
ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ 

Բնագետ №1, 2019 39 

ԻՆՔՆԱԻՄՈՒՆԻՏԵՏ 

Ա.Ֆ. Կարապետյան, Ա.Վ. Գրիգորյան, ԵՊՀ  

Համառոտագիր: Ինքնաիմունիտետն այն երևույթն է, երբ իմունային ռեակցիաներ 
են զարգանում օրգանիզմի սեփական հակածինների` ինքնահակածինների դեմ, որոնք 
նույն օրգանիզմի բջիջները կամ մակրոմոլեկուլներն են: Ինքնաիմունային ռեակցիանե-
րում լիմֆոցիտները` կապվելով սեփական բջիջների թաղանթների վրա կամ միջբջջային 
նյութի կազմության մեջ մտնող որոշակի տիպի մոլեկուլների հետ, ակտիվանում են, և 
դրանց գործունեության արդյունքում վնասվում են հյուսվածքային կառուցվածքները, 
առաջանում է բորբոքում:  

Բանալի բառեր՝ ինքնաիմունիտետ, ինքնաիմունային հիվանդություններ 

Կենդանի օրգանիզմների էվոլյուցիայի վաղ փուլերում միաբջիջներից ծագել 
են բազմաբջիջները: Վերջիններիս պատմական զարգացման ընթացքում ձևա-
վորվել են տարբեր ֆունկցիաներ կատարող և տարբեր ուղղություններով տար-
բերակված, միմյանց հետ բարդ փոխազդեցություններ իրագործող բջջային պո-
պուլյացիաներ: Դա կենդանիների աշխարհում մորֆոֆունկցիոնալ առաջըն-
թացի կարևորագույն հատկանիշն է [1-3]:  

Սակայն բազմաբջիջ կենդանիներն ստիպված են մշտապես պայքարել ար-
տաքին միջավայրից սեփական օրգանիզմին վնասող նյութերի և էակների 
մուտք գործելուն դեմ: Անհրաժեշտ է նաև ոչնչացնել օրգանիզմի ներքին միջա-
վայր արդեն ներթափանցած օտար վնասակար նյութերը: Բազմաբջիջ օրգա-
նիզմներն իրենց կյանքի ընթացքում կարիք ունեն ազատվելու սեփական վնաս-
ված կամ իրենց կենսաբանական բոլոր ծրագրերն իրացրած բջիջներից: Եվ դա 
դեռ բոլորը չէ: Կա մի լուրջ վտանգ ևս, որը մշտապես սպառնում է բազմաբջիջ 
օրգանիզմների ամբողջականությանը և անհատական զարգացման ընթացքում 
դրանց կենսաբանական կայունությանը: Դա մարմնական բջիջների՝ մուտացի-
աների ենթարկվելու հատկությունն է: Մուտացիաների հետևանքով առաջանում 
են բջիջներ, որոնք գենետիկորեն օտար են և հաճախ` վտանգավոր: Մուտա-
ցիաների մոտավոր հաճախության հաշվարկից հետևում է, որ բազմացող 10 
միլիոն բջիջներից մեկում սովորաբար մուտացիա է կատարվում: Այստեղից հե-
տևում է` որքան մեծաքանակ են օրգանիզմի բջիջները, այնքան ավելի բարձր է 
նրանում մուտացիաների ծագման ռիսկի մակարդակը: Այսպիսով, մուտացիա-
ների ծագման ռիսկի մեծացումը բազմաբջջայնության զարգացման հետևանքն 
է: Դա մի յուրատեսակ տուրք է բազմաբջջայնության ստեղծած բազմաթիվ 
առավելությունների համար: Ահա թե ինչու կենդանիների էվոլյուցիան ուղեկցվել 
է այնպիսի մեխանիզմների ձևավորմամբ, որոնք կարող են դիմագրավել մու-
տացիաների անընդհատ հոսքին և արգելել դրանց կուտակումն օրգանիզմում: 
Եթե չստեղծվեին այդ մեխանիզմները, էվոլյուցիան կանգ կառներ այն 
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մակարդակի վրա, երբ օրգանիզմները կազմված էին փոքրաթիվ և վերար-
տադրման փոքր տևողությամբ բջիջներից: 

Կենդանիների առաջընթաց էվոլյուցիայի ընթացքում ստեղծվել են բազմա-
թիվ պաշտպանական մեխանիզմներ, որոնք իրենց զարգացման ամենաբարձր 
աստիճանին հասել են կաթնասունների և մարդու օրգանիզմում: Դրանց թվին 
են պատկանում, նախ և առաջ, բնական դիմադրողունակությունն ապահովող 
գործոնները՝ ծածկութային հյուսվածքների կատարելությունը, ֆագոցիտոզը, 
պինոցիտոզը1, ֆիզիոլոգիական տարբեր հարմարանքները, օրինակ, կոմպլե-
մենտի համակարգը2 և ներքին միջավայրի հեղուկներում առկա պաշտպանա-
կան բնույթի զանազան սպիտակուցային նյութերը:  

Բազմաբջիջ կենդանիների գոյատևումն ապահովող կենսաբանական կա-
րևորագույն հատկություններից մեկն էլ այն իմունիտետն է, որն իրագործվում է 
հատուկ բջիջների՝ լիմֆոցիտների գործունեությամբ, որոնք ապահովում են 
օտարածինն ու վնասակարը ճանաչելու և զանազանելու հատուկ մոլեկուլային 
մեխանիզմների իրագործումը: Լիմֆոցիտների այս ունակության հիմքում ինք-
նատիպ գեներն են և դրանց վերահսկողության տակ սինթեզվող մոլեկուլները: 

Իմունիտետի ռեակցիաներն իրագործվում են այն դեպքերում, երբ օրգանիզ-
մի ներքին միջավայրում հայտնվում է օտարածին նյութ՝ բակտերիաներ, վիրուս-
ներ, մուտացիաների հետևանքով փոփոխված սեփական բջիջներ, փոխպատ-
վաստված օրգաններ կամ հյուսվածքներ, օրգանիզմի ներքին միջավայր ներ-
թափանցած միացություններ: 

Իմունիտետն ապահովում է անհատական զարգացման ընթացքում օր-
գանիզմի կենսաբանական կայունությունը: Իսկ դա միանգամայն անհրաժեշտ է 
ժառանգական նյութը մի սերնդից մյուսին փոխանցելու, սերունդների շարքում 
գենոմի հաստատունության և տեսակի պահպանման համար: 

Հակածիններ են անվանում այն նյութերը, որոնք օրգանիզմի ներքին միջա-
վայր ընկնելիս առաջ են բերում իմունային պատասխան: Ըստ ժամանակակից 
պատկերացումների՝ կարելի է հակածին անվանել ամեն մի նյութ, որը կարող են 
մենահատուկ կերպով ճանաչել ձեռքբերովի իմունիտետի համակարգի տար-
րերը՝ B կամ T լիմֆոցիտները, կամ միաժամանակ այդ երկու բջիջները: Դրան 
հաջորդում են օրգանիզմում ընթացող ռեակցիաները, որոնք ուղղված են հակա-
ծինը վերացնելուն: 

                                                 
1 Ֆագոցիտոզը և պինոցիտոզը նման, սակայն, ինքնուրույն բջջային ռեակցիաներ են՝ 
նպատակաուղղված վնասակար լուծված մակրոմոլեկուլների, ինչպես նաև գենետիկորեն 
օտար կամ սեփական, փոփոխված բջիջների վնասազերծմանը:  
2 Կոմպլեմենտի համակարգն արյան պլազմայում սպիտակուցների խումբ է՝ օժտված 
մանրէասպան հատկություններով: 
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Հակածիններն օժտված են մի քանի կարևոր հատկություններով: Դրանց 
թվին են դասվում գենետիկական օտարածնությունը և մենահատուկ լինելը 
[4,5]:  

Ինքնաիմունիտետ են անվանում այն երևույթը, երբ իմունային ռեակցիաներ 
են զարգանում օրգանիզմի սեփական հակածինների` ինքնահակածինների դեմ, 
որոնք նույն օրգանիզմի բջիջները կամ մակրոմոլեկուլներն են [2]: 

Ինքնաիմունային ռեակցիայում լիմֆոցիտները` կապվելով սեփական բջիջնե-
րի թաղանթների վրա կամ միջբջջային նյութի կազմության մեջ մտնող որոշակի 
տիպի մոլեկուլների հետ, ակտիվանում են, և նրանց գործունեության արդյուն-
քում վնասվում են հյուսվածքային կառուցվածքները, առաջանում է բորբոքում 
[1,2,4,6]:  

Ինքնաիմունիտետն ինքնապահպանվող գործընթաց է, որը դրսևորվում է 
ինքնաիմունային հիվանդությունների տեսքով: Ընդ որում, կախված այն բանից, 
թե տվյալ ինքնահակածինն ինչ տեղադրություն և տարածվածություն ունի օր-
գանիզմում, հիվանդությունը կարող է կապված լինել առանձին օրգանի հետ, 
կամ ունենալ համակարգային բնույթ:  

Ինքնաիմունային հիվանդությունները սովորաբար քրոնիկ բնույթ են կրում, 
քանի որ դրանք հարուցող ինքնահակածինները մշտապես առկա են օրգանիզ-
մում: 

Ինքնաիմունային ռեակցիաների իրականացման հետևանքով հյուսվածքային 
կառուցվածքների վնասմանը հանգեցնող մեխանիզմները նույնն են, ինչ որ 
օտար հակածինների վնասազերծմանն ուղղված իմունաբանական գործընթաց-
ների դեպքում է: Ահա թե ինչու այն գործոնները, որոնք ճնշում են իմունային 
պատասխանը, ինքնաիմունային հիվանդությունների վրա ունեն բուժիչ ազդե-
ցություն, իսկ իմունային ռեակցիաները խթանող գործոնները նպաստում են 
ախտաբանական գործընթացների զարգացմանը [1-3]: 

Ինքնաիմունային ռեակցիաները կարող են իրականացվել հակամարմինների 
միջոցով, որի հետևանքով գործի են դրվում ֆագոցիտոզը, բջջասպան ռեակ-
ցիաները, ակտիվանում է կոմպլեմենտի համակարգը, պարարտ բջիջների և 
բազոֆիլ լեյկոցիտների (հատիկավոր լեյկոցիտների տարատեսակ) ակտիվաց-
ման հետևանքով տեղի են ունենում անոթային ռեակցիաներ:  

Ինքնաիմունային ռեակցիաները կարող են իրականացվել նաև T լիմֆոցիտ-
ների տարբեր ենթապոպուլյացիաների` բջջասպան T լիմֆոցիտների, բորբոք-
ման (Th1) T լիմֆոցիտների միջոցով: Հետևանքը լինում է, համապատասխանա-
բար, թիրախ բջիջների քայքայումը և մակրոֆագերի ակտիվացումը: 

Բերենք ինքնաիմունային հիվանդությունների մի քանի օրինակ. 
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1.  Ինքնաիմունային հեմոլիզային սակավարյունություն: Այս հիվանդության 
հարուցման համար որպես հակածին հանդես է գալիս էրիթրոցիտների թաղան-
թի վրա առկա ռեզուս-գործոնը: Այդ հակածնի դեմ սինթեզվող հակամարմին-
ները, կապվելով էրիթրոցիտների թաղանթին, ակտիվացնում են կոմպլեմենտը, 
օպսոնացնում3 են էրիթրոցիտներին, որի հետևանքով դիտվում է մակրոֆագերի 
ակտիվացում և ֆագոցիտոզ, էրիթրոցիտների քայքայում: Զարգանում է սա-
կավարյունություն (նկ.1):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 1 Ինքնաիմունային հեմոլիզային սակավարյունություն 

2. Գուդպասչերի համախտանիշ: Որպես ինքնահակածին է ծառայում չոր-
րորդ տիպի կոլագենը, որն առկա է հիմային թիթեղների կազմում: Այդ հակած-
նի դեմ սինթեզվող հակամարմինների միջոցով զարգանում են բորբոքման պրո-
ցեսներ, որոնք առանձնապես վտանգավոր են դառնում երիկամների մազանո-
թային կծիկներում և թոքաբշտիկների մազանոթներում: Հիվանդագին երևույթ-
ները զարգանում են երիկամներում և թոքերում (նկ.2): 

3. Գրեյվսի հիվանդություն (ինքնաիմունային հիպերթիրեոդիտ): Հակամար-
միններ են սինթեզվում վահանաձև գեղձի բջիջների այն ընկալիչի դեմ, որն 
ընդունում է հիպոֆիզի թիրեոտրոպ հորմոնի ազդանշանը: Հետևանքը լինում է 
վահանաձև գեղձի գերֆունկցիան (նկ.3): 
 
 

                                                 
3 Օպսոնացում են անվանում այն երևույթը, երբ որևէ սպիտակուց, կապվելով մանրէի 
հետ, հնարավորություն է ստեղծում, որ ֆագոցիտ բջիջը նրան ֆագոցիտոզի ենթարկի: 

Մեմբրանի վրա 
գրոհող համալիր 

Օսմոտիկ 
լիզիս 

Օպսոնացում 

Հակամարմին
Հակածին

Fc-ընկալիչ

Մակրոֆագ Ֆագոցիտոզ

Կոմպլեմենտ
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Նկ. 2 Գուդպասչերի համախտանիշ 

4. Առաջնային միքսեդեմա, կամ Հաշիմոտոյի հիվանդություն: Որպես ինք-
նահակածին ծառայում է վահանաձև գեղձի թիրեոիդային պերօքսիդազը: Սին-
թեզվող հակամարմինների ազդեցության հետևանքով ճնշվում է հորմոնների 
արտազատումը, վահանաձև գեղձը մեծանում է և  բորբոքվում (նկ.3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Նկ. 3 Հաշիմոտոյի և Գրեյվսի հիվանդություններ 

 

Հիվանդ թոք Առողջ թոք

Առողջ երիկամ Հիվանդ երիկամ 

Հաշիմոտոյի հիվանդություն

Իֆն- 
Գրեյվսի հիվանդություն Իլ-4 

Իլ-10

cFLIP և BCL-XL  

ընկալիչներով 
վերազինված 

Բջիջների գոյատևումԲջիջների մահ

Մահվան 
ընկալիչ 

Թիրոիդ 
բջիջ 

Կասպազներով 
և CD4-ով  

վերազինված 

Մահվան 
լիգանդ 
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5. Հիպոգլիկեմիայի համախտանիշ: Հակամարմիններ են սինթեզվում ին-
սուլինային այն ընկալիչի դեմ, որի միջոցով խթանվում է ինսուլինի սինթեզը: 
Հետևանքը լինում է հիպոգլիկեմիան` արյան մեջ գլյուկոզի քանակի նվազումը: 

6. Ինսուլինից չկախված (երկրորդ տիպի) շաքարախտ:  Հակամարմիններ 
են սինթեզվում ինսուլինային այն ընկալիչի դեմ, որը ճնշում  է ինսուլինի արտա-
զատումը: Հետևանքը լինում է հիպերգլիկեմիան` արյան մեջ գլյուկոզի քանակի 
մեծացումը (նկ.4): 

7. Ինսուլինից կախված (առաջին տիպի) շաքարախտ: Ենթաստամոքսային 
գեղձի ինսուլին սինթեզող բջիջները թիրախ են դառնում բջջասպան (ցիտոտոք-
սիկ) T լիմֆոցիտների համար: Այդ բջիջների քանակության կտրուկ նվազման 
հետևանքով խիստ պակասում է ինսուլինի սինթեզը, զարգանում է հիպերգլիկե-
միա (նկ.4):  

 

Նկ. 4 Շաքարախտ 

8. Համակարգային կարմիր գայլախտ: Որպես ինքնահակածիններ հան-
դես են գալիս ԴՆԹ-ն, հիստոնները, ռիբոսոմները և այլն, որոնց դեմ սինթեզ-
վող հակամարմիններն իմունային համալիրներ են առաջացնում երիկամային 
կծիկներում, անոթների շուրջը, հոդերում: Զարգանում են բորբոքային գործըն-
թացներ (նկ.5):  
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Նկ. 5. Համակարգային կարմիր գայլախտ 

9. Ցրված սկլերոզ: Որպես ինքնահակածին հանդես է գալիս միելինի հիմ-
նական սպիտակուցը` նյարդային հյուսվածքի պրոտեոլիպիդային սպիտակուցը: 
Ակտիվանում են Th1 լիմֆոցիտները, որի հետևանքով զարգանում են նյարդային 
համակարգի գործունեոոթյան տարբեր խանգարումներ, կաթվածներ (նկ.6): 

 
Նկ. 6 Ցրված սկլերոզ 

10. Ծանր միաստենիա: Հակամարմիններ են սինթեզվում մկաններում ացե-
տիլխոլինի ընկալիչի դեմ, որի հետևանքով խախտվում է նյարդային ազդակի 
փոխանցումը: Զարգանում է ծանր մկանային թուլություն: Ախտաբանական 
գործընթացի զարգացմանը մասնակցում են նաև T լիմֆոցիտները (նկ.7):  
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Նկ. 7. Ծանր միաստենիա 

Ինքնաիմունային հիվանդություններ կարող են զարգանալ նաև այն դեպքե-
րում, երբ այս կամ այն պատճառով խաթարվում է լիմֆոցիտների ապոպտոզը: 
Օրինակ` պարզվել է, որ հոդերի ռեվմատոիդային բորբոքումը կարող է ծագել 
այն պատճառով, որ հոդախոռոչներում T լիմֆոցիտները ժամանակին ապոպ-
տոզով չեն մահանում, այլ նրանց կենսունակությունը երկարաձգող ազդանշան-
ներ են ստացվում հոդերի ինչ-որ պատճառներով վնասված ֆիբրոբլաստներից: 
Նկարագրված է մարդու լիմֆոցիտների Fas ընկալիչի գենի արատի հետևանքով 
առաջացող հիվանդություն, որի դեպքում խանգարվում է լիմֆոցիտների բոլոր 
կլոնների ապոպտոզը, զարգանում է լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդություն:  

Ընտանեկան վերլուծությունները վկայում են ինքնաիմունային հիվանդու-
թյունների զարգացման նկատմամբ մարդկանց հակվածության ժառանգական 
բնույթի մասին: Գենետիկական ուսումնասիրությունները շատ դեպքերում բա-
ցահայտել են այդ հակվածության և MHC-ի գեների միջև կապը: Օրինակ` ինսու-
լինային շաքարախտի նկատմամբ հակվածությունը դրսևորվում է, երբ DQ գենի 
արգասիք մոլեկուլում ասպարագինաթթվին փոխարինում է վալինը, սերինը 
կամ ալանինը: Ինքնաիմունային հիվանդությունների զարգացումը պայմանա-
վորված է նաև ոչ գենետիկական գործոններով: Դրանցից են օրգանիզմի 
տարիքը, սեռը: Կանայք ավելի մեծ հակվածություն ունեն այդ հիվանդություն-
ների նկատմամբ [1,6]:  

Այսպիսով, թեև իմունիտետի ռեակցիաներն իրագործվում են օտարածին 
հակածինների առակայության պայմաններում, սակայն իմունիտետի համակար-
գի խաթարումների հետևանքով կարող են զարգանալ ինքնաիմունային ռեակ-
ցիաներ սեփական հակածինների դեմ: 
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Նկ.8.   Հակամարմինների տեսակներ 
 

 
 
 

Հակա-ԴՆԹ հակամարմիններ 
(x150) (համակարգային կարմիր 

գայլախտ) 

Հակա-ԴՆԹ հակամարմիններ 
(x435) հոմոգեն ներկում 

Կորիզակներ (օրինակ՝ 
ֆիբրիլարին) 

Խոշոր բծեր (խառը շարակ-
ցահյուսվածքային հիվանդություն, 

համակարգային կարմիր գայլախտ) 

Մանր բծեր (Շեգրենի համախտա-
նիշ, համակարգային կարմիր 

գայլախտ) 

Հակացենտրոմերային հակա-
մարմիններ (համակարգային 

սկլերոդերմիա) 

PM-Sci հակամարմիններ 
(սկլերոդերմիա, միոզիտ) 

Բաժանման իլիկի դեմ 
հակամարմիններ 

Մանր բծեր (Շեգրենի սինդրոմ, 
համակարգային կարմիր 

գայլախտ) 

Հակա-PNCA հակամարմիններ Հակամիտոքոնդրիումային 
հակամարմիններ 

Հակա-Jo-1 հակամարմիններ 
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Резюме 

Аутоиммунитет 

А.Ф. Карапетян, А.В. Григорян, ЕГУ 

Аутоиммунитет - способность иммунной системы распознавать и атаковать 
клетки собственного организма. Аутоиммунные заболевания - класс разнород-
ных по клиническим проявлениям заболеваний, развивающихся вследствие па-
тологической выработки аутоиммунных антител или размножения аутоагрессив-
ных клонов киллерных клеток против здоровых, нормальных тканей организма, 
приводящих к повреждению и разрушению нормальных тканей и к развитию 
аутоиммунного воспаления. 

Ключевые слова: аутоиммунитет, аутоиммунные заболевания 
 

Summary 
Autoimmunity 

A.F. Karapetyan, A.V. Grigoryan, YSU 

Autoimmunity is the system of immune responses of an organism against its own 
healthy cells and tissues. Autoimmune diseases is a class of diseases that are 
different in clinical manifestations, developing as a result of the pathological 
production of autoimmune antibodies or reproduction of autoaggressive clones of 
killer cells against healthy, normal tissues of the body, leading to damage and 
destruction of normal tissues and to the development of autoimmune inflammation. 

Keywords: autoimmunity, autoimmune diseases 




