЛ-2 синтездеуіне негізделген 

эксперименталды сынама дәлдігі айтарлықтай жақсы екені байқалды [180]. Оған 

дәлел - жоғарыда айтылған барлық көсерткіштер. Ал В антигенімен 

ынталандырылған Т-лимфоциттердің ИЛ-2 синтездеуіне негізделген 

эксперименталды сынама дәлдігі сәл төмендеу.  

 

 
Сурет 46 - A антигенімен ынталандырылған Т-лимфоциттердің ИЛ-2 

синтездеуіне негізделген эксперименталды тест-платформаның ROC-қисығы 

 

 
Сурет 47 - В антигенімен ынталандырылған Т-лимфоциттердің ИЛ-2 

синтездеуіне негізделген эксперименталды тест-платформаның ROC-қисығы 

 

Оңтайлы ықтималдылықты анықтау нүктесін (cut-off) табу үшін жоғарыда 

айтылған эксперименталды тест-платформалар бойынша ДОТ-диаграммасы 

жасалынды (сурет 48, 49). Екі эксперименталды тест-платформаның 

арнайылылығын 80% шамасына жеткізгенде, қажетті cut-off анықталды. Ол 18 

пг/мл-ге тең болды (кесте 15). Нақты айтатын болсақ, ИЛ-2 концентрациясы 18 

пг/мл-ға тең немесе одан жоғары болған жағдайда зерттеу нәтижесі оң деп 

есептеуге болады, яғни адам науқас деп саналады.  
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Кесте 15 – Эксперименталды тест-платформаның  оңтайлы ықтималдылықты 

анықтау нүктесі 

 

Параметр Сезімталдық Арнайылылық Cut-off 

А антигенімен ынталандырылған Т-

лимфоциттердің ИЛ-2 синтездеуіне негізделген 

эксперименталды тест-платформа 

81 80 18 пг/мл 

В  антигенімен ынталандырылған Т-

лимфоциттердің ИЛ-2 синтездеуіне  негізделген 

эксперименталды тест-платформа 

61 80 18 пг/мл 

 

 

 
Сурет 48 – А антигеніне қарсы синтезделген ИЛ-2 концентрациясы 

бойынша жасалған ДОТ-диаграммасы 

 

 
Сурет 49 - В антигеніне қарсы синтезделген ИЛ-2 концентрациясы 

бойынша жасалған ДОТ-диаграммасы 
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Екі эксперименталды тест-палтформаның жалпы сезімталдығын анықтау 

мақсатында төменде көрсетілген формула қолданылды [181].  

 

Total Se= SeA+SeB - (SeA * SeB), 

мұндағы SeA – бірінші эксперименталды тест-платформаның сезімталдығы 

SeB – екінші эксперименталды тест-платформаның сезімталдығы 

Нәтижесінде 80% арнайылылық, cut-off 18 пг/мл кезінде екі сынаманың 

жалпы сезімталдығы 92,6% құрады (кесте 16), яғни екі үлгідегі антигендерге 

қарсы Т-лимфоциттердің ИЛ-2 синтездеуі негізіндегі сынама біріктіріліп, бір 

сынама ретінде қолданылса, онда жуықтап алғанда 93% жағдайда науқастарда 

туберкулез ауруын анықтай алады. Тек 7%  жалған теріс нәтиже көрсетуі мүмкін.  

 

Кесте 16 – А және В  антигендердің жалпы тиімділігінің сипаттамасы 

 
Сынама Сезімталдық Арнайылылық Cut-off 

А және В антигендерімен ынталандырылған Т-

лимфоциттердің ИЛ-2 синтездеуіне негізделген 

эксперименталды тест-платформа 

92,6 80 18 пг/мл 

 

 Эксперименталды сынаманың оңтайлы ықтималдылық нүктесі (18 пг/мл) 

анықталған соң, оң нәтиже берген науқастар тобы жан-жақты талқыланды. А  

антигенімен ынталандырылған Т-лимфоциттердің ИЛ-2 синтездеуіне 

негізделген эксперименталды сынама бойынша оң нәтиже көрсеткен ТБ 

науқастарының саны 106-ға тең болды. Олар барлық ТБ науқастар санының 81% 

құрады. Оң нәтиже көрсеткен науқастардың 77 (72,64%) қосымша аурулары 

болмаған. Сонымен қатар сынамасы оң нәтижелі науқастардың 60 (56,6%) 

туберкулездің инфильтративті формасы, 14 (13,21%) фиброзды-кавернозды және 

18 (16,98%) басқа формаларымен сырқаттанған. Туберкулездің жаңа 

жағдайымен науқастар саны 64 (60,38%), ал рецидивпен 42 (39,62% ) құрады. 

Сынама бойынша оң нәтиже берген науқастардың ішінде туберкулез 

препараттарына резистенттілігі бар науқастар саны 69 (65,09%), ал дәрілерге 

сезімталдығы сақталған адамдар саны 37 (34,91%) болды. Микроскопиясы теріс 

болған науқастардың сынама бойынша оң нәтиже көрсеткен адамдар саны 70 

(66,04%), ал микроскопиясы оң науқастар саны 36 (33,96%) тең болды. 

Популяциялық талдаудың нәтижесі 50-ші суретте толық сипатталған. 
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Сурет 50 – А антигеніне қарсы синтезделген ИЛ-2 өнімі негізіндегі 

эксперименталды тест-платформасы бойынша оң нәтиже көрсеткен 

науқастардың популяциялық анализінің нәтижесі 

 

Rv0512 антигенімен ынталандырылған Т-лимфоциттердің ИЛ-2 

синтездеуіне негізделген эксперименталды сынамада оң нәтиже көрсеткен 

науқастар саны 80 болды. Ол барлық ТБ науқастарының 61% құрады. Бұлардың 

ішінде өкпелік туберкулезбен 71 (88,75%), өкпеден тыс туберкулезбен 9 (11,25%) 

науқас болды. Өкпелік туберкулезбен науқастарды инфильтративті түрімен 43 

(53,75%), фиброзды-кавернозды 11 (13,75%) және  аурудың басқа формаларымен 

17 (21,25%) науқас құрады. Сонымен қатар туберкулездің жаңа жағдайымен 50 

(62,50%), ал рецидивпен 30 (37,50%) науқас болды. Эксперименталды сынамада 

оң нәтиже көрсеткен адамдардың ішінде туберкулезге қарсы қолданылатын 

дәрілік заттарға резистенттілігі бар науқастар саны 54 (67,50%), ал дәріге 
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сезімталдық сақталған науқастар саны 26 (32,50%) құрады. В антигенмен 

ынталандырылған Т-лимфоциттердің ИЛ-2 синтездеуіне негізделген 

эксперименталды сынама бойынша оң нәтиже көрсеткен науқастардың 

популяциялық талдауы 51-ші суретте берілген. 

 

 

Сурет 51 - В антигенге қарсы синтезделген ИЛ-2 өнімі негізіндегі 

эксперименталды тест-платформасы бойынша оң нәтиже көрсеткен 

науқастардың популяциялық талдау нәтижесі 
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3.3  Экспресс-тест көмегімен M.tuberculosis антигендерінің диагностикалық 

маңыздылығын бағалау 

 

Негізгі және бақылау топтарының иммунохроматографиялық талдау 

негізіндегі экспресс сынамаларының нәтижелері 17-ші кестеде берілген. Кестеге 

сәйкес ТБ науқастар тобының T1 аймағы бойынша оң нәтиже көрсеткен 

науқастар саны 31 (23,7%), ал Т2 аймағы бойынша 92 (70,2%) болды. Сонымен 

бірге бұл топта Т1 және/немесе Т2 аймақтары бойынша оң нәтиже көрсеткен 

науқастар саны 95 (72,5%) құрады. Ал шартты дені сау адамдар тобы бойынша 

айтатын болсақ, онда Т1 аймағы бойынша оң нәтиже көрсеткен адамдар саны 0 

(0%), Т2 аймағы бойынша 14 (9,4%), Т1 және/немесе Т2 аймақтары бойынша 14 

(9,4%) тең болды.  

 

Кесте 17 – LioDetect TB-ST экспресс-сынамасының нәтижелері  

 

 

Топ 

ТБ науқастар, (n=131) Шартты дені сау адамдар, 

(n=149) 

 Оң нәтиже 

n (%) 

Теріс нәтиже  

n (%) 

 Оң нәтиже 

n (%) 

Теріс нәтиже  

n (%) 

T1 31 (23,7%) 100 (76,3%) 0 (0%) 149 (100%) 

T2 92 (70,2%) 39 (29,8%) 14 (9.4%) 135 (90,6%) 

T1 

және/немесе 

T2 

95 (72,5%) 36 (27,5%) 14 (9.4%) 135 (90,6%) 

 

 Одан әрі экспресс-сынама бойынша оң нәтиже көрсеткен ТБ науқастары 

жан-жақты талданды. Сонымен Т1 аймағы бойынша оң нәтижелі сынамамен 31 

адам тіркелді. Бұл барлық ТБ науқастарының 23,7% құрады. Олардың ішінде 

өкпелік туберкулезбен 27 (87,10%) адам, ал өкпеден тыс туберкулезбен 4 

(12,90%) адам болды. Өкпелік туберкулезбен науқастардың 13-і (41,94%) 

инфильтративті формасымен, 9-ы (29,03%) фиброзды-кавернозды және 5 

(16,13%) туберкулездің басқа түрлерімен тіркелді. TB-ST экспресс сынамасының 

Т1 аймағы бойынша оң нәтиже көрсеткен науқастардың ішінде туберкулезге 

қарсы пайдаланылатын препараттарға сезімталдылығы сақталған науқастар 

саны 10 (32,26%), резистентті формасымен науқастар саны 21 (67,74%) тең 

болды. ТБ жаңа жағдайымен 17 (54,84%), ал рецидивпен 14 (45,16%) науқас 

болды. Экспресс сынаманың Т1 аймағы бойынша оң нәтиже көрсеткен 

науқастардың жете талдауы 52-ші суретте көрсетілген.  
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Сурет 52 – Т1 антигеніне қарсы оң жауап қайтарған науқастардың 

популяциялық талдауының нәтижесі 

 

Экспресс сынаманың Т2 аймағы бойынша оң нәтиже көрсеткен ТБ 

науқастар саны 92-ге тең болды. Олар барлық ТБ науқастардың 70,2% құрады. 

Сынамасы оң нәтижелі науқастар егжей-тегжейлі талданды (сурет 53). Сонымен, 

бұлардың ішінде туберкулездің өкпелік формасымен 83 (90,22%), ал өкпеден тыс 

формасымен 9 (9,78%) науқас болды. Туберкулездің өкпелік түрін 53 (57,61%) 

инфильтративті формасымен, 17 (18,48%) фиброзды-кавернозды түрімен және 

туберкулездің басқа да түрлерімен 13 (14,13%) науқас құрады. Ал туберкулездің 

типі бойынша айтатын болсақ, туберкулездің жаңа жағдайымен 49(53,26), ал 

рецидивпен 43(46,74%) науқас құрады. Туберкулездің дәрілеріне резистенттілігі 

бар науқастар саны 63 (68,48%), ал сезімталдығы сақталған науқастар саны 29 

(31,52%) тең болды.  
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Сурет 53 – Т2 антигеніне қарсы оң жауап қайтарған науқастардың 

популяциялық талдауының нәтижесі 

 

Серологиялық зерттеудің нәтижелерін талдау барысында M.tuberculosis-тің 

секреторлық антигендерінің диагностикалық құндылығы жеке және жалпылама 

бағаланды. Т1 және Т2 аймағындағы антигендерге сезімталдығы, 

арнайылылығы, оң (PPV) және теріс (NPV) нәтижелердің болжамдық 

құндылығы, оң нәтиженің шындыққа жақын қатынасы (LR+), Пирсонның Хи-

квадраты және ықтималдық мәні (p) есептелді. Диагностикалық көрсеткіштердің 

сандық мәні 18-ші кестеде көрсетілген. 

 T1 аймағындағы секреторлық антигеннің (Rv0512) сезімталдығы 23,7%, 

арнайылылығы 100%, PPV 100%, NPV 59,8%, LR+ ∞ тең болды. Секреторлық 

антигендердің (Т1) PPV мен LR+ көрсеткіштерінің аса жоғары мәні экспресс-

сынаманың арнайылылығының жоғары екенін көрсетті, яғни «Т1» аймағында 

орналасқан антигендерге қарсы сынаманың оң нәтижесі зерттеліп отырған 
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науқаста туберкулездің бар екенін болжамдау ықтималдығы өте жоғары. Бірақ 

59,8% шамасындағы NPV көрсеткішінің салыстырмалы төмен болуы экспресс-

сынаманың сезімталдығының жоғары еместігін көрсетеді. Нақты айтатын 

болсақ, сынаманың теріс нәтижесі кезінде аурудың болмау ықтималдығы төмен 

екенін айқындайды. 

Бұл сынамада Rv3875, Rv3874, Rv2654c сияқты секреторлық антигендерді 

пайдалану оның арнайылылығы мен сезімталдығын жоғарылатты. Т2 

аймағындағы антигеннің сезімталдығы 70,2%, арнайылылығы 90,6%, PPV 

86,8%, NPV 77,6%, LR+  7,5 тең болды. 

Екі аймақтағы антигендердің комбинациясы сезімталдық деңгейін 

жоғарылататыны байқалды, ал арнайылылығы еш өзгеріссіз жоғары деңгейде 

сақталатыны анықталды. Бұл антигендердің комбинациясы кезіндегі 

сезімталдық 72,5%, арнайылылық 90,6%, PPV 87,2%, NPV 78,9%, LR+ 7,7 тең 

болды. Сонымен серологиялық зерттеулерді жүргізу үшін арналған экспресс-

сынамада қолданылған секреторлық антигендердің жоғары диагностикалық 

тиімділігі бар екені анықталды. 

ТБ науқастар тобы мен шартты дені сау адамдар тобының экспресс-сынама 

нәтижелерін салыстыру үшін Пирсонның Хи-квадрат критерийі қолданылды. Т1 

аймағындағы антигендерге қарсы жауап нәтижелері бойынша салыстырғанда, 

Пирсонның Хи-квадраты 39,65 тең болды. Екі топ арасындағы анықталған 

айырмашылықтың статистикалық маңызы бар екені анықталды. Себебі мәнділік 

деңгейі (p<0.0001) критикалық деңгейден (p<0,05) кем болды. Т2 антигені 

бойынша салыстыру нәтижесі Пирсонның Хи-квадраты 109,66 тең екенін 

көрсетті. ТБ науқастары мен шартты дені сау адамдар арасында анықталған 

айырмашылықтың статистикалық маңызы бар, өйткені қол жеткізген мәнділік 

деңгейі (p<0.0001) критикалық деңгейден (p<0,05) әлдеқайда аз болды. Сонымен 

қатар екі аймақтағы антигендерге қайтарылған жауапты қоса есепке алып, екі 

топты салыстырғанда, Пирсонның Хи-квадраты 116,83 тең болды. Бұл 

айырмашылық та статистикалық мәнділікке ие, себебі мәнділік деңгейі p<0.0001 

тең [182].  

 

Кесте 18 – M.tuberculosis-тің секреторлық Т1 және Т2 антигендерінің 

диагностикалық тиімділігі 

 

 

 

Антигендер  Сезімталдық Арнайылылық  PPV 

(CI) 

NPV 

(CI) 

LR+ 

(CI) 

Пирсонның 

Хи-квадрат 

критерийі 

df p 

T1 23.7 (16.87-

32.04) 

100 (96.87-100) 100 

(86.27-

100) 

59.8 

(53.44-

65.93) 

∞ 39.65 1 <0.0001 

T2 70.2 (61.51-

77.73) 

90.6 (84.45-

94.58) 

86.8 

(78.5-

92.33) 

77.6 

(70.52-

83.40) 

7.5 

(4.5-

12.5) 

109.66 1 <0.0001 

T1 

және/немесе 

Т2 

72,5 (63.91-
79.78) 

90,6 (84.45-
94.58) 

87.2 
(79.06-

92.54) 

78.9 
(71.92-

84.64) 

7.7 
(4.6-

12.8) 

116.83 1 <0.0001 
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3.4 М.tuberculosis антигендік компоненттерінің диагностикалық 

тиімділігіне әсер етуші факторларды талдау нәтижелері 

 

Бұл талдау M.tuberculosis-тің секреторлық антигендерінің диагностикалық 

тиімділігіне әсер етуі мүмкін факторларды анықтауға бағытталған.Ең алдымен, 

туберкулез қоздырғышының Rv3875, Rv3874, Rv2654c, Rv0512 антигендерімен 

ынталандыру барысында цитокиндер мен антиденелердің антигенспецификалық 

өндірілу тиімділігіне иммунды жауап қайтару түрлерінің әсері қаншалықты бар 

екеніне аса назар аударылды.  

Туберкулез патогенезі бойынша жүргізілген зерттеулер туберкулездің әр 

түрлі формаларының қалыптасуы иммунды жауаптың қандай да бір түрінің 

дамуымен сипатталатынын айқындайды.  

Осылайша туберкулездің фиброзды-кавернозды түрінде иммунды жауап 

Th2 – жасушалық жолмен дамитыны және ИЛ-10 мен TGF-β түзілуімен жүретіні 

көрсетілген [183]. Бұл, өз кезегінде, ИЛ-2-нің синтезінің төмендеуіне әкеледі. 

Th2 өкпе тінінің деструкциясына алып келетін антиденелердің синтезін 

ынталандыратын гуморалды иммунитеттің белсендірушісі болып табылады. Өз 

кезегінде өкпе тініндегі қабыну үдерісі мен оның бүтіндігінің бұзылысы өкпедегі 

резидентті макрофагтарды ынталандырады. Бұл макрофагтар ИФН--ның негізгі 

өндірушісі болып табылатын NK-жасушаларының белсендірушісі болып 

есептеледі. 

Туберкулездің инфильтративті түрі Th1-жасушалық жауаптың 

басымдылығымен сипатталады. Бұл кезде ИЛ-2-нің өндірілуі қарқынды болады 

және макрофагтар мен NK-жасушалары белсенеді [184]. 

Осыған байланысты иммунды жауаптың Th1 немесе Th2 типімен 

сипатталатын (туберкулездің инфильтративті және фиброзды-кавернозды 

түрлерімен науқастар) зерттеудің екі негізгі тобы ажыратылды. Төменде осы екі 

топта зерттеліп отырған антигендермен ынталандыру барысында антиденелер 

мен цитокиндердің арнайы өндірілуін салыстырмалы талдау нәтижелері 

көрсетілген (сурет 54). 

 

 
Сурет 54 - Инфильтративті және фиброзды-кавернозды туберкулез 

кезінде тест-платформалардың сезімталдық көрсеткіші 

40.85

19.72

77.46

53.52

18.31

74.65

50

22.73

59.09

40.91 40.91

77.27

«А 

АНТИГЕНІНЕ» 

ҚАРСЫ ИФН-G

«В 

АНТИГЕНІНЕ» 

ҚАРСЫ ИФН- G 

«А 

АНТИГЕНІНЕ» 

ҚАРСЫ ИЛ-2

«В 

АНТИГЕНІНЕ» 

ҚАРСЫ ИЛ-2

Т1 Т2

Инфильтративті ТБ Фиброзды-кавернозды ТБ 

p=0,041

p=0,014
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 Туберкулездің инфильтративті түрінде «А» мен «В» антигендерінің ИЛ-2-

нің антигенспецификалық өндірілуі бойынша сезімталдығы фиброзды-

кавернозды түрінің сәйкес мәліметтерімен салыстырғанда жоғары екені 54-ші 

суретте айқын көрініп тұр. Бұл Th1- жасушалық иммунды жауаптың 

басымдылығымен және сәйкесінше инфильтративті туберкулез кезінде ИЛ-2 

өнімінің жоғары болуымен түсіндірілуі мүмкін. 

Сондай-ақ антиденелердің арнайы синтезі бойынша «T1» мен «T2» 

антигендерінің сезімталдығы фиброзды-кавернозды туберкулез кезінде 

инфильтративті түрімен салыстырғанда жоғары болғаны анықталды. Сірә, бұл 

да туберкулездің осы түріне тән, иммунды жауаптың гуморалды 

механизмдерінің күшеюіне әкелетін Th2 – жасушалық иммунды жауаптың 

басымдылығымен байланысты. 

ИФН- бойынша мәліметтерді талдау ИЛ-2  нәтижесіне қарама-қарсы 

үдерісті анықтады. Фиброзды-кавернозды туберкулез кезінде ИФН--ның 

антигенспецификалық өндірілуі бойынша «А» мен «В» антигендерінің 

сезімталдығы инфильтративті туберкулезбен салыстырғанда жоғары екені 

анықталды. Фиброзды-кавернозды туберкулез кезінде ИФН- көп мөлшерде 

өндірілуі бейспецификалық иммунды жауаптың белсенуімен (өкпе 

макфрогтарымен табиғи киллерлердің тікелей ынталандырылуы) түсіндіріледі. 

Бұл болжам «А» мен «В» антигендерінің ИЛ-2 өнімімен салыстырғанда ИФН- 

өнімі  бойынша төмен сезімталдығымен жанама расталады. 

Одан әрі талдаудың келесі кезеңінде M.tuberculosis-тің секреторлық 

антигендерімен ынталандырылған Т-лимфоциттермен ИЛ-2 синтездеуі 

негізіндегі сынамасына басқа да факторлардың әсерінің бар-жоғы анықталды. 

Бұл анализдің нәтижелері 19-шы кестеде толық көрсетілген. Жүргізілген талдау 

нәтижесі бойынша адам ағзасының конституциялық ерекшеліктері, оның ішінде 

қалыпты немесе артық/жеткіліксіз дене салмағы «А антигеннің» диагностикалық 

тиімділігіне ешқандай әсер көрсетпейтіні анықталды және екі топ арасында 

статистикалық мәні бар айырмашылық болмағаны дәлелденді. Себебі қол 

жеткізген статистикалық мәнділік деңгейі (p=0,564) критикалық деңгейден 

(p<0,05) артық болды. Сонымен қатар адамдардың жынысы мен жасының да «А 

антигеніне» ықпалы жоқ екені расталды. Өйткені ерлер мен әйелдер, 40 жастан 

кіші және 40 жастан асқан адамдар арасында сынама нәтижелері бойынша 

статистикалық маңызы бар айырмашылық анықталған жоқ, яғни қол жеткізген 

статистикалық мәнділік деңгейі (p=0,107; p=0,194 сәйкесінше) критикалық 

деңгейден (0,05) артық. Сондай-ақ адамдардың темекі шегуі де бұл 

антигендердің диагностикалық тиімділігіне әсер етпейді. Себебі темекі 

шегетіндер мен оны шекпейтіндер арасында анықталған айырмашылықтың 

статистикалық мәні болған жоқ, статистикалық мәнділік деңгейі p=0,860 тең 

болды.  

«В антигені» және екі антигендердің  (А мен В) комбинациясының 

диагностикалық тиімділігіне адамның жасы, жынысы, салмағы, зиянды әдеті, 

қосымша ауруларының бар-жоғы, туберкулез ауруының типі, дәрілік 

сезімталдықтың болу/болмауы әсер етпейтіні толығымен расталды (кесте 19). 
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Қорыта келгенде, талдауға алынған факторлардың ешқайсысы 

M.tuberculosis-тің секреторлық антигендерімен ынталандырылған Т-

лимфоциттермен ИЛ-2 синтездеуі негізіндегі сынаманың диагностикалық 

тиімділігіне әсер етпейтіні анықталды, яғни сынама кез келген уақытта, әр түрлі 

жағдайда дұрыс жұмыс істейді.  

 

Кесте 19 – ИЛ-2-нің арнайы өніміне әр түрлі факторлардың әсерін талдау 

нәтижелері 

 
Факторлар 

А антигеніне 

қарсы 

синтезделген ИЛ-2  

В антигенге қарсы 

синтезделген ИЛ-2 

А және/немесе В 

антигендерінің 

комбинациясына 

қарсы синтезделген 

ИЛ-2  

Манна-

Уитни 
p 

Манна-

Уитни 
p Хи-квадрат p 

Артық/жеткіліксіз 

дене салмағы 1955,5 0,564 1775 0,155 0,07 0,7913 

Қалыпты ДМИ 

Темекі 

шегетіндер 
1856 0,860 1852 0,845 2,04 0,1532 

Темекі 

шекпейтіндер 

ТБ дәрілік-

резистенттік түрі  

1784,5 0,677 1706,5 0,423 1,86 0,1726 ТБ дәрілік-

сезімталдылық 

түрі 

ТБ жаңа жағдайы  
1770,5 0,164 1839 0,285 0,35 0,5541 

Рецидив 

Қосымша 

аурулары бар 
1741,5 0,179 1804,5 0,296 2,51 0,1131 

Қосымша 

аурулары жоқ 

Ерлер 
1684,5 0,107 1941,5 0,692 0,65 0,4201 

Әйелдер 

 40 жастан кіші 
1790 0,194 1912 0,467 0,04 0,8415 

 40 жастан асқан 

  

Иммунохроматографиялық экспресс-сынама форматындағы туберкулез 

микобактериясының секреторлық антигендерінің диагностикалық тиімділігіне 

әсер етуі мүмкін әр түрлі факторлар зерттелді. Әсер етуші факторлар ретінде 

адамдардың жынысы, жасы, дене массасының индексі, зиянды әдеттері, 

туберкулездің түрлері, оның типі, дәрілерге сезімталдық немесе 

резистенттіліктің болуы сияқты факторлар алынды. Жоғарыда аталған 
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факторлардың түгелге жуығы Т1 және Т2 аймағындағы туберкулез 

микобактерияларының диагностикалық тиімділігіне әсер етпейтіні анықталды. 

Себебі салыстыруға алынған факторлар арасында статистикалық маңызы бар 

айырмашылық болған жоқ. Анализ барысында анықталған барлық 

айырмашылықтардың қол жеткізген статистикалық мәнділік деңгейі критикалық 

деңгейден (p<0,05) артық болды. Тек Т2 аймағындағы антигеннің 

диагностикалық тиімділігіне туберкулез типінің әсері болуы мүмкін екені 

байқалды. Өйткені туберкулездің жаңа жағдайы мен рецидиві арасында 

статистикалық маңызы бар айырмашылық анықталды. Қол жеткізген 

статистикалық мәнділік деңгейі (p=0,0245) критикалық деңгейден (p<0,05) аз 

болды. Демек зерттеліп отырған антигендерге қарсы антиденелер  туберкулездің 

жаңа жағдайымен науқастарда көбірек, ал рецидиві бар науқастарда азырақ 

анықталды. Талдаудың толық нәтижелері 20-шы кестеде көрсетілді. 

 

Кесте 20 – Арнайы антиденелердің өндірілуіне әр түрлі факторлардың әсерін 

талдау нәтижелері 

 
Параметрлер TB-ST T1 TB-ST T2 TB-ST Т1 және/немесе 

T2 

Хи-

квадрат 

p Хи-

квадрат 

p Хи-квадрат p 

Артық/жеткіліксіз 

дене салмағы 3,11 0,0778 0,13 0,7184 0,02 0,8875 

Қалыпты ДМИ 

Темекі 

шегетіндер 
1,53 0,2161 3,06 0,0802 3,24 0,0719 

Темекі 

шекпейтіндер 

ТБ дәрілік-

резистенттік түрі  

0,04 0,8415 0,04 0,8415 0,04 0,8415 ТБ дәрілік-

сезімталдылық 

түрі 

ТБ жаңа жағдайы  
0,37 0,543 5,06 0,0245 3,31 0,0689 

Рецидив 

Қосымша 

аурулары бар 
1,28 0,2579 0,63 0,4274 0,72 0,3961 

Қосымша 

аурулары жоқ 

Ерлер 
1,44 0,2301 0,19 0,6629 0,01 0,9203 

Әйелдер 

 40 жастан кіші 
3,49 0,0617 1,17 0,2794 2,02 0,1552 

 40 жастан асқан 
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4  ТАЛҚЫЛАУ 

 

Әлемнің көптеген мемлекеттерінде ИФН- өндірілуіне негізделген IGRA 

сынамасы латентті және белсенді туберкулезді анықтауға қолданылады. Бірақ 

бұл сынама латентті туберкулезден белсенді туберкулезге өту кезеңін, яғни 

латентті туберкулез бен белсенді туберкулезді ажыратуға қабілетсіз [185,186]. 

Туберкулез ауруы сирек тараған елдерде IGRA сынамасы белсенді туберкулездің 

диагностикасында пайдаланылады. Бірақ бұл сынаманы туберкулезбен 

сырқаттанушылық көрсеткіші жоғары мемлекеттерде белсенді туберкулезді 

анықтауға қолдану тиімсіз [187,188]. Мұндай қорытынды біздің жүргізген 

жұмыс нәтижелерімен дәлелденді.  

Біздің жұмысымызда туберкулез микобактериясының антигендеріне («А 

антигені» - Rv3875, Rv3874, Rv2654c және «В антиген» - Rv0512) қарсы 

синтезделетін ИФН- негізіндегі сынаманың белсенді туберкулезді анықтаудағы 

тиімділігі зерттелді. Rv3875, Rv3874, Rv2654c сияқты туберкулез 

микобактериясы антигендерінің комбинациясына қарсы түзілетін Т-

лимфоциттермен өндірілетін ИФН- негізіндегі эксперименталды сынаманың 

сезімталдығы 74,05%, ал арнайылылығы 61,07% тең болды. Туберкулез 

микобактериясының рекомбинантты антигені – Rv0512 қарсы түзілетін Т-

лимфоциттермен синтезделетін ИФН- негізіндегі эксперименталды сынаманың 

сезімталдығы 22,90% және арнайылылығы 86,58% құрады. Сонымен, 

қорытындылай келе, туберкулез микобактериясының жоғарыда айтылған 

антигендеріне қарсы түзілетін Т-лимфоциттермен өндірілетін ИФН- негізіндегі 

эксперименталды сынама белсенді туберкулез диагностикасында тиімсіз екені 

анықталды. Бұл қорытынды басқа да көптеген авторлардың қорытындысымен 

сәйкес келді [189, 190, 191]. 

Lionex компаниясы ұсынған ИФН- түзілуі негізіндегі эксперименталды 

сынама бойынша оң нәтиже көрсеткен адамдардың барлық саны 25-ке тең 

болды. Бірақ бұл көрсеткіш Lionex компаниясының ұсынған нұсқаулығы 

бойынша (0,35 ХБ/мл) саналды. 

Сонымен, шартты дені сау адамдар тобында ИФН- түзілуі негізіндегі 

эксперименталды сынама бойынша нәтижесі оң болған зерттелушілер саны 9-ға 

тең болды. Бұл барлық шартты дені сау адамдар тобының 6% құрады. Ал 

нәтижесі теріс адамдар саны 140 (94%) болды[192]. Эксперименталды сынама 

бойынша оң нәтиже көрсеткен адамдар тобына құрылымдық талдау жүргізілді. 

Осылайша, сынаманың нәтижесі оң болғандардың 3-і (33,3%) әйел, 6-ы (66,7%) 

ер адам. 40-жасқа дейінгі адамдар саны 7 (77,8%), 40 жастан асқан адамдар саны 

2-ге (22,2%) тең болды. Дене салмағы қалыпты адамдар – 4 (44,4%), артық дене 

салмағымен - 5 (55,6%) болды. Бұл топта темекі шегетіндер 3 (33,3%), ал темекі 

шекпейтіндер саны 6 (66,7%) құрады. 

Сонымен бірге шартты дені сау адамдар тобында нәтижесі күмәнді 

болғандар да анықталды. Олардың саны – 2, яғни 1,3% құрады. 

 Туберкулезбен науқастар тобында бұл сынама бойынша 16 адамда оң 

нәтиже шықты, яғни 12,2% құрады. Ал теріс нәтижелі адамдар саны 115-ке 
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(87,8%) тең болды. Эксперименталды сынама нәтижесі бойынша туберкулезбен 

науқастар тобына (n=131) жасалған құрылымдық талдау 21-ші кестеде 

көрсетілген. 

 

Кесте 21 - ИФН- өндірілуі негізіндегі эксперименталды сынама  нәтижелері 

 
Параметрлер ИФН- өндірілуі 

негізіндегі 

эксперименталды сынама 

бойынша оң нәтиже 

көрсеткендер, n (%)  

ИФН- өндірілуі 

негізіндегі 

эксперименталды 

сынама бойынша теріс 

нәтиже көрсеткендер, n 

(%) 

Жалпы саны 16 (12,2%) 115 (87,8%) 

Ер адам 13 (9,9%) 66 (50,4%) 

Әйел 3 (2,3%) 47 (35,9%) 

40 жасқа дейін 5 (3,8%) 73 (55,7%) 

40 жастан асқан 11 (8,4%) 40 (30,5%) 

Қалыпты дене салмағы 9 (6,9%) 67 (51,1%) 

Дене салмағы артық  4 (3,0%) 24 (18,3%) 

Дене салмағы жеткіліксіз 3 (2,3%) 22 (16,8%) 

Темекі шегетіндер 7 (5,3%) 35 (26,7%) 

Темекі шекпейтіндер 9 (6,9%) 78 (59,5%) 

Жаңа жағдай 6 (4,6%) 71 (54,2%) 

Рецидив 10 (7,6%) 42 (32,1%) 

Теріс микроскопия  10 (7,6%) 76 (58%) 

Оң микроскопия 6 (4,6%) 37 (28,2%) 

Дәріге  сезімталдығы 

сақталғандар 

4 (3,0%) 38 (29%) 

MDR 8 (6,1%) 51 (38,9%) 

XDR 4 (3,0%) 24 (18,3%) 

Инфильтративті туберкулез  9 (6,9%) 61 (46,6%) 

Фиброзды-кавернозды 

туберкулез 

4 (3,0%) 17 (13%) 

Өкпелік туберкулездің басқа 

формалары 

3 (2,3%) 19 (14,5%) 

Өкпеден тыс туберкулез 0  16 (12,2%) 

Қосымша аурулары бар 8 (6,1%) 31 (23,7%) 

Қосымша аурулары жоқ 8 (6,1%) 82 (62,6%) 

 

Сонымен қатар туберкулезбен науқастар тобында эксперименталды 

сынаманың күмәнді нәтижесімен 2 адам тіркелді. Олар барлық науқастардың 

1,5% құрады. 

Көптеген зерттеулердің нәтижесі бойынша туберкулез 

микобактериясының антигендерімен белсендірілген Т-лимфоциттермен 

синтезделетін ИЛ-2 ересектерде де, балаларда да белсенді және латентті 

туберкулез кезінде көп мөлшерде анықталды [193, 194]. 

Бірнеше зерттеулер туберкулез микобактериясы антигендерінің 

ынталандыруы нәтижесінде өндірілетін ИЛ-2 белсенді туберкулез кезінде көп 



94 
 

мөлшерде анықталатынын көрсетті. Бұл ИЛ-2-ні белсенді туберкулез 

диагностикасында пайдалануға болатын тиімді потенциалды биомаркер ретінде 

қарастыруға мүмкіндік береді [195,196,197]. 

Біздің жұмысымызда қолданылған А үлгісіндегі туберкулез 

микобактериясының Rv3875, Rv3874, Rv2654c антигендерімен 

ынталандырылған Т-лимфоциттермен синтезделетін ИЛ-2 негізіндегі 

эксперименталды сынаманың белсенді туберкулез диагностикасында ерекше 

орын алатыны анықталды. Бұл сынаманың сезімталдығы 83,97%, ал 

арнайылылығы 79,19%-ке тең болды. Ал В үлгісіндегі Rv0512 антигенімен 

ынталандырылған Т-лимфоциттермен өндірілетін ИЛ-2 негізіндегі 

эксперименталды сынаманың сезімталдығы 62,60%, арнайылылығы 79,19% 

құрады. Оңтайлы ықтималдылықты анықтау нүктесін табу үшін DOT-

диаграммасы жасалды. Онда арнайылылық 80% шамаға келтіріліп, оңтайлы 

ықтималдылықты анықтау нүктесі 18 пг/мл-ге тең болды. Сонымен, А және В 

антигендермен ынталандырылған Т-лимфоциттермен синтезделетін ИЛ-2 

негізіндегі эксперименталды сынаманың арнайылылығы 80% болғанда, 

сезімталдығы 81% және 61%-ға сәйкесінше тең болды. Егер екі сынамада 

қолданылған антигендерді біріктіріп, олардың комбинациясын пайдаланса, онда 

бұл кезде эксперименталды сынаманың арнайылылығы 80% болған жағдайда 

сезімталдығы 92,6%-ды құрайды. Демек, екі үлгідегі антигендер біріктіріліп, 

ИЛ-2 өндірілуі негізінде жасалған эксперименталды сынама белсенді 

туберкулезді анықтауда өте тиімді екені анықталды. 

2014 жылы жария етілген мета-анализ қорытындысы бойынша 

зерттеулердің көпшілігі ИЛ-2-ні латентті туберкулез биомаркері ретінде 

қарастырған. Мақалада талданған бірнеше зерттеу нәтижелері ИЛ-2-нің латентті 

туберкулез диагностикасында тиімділігі жоғары екенін көрсетті. Осыған орай, 

ИЛ-2 -ні IGRA-мен қатар қолданған абзал деген ұсыныстар берілген [198]. 

Туберкулез микобактериясының антигендерімен ынталандырылған Т-

лимфоциттермен өндірілген ИЛ-2 негізіндегі эксперименталды тест-жүйесінің 

латентті туберкулезді анықтай алуындағы тиімділігі біздің жұмысымызда да 

талданды. Шартты дені сау адамдар тобында туберкулез микобактериясының 

антигендерімен ынталандырылған Т-лимфоциттермен өндірілген ИФН- 

негізіндегі эксперименталды сынама бойынша оң нәтиже көрсеткен адамдар 

латентті туберкулезі бар деп есептеліп, ИЛ-2 нәтижелері бойынша  ROC-талдауы 

жүргізілді. Талдау нәтижесі 22-ші кестеде көрсетілген.  

 

Кесте 22 – Латентті туберкулез тобында А және В антигендердің ИЛ-2 өнімі 

бойынша тиімділігінің сипаттамасы 

 
Аг Қисық 

астындағы 

аймақ 

Стандарт 

қателік 

95% 

сенімгерлік 

межелдемесі  

Z p Юден 

индексі 

Сезімтал-

дық 

Арнайы-

лылық 

 Cut-

off 

А 0,960 0,0161 0,915-0,985 28,57 <0,0001 0,9065 100 90,65 27,32 

пг/мл 

В  0,728 0,0107 0,646-0,799 2,129 0.0333 0,4495 67,18 77,78 13,23 

пг/мл 
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Латентті туберкулезді анықтауда туберкулез микобактериясының А  

антигенімен ынталандырылған Т-лимфоциттермен өндірілетін ИЛ-2 негізіндегі 

эксперименталды сынаманың диагностикалық тиімділігі өте жоғары екені 

анықталды. Сынаманың сезімталдығы 100% болса, арнайылылығы 90,65% 

құрады. Сонымен бірге қисық астындағы аймақ 0,960-қа тең болды. Бұл 

сынаманың мінсіз екенін көрсетеді. Бұдан басқа тағы да маңызды 

көрсеткіштердің бірі - Юден индексі. Бұл индекс сынаманың диагнозды растау 

немесе керісінше жоққа шығарудағы мүмкіндігін бағалайды. Бұл көрсеткіш 1-ге 

жақын болса, сынама құнды және дәл дегенді білдіреді. Біздің жұмысымызда бұл 

көрсеткіш 0,9-ға тең болды, яғни сынама латентті туберкулезді анықтауда мінсіз 

болып табылады. Туберкулез микобактериясының В антигенімен 

ынталандырылған Т-лимфоциттермен синтезделетін ИЛ-2 негізіндегі 

эксперименталды сынаманың сезімталдығы мен арнайылылығы салыстырмалы 

түрде төменірек болды. Сынаманың сезімталдығы 67,18%, ал арнайылылығы 

77,78%-ға тең. Қисық астындағы аймақ 0,728 құрады. Юден индексі 0,5-ке тең 

болды. Осы көрсеткіштер бойынша қорытынды жасайтын болсақ, сынама 

латентті туберкулезді анықтаудағы дәлдігі әрі тиімділігі орташа болып 

табылады. 

Туберкулездің диагностикасында, әсіресе белсенді және латентті 

туберкулезді ажырату мақсатында жасушалық иммунитет жауабы негізінде 

жасалған сынамалармен қатар туберкулез микобактерияларының антигендеріне 

қарсы түзілетін антиденелер негізіндегі серологиялық сынамалар да 

қолданылады. Әрине, қазіргі уақытта олардың қолданысы кең тарамаса да, 

келешекте бұл сынамалар туберкулез диагностикасында елеулі орын алатыны 

анық [199, 200]. Жылдам, қарапайым және қымбат емес сынамалар болашақта 

туберкулезге қарсы жүргізілетін күресте шешуші орын алады. Антиденелерді 

анықтау негізіндегі сынамалардың артықшылығы - өкпелік және өкпеден тыс 

туберкулезді анықтай алуы. Мұндай сынамалардың көптеп жасалғанына 

қарамастан, олардың диагностикалық тиімділігі әр түрлі болып келеді. 

Сондықтан осы бағытта сынамалар жасау  келешектегі негізгі мақсат болып 

табылады[201]. 

Біздің жұмысымызда қолданылған LIODetect®TB-ST экспресс-сынамасы 

туберкулез микобактериясының антигеніне қарсы синтезделетін IgG 

антиденелерін сапалы анықтау үшін жасалған. Бұл экспресс-сынама белсенді 

туберкулезді анықтауда қосымша құрал болып табылады. 

Туберкулездің иммунологиялық диагностикасы үшін M.tuberculosis-тің 

секреторлық антигендерінің комбинациясын қолдану тиімдірек болып 

табылады. Бұл біздің жұмысымызда көрсетілген және басқа да ғалымдардың 

жасаған жұмыстарымен сәйкес келеді [202, 203, 204, 205]. 

 Біздің жүргізген зерттеуіміздің нәтижесі туберкулез диагностикасы кезінде 

иммунохроматографиялық экспресс-сынама форматындағы M. tuberculosis-тің 

секреторлық антигендерінің жоғары диагностикалық тиімділігін көрсетті. Бұл 

қорытынды статистикалық талдау арқылы оң және теріс болжамдық құндылық, 



96 
 

оң нәтиженің шындыққа жақын қатынасы (LR+) сияқты көрсеткіштер көмегімен 

расталды. 

 Қазіргі уақытта туберкулез диагностикасында M.tuberculosis антигендері 

негізінде көптеген дигностикумдар жасалып жатыр. Олардың сезімталдығы 

жоғары болу үшін ешқандай факторлар әсер етпеуі керек. Нақты айтатын болсақ, 

туберкулез диагностикасында қолданылатын тесттерге ешқандай факторлар әсер 

етпей, олар диагнозды нақты қоюы қажет. 

Біздің диссертациялық жұмысымызда иммунды жүйенің жасушалық және 

гуморалдық звеносын бағалауына негізделген тесттер қолданылды. Олардың 

диагностикалық маңыздылығын анықтап қана қоймай, біз сол тесттердің 

туберкулез диагностикасындағы тиімділігіне әсер етуі мүмкін факторларды 

талдадық. Жұмысымызда келесі факторлар қарастырылды: науқастардың дене 

салмағы, жасы, жынысы, зиянды әдеттері (темекі шегу), қосымша аурулар, 

туберкулездің формалары, оның типі. Туберкулез микобактериясының Rv3875, 

Rv3874, Rv2654c және Rv0512 сияқты антигендерімен ынталандырылған Т-

лимфоциттермен өндірілетін ИЛ-2 негізіндегі тесттің диагностикалық 

тиімділігіне жоғарыда аталған факторлардың ешқайсысы әсер етпейтіні 

анықталды. Сонымен бірге осы антигендер адсорбцияланған экспресс-

сынаманың тиімділігіне де бұл факторлардың басым бөлігі әсер етпейтіні 

дәлелденді. Тек Т2 аймағында орналасқан антигендердің диагностикалық 

тиімділігіне туберкулездің типі (жаңа жағдай/рецидив) әсер ететіні байқалды. 

Бұл жайтқа қатысты біз тек болжамдар ғана жасай аламыз. Туберкулездің жаңа 

жағдайы кезінде адамның иммунды жүйесі әлі өз қарқынын, күштілігін 

жоғалтпаған. Сол себепті антиденелердің туберкулез микобактериясының 

антигендеріне қарсы көп мөлшерде түзуілуі әбден мүмкін. Ал аурудың қайта 

қайталануы кезінде антиденелердің аз мөлшерде синтезделуі аурудың қайталану 

санына  қарай иммунды жүйенің әлсіреуімен байланысты болуы ықтимал. 

Сонымен туберкулез диагностикасында маңыздылығы жоғары болатын 

тесттерді жасау үшін оның негізінде жататын диагностикалық тиімділігі бар 

M.tuberculosis-тің антигендерін және олардың тиімді комбинациясын анықтау 

қазіргі таңдағы басты өзекті мәселе болып табылады. Егер тиімді антигендер 

және олардың дұрыс комбинациясы анықталса, онда туберкулез 

диагностикасының мәселелері шешілді деп есептеуге болады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

1. М. tuberculosis-тің Rv3875, Rv3874, Rv2654c секреторлық антигендер 

кешенінің, Rv0512 антигенінің ИЛ-2 антигенспецификалық өндірілуі 

бойынша диагностикалық тиімділігі ИФН- өнімі бойынша ұқсас 

көрсеткіштерден жоғары екені анықталды (p<0,0001). 

2. М. tuberculosis Rv3875, Rv3874, Rv2654c мен Rv0512 антигендерінің 

комбинациясын қолдану ИЛ-2 антигенспецификалық өндірілуіне 

негізделген тесттің диагностикалық тиімділігін жоғарылатады. Осылайша, 

М. tuberculosis-тің (Rv3875, Rv3874, Rv2654c) мен Rv0512 антигендерінің 

сезімталдығы сәйкесінше 83,97% мен 62,60% құрады, ал осы 

антигендердің комбинациясының сезімталдығы  92,6%-ға дейін 

жоғарылады.   

3. Арнайы антиденелердің өндірілуіне негізделген экспресс тестте М. 

tuberculosis Rv3875, Rv3874, Rv2654c антигендерінің диагностикалық 

тиімділігі Rv0512 антигені бойынша ұқсас көрсеткіштен жоғары екені 

дәлелденді (p<0,0001). Сонымен бірге М. tuberculosis-тің аталған 

антигендерін біріктіріп қолданғанда сезімталдық 72,5%-ға дейін 

жоғарылады, ал арнайылылық 90,6% болып сақталды.   

4. Туберкулездік жұқпа кезінде Тh-2 иммунды жауаптың басым болуы М. 

Tuberculosis Rv3875, Rv3874, Rv2654c антигендер кешені мен Rv0512 

антигенімен ынталандыру кезінде ИЛ-2 арналған ИФТ тесттің 

диагностикалық тиімділігін төмендетуі мүмкін (p=0,041). Сонымен қатар 

ИФН- антигенспецификалық өнімі бойынша ұқсас тесттің нәтижелері 

иммунды жауап қайтарудың түріне тәуелді емес. 

5. Иммунды жауаптың Тh-1 түрінің басым болуы М. Tuberculosis Rv0512 

антигенімен ынталандыру кезінде арнайы антиденелер өндірілуіне 

негізделген экспресс тесттің диагностикалық тиімділігін айтарлықтай 

төмендетеді (p=0,014). М. tuberculosis-тің Rv3875, Rv3874, Rv2654c 

антигендерімен ынталандыру кезінде экспресс тесттің сезімталдығы 

айтарлықтай жоғарылайды және иммунды жауап қайтару түріне тәуелді 

болмайды. 

6. Зерттеуде қолданылған туберкулез микобактериясының антигендері мен 

олардың комбинациясы цитокиндер мен арнайы антиденелердің өндірілуі 

бойынша диагностикалық тиімділіктің әр түрлі жеке және орта 

факторларының әсеріне тұрақтылығын көрсетті.  

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

1. Global tuberculosis report// WHO. – 2019. 

2. «Қазақстан Республикасында халықты туберкулезден қорғау шаралары туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 желтоқсандағы N 1263 

Қаулысы. 

3. 2016-2020 жж. арналған «Денсаулық» атты денсаулық сақтауды дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы 

4. ҚР ДСМ 23.09.2020 жылғы №ҚРДСМ-108/2020 бұйрығы  

5. World Health Organization (WHO) estimates of tuberculosis incidence by country// 

Public Health England. -  2019 

6. Khairunisa Suleiman An Activist’s Guide to Tuberculosis Diagnostic Tools. - 2017 
7.  Xia Zhang, Zhonglan Su, Xiangrong Zhang, Chunmei Hu, Jun Yu, Qian Gao, 

Hongwei Wang Generation of Mycobacterium tuberculosis-specific recombinant 

antigens and evaluation of the clinical value of antibody detection for serological 

diagnosis of pulmonary tuberculosis// International Journal of Molecular Medicine. – 

2013. – Vol.13. – P.751-757. 

8. Chen J., Wang S., Zhang Y., Su X., Wu J., Shao L., Wang F., Zhang S., Weng 

X., Wang H., Zhang W.  Rv1985c, a promising novel antigen for diagnosis of 

tuberculosis infection from BCG-vaccinated controls// BMC Infectious Diseases. - 

2010. - Vol. 10. - Article ID 273. – P.1-9 

9. Della Bella C., Spinicci M., Grassi A., Bartalesi F., Benagiano M., Truthmann K., 

Tapinassi S., Troilo A., D’Elios S., Alnwaisri H., Shuralev E., Singh M., Bartoloni A., 

D’Elios M.M. Novel M. tuberculosis specific IL-2 ELISpot assay discriminates adult 

patients with active or latent tuberculosis// PLOS ONE. – 2018. – Vol.13(6). – P. 

e0197825. 

10. Kumar G., Dagur P., Singh M., Yadav V., Dayal R., Singh H., et al. Diagnostic 

potential of Ag85C in comparison to various secretory antigens for childhood 

tuberculosis// Scandinavian Journal of Immunology. – 2008. – Vol. 68. – P.177-183. 

11. Broger T., Tsionksy M., Mathew A., Lowary T.L., Pinter A., Plisova T., Bartlett 

D., Barbero S., Denkinger C.M., Moreau E., Katsuragi K., Kawasaki M., Nahid 

P., Sigal G.B. Sensitive electrochemiluminescence (ECL) immunoassays for detecting 

lipoarabinomannan (LAM) and ESAT-6 in urine and serum from tuberculosis 

patients// PLoS One. – 2019. – Vol.14. -№4. – P. e0215443. 

12. Philippe G., Charalambos S., Katherine F., Mario R. Global Epidemiology of 

Tuberculosis// Gold Spring Harbor Perspectives in Medicine. – 2015. -Vol. 5(2). - P.1-

17. 

13. Global tuberculosis report. - 2018 

14. Global tuberculosis report. – 2019 

15.  Adam M., Philippe G., Charalambos S., Susan M., Katherine F. Global Epidemiology 

of Tuberculosis and Progress Toward Achieving Global Targets// Morbidity and 

Mortality Weekly Report. – 2019. – Vol.68. - №11. – P.263-266. 

16. Tuberculosis country profiles// WHO. – 2017. 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Broger+T&cauthor_id=30998715
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tsionksy+M&cauthor_id=30998715
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mathew+A&cauthor_id=30998715
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lowary+TL&cauthor_id=30998715
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pinter+A&cauthor_id=30998715
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Plisova+T&cauthor_id=30998715
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bartlett+D&cauthor_id=30998715
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Barbero+S&cauthor_id=30998715
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Denkinger+CM&cauthor_id=30998715
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Moreau+E&cauthor_id=30998715
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Katsuragi+K&cauthor_id=30998715
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kawasaki+M&cauthor_id=30998715
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nahid+P&cauthor_id=30998715
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sigal+GB&cauthor_id=30998715


99 
 

17. Комплексный план по борьбе с туберкулезом в Республике Казахстан на 2014-

2020 годы 

18. Статистический сборник Здоровье населения Республики Казахстан и 

деятельность организаций здравоохранения в 2017 году. – 2018. 

19. Статистический сборник Здоровье населения Республики Казахстан и 

деятельность организаций здравоохранения в 2018 году. – 2019. 

20. Medinform.kz 

21. Giovanni D., Michela S., Giovanni F. The Biology of Mycobacterium Tuberculosis 

Infection// Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases. – 2013. – 

Vol. 5(1). – P. e2013070. 

22. John MGrange The genus Mycobacterium and the Mycobacterium tuberculosis 

complex// Tuberculosis. A Comprehensive Clinical Reference. – 2009. - Chapter 6. – 

P. 44-59.  

23. Hanif S.N.M. , Al-Attiyah R.,  Mustafa A.S. Species-specific Antigenic 

Mycobacterium Tuberculosis Proteins Tested by Delayed-Type Hypersensitivity 

Response// The international journal of tuberculosis and lung disease : the official 

journal of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease. - 2010. -

Vol.14. - №4. -P.489-494. 

24. Khurram M., Javaid A S., Mohammed A., Nargis K., Balvinder S., Javed N A. 

Rv2031c of Mycobacterium tuberculosis: a master regulator of Rv2028–Rv2031 

(HspX) operon// Frontiers in microbiology. – 2015. – Vol.6. – P.1-12. 

25. Nazia R., Ajai S., Manish Y., Syed R.H., Salma S., Vineet K., Sabir A., Avinash A. 

Role of alpha-crystallin, early-secreted antigenic target 6-kDa protein and culture 

filtrate protein 10 as novel diagnostic markers in osteoarticular tuberculosis// Journal 

of Orthopaedic Translation. – 2016. – Vol.6. – P.18-26. 

26. Fekadu A., Mulugeta B., Mengistu L., Franken K. L. M. C., Ottenhoff T. H. M.  IgA 

and IgG against Mycobacterium tuberculosis Rv2031 discriminate between pulmonary 

tuberculosis patients, Mycobacterium tuberculosis-infected and non-infected 

individuals// PloS ONE. – 2018. – Vol.13. - №1. – P.  e0190989. 

27. Belay M., Legesse M., Mihret A., Bekele Y., Ottenhoff T.H., Franken K.L., et al. Pro- 

and anti-inflammatory cytokines against Rv2031 are elevated during latent 

tuberculosis: a study in cohorts of tuberculosis patients, household contacts and 

community controls in an endemic setting// PLoS ONE. – 2015. – Vol.10. – 

P.e0124134. 

28. Goletti D., Butera O., Vanini V., Lauria F.N., Lange C., Franken K.L., et al. Response 

to Rv2628 latency antigen associates with cured tuberculosis and remote infection// 

European Respiratory Journal. – 2010. – Vol.36.- P.135–142.  

29. Loxton A.G., Black G.F., Stanley K., Walzl G. Heparin-binding hemagglutinin induces 

IFN-gamma(+) IL-2(+) IL-17(+) multifunctional CD4(+) T cells during latent but not 

active tuberculosis disease// Clinical and  Vaccine Immunology. – 2012. – Vol. 19. – 

P. 746–751. 

30. Siddiqui K. F., Amir M., Gurram R. K., Khan N., Arora A., Rajagopal K., et 

al.  Latency-associated protein Acr1 impairs dendritic cell maturation and 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delogu%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24363885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sali%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24363885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fadda%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24363885
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781416039884000068?via%3Dihub#!
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hanif+SN&cauthor_id=20202308
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Al-Attiyah+R&cauthor_id=20202308
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mustafa+AS&cauthor_id=20202308
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mushtaq+K&cauthor_id=25964780
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sheikh+JA&cauthor_id=25964780
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Amir+M&cauthor_id=25964780
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Khan+N&cauthor_id=25964780
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Singh+B&cauthor_id=25964780
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Agrewala+JN&cauthor_id=25964780
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214031X16000140#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214031X16000140#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214031X16000140#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214031X16000140#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214031X16000140#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214031X16000140#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214031X16000140#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214031X16000140#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/2214031X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/2214031X


100 
 

functionality: a possible mechanism of immune evasion by Mycobacterium 

tuberculosis// The Journal of infectious diseases. - 2014. – Vol.209. – P.1436-1445.    

31. Na L. , Xiangying M. , Heng L. , Injuan Q.  On-line Analysis of T and B Cell Epitopes 

of α-crystallin (Rv2031c) Derived From Mycobacterium Tuberculosis// Chinese 

journal of cellular and molecular immunology. – 2018. – Vol.34. – P. 408-413. 

32. Arlehamn C.S.L., Sidney J., Henderson R., Greenbaum J.A., James E.A., Moutaftsi 

M., Coler R., McKinney D.M., Park D., Taplitz R., Kwok W.W., Grey H., Peters B., 

Sette A. Dissecting Mechanisms of Immunodominance to the Common TB Antigens 

ESAT-6, CFP10, Rv2031c (hspX), Rv2654c (TB7.7) and Rv1038c (EsxJ)// Journal of 

Immunology. – 2012. – Vol.180. - №10. – P.5020-5031.   

33. Claus A., Inger B., Anja O., Tom H. M. O., Karin W., Peter AImmune Reactivity 

toward Rv2653 and Rv2654: Two Novel Low-Molecular-Mass Antigens Found 

Specifically in the Mycobacterium tuberculosis Complex// The Journal of Infectious 

Diseases. – 2004. – Vol.189. – P. 812-819. 

34. Luo W., Qu Z.-L., Xie Y., Xiang J., Zhang X.-L. Identification of a novel 

immunodominant antigen Rv2645 from RD13 with potential as a cell-mediated 

immunity-based TB diagnostic agent// The Journal of Infection. – 2015. – Vol. 71. - 

№5. – P.534-543. 

35. Sara R.P., Carlos G. B.C., Norma A.V.C., Mauricio A.T.R. Recombinant Production 

of ESAT-6 Antigen in Thermoinducible Escherichia Coli: The Role of Culture Scale 

and Temperature on Metabolic Response, Expression of Chaperones, and Architecture 

of Inclusion Bodies// Cell Stress and Chaperones. – 2019. – Vol.24. – P. 777-792.  

36. Nikolaos P., Angelos D. G., Maria P., Michail L., Chrysovalantis V. P., Andreas A. et 

al. Intracellular ESAT-6: A New Biomarker for Mycobacterium Tuberculosis 

Infection// The Official Journal of the International Clinical Cytometry Society. – 

2016. – Vol.90. – P.312-314. 

37. Yanfen Ma, Ruicheng Li, Jinghui Shen, Longmei He, Ying Li et al. Clinical Effect of 

T-SPOT.TB Test for the Diagnosis of Tuberculosis// BMC Infectious Diseases. – 2019. 

– Vol.19. – P. s12879-019-4597-8. 

38. Lalvani A., Pathan A.A., McShane H., Wilkinson R.J., Latif M., Conlon C.P., Pasvol 

G., Hill A.V. Rapid detection of Mycobacterium tuberculosis infection by enumeration 

of antigen-specific T cells// American journal of respiratory and critical care 

medicine. – 2001. – Vol.163. – P.824-828. 

39. Si Guo, Rui Xue, Yi Li, Shan Mei Wang, Lin Ren, Jing Jing Xu The CFP10/ESAT6 

complex of Mycobacterium tuberculosis may function as a regulator of macrophage 

cell death at different stages of tuberculosis infection// Medical Hypotheses. – 2012. – 

Vol.78. – P. 389-392. 

40.  Ali A.B., Saman S., Hadi F., Arman M., Masoud Y. et al. CFP10: mFcγ2 as a novel 

tuberculosis vaccine candidate increases immune response in mouse// Iranian journal 

of basic medical sciences. – 2017. – Vol.20. – P.122-130. 

41. Rao P.V.R., Murthy M.K., Basirudeen S., Sharma P., Swaminathan S., Raja A. 
Improved diagnosis of tuberculosis in HIV-positive patients using RD1-encoded 

antigen CFP-10// International journal of infectious diseases. – 2009. -Vol. 13. - №5. 

– P.613-622. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liu+N&cauthor_id=30043731
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Meng+X&cauthor_id=30043731
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+H&cauthor_id=30043731
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Qiao+I&cauthor_id=30043731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arlehamn%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sidney%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henderson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Greenbaum%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=James%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moutaftsi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coler%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McKinney%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taplitz%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kwok%20WW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grey%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peters%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sette%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sette%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sette%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504645
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Luo+W&cauthor_id=26318635
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Qu+ZL&cauthor_id=26318635
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Xie+Y&cauthor_id=26318635
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Xiang+J&cauthor_id=26318635
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Restrepo-Pineda+S&cauthor_id=31165436
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bando-Campos+CG&cauthor_id=31165436
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Valdez-Cruz+NA&cauthor_id=31165436
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trujillo-Rold%C3%A1n+MA&cauthor_id=31165436
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Poulakis%2C+Nikolaos
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gritzapis%2C+Angelos+D
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ploussi%2C+Maria
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Leventopoulos%2C+Michail
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Papageorgiou%2C+Chrysovalantis+V
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Anastasopoulos%2C+Andreas
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-019-4597-8#auth-1
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-019-4597-8#auth-2
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-019-4597-8#auth-3
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-019-4597-8#auth-4
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-019-4597-8#auth-5
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lalvani+A&cauthor_id=11282752
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pathan+AA&cauthor_id=11282752
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McShane+H&cauthor_id=11282752
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wilkinson+RJ&cauthor_id=11282752
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Latif+M&cauthor_id=11282752
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Conlon+CP&cauthor_id=11282752
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pasvol+G&cauthor_id=11282752
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hill+AV&cauthor_id=11282752
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Guo+S&cauthor_id=22192908
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Xue+R&cauthor_id=22192908
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+Y&cauthor_id=22192908
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wang+SM&cauthor_id=22192908
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ren+L&cauthor_id=22192908
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Xu+JJ&cauthor_id=22192908
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Baghani+AA&cauthor_id=28293387
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Soleimanpour+S&cauthor_id=28293387
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Farsiani+H&cauthor_id=28293387
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mosavat+A&cauthor_id=28293387
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yousefi+M&cauthor_id=28293387
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rao+PV&cauthor_id=19119038
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Murthy+MK&cauthor_id=19119038
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Basirudeen+S&cauthor_id=19119038
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sharma+P&cauthor_id=19119038
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Swaminathan+S&cauthor_id=19119038
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Raja+A&cauthor_id=19119038
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Raja+A&cauthor_id=19119038


101 
 

42. Brock I., Munk M.E., Kok-Jensen A., Andersen P.  Performance of whole blood IFN-

gamma test for tuberculosis diagnosis based on PPD or the specific antigens ESAT-6 

and CFP-10// The international journal of tuberculosis and lung disease. – 2001. – Vol. 

5.- №5. – P.462-467. 

43. Houghton R.L., Lodes M.J., Dillon D.C., Reynolds L.D., Day C.H., 

McNeill P.D., Hendrickson R.C., Skeiky Y.A.W., Sampaio D.P., Badaro 

R., Lyashchenko K.P., Reed S.G. Use of Multiepitope Polyproteins in Serodiagnosis 

of Active Tuberculosis// Clinical and diagnostic laboratory immunology. – 2002. – 

Vol. 9. – P. 883-891. 

44. Bahk Y.Y., Kim S.A., Kim J.-S., Euh H.-J., Bai G.-H., Cho S.-N., Kim Y.S. Antigens 

secreted from Mycobacterium tuberculosis: Identification by proteomics approach and 

test for diagnostic marker// Proteomics. – 2004. – Vol. 4 – P. 3299-3307. 

45. Ushmaben C.D., Ravi-Kumar K. Alanine Dehydrogenase and Its Applications - A 

review// Critical Reviews in Biotechnology. – 2019. – Vol. 39 (5). – P. 1-17. 

46. Yuzhi D., Sandra D., Xuming S., Fabio R.S., Bill M.J., Anne S De G., William N 

R., Yuri B. HLA-A2-Restricted CD8+-Cytotoxic-T-Cell Responses to Novel Epitopes 

in Mycobacterium tuberculosis Superoxide Dismutase, Alanine Dehydrogenase and 

Glutamine Synthetase// Infection and immunity. – 2004. – Vol. 72(4). – P. 2412-2415. 

47. Chiappini E., Bella C.D., Bonsignori F., Sollai S., Amedei A., Galli L.,  Niccolai 

E., Del Prete G., Singh M., D'Elios M.M., Martino M.  Potential role of M. tuberculosis 

specific IFN-γ and IL-2 ELISPOT assays in discriminating children with active or 

latent tuberculosis// PLoS One. – 2012. – Vol. 7. - №9. – P. e46041. 

48. Bahram M., Pooneh M., Mina H., Nader M., Razie Z., Leila S.A, Zohreh M.  IFN-γ 

and IL-2 Responses to Recombinant AlaDH against ESAT-6/CFP-10 Fusion Antigens 

in the Diagnosis of Latent versus Active Tuberculosis Infection// Iranian Journal of 

medical sciences. – 2017. – Vol.42. – P.275-283. 

49. Nafiseh Sh., Nader M., Mahdi B., Samerand R. Evaluate the efficiency of Antigen 60 

(A60) protein from BCG strain of Mycobacterium bovis as a diagnostic antigen// 

International journal of mycobacteriology. – 2016. – Vol. 5. – P. S226-S227. 

50. Raj K.V., Amita J. Antibodies to mycobacterial antigens for diagnosis of tuberculosis// 

FEMS immunology and medical microbiology. – 2007. – Vol. 51. – P. 453-461. 

51.  Z.H., Yi L.,  Wei P.J.,  Jia H.Y.,  Wang J. ,  Wang X.J.,  Yang B., Gao X.,  Zhao 

Y.L.,  Zhang H.T. Evaluation of Panels of Mycobacterium tuberculosis Antigens for 

Serodiagnosis of Tuberculosis// The international journal of tuberculosis and lung 

disease: the official journal of the International Union against Tuberculosis and Lung 

Disease. – 2018. – Vol. 22. – P. 959-965. 

52. Hendrickson R.C., Douglass J.F., Reynolds L.D., McNeill P.D., Carter D., Reed 

S.G., Houghton R.L. Mass spectrometric identification of mtb81, a novel serological 

marker for tuberculosis// Journal of clinical microbiology. – 2000. – Vol. 38. - №6. – 

P.2354-2361. 

53. Mohsen Karbalaei Z.B. , Saman S., Seyed A.R.  Antigen 85 complex as a powerful 

Mycobacterium tuberculosis immunogene: Biology, immune-pathogenicity, 

applications in diagnosis, and vaccine design// Microbial pathogenesis. – 2017. – 

Vol.112. – P.20-29. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brock+I&cauthor_id=11336278
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Munk+ME&cauthor_id=11336278
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kok-Jensen+A&cauthor_id=11336278
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Andersen+P&cauthor_id=11336278
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Houghton%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12093690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lodes%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12093690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dillon%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12093690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reynolds%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12093690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Day%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12093690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McNeill%20PD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12093690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hendrickson%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12093690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skeiky%20YA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12093690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sampaio%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12093690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Badaro%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12093690
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bahk+YY&cauthor_id=15378731
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+JS&cauthor_id=15378731
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Euh+HJ&cauthor_id=15378731
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cho+SN&cauthor_id=15378731
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+YS&cauthor_id=15378731
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+YS&cauthor_id=15378731
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+YS&cauthor_id=15378731
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dong+Y&cauthor_id=15039371
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Demaria+S&cauthor_id=15039371
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sun+X&cauthor_id=15039371
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Santori+FR&cauthor_id=15039371
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jesdale+BM&cauthor_id=15039371
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=De+Groot+AS&cauthor_id=15039371
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rom+WN&cauthor_id=15039371
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rom+WN&cauthor_id=15039371
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bushkin+Y&cauthor_id=15039371
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chiappini+E&cauthor_id=23029377
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Della+Bella+C&cauthor_id=23029377
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bonsignori+F&cauthor_id=23029377
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sollai+S&cauthor_id=23029377
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Amedei+A&cauthor_id=23029377
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Galli+L&cauthor_id=23029377
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Niccolai+E&cauthor_id=23029377
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Del+Prete+G&cauthor_id=23029377
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Singh+M&cauthor_id=23029377
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=D%27Elios+MM&cauthor_id=23029377
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=de+Martino+M&cauthor_id=23029377
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Movahedi+B&cauthor_id=28533576
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mokarram+P&cauthor_id=28533576
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hemmati+M&cauthor_id=28533576
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mosavari+N&cauthor_id=28533576
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zare+R&cauthor_id=28533576
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ardekani+LS&cauthor_id=28533576
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mostafavi-Pour+Z&cauthor_id=28533576
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shakibamehr+N&cauthor_id=28043570
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mosavari+N&cauthor_id=28043570
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Babaie+M&cauthor_id=28043570
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Reshady+S&cauthor_id=28043570
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Verma+RK&cauthor_id=17941834
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jain+A&cauthor_id=17941834
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yi+L&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wei+PJ&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jia+HY&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wang+J&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wang+XJ&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yang+B&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gao+X&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhao+YL&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhang+HT&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hendrickson+RC&cauthor_id=10835002
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Douglass+JF&cauthor_id=10835002
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Reynolds+LD&cauthor_id=10835002
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McNeill+PD&cauthor_id=10835002
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Carter+D&cauthor_id=10835002
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Reed+SG&cauthor_id=10835002
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Houghton+RL&cauthor_id=10835002
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Karbalaei+Zadeh+Babaki+M&cauthor_id=28942172
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Soleimanpour+S&cauthor_id=28942172
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rezaee+SA&cauthor_id=28942172


102 
 

54. Kuo C.J., Bell H., Hsieh C.L., Ptak C.P., Chang Y.F. Novel mycobacteria antigen 85 

complex binding motif on fibronectin// The Journal of biological chemistry. – 2012. – 

Vol. 287. – P.1892-1902. 

55.  Forrellad M.A., Klepp L.I., Gioffre A., Sabio y Garcia J., Morbidoni H.R., Santangelo 

MdlP. et al. Virulence factors of the Mycobacterium tuberculosis complex// Virulence. 

– 2013. – Vol.4. – P.3-66. 

56. Huygen K. The immunodominant T-cell epitopes of the mycolyl-transferases of the 

antigen 85 complex of M. Tuberculosis//  Frontiers in immunology. – 2014. – Vol.5. – 

P. 1-11. 

57. Kumar G., Dagur P.K., Singh P.K., Shankar H., Yadav V.S., Katoch V.M., Bajaj 

B., Gupta R., Sengupta U., Joshi B. Serodiagnostic efficacy of Mycobacterium 

tuberculosis 30/32-kDa mycolyl transferase complex, ESAT-6, and CFP-10 in patients 

with active tuberculosis// Archivum immunologiae et therapiae experimentalis. – 2010. 

– Vol. 58. – P.57-65. 

58. Sylvie B., David J.H., Elsa M.L., Margery S., Ines T., Rhea N.C., Masahiro N., Steven 

G.R. Effect of Chemotherapy on Whole-Blood Cytokine Responses to Mycobacterium 

tuberculosis Antigens in a Small Cohort of Patients with Pulmonary Tuberculosis// 

Clinical and vaccine immunology. – 2011. - Vol.18. – P.1378-1386. 

59. Vijaya S. , Naveen K., Sunetra B., Rajiv S J., Chandni J., Rajni R., Bharti A., Jaya 

S., Mohan R.K., Anand S. The Secreted Protein Rv1860 of Mycobacterium 

tuberculosis Stimulates Human Polyfunctional CD8+ T Cells// Clinical and vaccine 

immunology. - 2016. – Vol.23. – P. 282-293. 

60.  Satchidanandam V., Kumar N., Jumani R.S., Challu V., Elangovan S., Khan N.A. The 

Glycosylated Rv1860 Protein of Mycobacterium tuberculosis Inhibits Dendritic Cell 

Mediated TH1 and TH17 Polarization of T Cells and Abrogates Protective Immunity 

Conferred by BCG// PLOS Pathogens. – 2014. – Vol.10. – P.e1004176. 

61. Balaji P., Maddineni P., Deenadayalan A., Pukazhvanthen P., Alamelu R.  Dynamic 

IgG antibody response to immunodominant antigens of M. tuberculosis for active TB 

diagnosis in high endemic settin// Clinica chimica acta; international journal of clinical 

chemistry. – 2016. – Vol. 461. – P.25-33. 

62. Yan Z.H., Yi L., Wei P.J., Jia H.Y., Wang J., Wang X.J., Yang B., Gao X., Zhao 

Y.L., Zhang H.T. Evaluation of panels of Mycobacterium tuberculosis antigens for 

serodiagnosis of tuberculosis// The international journal of tuberculosis and lung 

disease. – 2018. – Vol. 22. – P. 959-965. 

63. Bekmurzayeva A., Sypabekova M., Kanayeva D. Tuberculosis diagnosis using 

immunodominant, secreted antigens of Mycobacterium tuberculosis// Tuberculosis. - 

2013. – Vol.93. - P. 381-388. 

64. Dewi K.T., Adhi K.S., Arto Y.S., Budi S., Ida P. Comparison of the Performance of 

Urinary Mycobacterium tuberculosis Antigens Cocktail (ESAT6, CFP10, and MPT64) 

with Culture and Microscopy in Pulmonary Tuberculosis Patients// International 

journal of microbiology. – 2017. – Vol.2017. – P. e3259329. 

65. Kozak R., Behr M.A. Divergence of immunologic and protective responses of different 

BCG strains in a murine model// Vaccine. - 2011. – Vol. 29. – P. 1519-1526. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kumar+G&cauthor_id=20049651
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dagur+PK&cauthor_id=20049651
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Singh+PK&cauthor_id=20049651
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shankar+H&cauthor_id=20049651
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yadav+VS&cauthor_id=20049651
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Katoch+VM&cauthor_id=20049651
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bajaj+B&cauthor_id=20049651
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gupta+R&cauthor_id=20049651
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sengupta+U&cauthor_id=20049651
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Joshi+B&cauthor_id=20049651
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bertholet+S&cauthor_id=21715581
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Horne+DJ&cauthor_id=21715581
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Laughlin+EM&cauthor_id=21715581
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Savlov+M&cauthor_id=21715581
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tucakovic+I&cauthor_id=21715581
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Coler+RN&cauthor_id=21715581
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Narita+M&cauthor_id=21715581
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Reed+SG&cauthor_id=21715581
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Reed+SG&cauthor_id=21715581
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Satchidanandam+V&cauthor_id=26843486
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kumar+N&cauthor_id=26843486
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Biswas+S&cauthor_id=26843486
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jumani+RS&cauthor_id=26843486
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jain+C&cauthor_id=26843486
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rani+R&cauthor_id=26843486
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Aggarwal+B&cauthor_id=26843486
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Singh+J&cauthor_id=26843486
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Singh+J&cauthor_id=26843486
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kotnur+MR&cauthor_id=26843486
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sridharan+A&cauthor_id=26843486
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pathakumari+B&cauthor_id=27370403
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Prabhavathi+M&cauthor_id=27370403
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Anbarasu+D&cauthor_id=27370403
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Paramanandhan+P&cauthor_id=27370403
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Raja+A&cauthor_id=27370403
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yan+ZH&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yi+L&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wei+PJ&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jia+HY&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wang+J&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wang+XJ&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yang+B&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gao+X&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhao+YL&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhang+HT&cauthor_id=29991408
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Turbawaty+DK&cauthor_id=29181028
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sugianli+AK&cauthor_id=29181028
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Soeroto+AY&cauthor_id=29181028
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Setiabudiawan+B&cauthor_id=29181028
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Parwati+I&cauthor_id=29181028


103 
 

66. Takeshi F., Takayuki M., Manabu A., Maho H., Yukiko N., Yoshiko M., Yusuke 

M., et al. Critical Roles for Lipomannan and Lipoarabinomannan in Cell Wall Integrity of 

Mycobacteria and Pathogenesis of Tuberculosis// American Society for Microbiology. – 

2013. – Vol.4. – P. e0047212. 

67. Michelle A. B., Bradley W., Maël R.J., Anita S., Nira R.P., Emmanuel M., Claudia 

M.D., Paul K. D., Tobias B. Point-Of-Care Urine LAM Tests for Tuberculosis 

Diagnosis: A Status Update// Journal of Clinical Medicine. – 2019. – Vol.9. – P. 111-

125. 

68. Correia-Neves M., Sundling C., Cooper A., Källenius G. Lipoarabinomannan in Active 

and Passive Protection Against Tuberculosis// Frontiers in Immunology. – 2019. – 

Vol.10. – №1968. - P. 1-13 

69. Schnaar R.L. Glycans and glycan-binding proteins in immune regulation: a concise 

introduction to glycobiology for the allergist// The Journal of Allergy and Clinical 

Immunology. – 2015. – Vol.135. – P. 609–615.   

70. McGreal E.P., Miller J.L., Gordon S. Ligand recognition by antigenpresenting cell C-

type lectin receptors// Current Opinion in Immunology. – 2005. – Vol.17. – P.18–24.  

71. MacLean E., Broger T., Yerliyaka S., Fernandez-Carballo B.L., Pai M., Denkinger 

C.M. A systematic review of biomarkers to detect active tuberculosis// Nature 

Microbiology. – 2019. -Vol. 4. -№5. – P.748-758. 

72. Wu L., Wanyan D., Jianping X.  Expression and regulatory networks of 

Mycobacterium tuberculosis PE/PPE family antigens// Journal of cellular physiology. 

– 2018. – Vol.234. – P. 7742-7751. 

73. Fadel S., Alexandre P., Wafa F., Matthias I.G., Samuel C., Catherine F., Felipe 

C., Gregory J.B. et al. CD4+ T Cells Recognizing PE/PPE Antigens Directly or via 

Cross Reactivity Are Protective against Pulmonary Mycobacterium tuberculosis 

Infection// PLOS Pathogens. – 2016. – Vol. 12. – P. e1005770.  

74. Michael J. Brennan The Enigmatic PE/PPE Multigene Family of Mycobacteria and 

Tuberculosis Vaccination// Infection and immunity. – 2017. – Vol.85. – P. e00969-16. 

75. Литвинов В.И. «Дремлющие» микобактерии, дормантные локусы, латентная 

туберкулезная инфекция// Туберкулез и социально значимые. – 2016. – Vol. 2. – 

P. 5-13. 

76. Kumar A., Phulera S., Rizvi A., Sonawane J.P., Panwar H.S., Banerjee   S., Sahu A., 

Mande S.C. Structural basis of hypoxic gene regulation by the Rv0081 transcription 

factor of Mycobacterium tuberculosis// FEBS Letters. – 2019. – Vol. 593. – P. 982–

995. 

77. He H., Bretl D.J., Penoske R.M., Anderson D.M., Zahrt T.C. Components of the 

Rv0081-Rv0088 locus, which encodes a predicted formate hydrogenlyase complex, 

are coregulated by Rv0081, MprA, and DosR in Mycobacterium tuberculosis//  Journal 

of bacteriology. – 2011. – Vol. 193. – P. 5105–5118.  

78. Galagan J.E., Minch K., Peterson M., Lyubetskaya A., Azizi E., Sweet L., et al. The 

Mycobacterium tuberculosis regulatory network and hypoxia// Nature. -2013. – Vol. 

499. – P.178–183. 

79. Rustad T.R., Harrell M.I., Liao R., Sherman D.R. The enduring hypoxic response of 

Mycobacterium tuberculosis// PLoS One. – 2008. – Vol. 3. – P. e1502. 

https://europepmc.org/authors/0000-0002-2202-5431
https://europepmc.org/authors/0000-0002-6138-690X
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Andrea%20Cooper%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Gunilla%20K%C3%A4llenius%22
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+W&cauthor_id=30478834
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Deng+W&cauthor_id=30478834
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Xie+J&cauthor_id=30478834
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sayes+F&cauthor_id=27467705
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pawlik+A&cauthor_id=27467705
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Frigui+W&cauthor_id=27467705
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gr%C3%B6schel+MI&cauthor_id=27467705
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Crommelynck+S&cauthor_id=27467705
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fayolle+C&cauthor_id=27467705
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cia+F&cauthor_id=27467705
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cia+F&cauthor_id=27467705
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bancroft+GJ&cauthor_id=27467705
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kumar%2C+Ashwani
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Phulera%2C+Swastik
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rizvi%2C+Arshad
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sonawane%2C+Parshuram+J
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Panwar%2C+Hemendra+S
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Banerjee%2C+Sharmistha
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sahu%2C+Arvind
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Mande%2C+Shekhar+C
https://doi.org/10.1128/JB.05562-11
https://doi.org/10.1128/JB.05562-11


104 
 

80. Sun X., Zhang L., Jiang J.,Mark Ng., Cui Z., Mai J., Ahn S.K., Liu J., Zhang J., Liu J., 

Li Y.  Transcription factors Rv0081 and Rv3334 connect the early and the enduring 

hypoxic response of Mycobacterium tuberculosis// Virulance . – 2018. – Vol.9. – 

P.1468-1482.  

81. Hegde S.R. Computational identification of the proteins associated with quorum 

sensing and biofilm formation in Mycobacterium tuberculosis// Frontiers in 

Microbiology. – 2019. – Vol.10. – Article ID. 3011. - P.1-11. 
82. Rensburg I., Loxton A. Utility of mycobacterium tuberculosis Rv0081-specific host 

gene expression to distinguish latent infection from active tuberculosis disease// 

European Respiratory Journal. – 2016. – Vol. 48. – P. 2113. 

83. Chegou N.N., Essone P.N., Loxton A.G., Stanley K., Black G.F., van der Spuy G.D., 

et al. Potential of host markers produced by infection phase-dependent antigen-

stimulated cells for the diagnosis of tuberculosis in a highly endemic area// PLoS ONE. 

– 2012. – Vol. 7. – P. e38501. 

84. Hozumi H., Tsujimura K., Yamamura Y., Seto S., Uchijima M., Nagata T., et al. 

Immunogenicity of dormancy-related antigens in individuals infected with 

Mycobacterium tuberculosis in Japan// The international journal of tuberculosis and 

lung disease. – 2013. – Vol. 17. – P. 818–824. 

85. Zvi A., Ariel N., Fulkerson J., Sadoff J.C., Shafferman A. Whole genome identification 

of Mycobacterium tuberculosis vaccine candidates by comprehensive data mining and 

bioinformatic analyses// BMC medical genomics. – 2008. – Vol. 1. - P.18. 

86. Adankwah E., Lundtoft C., Güler A., Franken K.L.M.C., Ottenhoff 

T.H.M., Mayatepek E., Owusu-Dabo E., Phillips R.O., Nausch N., Jacobsen M. Two-

hit in vitro T-cell stimulation detects Mycobacterium tuberculosis infection in 

QuantiFERON negative tuberculosis patients and healthy contacts from Ghana// 

Frontiers in Microbiology. – 2019. – Vol.10 - Article ID. 1518. - P.1-12. 

87. Arroyo L., Rojas M., Franken K., Ottenhoff T.H.M., Barrera L.F. Multifunctional T 

Cell response to DosR and Rpf antigens is associated with protection in long-term 

Mycobacterium tuberculosis-infected individuals in Colombia//  Clinical and Vaccine 

Immunology. – 2016. – Vol. 23. – P. 813–824. 

88. Phong W.Y., Lin W., Rao S.P., Dick T., Alonso S., Pethe K. Characterization of 

phosphofructokinase activity in Mycobacterium tuberculosis reveals that a functional 

glycolytic carbon flow is necessary to limit the accumulation of toxic metabolic 

intermediates under hypoxia// PLoS ONE. – 2013. – Vol. 8. – P. e56037. 

89. Lew J.M., Kapopoulou A., Jones L.M., Cole S.T. TubercuList−10 years after// 

Tuberculosis. – 2011. – Vol. 91. – P. 1–7. 

90. Xiaoling Gao, Cong Wu, Xiaoxia Wang, Hui Xu, Yu Wu, Yonghong Li, Yanjuan Jia, 

Chaojun Wei, Wenhua He, Yongxiang Wang, Benzhong Zhang The DosR antigen 

Rv1737c from Mycobacterium tuberculosis confers inflammation regulation in 

tuberculosis infection// Scandinavian Journal of Immunology. – 2019. – Vol. 89. - №1. 

– P. e12729. 

91. Bai X.J., Liang Y., Yang Y.R., Feng J.D., Luo Z.P., Zhang J.X., et al. Potential novel 

markers to discriminate between active and latent tuberculosis infection in Chinese 

https://www.tandfonline.com/author/Sun%2C+Xian
https://www.tandfonline.com/author/Zhang%2C+Lu
https://www.tandfonline.com/author/Jiang%2C+Jun
https://www.tandfonline.com/author/Ng%2C+Mark
https://www.tandfonline.com/author/Cui%2C+Zhenling
https://www.tandfonline.com/author/Mai%2C+Juntao
https://www.tandfonline.com/author/Ahn%2C+Sang+Kyun
https://www.tandfonline.com/author/Liu%2C+Jingqian
https://www.tandfonline.com/author/Zhang%2C+Jinyu
https://www.tandfonline.com/author/Liu%2C+Jun
https://www.tandfonline.com/author/Li%2C+Yao
https://www.frontiersin.org/people/u/758086
https://www.frontiersin.org/people/u/738631
https://www.frontiersin.org/people/u/739079
https://www.frontiersin.org/people/u/89687
https://www.frontiersin.org/people/u/199881
https://www.frontiersin.org/people/u/493795
https://doi.org/10.1128/CVI.00217-16
https://doi.org/10.1128/CVI.00217-16
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gao%2C+Xiaoling
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wu%2C+Cong
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wang%2C+Xiaoxia
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Xu%2C+Hui
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wu%2C+Yu
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Li%2C+Yonghong
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jia%2C+Yanjuan
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wei%2C+Chaojun
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=He%2C+Wenhua
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wang%2C+Yongxiang
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Zhang%2C+Benzhong


105 
 

individuals// Comparative immunology, microbiology and infectious diseases. – 2016. 

– Vol. 44. – P. 8–13. 

92. Peña D., Rovetta A.I., Hernández Del Pino R.E., Amiano N.O., Pasquinelli 

V., Pellegrini J.M., Tateosian N.L., Rolandelli A., Gutierrez M.,  et al. A 

Mycobacterium tuberculosis Dormancy Antigen Differentiates Latently Infected 

Bacillus Calmette-Guérin-vaccinated Individuals// EbioMedicine. – 2015. – Vol. 2. – 

P. 884-890. 

93. Belay M., Legesse M., Mihret A., Bekele Y., Ottenhoff T.H., Franken K.L., et al. Pro- 

and anti-inflammatory cytokines against Rv2031 are elevated during latent 

tuberculosis: a study in cohorts of tuberculosis patients, household contacts and 

community controls in an endemic setting// PLoS ONE. – 2015. – Vol. 10. - P. 

e0124134. 

94. Hozumi H., Tsujimura K., Yamamura Y., Seto S., Uchijima M., Nagata T., Miwa 

S., Hayakawa H., Fujisawa T., Hashimoto D., Inui N., Suda T., Chida K., Koide Y. 

Immunogenicity of dormancy-related antigens in individuals infected with 

Mycobacterium tuberculosis in Japan// International Journal of Tuberculosis and Lung 

Disease. – 2013. -Vol. 17. – P. 818-824. 

95. Coppola M., Villar-Hernández R., Meijgaarden K.E., Latorre I., Moreno 

B.M., Garcia-Garcia E., Franken K.L.M.C., Prat C., Stojanovic Z., et al. Cell-

Mediated Immune Responses to in vivo-Expressed and Stage-Specific Mycobacterium 

tuberculosis Antigens in Latent and Active Tuberculosis Across Different Age Groups 

Frontiers in immunology. – 2020. – Vol.11. – Article ID. 103. – P. 1-15. 

96. Amiano N.O., Morelli M.P., Pellegrini J.M., Tateosian N.L., Rolandelli A., Seery 

V., Castello F.A., Gallego C., et al. IFN-γ and IgG responses to Mycobacterium 

tuberculosis latency antigen Rv2626c differentiate remote from recent tuberculosis 

infection// Nature. – 2020. – Vol. 10. – Article ID. 7472. – P. 1-9. 

97. Akhter M., Arif S., Khaliq A., Nisa Z., Khan I.H., Akhtar M.W. Designing fusion 

molecules from antigens of Mycobacterium tuberculosis for detection of multiple 

antibodies in plasma of TB patients// Tuberculosis. – 2020. – Vol.124. – P. e101981. 

98. Shi S.-D., Hsueh P.-R., Yang P.-C., Chou C.-C. Use of DosR Dormancy Antigens 

from Mycobacterium tuberculosis for Serodiagnosis of Active and Latent 

Tuberculosis// ACS infectious diseases. – 2020. – Vol. 6. – P. 272-280.  

99. Gupta R.Kr., Srivastava R. Resuscitation promoting factors: a family of microbial 

proteins in survival and resuscitation of dormant mycobacteria// Indian journal of 

microbiology. -  2012. – Vol. 52. – P. 114-121. 

100. Nikitushkin V. D. , Demina G. R. , Kaprelyants A. S.  Rpf proteins are the factors 

of reactivation of the dormant forms of actinobacteria// Biochemistry (Moscow). 

– 2016. - Vol.81. – P. 1719–1734.  

101. Rosser A., Stover C., Pareek M., Mukamolova G.V. Resuscitation-promoting factors 

are important determinants of the pathophysiology in Mycobacterium tuberculosis 

infection// Critical Reviews in Microbiology. – 2017. – Vol.43. – P. 621–630. 

102. Turapov O., O'Connor B.D., Sarybaeva A.A., et al. Phenotypically 

adapted Mycobacterium tuberculosis populations from sputum are tolerant to first-line 

drugs. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. – 2016. – Vol. 60. – P. 2476–2483. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pe%C3%B1a+D&cauthor_id=26425695
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rovetta+AI&cauthor_id=26425695
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hern%C3%A1ndez+Del+Pino+RE&cauthor_id=26425695
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Amiano+NO&cauthor_id=26425695
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pasquinelli+V&cauthor_id=26425695
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pellegrini+JM&cauthor_id=26425695
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tateosian+NL&cauthor_id=26425695
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rolandelli+A&cauthor_id=26425695
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gutierrez+M&cauthor_id=26425695
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hozumi+H&cauthor_id=23676169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tsujimura+K&cauthor_id=23676169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yamamura+Y&cauthor_id=23676169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Seto+S&cauthor_id=23676169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Uchijima+M&cauthor_id=23676169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nagata+T&cauthor_id=23676169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Miwa+S&cauthor_id=23676169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hayakawa+H&cauthor_id=23676169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fujisawa+T&cauthor_id=23676169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hashimoto+D&cauthor_id=23676169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Inui+N&cauthor_id=23676169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Suda+T&cauthor_id=23676169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chida+K&cauthor_id=23676169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Koide+Y&cauthor_id=23676169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Koide+Y&cauthor_id=23676169
https://www.frontiersin.org/people/u/237439
https://www.frontiersin.org/people/u/660266
https://www.frontiersin.org/people/u/810219
https://www.frontiersin.org/people/u/156827
https://www.frontiersin.org/people/u/660168
https://www.frontiersin.org/people/u/761394
https://www.frontiersin.org/people/u/528432
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1472979220301487#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1472979220301487#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1472979220301487#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1472979220301487#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1472979220301487#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1472979220301487#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1472979220301487#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1472979220301487#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1472979220301487#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1472979220301487#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1472979220301487#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1472979220301487#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1472979220301487#!
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gupta+RK&cauthor_id=23729870
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://link.springer.com/journal/10541


106 
 

103. Chegou N.N., Black G.F., Loxton A.G., Stanley K., Essone P.N., Klein M.R., et al. 

Potential of novel Mycobacterium tuberculosis infection phase-dependent antigens in 

the diagnosis of TB disease in a high burden setting// BMC Infectious Diseases. – 2012. 

– Vol. 12. – P. 1-14. 

104. Kassa D., Ran L., Geberemeskel W., Tebeje M., Alemu A., Selase A., et al. Analysis 

of immune responses against a wide range of Mycobacterium tuberculosis antigens in 

patients with active pulmonary tuberculosis// Clinical and Vaccine Immunology. – 

2012. – Vol. 19. – P.1907–1915. 

105. Cui H.L. , Haiying L., Baoxue G. Innate immunity in tuberculosis: host 

defense vs pathogen evasion// Cellular & molecular immunology. – 2017. – Vol.14. – 

P.963-975. 

106. Jason D.S. , Catherine M.S., Chetan S., Monica C., Galit A., Sarah F., Erwin 

S., Robert S.W., Gavin C.,  et al. Immunological Mechanisms of Human Resistance to 

Persistent Mycobacterium Tuberculosis Infection// Nature reviews. Immunology. – 

2018. – Vol.18. – P.575-589. 

107.  Birhanu A., Markos N., Meaza G., Tadelo W., Tewodros S. Immunological 

Impacts of Diabetes on the Susceptibility of Mycobacterium Tuberculosis// Journal of 

immunology research. – 2019. – Vol.2019. – P.1-8. 

108. Jonathan K.S., Jyothi R. Immunology of Mycobacterium tuberculosis infections// 

Microbilogy spectrum. – 2019. – Vol. 7. – P. 1-57. 

109. Nancy G., Rakesh K., Babita A. New Players in Immunity to Tuberculosis: The Host 

Microbiome, Lung Epithelium, and Innate Immune Cells// Frontiers in Immunology. - 

2018. – Vol. 9. – P. 1-21. 

110. Eduardo P.A., Elena B.L., Maria R.D'I. Innate immunity in tuberculosis: how the 

sensing of mycobacteria and tissue damage modulates macrophage death// Microbes 

and infection. – 2016. -Vol.18. – P.11-20. 

111. Khalid H.B., Imtiyaz Y. Mycobacterium tuberculosis: Macrophage Takeover and 

Modulation of Innate Effector Responses// Mycobacterium - Research and 

Development. – 2018. – Chapter 2. – P.11-39. 

112. Lyadova I.V. Neutrophils in Tuberculosis: Heterogeneity Shapes the Way?// 

Mediators of inflammation. – 2017. – Vol.2017. - ID 8619307. – P.1-11. 

113. Esmaeil M., Shamila D.A., Ian M.A., Sharon M., Leo K. Update on Neutrophil 

Function in Severe Inflammation// Frontiers in immunology. – 2018. – Vol.9. –Article 

2171. - P.1-14. 

114. Caleb N. M.,  Jayne S.S. Neutrophils in Tuberculosis-Associated Inflammation and 

Lung Pathology// Frontiers in immunology. – 2020. – Vol.11. – Article 962. – P. 1-9. 

115.  Shruthi R., Hardy K., Drew W., Gregory P.B. Tuberculosis and lung damage: from 

epidemiology to pathophysiology// European respiratory review: an official journal of 

the European Respiratory Society. – 2018. – Vol.27. - №147. – P.1-31. 

116.  Thomas J.S., Anna K.C., Helen A.F. Human Immunology of Tuberculosis// 

Microbiology spectrum. – 2017. – Vol.5. - №1. – P.1-24. 

117.  Daniel E.Z., Alan A. Systems Integration of Innate and Adaptive Immunity// 

Vaccine. – 2015. – Vol.33. - №40. – P. 5241-8.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liu+CH&cauthor_id=28890547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liu+H&cauthor_id=28890547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ge+B&cauthor_id=28890547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Simmons+JD&cauthor_id=29895826
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Stein+CM&cauthor_id=29895826
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Seshadri+C&cauthor_id=29895826
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Campo+M&cauthor_id=29895826
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Alter+G&cauthor_id=29895826
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fortune+S&cauthor_id=29895826
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Schurr+E&cauthor_id=29895826
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Schurr+E&cauthor_id=29895826
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wallis+RS&cauthor_id=29895826
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Churchyard+G&cauthor_id=29895826
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rengarajan+J&cauthor_id=31298204
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gupta+N&cauthor_id=29692778
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kumar+R&cauthor_id=29692778
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Agrawal+B&cauthor_id=29692778
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Amaral+EP&cauthor_id=26369715
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lasunskaia+EB&cauthor_id=26369715
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=D%27Imp%C3%A9rio-Lima+MR&cauthor_id=26369715
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lyadova+IV&cauthor_id=28626346
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mortaz+E&cauthor_id=30356867
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Alipoor+SD&cauthor_id=30356867
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Adcock+IM&cauthor_id=30356867
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mumby+S&cauthor_id=30356867
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Koenderman+L&cauthor_id=30356867
https://www.frontiersin.org/people/u/912877
https://www.frontiersin.org/people/u/463654
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ravimohan+S&cauthor_id=29491034
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kornfeld+H&cauthor_id=29491034
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Weissman+D&cauthor_id=29491034
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bisson+GP&cauthor_id=29491034
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Scriba+TJ&cauthor_id=28155806
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Coussens+AK&cauthor_id=28155806
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fletcher+HA&cauthor_id=28155806
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zak+DE&cauthor_id=26102534
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Aderem+A&cauthor_id=26102534


107 
 

118.  Martin R., Giuseppe I., Sayoki M., Francine N., Dorothy Y.M., Cristina 

V., Alimuddin Z., Markus M. Latent TB Infection (LTBI) - Mycobacterium 

Tuberculosis Pathogenesis and the Dynamics of the Granuloma Battleground// 

International Journal of Infectious Diseases. - 2019. – Vol. 80. – P.58-61. 

119.  Nargis K., Aurobind V., Mohammed A., Khurram M., Javed N.A. T-cell 

exhaustion in tuberculosis: pitfalls and prospects// Critical reviews in microbiology. – 

2016. – Vol.43. - №2. – P.133-141.  

120.  Jason D.Y., Daniel M., Rujapak S., Yu-Jung L., Fiona R., Britni S., Greg 

H.B., Jinhee L., Steve M.C., Sing S.W., Sarah M.F., Samuel M.B. Mycobacterium 

Tuberculosis-Specific CD4+ and CD8+ T Cells Differ in Their Capacity to Recognize 

Infected Macrophages// PLOS Pathogens. – 2018. – Vol.14. - №5. – P. e1007060. 

121. Diedrich C.R., O'Hern J., Wilkinson R.J. HIV-1 and the Mycobacterium 

Tuberculosis Granuloma: A Systematic Review and Meta-Analysis// Tuberculosis 

(Edinburgh, Scotland). – 2016. – Vol. 98. – P.62-76.  

122.  Xun L., Fei L., Hongxia N., Lan M., Jianzhu C., Ying Z., Liang P., Chao 

G., Xingming M., Bingdong Z. IL-2 Restores T-Cell Dysfunction Induced by 

Persistent Mycobacterium tuberculosis Antigen Stimulation// Frontiers in 

immunology. – 2019. – Vol. 10. – Article 2350. - P.1-12.  

123.  Taj A.K., Humaira M., Shamim S., Hamid Nawaz T., Niaz M., Muhammad N.A. 

Interferon-Gamma Improves Macrophages Function against M. tuberculosis in 

Multidrug-Resistant Tuberculosis Patients// Chemotherapy research and practice. – 

2016. – Vol. 2016. – Article ID 7295390. – P. 1-6. 

124. O'Garra A., Redford P. S., McNab F. W., Bloom C. I., Wilkinson R. J., Berry M. P. 

R. The immune response in tuberculosis// Annual Review of Immunology. – 2013. – 

Vol.31. P.475–527. 

125.  Shyamala T., Karren M.P., Auriol C.P., Richard J.W., Kumudika de S. IFN-γ fails 

to overcome inhibition of selected macrophage activation events in response to 

pathogenic mycobacteria// PLOS One. – 2017. – Vol.12. - №5. – P. e0176400. 

126.  Abualgasim E.A., Nzungize L., Xiangke D., Jianping X. Interleukin-10 Family and 

Tuberculosis: An Old Story Renewed// International journal of biological sciences. – 

2016. – Vol.12. - №6. – P.710-717. 

127.  Kristin N.A., Albanus O.M., Courtney R.P., Kevin B.U. TGF-β-mediated inhibition 

of IFN-γ production by Mycobacterium tuberculosis-specific T cells in the infected 

lung// The Journal of immunology. – 2016. – Vol.196. – P. 65-70. 

128.  Philana L.L., JoAnne L.F. CD8 T cells and Mycobacterium tuberculosis infection// 

Seminars in immunopathology. – 2015. – Vol. 37. - №3. – P.239-249. 

129.  Graham A.W. Rook  Th2 cytokines in susceptibility to tuberculosis// Current 

molecular medicine. – 2007. – Vol. 7. -№3. – P.327-337. 

130.  Alejandra N.M., Smriti M., Deepak K. Role of Interleukin-6 in Innate Immunity to 

Mycobacterium Tuberculosis Infection// The Journal of Infectious Diseases. – 2013. – 

Vol. 207. - №8. – P.1253-1261. 

131.  Anil P., Malika D., Andrew N., Aubrey S., Jonathan B., Keertan D. IL-4 subverts 

mycobacterial containment in M. tuberculosis-infected human macrophages// The 

European respiratory journal. – 2019. – Vol. 54. - №2. – P. e1802242. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rao+M&cauthor_id=30822547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ippolito+G&cauthor_id=30822547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mfinanga+S&cauthor_id=30822547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ntoumi+F&cauthor_id=30822547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yeboah-Manu+D&cauthor_id=30822547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Vilaplana+C&cauthor_id=30822547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Vilaplana+C&cauthor_id=30822547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zumla+A&cauthor_id=30822547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Maeurer+M&cauthor_id=30822547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Khan+N&cauthor_id=27800700
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Vidyarthi+A&cauthor_id=27800700
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Amir+M&cauthor_id=27800700
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mushtaq+K&cauthor_id=27800700
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Agrewala+JN&cauthor_id=27800700
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yang+JD&cauthor_id=29782535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mott+D&cauthor_id=29782535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sutiwisesak+R&cauthor_id=29782535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lu+YJ&cauthor_id=29782535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Raso+F&cauthor_id=29782535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Stowell+B&cauthor_id=29782535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Babunovic+GH&cauthor_id=29782535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Babunovic+GH&cauthor_id=29782535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lee+J&cauthor_id=29782535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Carpenter+SM&cauthor_id=29782535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Way+SS&cauthor_id=29782535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fortune+SM&cauthor_id=29782535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Behar+SM&cauthor_id=29782535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Diedrich+CR&cauthor_id=27156620
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=O%27Hern+J&cauthor_id=27156620
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wilkinson+RJ&cauthor_id=27156620
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liu+X&cauthor_id=31632413
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+F&cauthor_id=31632413
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Niu+H&cauthor_id=31632413
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ma+L&cauthor_id=31632413
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chen+J&cauthor_id=31632413
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Peng+L&cauthor_id=31632413
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gan+C&cauthor_id=31632413
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gan+C&cauthor_id=31632413
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ma+X&cauthor_id=31632413
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhu+B&cauthor_id=31632413
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Khan+TA&cauthor_id=27478636
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mazhar+H&cauthor_id=27478636
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Saleha+S&cauthor_id=27478636
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tipu+HN&cauthor_id=27478636
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Muhammad+N&cauthor_id=27478636
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Abbas+MN&cauthor_id=27478636
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Thirunavukkarasu+S&cauthor_id=28505170
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Plain+KM&cauthor_id=28505170
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Purdie+AC&cauthor_id=28505170
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Whittington+RJ&cauthor_id=28505170
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=de+Silva+K&cauthor_id=28505170
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Abdalla+AE&cauthor_id=27194948
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lambert+N&cauthor_id=27194948
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Duan+X&cauthor_id=27194948
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Xie+J&cauthor_id=27194948
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lin+PL&cauthor_id=25917388
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Flynn+JL&cauthor_id=25917388
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rook+GA&cauthor_id=17504117
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Martinez+AN&cauthor_id=23359591
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mehra+S&cauthor_id=23359591
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kaushal+D&cauthor_id=23359591
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pooran+A&cauthor_id=31097521
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Davids+M&cauthor_id=31097521
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nel+A&cauthor_id=31097521
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shoko+A&cauthor_id=31097521
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Blackburn+J&cauthor_id=31097521
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dheda+K&cauthor_id=31097521


108 
 

132. Fekadu Abebe Synergy Between Th1 and Th2 Responses During Mycobacterium 

tuberculosis Infection: A Review of Current Understanding// International reviews of 

immunology. – 2019. – Vol.38. - №4. – P.172-179. 

133. Бердюгина О.В., Ершова А.В. Популяция γδт-клеток периферической крови 

при туберкулезе легких// Иммунология туберкулеза. – 2017. – Т.19. – С.139-140.  

134.  Vorkas C.K., Wipperman M.F.,  Li  K.,  Bean J., Bhattarai S.K., Adamow M.,  Wong 

P., Aubé J. et al. Mucosal-associated Invariant and γδ T Cell Subsets Respond to Initial 

Mycobacterium Tuberculosis Infection// JCI insight. – 2018. – Vol.3. - №19. – P. 

e121899. 

135. Zhao Y., Lin L., Xiao Z., Li M., Wu X., Li W., Li X., Zhao Q., Wu Y., Zhang 

H., Yin J., Zhang L. et al. Protective Role of γδ T Cells in Different Pathogen 

Infections and Its Potential Clinical Application// Journal of Immunology Research. – 

2018. – Vol. 2018. – Article 5081634. – P. 1-15. 

136. Mamiko N., Takashi Y., Yuji M., Masao O., Makoto N., Ken-Ichi O., Yukihiro 

K., Sohkichi M., Yuka S., Hideo O., Hajime G., Shoji K., Yoshihiko H. Longitudinal 

Evaluation of Humoral Immunity and Bacterial and Clinical Parameters Reveals That 

Antigen-Specific Antibodies Suppress Inflammatory Responses in Active 

Tuberculosis Patients// Journal of Immunology Research. – 2018. – Vol. 2018. - Article 

4928757. – P. 1-11. 

137. Jacqueline M.A., Rafael P. Updates on antibody functions in Mycobacterium 

tuberculosis infection and their relevance for developing a vaccine against 

tuberculosis// Current opinion in immunology. – 2018. – Vol. 53. – P. 30-37.  

138. Rao M., Valentini D., Poiret T., Dodoo E., Parida S., Zumla A., Brighenti 

S., Maeurer M. B in TB: B cells as mediators of clinically relevant immune responses 

in tuberculosis// Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious 

Diseases Society of America. – 2015. – Vol.61. – P.225-234. 

139.  Abbas, A.K., Lichtman, A.H., Pillai, S. Basic Immunology: Functions and 

Disorders of the Immune System, 4th ed. – Philadelphia: Elsevier Saunders, 2014. – 

P.336. 

140. Hao L., Babak J. Antibodies and tuberculosis: finally coming of age// Nature 

reviews. Immunology. – 2018. – Vol.18. - №9. – P. 591-596. 

141. Chan J., Mehta S.,  Bharrhan S., Chen Y., Achkar J.M., Casadevall A., Flynn J. The 

Role of B Cells and Humoral Immunity in Mycobacterium Tuberculosis Infection// 

Seminars in immunology. – 2014. – Vol. 26. - №6. – P.588-600. 

142. Achkar J.M., Casadevall A. Antibody-mediated immunity against tuberculosis: 

implications for vaccine development// Cell Host Microbe. – 2013. – Vol.13. – P. 250–

262. 

143. Casadevall A., Pirofski L.A. A New Synthesis for Antibody-Mediated Immunity// 

Nature Immunology. – 2011. – Vol.13. – P. 21-29. 

144. Loxton A.G. B cells and their regulatory functions during Tuberculosis: Latency and 

active disease// Molecular immunology. – 2019. – Vol. 111. – P.145-151.  

145. Maglione P.J., Xu J., Chan J. B cells moderate inflammatory progression and 

enhance bacterial containment upon pulmonary challenge with Mycobacterium 

tuberculosis// The Journal of Immunology. – 2007. – Vol.178. – P.7222–7234.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Vorkas+CK&cauthor_id=30282828
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wipperman+MF&cauthor_id=30282828
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+K&cauthor_id=30282828
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bean+J&cauthor_id=30282828
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bhattarai+SK&cauthor_id=30282828
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Adamow+M&cauthor_id=30282828
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wong+P&cauthor_id=30282828
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Aub%C3%A9+J&cauthor_id=30282828
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Niki+M&cauthor_id=30069487
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yoshiyama+T&cauthor_id=30069487
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Miyamoto+Y&cauthor_id=30069487
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Okumura+M&cauthor_id=30069487
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Niki+M&cauthor_id=30069487
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Oinuma+KI&cauthor_id=30069487
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kaneko+Y&cauthor_id=30069487
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kaneko+Y&cauthor_id=30069487
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Matsumoto+S&cauthor_id=30069487
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sasaki+Y&cauthor_id=30069487
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ogata+H&cauthor_id=30069487
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Goto+H&cauthor_id=30069487
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kudoh+S&cauthor_id=30069487
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hoshino+Y&cauthor_id=30069487
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Achkar+JM&cauthor_id=29656063
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Prados-Rosales+R&cauthor_id=29656063
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rao+M&cauthor_id=26409285
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Valentini+D&cauthor_id=26409285
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Poiret+T&cauthor_id=26409285
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dodoo+E&cauthor_id=26409285
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Parida+S&cauthor_id=26409285
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zumla+A&cauthor_id=26409285
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brighenti+S&cauthor_id=26409285
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Maeurer+M&cauthor_id=26409285
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+H&cauthor_id=29872140
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Javid+B&cauthor_id=29872140
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chan+J&cauthor_id=25458990
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mehta+S&cauthor_id=25458990
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bharrhan+S&cauthor_id=25458990
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chen+Y&cauthor_id=25458990
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Achkar+JM&cauthor_id=25458990
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Casadevall+A&cauthor_id=25458990
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Flynn+J&cauthor_id=25458990
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Loxton+AG&cauthor_id=31054408


109 
 

146. Ehlers S., Schaible U.E. The Granuloma in Tuberculosis: Dynamics of a Host–

Pathogen Collusion// Frontiers in immunology. – 2013. – Vol.3. – Article 411. – P.1-

9. 

147. Pai M., Behr M.A. , Dowdy D., Dheda K., Divangahi M., Boehme C.C. , Ginsberg 

A. et al. Tuberculosis// Nature Reviews Disease Primers. – 2016. – Vol.2. – Article 

16076. – P. 1-23.  

148. Achkar J.M., Chan J., Casadevall A. B cells and antibodies in the defense against 

Mycobacterium tuberculosis infection// Immunological reviews. – 2015. – Vol.264. - 

№1. – P. 167-181. 

149. Rahman S., Rehn A., Rahman J., Andersson J., Svensson M., Brighenti S. 

Pulmonary tuberculosis patients with avitamin D deficiency demonstrate low 

localexpression of the antimicrobial peptideLL-37 but enhanced FoxP3+regulatoryT 

cells and IgG-secreting cells// Clinical immunology. – 2015. – Vol.156. - №2. – P. 85-

97. 

150. Zhu J., Yamane H., Paul W.E. Differentiation of Effector CD4 T Cell Populations// 

Annual review of immunology. – 2010. – Vol. 28. – P. 445-489. 

151. Hoft S.G., Sallin M.A., Kauffman K.D., Sakai S., Ganusov V.V., Barber D.L. The 

Rate of CD4 T Cell Entry Into the Lungs During Mycobacterium Tuberculosis 

Infection Is Determined by Partial and Opposing Effects of Multiple Chemokine 

Receptors// Infection and immunity. – 2019. – Vol.87. - №6. – P. e00841-18. 

152. Balu S., Reljic R., Lewis M.J., Pleass R.J., McIntosh R. et al. A novel human IgA 

monoclonal antibody protects against tuberculosis// The Journal of Immunology. – 

2011. – Vol. 186. – P. 3113–3119.   

153. Silva R.J., Corrêa R.S., Sardella I.G., Mulinari A.C.P., Mafort T.T., Santos A.P., 

Rufino R., Rodrigues L.S., Saad M.H.F. IgA and IgG Antibody Detection of 

Mycobacterial Antigens in Pleural Fluid and Serum From Pleural Tuberculous 

Patients// BMC immunology. – 2019. -Vol. 20. – P.20-36. 

154. Nonyane B.A.S., Nicol M.P., Andreas N.J., Rimmele S.,  Schneiderhan-Marra 

N., Workman L.J., Perkins M.D., Joos T. et al Serologic Responses in Childhood 

Pulmonary Tuberculosis// The Pediatric infectious disease journal. – 2018. – Vol.37. – 

P. 1-9. 

155. Araujo Z., Giampietro F., Rivas-Santiago B., Luna-Herrera J., Wide A., Clark 

W., Henry de Waard J. Patients Exposed to Mycobacterium tuberculosis Infection with 

a Prominent IgE Response// Archives of medical research. – 2012. – Vol.43. – P.225-

232.  

156. Zuñiga J., Torres-García D., Santos-Mendoza T., Rodriguez-Reyna T.S., Granados 

J., Yunis E. J. Cellular and Humoral Mechanisms Involved in the Control of 

Tuberculosis// Journal of Immunology Research. – 2012. – Vol.2012. – Article 193923. 

- P. 1-18. 

157. Jacobs A.J., Mongkolsapaya J., Screaton G.R., McShane H., Wilkinson R.J. 

Antibodies and Tuberculosis// Tuberculosis. – 2016. – Vol.101. – P.102-113. 

158. Acosta A., Lopez Y., Mohd Nor N., Pando R.H., Alvarez N., Sarmiento M., 

Glatman-Freedman A. The Role of Antibodies in the Defense Against Tuberculosis// 

https://www.nature.com/articles/nrdp201676#auth-1
https://www.nature.com/articles/nrdp201676#auth-2
https://www.nature.com/articles/nrdp201676#auth-3
https://www.nature.com/articles/nrdp201676#auth-4
https://www.nature.com/articles/nrdp201676#auth-5
https://www.nature.com/articles/nrdp201676#auth-6
https://www.nature.com/articles/nrdp201676#auth-7
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chan+J&cauthor_id=25458990
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rahman+S&cauthor_id=25510482
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rehn+A&cauthor_id=25510482
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rahman+J&cauthor_id=25510482
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Andersson+J&cauthor_id=25510482
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Svensson+M&cauthor_id=25510482
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brighenti+S&cauthor_id=25510482
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brighenti+S&cauthor_id=25510482
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhu+J&cauthor_id=20192806
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yamane+H&cauthor_id=20192806
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Paul+WE&cauthor_id=20192806
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hoft+SG&cauthor_id=30962399
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sallin+MA&cauthor_id=30962399
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kauffman+KD&cauthor_id=30962399
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sakai+S&cauthor_id=30962399
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ganusov+VV&cauthor_id=30962399
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Barber+DL&cauthor_id=30962399
https://bmcimmunol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12865-019-0315-y#auth-1
https://bmcimmunol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12865-019-0315-y#auth-2
https://bmcimmunol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12865-019-0315-y#auth-3
https://bmcimmunol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12865-019-0315-y#auth-4
https://bmcimmunol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12865-019-0315-y#auth-5
https://bmcimmunol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12865-019-0315-y#auth-6
https://bmcimmunol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12865-019-0315-y#auth-7
https://bmcimmunol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12865-019-0315-y#auth-8
https://bmcimmunol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12865-019-0315-y#auth-9
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nonyane+BAS&cauthor_id=28719497
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nicol+MP&cauthor_id=28719497
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Andreas+NJ&cauthor_id=28719497
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rimmele+S&cauthor_id=28719497
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Schneiderhan-Marra+N&cauthor_id=28719497
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Workman+LJ&cauthor_id=28719497
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Perkins+MD&cauthor_id=28719497
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Joos+T&cauthor_id=28719497
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Araujo+Z&cauthor_id=22564424
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Giampietro+F&cauthor_id=22564424
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rivas-Santiago+B&cauthor_id=22564424
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Luna-Herrera+J&cauthor_id=22564424
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wide+A&cauthor_id=22564424
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Clark+W&cauthor_id=22564424
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=de+Waard+JH&cauthor_id=22564424


110 
 

Tuberculosis.Current issues in diagnosis and management. -  2013. – Chapter 4. – P.57-

77  

159. Al-Zamel F. Detection and diagnosis of Mycobacterium tuberculosis//Expert 

Review of Anti-infective Therapy. - 2009. - Vol.7. - №9. - P.1099-1108. 

160. Серегина В.А., Будрицкий А.М. Современные возможности диагностики 

туберкулеза легких// Вестник ВГМУ. – 2016. – Том 15. - №4. – С.7-17. 

161. Salgame P., Geadas C., Collins L., Jones-Lopez E., Ellner J.J. Latent Tuberculosis 

infection-Revisiting and Revising Concepts// Tuberculosis. – 2015. – Vol. 2015. – P.1-

11.  

162. Dunn J.J., Starke J.R., Revell P.A. Laboratory Diagnosis of Mycobacterium 

tuberculosis Infection and Disease in Children// Journal of Clinical Microbiology. – 

2016. – Vol.54. - №6. – P. 1434-1441. 

163. Толемисова А.М., Сидоренко О.А., Балмахаева Р.М., Бекбенбетова З.С., 

Смагулова Н.К.  Квантифероновый тест в диагностике туберкулеза// Вестник 

КазНМУ. – 2015. -№1. – С.330-332. 

164. Старшинова А.А., Павлова М.В., Довгалюк И.Ф., Журавлев В.Ю. 

Иммунологические и молекулярно-генетические методы диагностики 

туберкулеза// Инновационные технологии во фтизиатрии и пульмонологии. – 

Научная сессия ФГБУ СПб НИИ фтизиопульмонологии. - 2013 – СПб.: Доклад-

презентация. – С. 26. 

165. Kuehn B. Tuberculin Antigen Shortage// JAMA. – 2019. – Vol. 322. - №6. – P. 496. 

166. Леви Д.Т., Александрова Н.В., Лебединская Е.В. Туберкулинодиагностика: 

история и перспективы// Иммунология. – 2018. – Том 39. – С.312-325.  

167.  Толемисова А.М., Балмахаева Р.М.  Об инновациях в лабораторной 

диагностике туберкулеза в Республике Казахстан. Обзор литературы// Вестник 

КазНМУ. – 2013. - №5(2). – С.54-58. 
168.  Корецкая Н.М. Диаскинтест: новые возможности в диагностике туберкулеза// 

«Медицина в Кузбассе». - 2013. - №4. – С.3–8. 

169. Бородулина Е.А., Лебедева Н.О., Поваляева Л.В., Цыганков И.Л., Бородулин 

Б.Е. Туберкулинодиагностика при туберкулёзе лёгких в сочетании с вич-

инфекцией// Теоретическая и клиническая медицина. – 2012. – Том 93. - №4. – 

С. 576-579.  
170. 18-й Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом. – ВОЗ. – 2013. 

171. Васильева Е.В., Вербов В.Н., ТотолянАрег А. Использование теста 

“QuantiFERON-TB GoldIn-Tube” в диагностике туберкулеза легких// Материалы 

Х съезда Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, 

микробиологов и паразитологов. - ”Инфекция и иммунитет”. – 2012. - № 1-2. – 

С. 20 – 21. 

172. Прилуцкий А.С., Роговая Ю.Д. Специфические методы диагностики 

туберкулеза// Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2015. - №3. – С. 

47-55.  
173.  Gamsky T.E., Lum T., Hung-Fan M., Green J.A. Cumulative False-Positive 

QuantiFERON-TB Interferon-γ Release Assay Results// Annals of the American 

Thoracic Society. – 2016. – Vol.13. - №5. – P. 660-665. 

https://www.tandfonline.com/ierz20
https://www.tandfonline.com/ierz20
https://cyberleninka.ru/article/v/diaskintest-novye-vozmozhnosti-v-diagnostike-tuberkuleza
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gamsky+TE&cauthor_id=26783649
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lum+T&cauthor_id=26783649
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hung-Fan+M&cauthor_id=26783649
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Green+JA&cauthor_id=26783649


111 
 

174.  Chen G., Wang H., Wang Y. Clinical application of QuantiFERON-TB Gold in-

tube in the diagnosis and treatment of tuberculosis// European journal of clinical 

microbiology & infectious diseases: official publication of the European Society of 

Clinical Microbiology. – 2019. – Vol. 39. - №4. – P.607-612. 
175. Hofland R.W., Bossink A.W.J., Nierkens S., Paardekooper S.P.A., Broek 

B.T.A., Lammers J.J., Haeften I., Thijsen S.F.T. QuantiFERON-plus Does Not 

Discriminate Between Active and Latent Tuberculosis// Infectious diseases (London, 

England). – 2018. – Vol.50. - №6. – P. 479-482. 

176. Soysal A., Bakir M. T-SPOT.TB assay usage in adults and children// Expert review 

of molecular diagnostics. – 2011. -Vol. 11. - №6. – P. 643-660.  
177. Aksornсhindarat W., Yodpinij N., Phetsuksiri B., Srisungngam S., Rudeeaneksin J., 

Bunchoo S., Klayut W., Sangkitporn S., Khawcharoenporn T. T-SPOT®.TB Test for 

Latent Tuberculosis Infection Diagnosis and Treatment Guidance in Thai Health-Care 

Professionals// Indian journal of occupational and environmental medicine. – 2020. – 

Vol. 24. – P.47-49. 

178. ҚР ДСМ 10 қараша 2009 жылғы №680 бұйрығы (02.08.2012 ж. өзгертулермен) 

179. Hajian-Tilaki K. Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve Analysis for 

Medical Diagnostic Test Evaluation// Caspian journal of internal medicine. – 2013. – 

Vol.4. – P.627-635. 

180. Абильбаева А.А., Тарабаева А.С., Битанова Э.Ж., Бектасов С.Ж., Хаертынова 

И.М., Шуралев Э.А. Оценка эффективности экспериментальной тест-платформы 

на основе антигенспецифической ИЛ-2 продуцирующей способности 

лимфоцитов в диагностике туберкулеза//Ежеквартальный научно-практический 

журнал «Наука о жизни и здоровье». – 2019. - №4. – С. 29-35. 

181. http://www.epidemiolog.net 

182. Абильбаева А.А., Тарабаева А.С., Битанова Э.Ж., Ерболат Д., Туйебаева Б.Т., 

Шуралев Э.Ж. Эффективность антигенов Mycobacterium tuberculosis в 

диагностике туберкулеза иммунохроматографическим экспресс-тестом// 

Вестник КазНМУ. – 2019. - №4. – С. 282-286. 

183. Чурина Е.Г., Новицкий В.В., Уразова О.И., Колосова А.Е., Воронкова О.В., 

Филинюк О.В., Некрасов Е.В., Есимова И.Е., Хасанова Р.Р. Особенности 

иммунорегуляции у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких//   

Медицинская иммунология. – 2011. - Т. 13. - № 2-3. – С. 267-272. 

184. Мезенцева М.В., Стаханов В.А., Захарова М.В., Зотова И.Ф., Трегубова М.И., 

Шаповал И.М. Цитокины как маркеры развития инфильтративного туберкулеза 

легких//Инфекция и иммунитет. – 2011. - Т.1. - № 4. - С. 367–372. 

185. Auld S.C., Lee S.H., Click E.S., Miramontes R., Day C.L., Gandhi N.R., Heilig C.M. 

IFN-g Release Assay Result Is Associated with Disease Site and Death in Active 

Tuberculosis// Annals of the American Thoracic Society. – 2016. – Vol.13. - №12. – 

P. 2151-2158. 

186. Kim J.Y., Park J.H., Kim M., Cha H.H., Jeon N., Park S.Y., Kim M., Chong 

Y.P., Lee S., Choi S., Kim Y.S., Woo J.H., Kim S. Combined IFN-γ and TNF-α 

release assay for differentiating active tuberculosis from latent tuberculosis infection// 

The Journal of infection. – 2018. – Vol.77. - №4. – P.314-320. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chen+G&cauthor_id=31786694
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wang+H&cauthor_id=31786694
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wang+Y&cauthor_id=31786694
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hofland+RW&cauthor_id=29334817
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bossink+AWJ&cauthor_id=29334817
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nierkens+S&cauthor_id=29334817
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Paardekooper+SPA&cauthor_id=29334817
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=van+den+Broek+BTA&cauthor_id=29334817
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lammers+JJ&cauthor_id=29334817
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=van+Haeften+I&cauthor_id=29334817
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Thijsen+SFT&cauthor_id=29334817
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Soysal+A&cauthor_id=21745017
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bakir+M&cauthor_id=21745017
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118219300726#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118219300726#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118219300726#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118219300726#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118219300726#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118219300726#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118219300726#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118219300726#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118219300726#!
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hajian-Tilaki+K&cauthor_id=24009950
http://www.epidemiolog.net/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+JY&cauthor_id=29746954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Park+JH&cauthor_id=29746954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+MC&cauthor_id=29746954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cha+HH&cauthor_id=29746954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jeon+NY&cauthor_id=29746954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Park+SY&cauthor_id=29746954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+MJ&cauthor_id=29746954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chong+YP&cauthor_id=29746954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lee+SO&cauthor_id=29746954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Choi+SH&cauthor_id=29746954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+YS&cauthor_id=29746954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Woo+JH&cauthor_id=29746954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+SH&cauthor_id=29746954


112 
 

187. Kobashi Y., Shimizu H., Ohue Y., Mouri K., Obase Y., Miyashita N., et al. 

Comparison of T-cell interferongamma release assays for Mycobacterium 

tuberculosis-specific antigens in patients with active and latent tuberculosis// Lung. – 

2010. Vol.188 – P. 283–287. 

188. Lavender T.W., Barrett A., Magee J., Ong E.L.C.  Interferon-γ release assays in the 

diagnosis of active tuberculosis disease in a low-incident setting: a 5-year review of 

data// Clinical Microbiology and Infection. – 2013. – Vol.19. – P.1078–1081. 

189. Du F., Xie L., Zhang Y., Gao F., Zhang H., Chen W., Sun B., Sha W., Fang Y., Jia 

H., Xing A., Du B., Zheng L., Gao M.,  Zhang Z. Prospective Comparison of QFT-GIT 

and T-SPOT.TB Assays for Diagnosis of Active Tuberculosis// Scientific reports. – 

2018. – Vol.8 – №1. – Article. 5882 - P.1-9. 

190. Lalvani A., Pareek M. Interferon gamma release assays: principles and practice// 

Enfermedades infecciosas y microbiología clínica. – 2010. – Vol. 28. – P.245–252. 

191. Cho E., Kwon S., Im S., Sohn I., Song S., Kim H., Kim S. Factors Associated with 

Indeterminate and False Negative Results of QuantiFERON-TB Gold In-Tube Test in 

Active Tuberculosis// Tuberculosis and Respiratory Diseases. – 2012. -Vol.72. – P. 

416–425. 

192. Della Bella C., Spinicci M., Alnwaisri H.F.M., Bartalesi F., Tapinassi S., Mencarini 

J., Benagiano M., Grassi A., D’Elios S., Troilo A., Abilbayeva A., Kuashova D., 

Bitanova E., Tarabayeva A., Shuralev E.A., Bartoloni A., D’Elios M.M. LIOFeron 

TB/LTBI: A novel and reliable test for LTBI and tuberculosis// International Journal 

of Infectious Diseases. – 2020. – V.91. – P. 177-181. 

193. Balcellsa M.E., Ruiz-Tagleb C., Tiznadoa C., Garcíac P., Navesb R. Diagnostic 

performance of GM-CSF and IL-2 in response to long-term specificantigen cell 

stimulation in patients with active and latent tuberculosis infection// Tuberculosis. – 

2018. – Vol. 112. – P. 110-119 

194. Sun Q., Wei W., Sha W. Potential Role for Mycobacterium tuberculosis Specific IL-

2 and IFN-γ Responses in Discriminating between Latent Infection and Active Disease 

after Long-Term Stimulation// PLoSOne. – 2016. – Vol. 11. - №12. – P. e0166501. 

195. You E., Kim M.H., Lee W., Kang S.Y. Evaluation of IL-2, IL-10, IL-17 and IP-10 

as potent discriminative markers for active tuberculosis among pulmonary tuberculosis 

suspects// Tuberculosis. – 2016. – Vol. 99. – P. 100-108.  

196. Kellar K.L., Gehrke J.,  Weis S.E., Mahmutovic-Mayhew A., Davila B., Zajdowicz 

M.J., Scarborough R., LoBue P.A., Lardizabal A.A., Daley C.L.,  Reves 

R.R., Bernardo J., Campbell B.H., Whitworth W.C.,  Mazurek G.H. Multiple 

cytokines are released when blood from patients with tuberculosis is stimulated with 

Mycobacterium tuberculosis antigens// PloSOne. – 2011. – Vol. 6. - №11. – P. e26545. 

197. Yao X., Liu Y., Liu Y., Liu W., Ye Z., Zheng C., Ge S. Multiplex analysis of plasma 

cytokines/chemokines showing different immune responses in active TB patients, 

latent TB infection and healthy participants// Tuberculosis (Edinburgh, Scotland). – 

2017. – Vol. 107. – P. 88-94. 

198. Mamishi S., Pourakbari B., Teymuri M., Rubbo P.-A., Tuaillon E., Keshtkar A. A., 

Mahmoudi S. Diagnostic accuracy of IL-2 for the diagnosis of latent tuberculosis: a 

systematic review and meta-analysis// European journal of clinical microbiology & 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Du+F&cauthor_id=29651163
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Xie+L&cauthor_id=29651163
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhang+Y&cauthor_id=29651163
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gao+F&cauthor_id=29651163
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhang+H&cauthor_id=29651163
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chen+W&cauthor_id=29651163
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sun+B&cauthor_id=29651163
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sha+W&cauthor_id=29651163
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fang+Y&cauthor_id=29651163
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jia+H&cauthor_id=29651163
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Xing+A&cauthor_id=29651163
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Du+B&cauthor_id=29651163
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zheng+L&cauthor_id=29651163
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gao+M&cauthor_id=29651163
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhang+Z&cauthor_id=29651163
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kellar+KL&cauthor_id=22132075
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gehrke+J&cauthor_id=22132075
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Weis+SE&cauthor_id=22132075
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mahmutovic-Mayhew+A&cauthor_id=22132075
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Davila+B&cauthor_id=22132075
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zajdowicz+MJ&cauthor_id=22132075
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Scarborough+R&cauthor_id=22132075
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=LoBue+PA&cauthor_id=22132075
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lardizabal+AA&cauthor_id=22132075
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Daley+CL&cauthor_id=22132075
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Reves+RR&cauthor_id=22132075
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Reves+RR&cauthor_id=22132075
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bernardo+J&cauthor_id=22132075
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Campbell+BH&cauthor_id=22132075
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Whitworth+WC&cauthor_id=22132075
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mazurek+GH&cauthor_id=22132075
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yao+X&cauthor_id=29050777
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liu+Y&cauthor_id=29050777
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liu+Y&cauthor_id=29050777
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liu+W&cauthor_id=29050777
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ye+Z&cauthor_id=29050777
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zheng+C&cauthor_id=29050777
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ge+S&cauthor_id=29050777


113 
 

infectious diseases: official publication of the European Society of Clinical 

Microbiology. – 2014. – Vol. 33. – №12. - P.2111-2119. 

199. Ivanyi J. Serodiagnosis of tuberculosis: due to shift track// Tuberculosis (Edinburgh, 

Scotland). – 2012. – Vol.92. - №1. – P.31-37. 

200. Achkar J.M., Ziegenbalg A.  Antibody responses to mycobacterial antigens in 

children with tuberculosis: challenges and potential diagnostic value// Clinical and 

vaccine immunology. – 2012. – Vol. 19. - №12. – P.1898-1906. 

201. Zhang X., Su Zh., Zhang X., Hu C., Yu J., Gao Q., Wang H. Generation of 

Mycobacterium tuberculosis-specific recombinant antigens and evaluation of the 

clinical value of antibody detection for serological diagnosis of pulmonary 

tuberculosis// International Journal of Molecular Medicine. – 2013. – Vol. 31. – P.751-

757. 

202. Liu C., Zhao Z., Fan J., Lyon C.J., Wu H.-J., Nedelkov D., Zelazny A.M., Olivier 

K.N., Cazares L.H., Holland S.M., Graviss E.A., Hu Y. Quantification of 

circulating Mycobacterium tuberculosis antigen peptides allows rapid diagnosis of 

active disease and treatment monitoring // PNAS. - 2017.- V.114. - №15.- P. 3969-

3974. 

203. Khaertynov K.S., Valeeva A.R., Ivanov A.V., Mukminov M.N., Urazov N.G., 

Khaertynova I.M., Aleksandrova N.M., Moskvicheva A.V., Efimova M.A., 

Akhmadeev R.M., Samigullina E.S., Nabatov A.A., Shuralev E.A. Extraction and 

serological properties of Mycobacterium cell surface and excreted proteins // 

BioNanoScience. - 2018. - V.8. - P. 459-466. 

204. Yu X., Prados-Rosales R., Jenny-Avital E.R., Sosa K., Casadevall A., Achkar J.M. 

Comparative evaluation of profiles of antibodies to mycobacterial capsular 

polysaccharides in tuberculosis patients and controls stratified by HIV status//Clinical 

and Vaccine Immunology. - 2012. - №19. - P.198-208. 

205. Цибулькин А.П., Хаертынова И.М., Уразов Н.Г., Хаертынов К.С. Скрининг 

диагностического потенциала нативных белковых фракций Mycobacterium 

tuberculosis методом иммуноблоттинга// Клиническая лабораторная 

диагностика. - 2016. - Т.61. - № 2. - С. 90-102. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ivanyi+J&cauthor_id=21930430
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Achkar+JM&cauthor_id=23100476
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ziegenbalg+A&cauthor_id=23100476


114 
 

ҚОСЫМША А  

Зерттелушілерге ұсынылған сауалнама  

 

 
 

 



115 
 

 
 

 



116 
 

ҚОСЫМША Ә 

ИФН- өндірілуін бағалайтын ИФТ хаттамасы 

 

 



117 
 

 
 
 



118 
 

ҚОСЫМША Б 

ИЛ-2 өндірілуін бағалайтын ИФТ хаттамасы 

 

 
 

 



119 
 

 

 
 



120 
 

ҚОСЫМША В 

LioDetect TB-ST сынамасының хаттамасы 

 
 



121 
 

ҚОСЫМША Г 

Диссертациялық жұмыс нәтижелерін оқу үдерісіне енгізу актісі 

 

 



122 
 

 

 



123 
 

ҚОСЫМША Ғ 

Диссертациялық жұмыс нәтижелерін оқу үдерісіне енгізу актісі 

 

 
 

 



124 
 

ҚОСЫМША Д 

Анықтама 

 

 
 

 



125 
 

ҚОСЫМША Е 

Анықтама 

 

 


