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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Описанията на таласемичната костна болест от първото съобщение на 

заболяването от Cooley през 1925 година до наши дни, позволяват да бъдат 
проследени различните ú по тежест модели – от тежки костни деформации и 
ранни фрактури, до добре контролирани пациенти с лекостепенен дефицит 
на костна маса и дори нормална костна минерална плътност (КМП). Макар 
че в нашето съвремие вече не се наблюдават тежките костни поражения, 
свързани с това заболяване, проблемът за ниската КМП, като биомеханичен 
елемент с влияние върху костната здравина, остава предизвикателство. По 
литературни данни, честотата на синдрома на остеопения/остеопороза 
(СОО) при добре лекувани пациенти с таласемия майор (ТМ) от различни 
етноси и расова принадлежност, независимо от пола, е приблизително 40-
50%. Leung и екип през 2004 г. представят данни за остеопороза на спинално 
ниво при 62% от 53 изследвани китайски пациенти на средна възраст 14 
години. Ирански екип съобщава честота на СОО при ТМ до 65,6% сред група 
от 326 пациенти. При проспективно изследване на 42 индийски пациенти с 
ТМ, Меrchant и екип, 2010 год. установяват СОО до  незавидните 80% от 
пациентите. Преди ерата на хипертрансфузионна и хелаторна терапия, 
костните фрактури сред пациентите с ТМ и ТИ се съобщават с честота около 
50%, мултипленост и почти винаги с трайни остатъчни тежки деформации. 

Това води до инвалидизиращи последици, с ограничение на възможността 
за нормална социална интеграция на тези хора. Характеристиката на СОО 
при пациентите с ТМ и таласемия интермедия (ТИ) се различава от тази на 
СОО при общата популация. Докато при последната основните рискови 
фактори са пол и възраст, то СОО и фрактурният риск при пациентите с ТМ 
и ТИ са резултат от по-комплексни патогенетични връзки. Различията с 
общата популация се свеждат до по-младата възраст на пациентите, 
значителният брой рискови фактори с отношение към костната загуба, 
отговора към лечението с медикаменти за повлияване на костната 
деструкция или стимулиране на костния синтез.    



6 
 

II. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА СОО ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ С 
ТАЛАСЕМИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА 

ПРОБЛЕМА ПРИ БЪЛГАРСКИТЕ ПАЦИЕНТИ 
 
1. Актуалност на проблема СОО при пациентите с таласемия. 

Данните от чуждестранни научни източници относно проблема остеопороза 
и връзките ú с базисните параметри на таласемичното заболяване се 
основават предимно на клинични наблюдения и емпирични хипотези за 
тяхното водещото влияние. По наши познания, липсват данни, които да 
определят рисковите пациенти, застрашени от значима загуба на КМП или 
настъпване на фрактурни събития. Повечето автори отправят 
изследователския си интерес към влиянието на ендокринните отклонения 
върху формирането на ниската КМП, но дори и в тази област на интерес, 
резултатите от различните проведени изследвания са нееднопосочни и дори, 
в някои случаи, противоречиви.  

2. Основания за разработването на проблема в български условия. 
България е сред страните с висока честота на таласемична болест. До този 
момент българските пациенти с ТЗБТ не са анализирани задълбочено по 
отношение на т. нар. таласемия-свързана костна болест. Няма проведени 
изследвания, както за честотата на фрактурните събития, така и за честотата 
и тежестта на СОО при тази специфична група пациенти. Това, заедно с 
нееднопосочните данни, идващи от чуждестранната литература, даде 
основание за разработване на настоящия дисертационен труд.  

 
III. НАУЧНА ИДЕЯ  

Освен познатите механизми, отговорни за загуба на костна маса при 
общата популация, при пациентите с ТМ и ТИ огромна роля оказват и 
специфични за заболяването и неговото лечение рискови фактори. Тежестта 
на анемичния синдром, екстрамедуларната хематопоеза, желязното 
свръхнатоварване и видът на хелаторния медикамент оказват тежест в 
развитието на СОО при ТМ и ТИ. Определянето на значимите от тях ще 
повлияе върху специфичния подход в профилактиката, ранната диагностика 
и лечението на СОО при тази група. 

 
IV. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

1. Цел на научното изследване: Да се характеризират честотата, 
тежестта и патогенетичните връзки на СОО при възрастни български 
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пациенти с трансфузионно-зависима бета-таласемия със специфични 
параметри на заболяването и неговите усложнения.   

2. Задачи на научното изследване: 
2.1. Да се определят и сравнят показателите на КМП на спинално ниво 

и бедрена шийка, и маркерите на костен метаболизъм (ß-КВ, ОК, ОПГ, 
РАНКЛ, склеростин) между: 

1) пациентите с ТЗБТ от двата пола и съответни по пол, възраст и 
антропометрични характеристики здрави контролни лица;  

2) жените с ТЗБТ и мъжете с ТЗБТ (сравнение по пол); 
3) пациенти с ТМ и ТИ (сравнение по тежест на заболяването); 
4) да се анализира влиянието на показателите възраст, ръст и ИТМ 

върху стойностите на Z-скоровете на спинално ниво и ниво бедрена шийка. 
2.2. Да се определи честотата на СОО при пациентите с ТЗБТ. 
2.3. Да се анализира връзката между КМП и следните маркери на костен 

метаболизъм при пациентите с ТЗБТ: ß-КВ, ОК, ОПГ, РАНКЛ, склеростин.     
2.4. Да се анализира връзката на КМП и молекулите на костния 

метаболизъм, показали значима корелация с тях със следните таласемия-
специфични и ендокринни параметри при пациентската група: 

1) средно претрансфузонно хемоглобиново ниво; 2) среден брой 
еритробласти и тромбоцити в периферна кръв; 3) стойност на серумния 
феритин; 4) чернодробен железен товар; 5) сърдечен железен свръхтовар;  
6) спленектомичен статус; 7) носителство на HCV; 8) годишна 
трансфузионна нужда; 9) вид на хелаторния режим; 10) гонадна функция, 
паратиреоидна функция; 11) серумно ниво на 25(ОН)D. 

2.5. Да се анализират фрактурните събития при пациентите с ТЗБТ: 
2.5.1. Да се определи честотата на фрактурните събития при пациентите 

с ТЗБТ;  
2.5.2. Да се потърсят рискови фактори за тежка остеопороза т.е. с 

настъпила остеопоротична фрактура; 
2.6. Да се анализира едногодишната динамика в КМП и да се потърсят 

рискови фактори относно тази динамика; 
2.7. Да се разработят препоръки за проследяване, диагностика, 

профилактика и лечение на СОО при българските пациенти с бета-таласемия 
майор и интермедия. 
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V. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 

По характер проучването е диагностично и  контролирано.  
1. Обекти на изследването. 
1.1. Определяне на КМП. При пациентите и здравите контролни лица 

чрез DXA (двойно-енергийна рентгенова абсорбционна дензитометрия) 
метод са изследвани КМП в г/см2, Т и Z-скорове на следните зони: 1) тела 
на лумбални прешлени (Л1-Л4); 2) бедрена шийка. При пациентите с ТЗБТ 
посочените измервания са осъществени повторно във втора визита, 
проведена 12 месеца след първата. 

1.2. Определяне на серумните нива на биохимични маркери на 
костния кръговрат. И при двете групи еднократно при първата визита са 
изследвани серумните нива на следните маркери на костен кръговрат: ß-КВ, 
OК, РАНКЛ, ОПГ, склеростин. 

2. Единици на наблюдение. За единица на наблюдение е приет всеки 
пациент/контрола, отговарящ на включващите и изключващи критерии.   

2.1. Брой и структурно разпределение на изследваните лица по 
основни характеристики. В периода м. април 2017 - м. май 2018 са 
изследвани и проследени общо 92 лица, разпределени както следва: 62-ма 
пациенти с трансфузионно зависима бета таласемия и 30 клинично здрави 
доброволци. Здравите контроли са подбрани сред здрави лица, съизмерими 
с изследваната популация по възраст и антропометрични данни. 

2.2. Включващи и изключващи критерии. 
2.2.1. Като включващи критерии за подбор на пациентската група се 

определиха: 1) възраст > 18 г.; 2) бета-таласемичен синдром, потвърден поне 
с електрофоретично изследване на хемоглобин; 3) подписано писмено 
информирано съгласие за участие в проучването. 

2.2.2. Изключващите критерии за цялата изследвана група са:  
1) възраст < 18 години; 2) анамнеза за фамилни костни заболявания;  
3) автоимунни заболявания; 4) продължителна употреба на кортикостероиди; 
5) съпътстващо малигнено заболяване; 6) диабет; 7) съмнение за хроничен 
възпалителен процес; 8) клинично изявено бъбречно заболяване;  
9) приложение на бифосфонат или денозумаб през последните 2 години.  

2.3. Планирани визити за провеждане на изследванията. За целта на 
проучването таргетната група пациенти е проследена проспективно в 
рамките на две планирани визити, както следва: 

Визита 1: Снемане на актуални антропометрични данни, подробна 
анамнеза за оценка на включващи/ изключващи критерии, отбелязване на 
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фрактурните събития; първо изследване на КМП на пациенти/здрави 
контроли чрез DXA метод; колекция и съхранение на серум за изследване на 
определените за целите на изследването биохимични индикатори на костен 
синтез и резорбция. 

Визита 2: Контролно DXA изследване при групата пациенти, на 12-я 
месец спрямо първото.  

2.4. Документация и информационни източници. Научната 
концепция на докторската теза е разгледана и одобрена на заседание на 
Комисията по Научна етика към МУ – Пловдив, с протокол № 02 
/30.03.2017г. От всички участници в изследването е получено писмено 
информирано съгласие за участие. Социодемографските и здравни данни на 
участниците в проучването са отразени в индивидуални карти.  

2.5. Методи на изследване  
2.5.1. Антропометрични измервания. Ръстът и килограмите са 

измерени с електронен ръстомер модел SECA, а телесното тегло – с 
електронна теглилка по БДС. Индексът на телесна маса (ИТМ) на всеки 
участник е изчислен по формулата: ИТМ = тегло (kg) / ръст (m)2 

2.5.2. Документален метод. От наличната документация на пациентите 
са извлечени данни за таласемия-свързаните характеристики на 
заболяването: хематологични параметри (претрансфузионен хемоглобин; 
брой периферни еритробласти; брой тромбоцити); биохимични параметри 
(феритин, калций, фосфор); хормони (TSH, свободен Т4, ПТХ, естрадиол, 
общ тестостерон, FSH, LH); HCV статус. Данните за чернодробния 
свръхтовар са събрани чрез преглед на резултати от MRI T2* или MRI 
FerriScan измервания (с давност до 1 година), като стойността на 
чернодробния железен товар е представена в mg/g dw, а за сърдечния 
железен товар – във време на релаксация (T2* ms)  

2.5.3. Образни изследвания. DXA бе използвана за измерване на 
костната минерална плътност 

2.5.4. Определяне на серумните нива на маркерите на костен 
кръговрат. Венозна кръв на гладно в часовия диапазон между 08:00 и 09:00 
часа е взета от всички пациенти и от контролните лица. Денят на вземане на 
венозната проба при еугонадните жени и тези, приемащи ХЗТ, бе определен 
да бъде между 3-я и 5-я ден на менструалния цикъл. При хипогонадните 
жени без ХЗТ и при мъжете пробите са взети без изисквания относно ден. 
След центрофугиране, пробите са замразени до 60 минута от вземането и са 
съхранени на −80°C до момента на анализа. Enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA) метод е използван за определяне на серумните нива на ß- КВ, 
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ОК, РАНКЛ, ОПГ, склеростин и 25(ОН)D при всички изследвани лица. При 
всички изследвания са спазени изискванията и протоколите на съответните 
производители за провеждане на изследванията.  

2.5.5. Статистически методи. Статистическата обработка на данните е 
съобразена с вида на данните (номинални, ординални, интервални, 
относителни) и разпределението на величините. Величините измерени по 
продължителни скали бяха проверени за симетричност и нормалност на 
разпределението чрез теста на Шапиро-Уилк (Shapiro-Wilk test). Нормално 
разпределение бе прието при липса на статистическа значимост според теста 
на Шапиро-Уилк (p>0.05) и стойности на асиметричност в рамките на 
допустимия диапазон (-1/+1). При продължителни величини с нормално 
разпределение са използвани параметрични статистически методи, а при 
липса на нормално разпределение са приложени непараметрични 
статистически анализи. Номинални, ординални и бинарни величини са 
обработени чрез честотен анализ и представени в брой и процент. 
Параметрите, измерени по продължителни скали с нормално разпределение, 
са представени като средно-аритметични стойности±стандартното 
отклонение. При тях са приложени следните параметрични анализи: т-тест 
за независими извадки за съпоставка на две независими групи; 
корелационния анализ на Пирсън за изследване на връзката между две 
продължителни, нормално разпределение величини. При продължителни 
величини с асиметрично разпределение са използвани следните 
непараметрични методи: медиана и диапазон между минимална и 
макслимална стойност, Ман-Уитни Ю тест, за съпоставка на две независими 
групи; ранговата корелация на Спирмaн за изследване на връзката между две 
величини с несиметрично разпределение и/или измерени по ординална 
скала. При величини, представени по номинални, бинарни или ординални 
скали са приложени непараметрични статистически анализи: честотен 
анализ, Хи-квадрат за установяване на асоциация между величини измерени 
по номинални или ординални скали; теста на Фишер за съпоставка на 
пропорции; бинарна логистична регресия; ROC крива с площ под кривата, 
сенситивност, специфичност и гранична критериална стойност.  

Статистическа значимост е отчетена при допустимо ниво на грешка 
алфа (alpha) = 0.05 (p<0.5). Анализът на данните е извършен със 
статистическата програма IBM SPSS, версия 26 (2018), специализираната 
програма за медицински анализи MedCalc версия 19.0.7 (2019) и 
статистическата програмата Minitab версия 18.1 (2017). 
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VI. РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Обща характеристика на участниците в изследването 
1.1. Демографски и антропометрични данни на пациентите с ТЗБТ 

и здравите контроли. Преди провеждане на целевите анализи, 
съпоставихме ТЗБТ пациентите и здравите контроли относно следните 
показатели: възраст, полово разпределение, ръст, тегло и индекс на телесна 
маса (ИТМ). Използвахме теста Хи-квадрат за съпоставка на половото 
разпределение и т-тест за независими извадки за останалите параметри. 
Между ТЗБТ пациентите и здравите контроли не се установи значима 
разлика относно възраст (p=0.483); полово разпределение (p=0.885); ръст 
(p=0.071); тегло (p=0.108); и ИТМ (p=0.947).  

 
1.2. Бета таласемия-свързани характеристики на ТЗБТ пациентите  
На Таблица 1 са представени таласемичните параметри на пациентите с 

ТЗБТ.  
Резултатите са представени за цялата група от ТЗБТ пациенти и отделно 

за ТМ и ТИ подгрупите. При всички величини, с изключение на средната 
годишна трансфузионна нужда, се установиха сходни стойности между ТМ 
и ТИ пациентите, без значима разлика (p>0.05 за всички съпоставки).  

 
Таблица 1. Бета таласемия-свързани характеристики на ТЗБТ пациентите 
Параметри  Общо 

ТЗБТ 
(n=62) 

Подгрупи 
TM 

(n=47) 
TИ 

(n=15) 
p 
 

ПреХб г/л  
Медиана  
(Мин-Мах) 

 
78 

(53.50-105) 

 
82 

(53.50-105) 

 
74.90 

(66-95) 

 
0.117u 

ПерЕрбл x10^9/л 
Медиана  
(Мин-Мах) 

 
19 

(0-147) 

 
14 

(0-147) 

 
23.90 

(8.50-61) 

 
0.263 u 

Тромб. x10^9/л 
( �̅� ± SD) 

 
640.45±275 

 
643.74±288 

 
630.13±241 

 
0.869t 

Средна годишна трансфу-
зионна нужда (мл/кг)  
Медиана  
(Мин-Мах) 

 
 

190 
(50-290) 

 
 

190 
(120-290) 

 
 

130 
(50-210) 

 
 

0.000u** 

СФ нг/мл 
Медиана  
(Мин-Мах) 

 
1000 

(146-10000) 

 
1200 

(150-10000) 

 
800 

(146-5000) 

 
0.233 u 
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ЧЖТ мг/г с.в. 
(Сухо вещество) 
Медиана 
(Мин-Мах) 

 
 

11.95 
(1.03-48.10) 

 
 

11.90 
(1.03-48.10) 

 
 

12.35 
(4.40-29.60) 

 
 

0.515 u 

СЖТ (Т2*/мсек) 
Медиана 
(Мин-Мах) 

 
31.80 

(4.99-41.22) 

 
30.38 

(4.99-41.22) 

 
32 

(23.22-35.70) 

 
0.455 u 

Спленектомия 
Брой (%) 

 
45(72.6%) 

 
36(76.6%) 

 
9(60%) 

 
0.318f 

Хелаторен режим 
o Десферал 
o Деферипрон 
o Деферазирокс 
o Комбиниран 

 
3 (5%) 

8 (13%) 
42 (70%) 
7 (12%) 

 
1 (2.1%) 
6 (12.8%) 

34 (72.3%) 
6 (12.8%) 

 
2 (15.4%) 
2 (15.4%) 
8 (61.5%) 
1 (7.7%) 

 
 

0.286c 

Носителство на Хепатит 
С вирус 
Брой (%) 
o Не 
o Да  

 
 
 

48 (77.40%) 
14 (22.60%) 

 
 
 

34 (72.30%) 
13 (27.70%) 

 
 
 

14 (93.30%) 
1  (6.70%) 

 
 
 

0.155 f 

�̅� – средноаритметична стойност; SD – стандартно отклонение; Мин.- Макс. – 
Минимална-Максимална стойност; ПреХб – хемоглобин; ПерЕрбл – еритробласти; СФ 
– серумен феритин; ЧЖТ – чернодробен железен товар; СЖТ – сърдечен железен товар; 
u – Mann-Whitney U test;  t – t-test (т-тест за независими извадки); f – Fisher’s exact test 
(тест на Фишер); c – Chi-square test (тест Хи-квадрат); ** – Статистически значима 
разлика при p≤0.01; * – Статистически значима разлика при p < 0.05 
 

Според характеристиките на паратиреоидната функция 
(нормопаратиреоидизъм, хипопаратиреоидизъм, паратхормон (ПТХ), 
серумен калций и фосфор установихме сходни стойности между пациентите 
с ТМ и ТИ, без значима разлика (p>0.05 при всички измерения).  

Параметрите на гонадния статус, представени според пола на ТЗБТ 
пациентите са представени на Таблица 2. Резултатите потвърждават липса 
на значима разлика между ТМ и ТИ пациентите (p>0.05) по тези 
характеристики.
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Таблица 2. Параметри, свързани с гонадния статус и пола на ТЗБТ пациентите 
Параметри Общо 

ТЗБТ 
(n=62) 

Подгрупи 
TM 

(n=47) 
TИ 

(n=15) 
p 
 

ЖЕНИ n= 30 n = 24 n = 6  
Еугонадизъм 
Брой (%) 

 
15(50%) 

 
11(45.8%) 

 
4(66.6%) 

 
0.802 f 

Хипогонадизъм с ХЗТ 
Брой (%) 

 
12(40%) 

 
11(45.8%) 

 
1(16.7%) 

 
0.263 f 

Хипогонадизъм без ХЗТ 
Брой (%) 

 
3(10%) 

 
2(8.4%) 

 
1(16.7%) 

 
1.00 f 

ФСХ (МЕ) 
(�̅� ± SD) 

 
203.66±41.64 

 
215.41±35.26 

 
156.66±32.04 

 
0.001 t** 

ЛХ (МЕ) 
( �̅� ± SD) 

 
7.82±13.30 

 
7.43±14.7 

 
9.39±4.67 

 
0.753 

Естрадиол пмол/л 
Медиана (Мин-Мах) 

 
242(30-700) 

 
300(30-700) 

 
197(50-300) 

 
0.432 u 

ХЗТ Брой (%)  
o Да 
o Не  

 
8 (27%) 
22 (73%) 

 
6(25%) 
18(75%) 

 
2(33%) 
4(67%) 

 
 

0.520 f 
МЪЖЕ n= 32 n = 23 n = 9  

Еугонадизъм 
Брой (%) 

 
20(62.5%) 

 
14 (61%) 

 
6(67%) 

 
0.532 f 

Хипогонадизъм с ХЗТ 
Брой (%) 

 
5(15.6%) 

 
4(17%) 

 
1(11%) 

 
0.809 f 

Хипогонадизъм без ХЗТ 
Брой (%) 

 
7(21.9%) 

 
5(22%) 

 
2(22%) 

 
0.785 f 

ФСХ (МЕ) 
(�̅� ± SD) 

 
171.25±51.40 

 
191±36.18 

 
120.55±51.13 

 
0.000 t** 

ЛХ (МЕ) 
( �̅� ± SD) 

 
4.60±2.46 

 
4.31±2.78 

 
5.42±0.83 

 
0.099 

Тестостерон нг/мл 
Медиана (Мин-Мах) 

 
6(0-37) 

 
6.24(0-37) 

 
4.73(0.49-8) 

 
0.229 u 

ХЗТ Брой (%) 
o Да 
o Не  

 
1 (10%) 
29 (90%) 

 
1(4.5%) 

21(95.5%) 

 
0(0%) 

8(100%) 

 
 

0.733 f 
�̅� – средноаритметична стойност; SD – стандартно отклонение; Мин.- Макс. – Минимална-
Максимална стойност; ФСХ – фоликулостимулиращ хормон; ЛХ – лутеинициращ хормон; 
ХЗТ – хормоно-заместваща терапия; f – Fisher’s exact test (тест на Фишер); t – t-test (т-тест 
за независими извадки);u – Mann-Whitney U test; ** – Статистически значима разлика при 
p≤0.01; * – Статистически значима разлика при p<0.05 
 

2. Резултати по Задача 1. Бяха проведени следните анализи:  
1) съпоставка на показатели на КМП и маркери на костен метаболизъм 
между пациентите с ТЗБТ и здрави контроли, представено отделно по пол; 
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2) съпоставка на показатели на КМП и маркери на костен метаболизъм 
между жените с ТЗБТ и мъжете с ТЗБТ; 3) съпоставка по тежест на 
заболяването (ТМ с/у ТИ); 4) връзка с показателите възраст, ръст, ИТМ.  

 
2.2.1. Показатели на КМП и серумни маркери на костен 

метаболизъм при мъжете с ТЗБТ и мъжете здрави контроли 
Мъжете с ТЗБТ и мъжете здрави контроли бяха съпоставени относно 

показатели на КМП и маркери на костен метаболизъм. При всички 
изследвани величини се установиха значими разлики  между мъжете с ТЗБТ 
в сравнение със здравите мъже (Таблица 3).  
 
Таблица 3. Показатели на КМП и маркери на костен метаболизъм при мъжете 
пациенти с ТЗБТ и мъжете здрави контроли 

Величини ТЗБТмъже 
(N = 32) 

Здравимъже 
(N = 15) 

 
P 

Z-скор спинално ниво Л1-Л4 
(�̅� ± SD) 
Т-скор спинално ниво Л1-Л4 
(�̅� ± SD) 

 
-2.70±1.12 

 
-2.79±1.17 

 
-0.14±0.72 

 
-0.26±0.72 

 
0.000**t 

 
0.000**t 

КМП спинално ниво (Л1-Л4) 
г/см2  ( �̅� ± SD) 

 
0.79±0.12 

 
1.12±0.08 

 
0.000**t 

Z -скор бедрена шийка 
(�̅� ± SD) 

 
-1.36±1.11 

 
0.40±0.49 

 
0.000**t 

Т -скор бедрена шийка 
(�̅� ± SD) 

 
-1.47±1.12 

 
0.14±0.55 

 
0.000**t 

КМП бедрена шийка г/см2 
Медиана (Мин.-Макс.) 

 
0.76 (0.47-0.99) 

 
0.92(0.87-1.12) 

 
0.000**u 

ß- КВ пг/мл 
Медиана (Мин.-Макс.) 

 
8360 (1560-26100) 

 
238 (118-646) 

 
0.000**u 

ОК нг/мл 
Медиана (Мин.-Макс.)  

 
4.90 (2.20-10.40) 

 
12.00 (9.80-13.40) 

 
0.000**u 

ОПГ пмол/л 
Медиана (Мин.-Макс.) 

 
5.34 (0.60-16.40) 

 
2.84 (1.40-5.48) 

 
0.008**u 

РАНКЛ пмол/л 
Медиана (Мин.-Макс.) 

 
5.30 (1.70-17) 

 
3.40 (1.0-8.70) 

 
0.020*u 

Склеростин пг/мл 
Медиана (Мин.-Макс.) 

 
658.00 (124-1881) 

 
46.80 (17.80-66.10) 

 
0.000**u 

25(ОН)D нг/мл 
Медиана (Мин.-Макс.) 

 
13.9 (2.3-24.3) 

 
20.78 (12.8-37.1) 

 
0.000**u 

�̅� – средноаритметична стойност; SD – стандартно отклонение; Мин.-Макс. – Минимална-
Максимална стойност; КМП – костна минерална плътност; ß-КВ – бета-кръстосани връзки; 
ОК – остеокалцин; ОПГ – остеопротегерин; РАНКЛ –Рецептор-активатор на нуклеарния 
фактор капа-ß лиганд; t – t-test; u – Mann-Whitney U test; ** – Статистически значима разлика 
при p≤0.01; * – Статистически значима разлика при p<0.05 
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2.2.2. Показатели на КМП и маркери на костен метаболизъм при 
жените с ТЗБТ и жените здрави контроли 

Аналогично на мъжете, съпоставихме показателите на КМП и 
маркерите на костен метаболизъм при жените с ТЗБТ и контролната група 
от здрави жени. Резултатите показаха сигнификантни разлики между жените 
с ТЗБТ в сравнение със здравите жени при всички изследвани величини 
(Таблица 4). 

  
Таблица 4. Показатели на КМП и маркери на костен метаболизъм при жените 
пациенти с ТЗБТ и жените здрави контроли 

Величини 
ТЗБТ 
жени 

(N = 30) 

Здрави 
жени 

(N = 15) 

 
p 

Z-скор спинално ниво Л1-Л4 
(�̅� ± SD) 

 
-2.56±0.97 

 
-0.10±0.85 

 
0.000**t 

Т-скор спинално ниво Л1-Л4 
(�̅� ± SD) 

 
-2.66±1.21 

 
-0.40±1.36 

 
0.000**t 

КМП спинално ниво (Л1-Л4) 
г/см2  ( �̅� ± SD) 

 
0.79±0.13 

 
1.08±0.14 

 
0.000**t 

Z-скор бедрена шийка 
(�̅� ± SD) 

 
-1.54±0.74 

 
0.15±0.45 

 
0.000**t 

Т -скор бедрена шийка 
(�̅� ± SD) 

 
-1.67±0.83 

 
0.31±1.65 

 
0.000**t 

ß- КВ пг/мл 
Медиана (Мин.-Макс.) 

 
8110 (1800-23-800) 

 
333 (174-740) 

 
0.000**u 

ОК нг/мл 
Медиана (Мин.-Макс.)  

 
4.20 (2.20-10.60) 

 
12.40 (8.01-13.80) 

 
0.000**u 

ОПГ пмол/л 
Медиана (Мин.-Макс.) 

 
4.15 (1.05-32.03) 

 
2.18 (1.11-6.61) 

 
0.001**u 

РАНКЛ пмол/л 
Медиана (Мин.-Макс.) 

 
6.40 (1.0-16.80) 

 
4.10 (1-80-6.0) 

 
0.002*u 

Склеростин пг/мл 
Медиана (Мин.-Макс.) 

 
466 (110-1825) 

 
53.53(23.0-77.0) 

 
0.000**u 

25(ОН)D нг/мл 
Медиана (Мин.-Макс.) 

 
16.6 (2.5-25.6) 

 
18.7(12.0-30.9) 

 
0.005**u 

�̅� – средноаритметична стойност; SD – стандартно отклонение; Мин.- Макс. – Минимална-
Максимална стойност; КМП – костна минерална плътност; ß-КВ – бета-кръстосани връзки; 
ОК – остеокалцин; ОПГ – остеопротегерин; РАНКЛ – Рецептор-активатор на нуклеарния 
фактор капа-ß лиганд ;t – t-test; u – Mann-Whitney U test; ** – Статистически значима разлика 
при p≤0.01; * – Статистически значима разлика при p<0.05 
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2.2.3. Анализ на влиянието на пола на ТЗБТ пациентите върху 
показателите на КМП и маркерите на костен метаболизъм. 

За да установим влиянието на пола върху КМП и маркерите на костен 
метаболизъм проведохме съпоставителен анализ между ТЗБТ пациентите от 
мъжки и женски пол. Резултатите показаха липса на  значима разлика между 
двата пола (Таблица 5).  
 
Таблица 5. Показатели на КМП и маркери на костен метоболизъм спрямо пола на 
ТЗБТ пациентите 

Величини ТЗБТ 
мъже 

(N = 32) 

ТЗБТ 
жени 

(N = 30) 

 
p 

Z-скор спинално ниво Л1-Л4 
(�̅� ± SD) 

 
-2.70±1.12 

 
-2.56±1.07 

 
0.610t 

КМП спинално ниво (Л1-Л4) г/см2   
(�̅� ± SD) 

 
0.792±0.12 

 
0.793±0.13 

 
0.992t 

Z-скор бедрена шийка 
(�̅� ± SD) 

 
-1.35±1.11 

 
-1.53±0.74 

 
0.461t 

КМП бедрена шийка г/см2 
(�̅� ± SD) 

 
0.73±0.11 

 
0.69±0.13 

 
0.196t 

ß-КВ пг/мл 
Медиана (Мин.-Макс.) 

 
8360 (1560-26100) 

 
8110 (1800-23800) 

 
0.972u 

ОК нг/мл 
Медиана (Мин.-Макс.)  

 
4.90 (2.20-10.40) 

 
4.20 (2.20-10.60) 

 
0.657u 

ОПГ пмол/л 
Медиана (Мин.-Макс.) 

 
5.34 (0.60-16.40) 

 
4.15 (1.05-32.03) 

 
0.944u 

РАНКЛ пмол/л 
Медиана (Мин.-Макс.) 

 
5.30 (1.70-17) 

 
6.40 (1-16.80) 

 
0.461u 

Склеростин пг/мл 
(�̅� ± SD) 

 
648.69±391 

 
597.27±380 

 
0.602t 

25(ОН)D нг/мл 
Медиана (Мин.-Макс.) 

 
14.5 (2.5-20.1) 

 
13.4 (3.1-20.9) 

 
0.415u 

�̅� – средноаритметична стойност; SD – стандартно отклонение; Мин.-Макс. – 
Минимална-Максимална стойност; КМП – костна минерална плътност; ß-КВ – бета-
кръстосани връзки; ОК – остеокалцин; ОПГ – остеопротегерин; РАНКЛ – Рецептор-
активатор на нуклеарния фактор капа-ß лиганд ;t – t-test; u – Mann-Whitney U test.   
 

2.2.4. Съпоставка на пациентите с ТМ и ТИ относно показателите 
на КМП и маркерите на костен метаболизъм. 

В групата на ТЗБТ пациентите бяха включени 47 пациенти с диагноза 
ТМ и 15 с диагноза ТИ. Сравнителният анализ показа липса на значима 
разлика между двете подгрупи пациенти по показателите на КМП и 
маркерите на костен метаболизъм (Таблица 6) 
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Таблица 6. Показатели на КМП и маркери на костен метaболизъм при пациентите 
с ТМ и ТИ  

Величини ТМ 
(N = 47) 

ТИ 
(N = 15) 

 
P 

Z-скор спинално ниво Л1-Л4 
(X̅ ± SD) 

 
-2.65±1.10 

 
-2.55±1.10 

 
0.736t 

КМП(г/см2) спинално ниво (Л1-Л4)  
(X̅ ± SD) 

 
0.80±0.12 

 
0.78±0.14 

 
0.610t 

Z-скор бедрена шийка 
(X̅ ± SD) 

 
-1.47±0.95 

 
-1.35±0.96 

 
0.675t 

КМП (г/см2)бедрена шийка,  
(X̅ ± SD) 

 
0.72±0.12 

 
0.69±0.13 

 
0.501t 

ß-КВ пг/мл 
(X̅ ± SD) 

 
9726±5814 

 
8030±5814 

 
0.329 t 

ОК нг/мл 
(X̅ ± SD) 

 
5.03±2.36 

 
5.22±2.65 

 
0.791 t 

ОПГ пмол/л 
Медиана (Мин.-Макс.) 

 
4.35 (0.60-32.03) 

 
4.10 (2.38-27.60) 

 
0.774u 

РАНКЛ пмол/л 
(X̅ ± SD) 

 
7.10±3.55 

 
6.10±3.81 

 
0.357 t 

Склеростин пг/мл 
     (X̅ ± SD) 

 
662.51±395 

 
502.53±327 

 
0.161t 

X̅ – средноаритметична стойност; SD – стандартно отклонение; Мин.-Макс. – 
Минимална-Максимална стойност; КМП – костна минерална плътност; ß-КВ – бета-
кръстосани връзки; ОК – остеокалцин; ОПГ – остеопротегерин; РАНКЛ – Рецептор-
активатор на нуклеарния фактор капа-ß лиганд ;t – t-test; u – Mann-Whitney U test;   

 
2.2.5. Анализ на влиянието на показателите възраст, ръст и ИТМ 

върху стойностите на Z-скоровете на спинално ниво и бедрена шийка 
В групата на пациентите с ТЗБТ (N= 62) проследихме влиянието на 

показателите възраст, ръст и ИТМ върху стойностите на Z-скоровете на 
спинално ниво (Л1-Л4) и бедрена шийка чрез корелационния анализ на 
Пирсън. Корелационните коефициенти са интерпретирани спрямо 
референтните стойности на Коен (Cohen, 1988). Установиха се три значими 
корелации: 1)между възрастта на пациентите и Z-скор на спинално ниво 
(Л1-Л4) се наблюдава слаба отрицателна линейна връзка, r=-0.257, p=0.044; 
2) умерена положителна асоциация на ИТМ със Z-скор на спинално ниво 
(r=0.313, p=0.013) и със Z-скор бедрена шийка (r=0.319, p=0.011). Между 
възрастта на пациентите и Z-скор бедрена шийка не се установи значима 
връзка (p=0.660). Ръста на пациентите не показа значима връзка със Z-
скоровете на спинално ниво (p=0.250) и бедрена шийка (p=0.963).  
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Фигура 1 илюстрира значимите корелации от настоящия анализ. На 
пана А и Б се виждат графиките на положителните корелации между ИТМ и 
Z-скоровете на спинално ниво (Л1-Л4) и бедрена шийка. По-високи 
стойности на ИТМ се свързват с по-високи Z-скорове. Следва графиката на 
отрицателната корелация (пано В) между възраст и Z-скор на спинално ниво 
(Л1-Л4). С увеличаване на възрастта се наблюдава намаляване на 
стойностите на Z-скоровете на спинално ниво (Л1-Л4). 

 
Фигура 1. Значими корелации между възраст и ИТМ със Z-скоровете на 

спинално ниво (Л1-Л4) и бедрена шийка 
 
 

2.3. Резултати по Задача 2. Във втора задача си поставихме за цел да 
определим честотата на СОО, общо за цялата група с ТЗБТ и отделно при 
двата пола в следните категории, формирани на базата на стойностите на Т-
скор спинално ниво (Л1-Л4): 

o нормална минерална плътност: Т-скор ≥ -1.0 
o остеопения: Т-скор < -1.0 - > -2.5 
o остеопороза: Т-скор ≤  -2.5 
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Данните са обработени чрез честотен анализ, кръстосана таблица и 
теста Хи-квадрат (Chi-square test). Резултатите са обобщени на Фигура 2. 
Общо за цялата група с ТЗБТ се установи следното разпределение: 54.80% 
(N=34) от пациентите бяха диагностицирани с остеопороза; 38.70% (N=24) с 
остеопения; и 6.50% (N=4) с нормална костна минерална плътност. 
Относителният дял на пациентите със СОО възлиза на 93.50% в цялата група 
с ТЗБТ.  

Според пола, разпределението е сходно с това на цялата извадка, без 
значима разлика между мъжете и жените (p=0.950). При мъжете, 53.10% 
(N=17) от пациентите бяха диагностицирани с остеопороза; 40.60% (N=13) с 
остеопения; и 6.30% (N=2) с нормална костна минерална плътност. При 
мъжете, пациентите със СОО съставляват 93.70% от подгрупата.  

Подобно е разпределението при жените: 56.70% (N=17) от пациентите 
с остеопороза; 36.70% (N=11) с остеопения; и 6.70% (N=2) с нормална костна 
минерална плътност. В подгрупата на жените пациенти, относителният дял 
на тези със СОО достига 93.30%.  

 

 

 
Фигура 2. Честота на СОО при групата пациенти с ТЗБТ и според пола на 

пациентите 

Общо 
93.50%

Мъже
93.70%

Жени
93.30%
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2.4. Резултати по Задача 3. По тази задача, в групата с ТЗБТ (N=62) 
проведохме корелационен анализ чрез теста на Пирсън между Z-скоровете 
и КМПг/см2 на спинално ниво и бедрена шийка и показателите на костен 
метаболизъм: ß-КВ, ОК, ОПГ, РАНКЛ и Склеростин. От проведените 20 
корелационни анализи, 8 показаха статистически значими отрицателни 
корелации между всяка една от четирите величини и ß-КВ и Склеростин.  
Z-скор спинално ниво (Л1-Л4) показа висока отрицателна корелация с ß-КВ 
(r=-0.565, p<0.001) и със Склеростин (r=-0.572, p<0.001). Относно Z-скор 
бедрена шийка се наблюдават значими корелации със същите два показатели 
на костен метаболизъм, но от по-ниска степен. При Z-скор бедрена шийка и 
ß-КВ съществува умерена отрицателна корелация (r=-0.403, p=0.001), а 
корелацията със склеростин е също умерена и в отрицателна посока  
(r=-0.457, p<0.001). Сходна е тенденцията при КМП г/см2 на спинално ниво и 
бедрена шийка. Установи се висока отрицателна корелация между КМП 
г/см2 спинално ниво и ß-КВ (r=-0.620, p<0.001), и между КМП г/см2 спинално 
ниво и Склеростин (r=-0.509, p<0.001). От друга страна, при КМП г/см2 на 
бедрена шийка значимите корелации са с умерена стойност: КМП г/см2 на 
бедрена шийка с ß КВ (r=-0.473, p<0.001); КМП г/см2 на бедрена шийка със 
Склеростин (r=-0.415, p=0.001). 

Не се установиха значими корелации между Z-скоровете и КМП г/см2 
на спинално ниво и бедрена шийка и следните показатели на костен 
метаболизъм: ОК, ОПГ и РАНКЛ (p>0.05 при всички 12 корелационни 
анализи, в които участват посочените величини) 

Фигура 3 илюстрира значимите отрицателни корелации между  
Z-скорoвете на спинално ниво и бедрена шийка и показателите на костен 
метаболизъм ß-КВ и Склеростин. Регресионните линии проследяват 
посоката на връзката – по-високи стойности на Z-скоровете се свързват с по-
ниски стойности ß-КВ и Склеростин и обратно, по-ниски стойности на Z-
скоровете се асоциират с по-високи стойности на ß-КВ и Склеростин.  
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Фигура 3. Значими отрицателни корелации между Z-скорoвете на спинално ниво 

и бедрена шийка и показателите на костен метаболизъм ß-КВ и склеростин. 
 
На Фигура 4 са представени графиките на значимите отрицателни 

връзки между КМП спинално ниво и бедрена шийка и показателите на костен 
метаболизъм ß КВ и склеростин. Подобно на Z-скоровете, по-високи 
стойности на КМП г/см2 се асоциират с по-ниски стойности на ß-КВ и 
Склеростин и обратно, по-ниски стойности на КМП г/см2 с по-високи 
стойности на ß-КВ и Склеростин.  



22 
 

 
Фигура 4. Значими отрицателни корелации между КМПг/см2 на спинално ниво и 

бедрена шийка и показателите на костен метаболизъм ß-КВ и Склеростин. 
 
 
2.5. Резултати по Задача 4  
2.5.1. Резултати относно връзката между показателите на КМП и 

молекулите, показали значима корелация с тях с: ПреХб, ПерЕрбл, 
Тромбоцити, Средна годишна трансфузионна нужда, СФ, ЧЖТ и СЖТ 

В Задача 3, установихме значима корелация между КМП показателите 
и две от изследваните молекули, включващи склеростин и кръстосани 
връзки (ß- КВ). Този резултат обоснова включването им в корелационния 
анализ с бета-таласемичните показатели като величини, представляващи 
интерес за настоящото изследване. Поради липсата на нормално 
разпределение при всички бета-таласемични показатели според теста на 
Шапиро-Уилкс (p>0.05), корелационният анализ е проведен чрез ранговия 
тест на Спирман. Бяха проведени 42 корелационни теста на Спирман, от 
които 22 показаха статистически значима връзка между КМП показателите, 
ß-КВ, Склеростин и всички или някои от следните бета-таласемични 
показатели: ПреХб, ПерЕрбл, СФ, ЧЖТ и СЖТ.   
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Всички изследвани величини (Z-скорoве и КМП г/см2 на спинално ниво 
и бедрена шийка, ß- КВ, склеростин) показват значима корелация с нивото 
на хемоглобинa (ПреХб) при ТЗБТ пациентите. Всички корелации са с 
положителни коефициенти, т.е. по-ниски нива на хемоглобин се асоциират 
с по-ниски стойности на КМП и обратно, по-висок хемоглобин – с по-висока 
костна плътност. На спинално ниво и двете измерения показват висока 
корелация: Z-скор спинално ниво и ПреХб (rs=0.594, p<0.001) и КМП г/см2 
спинално ниво и ПреХб (rs=0.502, p<0.001). При бедрена шийка, корелацията 
е от умерена степен: Z-скор бедрена шийка и ПреХб (rs=0.476, p<0.001) и 
КМП г/см2 бедрена шийка и ПреХб (rs=0.334, p=0.008.) Описаните 
корелации са изобразени на Фигура 5. 

 
Фигура 5. Значими положителни корелации между Z-скоровете и КМП г/см2 на 

спинално ниво и бедрена шийка и хемоглобин (ПреХб) 
 
ß-КВ и Склеростин също показаха значима отрицателна корелация с 

претрансфузионното ниво на хемоглобина: ß-КВ и ПреХб (rs=-0.403, p=0.001); 
Склеростин и ПреХб (rs=-0.423, p<0.001). По-високи стойности на ß-КВ и 
Склеростин се асоциират с по-ниски нива на хемоглобин (Фигура 6).  
 



24 
 

 
Фигура 6. Значими отрицателни корелации между ß-КВ, Склеростин и ПреХб 

 

 Значима отрицателна корелация се установи между всички 
показатели на КМП (Z-скорoвете и КМП г/см2 на спинално ниво и бедрена 
шийка) и стойностите на ПерЕрбл. На спинално ниво корелационните 
коефициенти показват умерена отрицателна корелация: Z-скор спинално 
ниво и ПерЕрбл (rs=-0.464, p<0.001); КМП г/см2 спинално ниво и ПерЕрбл 
(rs=-0.417, p=0.001). При бедрена шийка, с по-ниска стойност, но отново 
умерена корелация се наблюдава между Z-скор бедрена шийка и ПерЕрбл 
(rs=-0.359, p=0.004), а между КМП г/см2 на бедрена шийка и ПреХб 
корелацията е слаба (rs=-0.294, p=0.020.) Фигура 7 показва значимата 
отрицателна връзка между Z-скорoвете и КМП г/см2 на спинално ниво и 
бедрена шийка и стойностите на ПерЕрбл при пациентите с ТЗБТ. 
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Фигура 7. Значими отрицателни корелации между Z-скоровете и КМПг/см2  

на спинално ниво и бедрена шийка и стойностите  
на периферните еритробласти (ПерЕрбл) 

 
Стойностите на ß-КВ и склеростин също показаха значима връзка с 

ПерЕрбл, като корелацията бе положителна: ß-КВ и ПерЕрбл (rs=0.356, 
p=0.004); склеростин и ПерЕрбл (rs=0.338, p=0.007).  

Фигура 8 илюстрира значимата положителна връзка между ß-КВ, 
Склеростин и ПерЕрбл при пациентите с ТЗБТ. 
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Фигура 8. Значими положитени корелации между ß-КВ и Склеростин и ПерЕрбл 

 
Тромбоцити и серумен феритин (СФ) не показаха значима връзка със 

Z-скоровете и КМП г/см2 на спинално ниво и бедрена шийка, както и с ß-КВ 
и склеростин (p>0.05 при всички корелации с Тромб. и СФ). 

Следват две значими корелации между Z-скор и КМП г/см2 бедрена 
шийка и средната годишна трансфузионна нужда (СГТН), като и двете 
корелации са отрицателни и от ниска величина: Z-скор бедрена шийка и 
СГТН (rs=-0.289, p=0.023); КМП г/см2 бедрена шийка и СГТН (rs=-0.277, 
p=0.029). Z-скор и КМП г/см2 на спинално ниво, ß-КВ и Склеростин не 
показаха значима връзка със СГТН (p>0.05 при всички корелации). 

Двете значими корелации между Z-скоровете и КМП г/см2 бедрена 
шийка и СГТН са показани на Фигура 9. 
 



27 
 

 
Фигура 9. Значими отрицателни корелации между Z-скор и КМП бедрена шийка 

и Средната годишна трансфузионна нужда (СГТН) 
 

Значима отрицателна корелация се установи между КМП показателите 
и стойностите на чернодробния железен товар (ЧЖТ) при пациентите. На 
спинално ниво и двата корелационни коефициента показват умерена 
отрицателна корелация: Z-скор спинално ниво и ЧЖТ (rs=-0.440, p<0.001); 
КМП г/см2 на спинално ниво и ЧЖТ (rs=-0.302, p=0.017).  

При бедрена шийка стойностите на коефициентите са по-високи. Z-скор 
бедрена шийка и ЧЖТ показва умерена отрицателна корелация (rs=-0.359, 
p=0.004), докато между КМП г/см2 бедрена шийка и ЧЖТ се наблюдава 
висока отрицателна корелация (rs=-0.517, p<0.001) Фигура 10 изобразява 
значимата отрицателна връзка между Z-скорoвете и КМП г/см2 на спинално 
ниво и бедрена шийка и стойностите на ЧЖТ при пациентите. 
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Фигура 10. Значими отрицателни корелации между Z-скор и КМП г/см2на 

спинално ниво и бедрена шийка и ЧЖТ) 
 

Значима връзка се установи също между ЧЖТ и молекулите ß-КВ и 
Склеростин. И при двете величини, стойностите на коефициентите показват 
умерена корелация (rs=0.430, p<0.001 за ß-КВ и ЧЖТ; rs=0.363, p=0.003 за 
Склеростин и ß-КВ). Фигура 11 представя значимите корелации между  
ß-КВ, Склеростин и ЧЖТ.  
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Фигура 11. Значимите положителни корелации между ß-КВ, Склеростин и ЧЖТ.  

 
При СЖТ се установиха значими корелации със Z-скоровете на спинално 

ниво (rs=0.285, p=0.026) и бедрена шийка (rs=0.313, p=0.014), Фигура 12. При 
останалите величини, КМП г/см2 на спинално ниво и бедрена шийка, ß-КВ и 
Склеростин, СЖТ не показа значима връзка (p>0.5 при корелации).  

 

 
Фигура 12. Значими положителни корелации между Z-скор спинално ниво и 

бедрена шийка и сърдечен  железен товар (СЖТ) 



30 
 

Допълнително проведения корелационен анализ на Спирман между  
Z-скоровете и стойностите на КМП г/см2  на спинално ниво и ниво бедрена 
шийка със серумните нива на 25(ОН)D не показаха значими корелации 
(p>0.05 за всички проведени корелационни анализи). 

 
2.5.2. Съпоставителен анализ на стойностите на Z-скоровете и КМП 

г/см2 на спинално ниво и бедрена шийка при отделни подгрупи пациенти 
с ТЗБТ 

2.5.2.1 Според спленектомия. ТЗБТ пациентите с и без спленектомия 
бяха съпоставени относно показателите  на КМП на спинално ниво и бедрена 
шийка и молекулите, показали значима връзка с тях (ß-КВ и Склеростин). 
Анализите включиха т-тест за независими извадки (нормално разпределение 
при всички величини според теста на Шапиро-Уилк, p>0.05). Значимо по-
ниска средна стойност на Z-скор спинално ниво (Л1-Л4) показаха пациентите 
със спленектомия (-2.88) в сравнение с тези без спленектомия (p=0.003).  
Z-скор на бедрена шийка при спленектомираните (-1.68) също показа 
значимо по-ниски стойности в сравнение с неспленектомираните пациенти 
(-0.98), p=0.016. КМП г/см2 на спинално ниво и бедрена шийка не показа 
значими разлики между спленектомирани и неспленектомирани пациенти 
(p>0.05 за двете сравнения), Фигура 13. 

При молекулите ß-КВ и Склеростин се установиха по-високи средни 
стойности в групата на спленектомираните пациенти, но разликата е 
статистически значима само при Склеростин (Спленектомирани 703 – 
Неспленектомирани 415, p=0.001). При ß-КВ се очерта само тенденция за по-
високи стойности при спленектомираните пациенти, без достигане на 
статистически значимото ниво. (Фигура 14) 
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Фигура 13. Значимо по-ниски стойности на Z-скоровете на спинално ниво и 

бедрена шийка при спленектомираните пациенти и сходни стойности на КМП 
при двете групи  

 

 
Фигура 14. Значимо по-високи стойности на Склеростин при спленектомираните 

пациенти и липса на значима разлика в стойнстите на ß-КВ 
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2.5.2.2. Според гонадния статус  
Според гонадния статус, пациентите бяха категоризирани в три групи: 

еугонадизъм, хипогонадизъм с ХЗТ и хипогонадизъм без ХЗТ. Малкият брой 
пациенти в групата на пациенти с хипогонадизъм без ХЗТ не позволи 
провеждането на съпоставителен анализ между трите подгрупи. За да 
изследваме потенциалната връзка на хипогонадизъм с КМП показателите, ß-
КВ и Склеростин в отделните групи жени и мъжете с ТЗБТ използвахме 
корелационния анализ на Спирман. 

Резултатите от корелационния анализ в групата на жените показва 
връзка само със Z-скор бедрена шийка, rs=0.373, p=0.042. Стойността на 
коефициента е в диапазона на умерена корелация (Фигура 15). При 
останалите три КМП показатели не се установи значима връзка с гонадния 
статус: Z-скор спинално ниво, p=0.104; КМП г/см2 спинално ниво, p=0.207; 
КМП г/см2 бедрена шийка, p=0.081. 

  

 
Фигура 15. Значима връзка на гонаден статус при жените със Z-скор бедрена 
шийка. Липса на значима връзка със Z-скор и КМП на спинално ниво и КМП 

бедрена шийка 
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Молекулите ß-КВ и Склеростин показаха висока отрицателна 
корелация с гонадния статус на жените пациенти както следва: rs=-0.501 за 
ß-КВ, p=0.005, и rs=-0.653, p<0.001 за Склеростин; Фигура 16.   

   

 
Фигура 16. Значима връзка на гонаден статус при жените с нивото на ß-КВ и 

Склеростин 
 
 
Аналогично на жените, в групата на мъжете с ТЗБТ корелационният 

анализ при отделните три подгрупи показа значима положителна връзка със 
Z-скор спинално ниво (rs=0.355, p=0.047) и с КМП г/см2 бедрена шийка 
(rs=0.357, p=0.045), Фигура 17. 

Гонадният статус при мъжете не показа значима връзка със следните 
показатели: КМП г/см2 спинално ниво, p=0.187; Z-скор бедрена шийка, 
p=0.154; ß-КВ, p=0.676; склеростин, p=0.500, Фигура 18. 

 
2.5.3. Според паратиреоидизъм. Пациентите с нормопаратиреоидизъм 

и хипопаратиреоидизъм показаха несигнификантни разлики както за Z-
скоровете и КМП г/см2 на спинално ниво и бедрена шийка, така и за 
молекулите ß-КВ и склеростин (р>0.05 за всички сравнения, т-тест за 
независими извадки).  
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Фигура 17. Значима връзка на гонаден статус при мъжете със Z-скор спинално 

ниво и КМП бедрена шийка. Липса на значима връзка със Z-скор бедрена шийка 
и КМП г/см2 на спинално ниво 

 

 
Фигура 18. Липса на значима връзка на гонаден статус при мъжете с ß- КВ и 

Склеростин  
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2.5.3.1. Според носителство на хепатит С. За да изследваме връзката 
на носителство на Хепатит С с КМП показателите на спинално ниво и 
бедрена шийка и молекулите ß-КВ и склеростин проведохме съпоставителен 
анализ между хепатит С положителните и отрицателните ТЗБТ пациенти 
чрез т-тест за независими извадки. От КМП показателите, значима разлика 
между хепатит С положителните и отрицателните пациенти се установи 
относно Z-скор на спинално ниво (-3.20) в сравнение с хепатит С 
отрицателната група (-2.40), p = 0.024. При останалите три КМП показатели: 
КМП спинално ниво, Z-скор бедрена шийка, и КМП бедрена шийка, 
стойностите при двете подгрупи бяха сходни, без значима разлика, p>0.005, 
Фигура 19. Молекулите ß-КВ и Склеростин също не показаха значима 
връзка с носителство на Хепатит С (p>0.05 за двете сравнения).  
 

 
Фигура 19. Значимо по-ниска стойност на Z-скор спинално ниво при пациенти 

носители на Хепатит С и сходни стойности на КМП спинално ниво, Z-скор 
бедрена шийка и КМП бедрена шийка при двете подгрупи пациенти 
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2.5.3.2. Според хелаторен режим. Според вида на хелаторен режим, 
пациентите бяха категоризирани в четири групи, включващи: десферал, 
деферипрон, деферазирокс и комбиниран. Неравният брой пациенти в 
отделните подгрупи и сравнително малкият брой пациенти в две от тях не 
позволиха провеждането на междугрупов съпоставителен анализ. Поради 
това използвахме корелационен анализ чрез теста на Спирман. 

Резултатите от корелационният анализ показаха много ниски стойности 
на корелационните коефициенти и липса на значима връзка между 
хелаторния режим от една срана и Z-скор спинално ниво, КМП г/см2 спинално 
ниво, КМП г/см2 бедрена шийка, Z-скор бедрена шийка, ß-КВ, склеростин, от 
друга; p> 0.05 за всички проведени анализи. (Фиг.20)  

 

 
Фигура 20. Сходни стойности на  Z-скоровете и КМПг/см2 на спинално ниво и 

бедрена шийка при  пациенти с различен хелаторен режим 
 
 

2.6. Резултати по Задача 5  
2.6.1. Честота на фрактурните събития в изследваната група и при 

двата пола. В изследваната група пациенти с ТЗБТ, при 19 (29.70%) са 
установени минали фрактурни събития и не са установени при останалите 
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43 (69.30%). Разпределението на фрактурни събития според пола на 
пациентите показва малко по-висок процент при мъжете (37.50%) от този 
при жените (23.30%), но разликата не е статистически значима според теста 
на Фишер за съпоставка на пропорции (p=0.270), Фиг. 21. 

 

 
Фигура 21. Честотата на фрактурните събития в изследваната група и 

разпределението им според пола на пациентите 
 
 

2.6.2 Анализ на връзката между фрактурни събития, показатели на 
КМП, бета-таласемия свързани параметри и маркери на костен 
метаболизъм.  

2.6.2.1 Фрактурни събития и показатели на КМП. За да установим 
връзката между фрактурни събития и КМП показателите, проведохме 
съпоставителен анализ чрез т-тест за независими извадки между пациенти с 
и без фрактури. Резултатите показаха значима връзка при всички четири 
измерения. При пациетите с фрактури Z-скор на спинално ниво (Л1-Л4) 
показа значимо по-ниска стойност (-3.25) в сравнение с тези без фрактури  
(-2.33), p=0.001. Значимо по-ниска също  е стойността на Z-скор при бедрена 
шийка в групата с фрактури (0.73) сравнено с тази без фрактури (0.82), 
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p=0.023. Аналогична тенденция се установи относно КМП г/см2. Значимо 
по-ниски стойности бяха отчетени при  пациентите с фрактури. КМП г/см2 
на спинално ниво показа стойност от -0.73 при пациентите с фрактури и  
-0.82 при тези без фрактури, p=0.002. При бедрена шийка, КМП г/см2 показа 
стойност 0.66 при групата с фрактури и 0.74 при тази без фрактурни събития, 
p=0.027, Фигура 22. 

 
Фигура 22. Значима връзка между фрактурни събития и Z-скоровете и КМП 

 на спинално ниво и бедрена шийка 
 
Наличието на значима връзка между фрактурни събития и показателите 

на КМП, която установихме по-горе, ни даде основание да проведем 
допълнителни анализи, за да уточним диагностичната стойност на всеки 
един от четирите показатели (Z -скоровете и КМП г/см2 на спинално ниво и 
бедрена шийка). Статистическият анализ включва ROC крива; сенситивност 
и специфичност и свързаната с тях стойност, разграничаваща пациенти с и 
без фрактури по индекса на Youden. Най-голяма площ под кривата се 
установи относно Z-скор на спинално ниво (AUC=0.744, p=0.005). Този 
показател се свързва с най-висока обща прецизност (сензитивност и 
специфичност) относно диференциране на ТЗБТ пациенти с и без фрактури 
(сензитивност 54% и специфичност 88 % при гранична стойност на индекса 
на Youden ≤ -3.4). ROC кривите за диагностичния потенциал на изследваните 
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КМП показатели относно наличие на фрактурни събития са представени на 
Фигура 23. 

 
Фигура 23. ROC криви за диагностичния потенциал на КМП показатели относно 

наличие на фрактурни събития 
 
2.6.2.2 Фрактурни събития, параметри на бета таласемичната 

болест и маркери на костен метаболизъм   
За да определим бета-таласемия свързаните параметри и маркери на 

костен метаболизъм, които имат прогностична роля относно фрактурни 
събития при пациентите с ТЗБТ, проведохме бинарна логистична регресия. 
При предварителния оглед на данните се установи, че между изследваните 
величини не съществува мултиколинеарност и сингуларност – важна 
предпоставка за валидността на анализа.  В първия регресионен модел са 
включени 11 потенциални предиктори (ПреХб – хемоглобин, ПерЕрбл – 
еритробласти, Тромбоцити, СФ – серумен феритин, ЧЖТ – чернодробен 
железен товар, СЖТ – сърдечен железен товар, ß-КВ – бета-кръстосани 
връзки, ОК – остеокалцин, ОПГ – остеопротегерин и РАНКЛ –рецептор-
активатор на нуклеарния фактор капа-ß лиганд и Склеростин). Използван е 
Wald’s backward method за постепенно премахване на предикторите без 
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статистическа значимост. Тествахме 10 модела, като първият включваше 
всички гореописани предиктори.  

Резултатите показаха, че следните показатели нямат статистически 
значима прогностична роля относно наличие на фрактурни събития: 
ПерЕрбл (p=0.341); Тромбоцити (p=0.317); СФ (p=0.944); ЧЖТ (p=0.357); 
СЖТ (p=0.074); ß-КВ (p=0.699); ОК (p=0.109); ОПГ (p=0.099); РАНКЛ 
(p=0.447). След тяхното изключване се състави редуциран регресионен 
модел с показателя ПреХб и Слеростин, които показаха значимост 
(значимост на модела, p=0.001). Тази логистична регресия бе проведена по 
метода Enter.  

На базата стойностите на хемоглобин и склеростин, 80.3% от 
пациентите са правилно категоризирани в групите с и без фрактури (т.е. на 
две групи: остеопороза и тежка остеопороза) 

Фигура 24 изобразява връзката между вероятността ТЗБТ пациент да 
има фрактури (респ. тежка остеопороза) и стойностите на хемоглобин и 
слеростин. Панел А изобразява отрицателна връзка между ПреХб и 
фрактурните събития. Панел Б показва положителна връзка между 
склеростин и фрактурни събития. Вероятността за фрактури нараства при 
по-високи стойности на склеростина.  
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Фигура 24. Бинарни графики на връзката между хемоглобин, склеростин и 
фрактурни събития 

 

По-детайлна информация за ролята на хемоглобина и склеростина за 
прогнозиране на фрактурни събития се представя с ROC крива, площ под 
кривата (AUC), сенситивност, специфичност и гранична стойност по индекса 
на Youden. И двата показателя показват значими стойности на AUC, като при 
Прехб се установи малко пo-голяма площ под кривата (AUC=0.779, p<0.001) 
от тази при склеростина (AUC=0.707, p=0.006). Хемоглобинът показва 
сенситивност 69% и специфичност 83%, при гранична стойност ≤74. При 
склеростина, сензитивността е с малко по-ниска стойност (60%), а 
специфичността с по-висока (85.1%) при гранична стойност >826. (Фигура 25)  
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Фигура 25. ROC криви за прогностичния потенциал на ПреХб и склеростин 

относно наличие на фрактурни събития 
 

 
2.7. Резултати по Задача 6. В Задача 6 целта беше да проследим 

динамиката в показателите на КМП между базовите стойности и една година 
по-късно. Първият анализ включва т-тест за зависими извадки, чрез който 
съпоставихме средните стойности на базово ниво и след една година. В 
следващия анализ, направихме пропорционален анализ на следните групи 
пациенти: 1) с настъпило намаляване на стойностите; 2) с увеличение на 
стойностите и 3) без промяна в стойностите. За съпоставка на пропорциите 
в отделните категории използвахме теста на Фишер.  

2.7.1. Динамика в средните стойности на КМП показателите 
между базово ниво и една година по-късно. Оценката на едногодишната 
динамика в показателите на КМП установи значимо намаляване на средните 
стойности на: Z-скор синално ниво (p<0.001); Z-скор бедрена шийка 
(p=0.001); КМП г/см2 спинално ниво (p=0.033). КМП г/см2 бедрена шийка, 
също показа намаляване в средната стойност, но разликата не достигна 
статистическа значимост (p=0.084), (Фигура 26).  
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Фигура 26. Динамика в средните стойности на КМП показателите  
между базово ниво и една година по-късно 

 
Пациентите бяха подразделени в три категории спрямо динамиката в 

КМП показателите между базово ниво и след една година (с намаляване, без 
промяна и с увеличение в стойностите), Фигура 27. 
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Фигура 27. Относителен дял на пациентите с намаляване,  

без промяна и с увеличение в стойностите на КМП показатели  
между базово ниво и след една година  

 
За установяване на предиктори в едногодишната динамика на 

показателите на КМП и риска от намаляване в стойностите им, проведохме 
бинарна логистична регресия.  

Първоначално тествахме 14 потенциални предиктори, включващи 
демографски и антропометрични данни (пол, възраст и ИТМ) и следните 
таласемия-свързани измерения и маркери на костен метаболизъм: ПреХб –
хемоглобин, ПерЕрбл – еритробласти, Тромбоцити, СФ – серумен феритин, 
ЧЖТ – чернодробен железен товар, СЖТ – сърдечен железен товар, ß-КВ – 
бета-кръстосани връзки, ОК – остеокалцин, ОПГ – остеопротегерин и 
РАНКЛ – рецептор-активатор на нуклеарния фактор капа-ß лиганд и 
Склеростин. За да изключим величините без значима връзка с динамиката 
на КМП стойностите използвахме метода на Уолд (Wald’s backward method).   

Величините без прогностична роля включват: Пол (p=0.472); Възраст 
(p=0.774); ИТМ (p=0.774); ПерЕрбл (p=0.672); Тромбоцити (p=0.647); СФ 
(p=0.968); ЧЖТ (p=0.252); СЖТ (p=0.428); ß-КВ (p=0.143); ОК (p=0.261); 
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РАНКЛ (p=0.752); Склеростин (p=0.096). Останалите два показателя, ПреХб 
и ОПГ, бяха включени в нов редуциран модел по метода Въведи (Enter). 
Регресионният модел, включващ константа (B=7.062, p=0.030), хемоглобин 
(B=0.77, p=0.034) и ОПГ (B=0.243, p=0.030) е статистически значим 
(χ2=14.148, p=0.003). На базата на значимите предиктори, 80.6% от 
пациентите са правилно категоризирани с натъпило намаление или без 
настъпило такова. 

Фигура 28 илюстрира връзката между стойностите на ПреХб и ОПГ и 
вероятността за намаляване на КМП при пациентите с ТЗБТ. Панел А 
изобразява отрицателна връзка между ПреХб и риска от намаляване на 
костната минерална плътност (ординатна ос). Панел Б показва 
положителна връзка между ОПГ и риска от намаляване на КМП. 
Вероятността за намаляване на стойностите на КМП показателите нараства 
при по-високи стойности на ОПГ. 

 

 
Фигура 28. Бинарни графики, илюстриращи връзката между хемоглобин,  
ОПГ и вероятността за намаляване в стойностите на КМП показателите 
 
Прогностичната ролята на ПреХб и ОПГ относно едногодишната 

динамика в КМП показателите е допълнително представена чрез ROC криви 
(площ под кривата (AUC), сенситивност, специфичност и гранични 
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стойности по индекса на Youden). И двата показателя показват значими 
стойности на AUC, като при ПреХб се установи малко no-голяма площ под 
кривата (AUC=0.779, p<0.001) от тази при ОПГ (AUC=0.688, p=0.007). 
Хемоглобинът показва сенситивност 79% и специфичност 65%, при гранична 
стойност ≤ 78. При ОПГ се установи по-ниска сензитивност (40%), но 
максимална специфичност (100%), с гранична стойност >8.41( Фигура 29).  
 

 
Фигура 29. ROC криви за прогностичния потенциал на ПреХб и ОПГ относно 

динамиката в стойностите на КМП показателите 
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VII. ОБСЪЖДАНЕ 
 
Честота на СОО. Честотата на пациентите, които покриват критериите 

за остеопороза в нашето изследване показва междинна позиция спрямо тази, 
посочена от Dresner от 2000 год. (40-50%) и Hashemiech от 2014 година (65,6 
%). Сравнителният анализ между пациентите с таласемия и здравите 
контроли, който ние проведохме, показа сигнификантно по-ниски стойности 
на КМП при пациентите спрямо здравите контролни лица, както в Z-скор, 
така и в г/cм2 на спинално ниво и ниво бедрена шийка. Тези данни 
потвърждават проблема за ниската КМП при пациентите с ТЗБТ като значим. 

 
Фрактурни събития и бета таласемия. Честотата на съобщените 

фрактури при изследваната от нас кохорта възлиза приблизително на 30%, 
т.е. почти един на всеки трима пациенти е с преживяно фрактурно събитие. 
Групата с настъпили фрактури определя остеопорозата като тежка и така 
дефинира подгрупа в риск и за последващи фрактури. При оценка на 
рисковите фактори с отношение към фрактурния риск установихме, че 
двукомпонентният регресионен модел, включващ нивата на 
претрансфузионен хемоглобин и серумния склеростин имат висок 
диагностичен потенциал (над 80%) за правилно категоризиране на пациентите 
в група с тежка остеопороза (т.е. с настъпила фрактура).  

 
Таласемия-свързани фактори, КМП и серумни маркери на костния 

метаболизъм 
1. Роля на анемичното състояние. Scuterali, 1983 и Karimi, 2007 

установяват сигнификантна корелация между ниската костна маса и 
тежестта на анемичното състояние, а екипите на Jensen 1998 и Origa 2004 не 
установяват такава. Резултатите от нашето изследване представят 
статистическа значимост на връзката между показателите на КМП и 
тежестта на анемичното състояние. Благодарение на големия размах в 
стойностите на претрансфузионния хемоглобин при нашия модел, бе 
възможно да се представят количествените връзки между нивата на 
претрансфузионния хемоглобин и стойностите на КМП.  

2. Напрегнатата хематопоеза е негативен фактор в развитието на 
СОО, не само заради механичния товар, който упражнява върху костта, а и 
заради паракринното влияние, чрез свръхпродукция на про- резорбтивни 
цитокини. Стойностите на периферните еритробласти, като косвен белег за 
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напрегнатост на хематопоезата и в нашето изследване стоят в умерена по 
сила сигнификантна връзка с показателите на КМП на спинално ниво и ниво 
бедрена шийка, както и с по-високи нива на ß-КВ и склеростин. 

3. Влияние на железния свръхтовар. Връзката между костномозъчния 
железeн товар, което е част от системния, и тежестта на СОО е отразено от 
няколко екипа при експериментални модели. Серумният феритин в нашия 
анализ се очерта като несигнификантен маркер за оценка на КМП, докато 
средната годишна трансфузионна нужда показа сигнификантна негативна 
асоциация със стойностите на КМП в г/ см2 макар и слаба. По отношение на 
феритина, нашите данни са еднопосочни с тези на Vogiatzi et al. 2009 , Baldini 
et al., 2012 и Wong et al., 2014., което го очертава като ненадежден маркер 
за оценка на КМП и проследяване на костното здраве, за разлика от ролята 
му при управлението на хемосидеротичния товар. Тежестта на ЧЖТ влияе 
негативно върху КМП при пациентите с ТЗБТ. Възможно е да има тясна 
връзка между натрупването на желязото в чернодробната тъкан и степента 
на натрупването му в костния мозък, респ. с проява на токсичност върху нея. 
ЧЖТ допълнително се утвърждава като значим фактор и за влошен костен 
кръговрат при нашата кохорта пациенти, показвайки сигнификантни 
корелации със стойностите на ß-КВ серума и нивата на серумния 
склеростин. СЖТ показа връзка само с показателите на КМП на спинално 
ниво, и липса на такива при измерванията на бедрена шийка. Доколкото 
последния отразява по-слабо системния железен товар, връзката му със 
спиналната КМП е показателна за значението му като рисков за развитието 
на остеопороза на спинално ниво. Изследвания на Eibrahimpuret al.,2012, 
също показват влияние на СЖТ върху показателите на КМП, но на ниво 
бедрена шийка. В този смисъл, изследване на по-голяма пациентска кохорта 
би била от полза за оценката на ролята му върху КМП на различни нива. 

4. Роля на спленектомичното състояние. Ние установихме 
сигнификантно по-ниски показатели на КМП, представена чрез Z-скор при 
пациентите със спленектомия спрямо неспленектомираните. Аналогични 
данни публикува екипът на Baldini през 2017 година в проучване върху 
качествени и количествени параметри на костта при 70 възрастни пациенти 
с ТИ. Практическият смисъл на тези резултати е голям, предвид 
възможността внимателно да се обсъди необходимостта от спленектомия. 
Тези данни поставят дебати за ролята ú не само като депо на желязо, но и 
като имунен орган моделиращ активността на лимфоцитните популации, за 
които се натрупват все повече данни, че участват активно в костния 
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метаболизъм. Освен това, тя би могла да упражнява и самостоятелни 
влияния, чрез участие в метаболизма на цитокини и други регулаторни 
молекули с отношение към костната хомеостаза. 

 
Роля на хепатит C-вирусната инфекция. Хепатит C-вирусната 

инфекция се асоциира със сигнификантно по-ниска КМП на бедрена шийка 
и предмишница в проучване сред пациенти с таласемия. Ние установихме 
сигнификантно по-ниски стойности на КМП на спинално ниво, изразена 
чрез Z-скор, при пациентите с носителство на HCV. Макар и липсата на 
значимост на всички изследвани нива, тези наши резултати, подкрепени и от 
данните, изнесени от други екипи, поддържат интереса за допълнително 
изучаване на ролята на HCV върху костната здравина при пациентите с бета-
талесемия (системнен инфламаторен отговор, влияние върху чернодробни 
функции с отношение към костния метаболизъм, възможно директно 
присъствие в костномозъчното микрообкръжение или други). 

 
Роля на хелаторния режим. Влиянието на хелаторите върху костното 

здраве е факт, който привлича вниманието на специалистите още в зората на 
хелаторното лечение, когато се регистрира изоставане в седалищната 
височина на пациенти, прилагали десфероксамин в по-високи дози и в по- 
ранна възраст. Нашето изследване не установи сигнификантна разлика в 
стойностите на КМП при пациентите, лекуващи се с различните хелаторни 
режими (Desfеrrioxamine, Deferriprone, комбиниран режим от двата 
медикамента и Deferrasirox), а само тенденция за по-добри показатели на 
КМП в групата с Deferrasirox. В хода на тази дискусия трябва да бъдат 
отбелязани няколко факта. Първо, групите с деферипрон и комбинирана 
хелаторна терапия са малки, и това би могло да повлияе върху значимостта 
на резултатите. Второ, новите хелаторни режими са въведени при нашите 
пациенти след 2006 година, което означава, че при цялата група 
единственият хелатор прилаган по време на пубертета е бил Desferrioxamine. 
Това е оказало вероятно еднотипно влияние върху постигането на пиковата 
костна маса при изследваната група, което е и от значение за последващите 
измерени стойности на КМП през годините. Допълнителен фактор е и 
комплайънса на пациентите към провежданото хелаторно лечение.  

 
Роля на придружаващите ендокринопатии. Един от основните 

проблеми при тежката форма на таласемичната болест – изоставането в 
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растежа е процес, резултантен от влиянието на комплекс от фактори – от 
нарушено функциониране на оста GF -> IGF-1 до хроничното анемично 
състояние и придружаващите нутритивни дефицити. В нашето изследване 
ръстът се оформи като несигнификантен фактор в определянето на ниска 
КМП. Възможно е това да се дължи на хомогенността на този параметър в 
нашата таласемична извадка (ограничен размах на данните). Детайлното 
изследване на оста GF -> IGF-1 не бе обект на настоящия анализ. 

 
Състояние на гонадната функция. В настоящото изследване 

констатирахме статистически значима разлика в някои от показателите на 
КМП при жените и мъжете с ТЗБТ с и без отклонения в гонадната функция. 
Еугонадните жени с ТЗБТ показаха сигнификантно по-добри стойности на 
Z-скор на бедрена шийка. За останалите три показателя не регистрирахме 
различия в отделните подгрупи. В двете подгрупи жени: хипогонадизъм с 
ХЗТ и хипогонадизъм без ХЗТ не установихме различия. Това би могло да 
се дължи на късно въведената ХЗТ и потвърждава твърденията на други 
автори за липса на ефект при ненавременно започнато лечение. За разлика 
от нас, Voskarodou и екипът му през 2003 год. установяват сигнификантно 
влияние на хипогонадизма върху формирането на ниска КМП при 
пациентите с ТЗБТ и на спинално ниво. Изследваната от Voskarodou 
популация е на средна възраст 21 год. Нашите пациенти са с около 7 години 
по-възрастни от неговата кохорта. Сравнявайки неговите резултати спрямо 
нашите, считаме че стойностите на КМП в неговата извадка са повлияни 
много по-значимо от нивото на естрогените (възрастта на пациентите му 
съвпада с периода на придобиване на пиковата костна маса). С времето, след 
постигането на пиковата костна маса, е възможно таласемичните 
характеристики да добиват превес в упражняването на отрицателните си 
ефекти върху костния метаболизъм, и това да води до постепенно заличаване 
на разликата в КМП между еугонадните и хипогонадните жени в една по-
голяма възраст (по-рано на спинално ниво, където има по-богато 
представена спонгиоза). 

При мъжкия пол, разликата в стойноситте на КМП между еугонадните 
и хипогонадните мъже с ТЗБТ показва гранична сигнификантност, и то не 
при всички измерени параметри. При тези гранични стойности, считаме, че 
е необходим по-голям обем на извадката от изследвани мъже с ТЗБТ, за да 
се получи по-категорична достоверност на статистическите резултати 
относно връзката КМП <-> еугонадизъм/ хипогонадизъм (с и без ХЗТ) при 
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мъжете. Освен това, следва да добавим, че влиянието на женските и мъжките 
полови хормони върху процесите на костен синтез и резорбция преминава 
през различни регулаторни пътища, и не следва да очакваме еднопосочни 
резултати за връзките на гонадизма с показателите на КМП при мъжете и 
жените с ТЗБТ.  

На практика, изчистен клиничен модел на таласемия-свързана 
остеопороза и липса на ендокринопатия, се явяват пациентите с ТИ. Baldini 
et al 2014, в 20-годишен, ретроспективен анализ на 70 пациенти с ТИ 
представя данни за остеопороза при 76% от пациентите в групата, докато 
само 3-ма от тях са с хипогонадизъм.  

От изложеното в този параграф, можем да кажем, че хипогонадизма е 
възможно да оказва негативно влияние определянето на КМП и при 
възрастните пациенти с таласемия, а ХЗТ може да притежава положителен 
ефект, ако е приложена навременно и дълготрайно. 

 
Роля на паратиреоидната дисфункция. Изследвания върху КМП при 

пациенти с изолиран първичен хипопаратиреоидизъм съобщават за по-
високи стойности на КМП в тези случаи (данни, подкрепени с 
хистоморфометрични анализи). Това се обяснява с биологичните ефекти на 
ПТХ (анаболен ефект при физиологични стойности, резорбтивен ефект при 
високи, и вероятен протективен ефект при ниски стойности). При 
българската таласемична кохорта с хипопаратиреоидизъм не само не 
установихме повишена КМП, дори обратно, регистрирахме, макар и 
несигнификантна тенденция за по-ниска КМП в групата с 
хипопаратиреоидизъм. За разлика от ефекта на хипопаратиреоидното 
състояние върху костния кръговрат в случаите на изолиран 
хипопаратиреоидизъм, тук при състояние на комплексно увреждане на 
костта, този ефект се губи. 

 
Роля на серумните нива на 25(ОН)D. В настоящия анализ, нивата на 

25(ОН)D, които установихме при пациентите с ТЗБТ от двата пола, са 
сигнификантно по-ниски от съответните по пол и възраст здрави контролни 
групи. Ниски нива на вит. Д при таласемичните пациенти са регистрирани и 
от други екипи. Ние не установихме корелации на серумните нива на 
25(ОН)D с КМП при пациентската кохорта. Не установихме и корелации 
между нивата на 25(ОН)D в серума и показателите на СЖТ, за разлика от 
данните на Solimann et al 2013. Липсата на корелации между нивата на 
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25(ОН)D и стойностите на КМП (Z-скор, така и в г/см2) в нашето изследване 
е възможно да се дължи на нарушената връзка: дефицит на вит. Д-> 
отключване на вторичен хиперпаратиреоидизъм.  

 
Маркери на костен синтез и резорбция, костна минерална 

плътност и  таласемия-свързани характеристики 
1. Остеокалцин. Установените в нашето изследване ниски нива на ОК 

и при двата пола пациенти с ТЗБТ спрямо съответните здравите контроли, 
определят процеса на костен синтез при възрастните пациенти с ТЗБТ 
като подтиснат. Аналогично на нашите данни, Moneim Е  et al. 2016, също 
установяват ниски стойности на ОК при изследване на 47 деца с таласемия 
майор. За разлика от нашите данни, Dunda et al., 2007 не установяват 
сигнификантност в разликата между пациенти и здрави контроли, но отчитат 
аналогична посока, при 25 изследвани пациенти с таласемия майор. Ние не 
установихме корелация между стойностите на ОК с показателите на КМП, 
представена, както чрез Z-скор, така и в г/ см2. Възможно е това да се дължи 
на ограничения размах на този показател, или на относително малкия брой 
изследвани лица.  

2. ß-КВ като маркер на колагенов разпад (респ. резорбция на костно 
вещество) показаха сигнификантно по-високи стойности с тези при здравите 
контроли, което потвърждава и процеса на разграждане на костно 
вещество при пациентите с ТЗБТ като повишен. Освен това, 
сигнификантните корелации между тях и таласемия-специфичните 
показатели, както и гонадния статус при жените допълнително 
потвърждават ролята им за формирането на ниска КМП при пациентите с 
ТЗБТ. 

 
Роля на сигнални молекули върху към КМП при ТЗБТ и връзки с 

характеристики на таласемичното заболяване 
Остеопротегерин. Изучаването на нивата ОПГ при пациентите с 

таласемия показва противоречиви данни. По данни на Morabito et al., 2004 
стойностите му не се различават от тези на контролните лица. За разлика от 
неговия екип, този на Pietrapertosa установява по-високи нива на последния 
в серума на пациентите с таласемия, а екипът на Voskarodou установява дори 
ниски нива на последния в таласемичната популация. Ние установихме 
завишени нива на ОПГ в серума на пациентите с ТЗБТ спрямо здравите 
контролни лица, аналогично на екипа на Pietrapertosa et al. 2009. Не 
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установихме асоциация между серумните нива на ОПГ и стойностите на 
КМП, подобно на екипите на Morabito и Pietrapetrosa. Вместо това обаче, при 
анализа на динамиката в КМП, регистрирахме сигнификантно влияние на 
ОПГ относно динамиката на КМП за едногодишен период. Пациентите с 
по-високи стойности на ОПГ показаха по-голям риск за намаление на 
стойностите на КМП в рамките на една година. При таласемичната болест 
освен Pietrapertossa et al. 2009, които споменахме, че установяват високи 
нива на ОПГ в серума на остеопоротични пациенти с бета-таласемия, екипът 
на Sherief, 2017 година също представя завишени нива на ОПГ при бета-
таласемична група във връзка с установени при тях атеросклеротични 
промени. Тъй като кардио-васкуларните промени са друга, също значима 
коморбидност при пациентите с таласемия, тясно свързана с процеса на 
развитие на остеопороза, ние считаме, че високите нива на ОПГ в серума на 
пациентите, частично биха могли да се дължат на комробидност от този тип 
в нашата група, макар че последната не е обект на интерес в настоящото 
изследване. Високите нива на ОПГ не са изненада предвид данните от други 
автори, които представят ОПГ като рефлект на проинфламаторен профил, с 
негативни последствия върху костния кръговрат. В еднопосочна линия с 
проинфламаторната концепция идват и резултатите от нашето изследване  за 
повишените нива на ОПГ при пациентите с ТЗБТ сравнено със здравите 
контроли от двата пола, и значимостта на молекулата като предиктор на 
динамиката в КМП за едногодишен период. Последното го превръща в 
потенциален маркер за прогнозиране на динамиката на КМП при пациентите 
с ТЗБТ в рутинната  практика. 

РАНКЛ. Явявайки се възлова молекула в костната биология, РАНКЛ се 
превърна в таргет на фармакологична атака срещу остеопорозата при 
пациенти от различни нозологични категории, включително и таласемия-
свързаната костна болест. В нашето изследване РАНКЛ демонстрира 
сигнификантно по-високи нива от тези при здравите контроли, което показва 
потенциал за значима намеса в костната биология при ТЗБТ, и потвърждава 
тезата за усилена резорбция при пациентите с ТЗБТ. Оценката на връзките 
между неговите серумни нива и стойностите на КМП при пациентите с 
таласемия, подобно на резултатите на Morabito, 2004 и Pietrapertosa 2009, 
при нашето изследване също не се оказаха значими. Възможно е липсата на 
сигнификантност да се дължи на относително малкия брой изследвани лица 
или хомогенност на неговите нива в пациентската ни група. Възможно е и, 
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също така, стойностите му в серума да не отразяват нивата му на 
територията на костта.  

Склеростин. В литературата има публикувани данни на ограничен 
брой екипи, които оценяват нивата на склеростин само при 
остеопоротичната група пациенти с бета-таласемия. Voskarodou и екип 
съобщават умерена позитивна връзка между нивата му в серума и КМП при 
остеопоротични пациенти с ТМ и ТИ. Tsartsalis и екип не установяват 
разлика между нивата му при таласемични пациенти и тези при здрави 
контроли. Ние установихме сигнификантно по-високи нива на склеростин 
при пациенти с ТЗБТ и преживяна фрактура, спрямо тези с липса на 
фрактура.  

Също така, установихме негативна корелация между стойностите 
на серумния склеростин и стойностите на КМП (Z-скор и КМП в г/cм2) 
на спинално ниво и ниво бедрена шийка. Оценката на връзките между 
серумния склеростин и таласемия-специфичните параметри 
(претрансфузионен хемоглобин, серумен феритин, ЧЖТ, СЖТ) допринася 
за номинирането му като възлова молекула-медиатор между таласемичната 
болест и костната увреда. Нова находка в нашето изследване е, че 
пациентите със спленектомия имат сигнификантно по високи стойности 
на серумен склеростин спрямо неспленектомираните. Интерпретацията на 
тези данни е интересна и въвлича дискусия за ролята на слезката в 
метаболизма на склеростина. Допълнителни проучвания са необходими да 
се разреши въпроса дали слезката играе първична роля в този метаболизъм 
или оказва само вторичен ефект чрез преразпределяне на железния товар 
след нейното отстраняване. В допълнение, установихме висока корелация на 
серумния склеростин с гонадната дисфункция при жените. Тези данни са 
съвместими с изследванията върху експериментални модели, показващи, че 
SOST-генната експресия се потиска от 17-OH естрадиол. При мъжкия пол, 
липсата на разлика в нивата на склеростин между функционално различните 
гонадни подгрупи, предполага различна биологична роля на тестостерона 
върху SOST-генната експресия от тази на 17-OH естрадиол. Данните ни са в 
съответствие с тези, публикувани от Mödder et al., 2011, чийто екип показва, 
че липсата на тестостерон не повлиява склеростиновите нива при 
изследваната от него група от възрастни мъже.  
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Оценка на едногодишната динамика в КМП- рискови фактори за 
тази динамика 

Основните детерминанти, определящи стойностите на КМП са две. 
Първата е натрупването на пикова костна маса по време на пубертета и скоро 
след това. Втората е скоростта, с която се губи костно вещество през 
годините след нейното постигане. Макар че остеопорозата при пациентите с 
таласемия се оценява като значим проблем от почти всички екипи, 
проучванията, посветени на промяната на КМП във времето са относително 
малко. Данните от нашето изследване показаха сигнификантна загуба на 
КМП за едногодишен период. В търсене на предиктори за тази 
сигнификантна загуба ние създадохме бинарен регресионен модел. Значим 
се очерта двукомпонентния модел съставляващ комбинацията от двете 
вариабилни – ниво на претрансфузионния хемоглобин и ОПГ, който би 
могъл да де използва клиничната практика за определяне на риска от бъдеща 
сигнификантна загуба на КМП. 
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VIII. ИЗВОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАСТОЯЩИЯ ТРУД 
 
1. СОО е болестен проблем при пациентите с ТЗБТ още от млада 

възраст, засяга еднакво двата пола, и тежестта му не зависи от формата на 
заболяването. 

2. СОО е следствие на паралелна увреда и в двата основни процеса на 
костния кръговрат: 

o подтиснат костен синтез 
o усилена резорбция на костно вещество 

3. Тежестта на анемичното състояние е предиктор: 
o за ниска КМП; 
o негативна едногодишна динамика на КМП; 
o рисков фактор за тежка остеопороза (т.е. с фрактурни събития). 

4. Спленектомията и високият железен товар влияят негативно върху 
процесите на костен кръговрат, с краен ефект – ниска КМП. 

5. Носителството на HCV e рисков фактор за развитие на СОО. 
6. Хипогонадизмът влияе негативно върху стойностите на КМП и при 

пациентите с ТЗБТ от двата пола. 
7. Хипопаратиреоидизъм и хиповитаминоза Д са второстепенни 

рискови фактори в оформянето на ниска КМП при възрастните пациенти с 
ТЗБТ. 

8. Двукомпонентният модел: претрансфузионен Хб и ОПГ е 
сигнификантен предиктор за значима едногодишна загуба на КМП при 
пациентите с ТЗБТ (над 80% прогностична значимост) 

9. Прогностични рискови фактори за тежка остеопороза (т.е. с 
настъпило фрактурно събитие) при пациентите с ТЗБТ са: 

o Z-скор на бедрена шийка ≤- 1.4; ( 
o претрансфузионен хемоглобин ≤ 74 г/л;  
o серумен склеростин в стойности над 826 pg/ml  
o двукомпонентният регресионен модел: претрансфузионен 

хемоглобин-склеростин е с висок прогностичен потенциал за 
установяване на тежка остеопороза (в над 80% от случаите) 
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IX. ОСНОВНИ ПРИНОСИ НА НАСТОЯЩИЯ ТРУД  
С НАУЧНО И ПРИЛОЖНО ЗНАЧЕНИЕ 

 
1. За първи път в България се анализира честотата на остеопенията и 

остеопорозата, както и фрактурните събития при пациенти с ТЗБТ.  

2. С настоящия труд се създават научна база и предпоставки за по-
нататъчни изследвания в областта на костното здраве при 
българските пациенти с ТЗБТ. 

3. Изследването обогати знанията за влиянието на таласемия-свързаните 
параметри, като представи количествените зависимости между 
параметрите на КМП и таласемия-специфичните характеристики в 
ерата на трансфузионна и хелатираща терапия. Тези зависимости 
носят конкретен практически смисъл за подобряване на управленито 
на СОО в ежедневната практика. 

4. Изследването установи сигнификантни връзки на спектър от костни 
метаболити и регулаторни молекули на костния метаболизъм с 
параметри на костната минерална плътност в рамките на 
таласемичната нозология. Част от тези молекули са обект на интерес 
относно разработване на фармакологични агенти за атакуване на 
таласемичната костна болест. 

5. Настоящият труд установи рискови фактори, които определят 
отрицателната едногодишна динамика в КМП (претрансфузионен 
хемоглобин, ОПГ), както и такива, определящи риска за тежка 
остеопороза при възрастните пациенти с ТЗБТ (претрансфузионен 
хемоглобин и склеростин). 

6. С установяването на вирусоносителството на HCV като 
сигнификантен фактор за ниска спинална КМП, се акцентира 
вниманието ни върху допълнителна индикация за необходимостта от 
своевременно лечение на HCV инфекцията при пациентите с ТЗБТ, а 
именно предпазване от остеопороза. 

7. Като резултат от настоящото проучване се издигнаха хипотези 
относно ролята на черния дроб и слезката в повлияването на костното 
здраве при пациентите с ТЗБТ, и така се установяват идеи за 
допълнителни научни изследвания в тази област. 
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X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Настоящият труд за първи път представя анализ на състоянието на КМП 
при възрастни български пациенти с ТЗБТ, както и връзките ú с показатели 
на костния метаболизъм и водещи отклонения на таласемичното заболяване. 
Количествените връзки между таласемия-специфичните отклонения и 
стойностите на КМП, които установихме в настоящото изследване, са 
логична основа за подобрение на базисното управление на СОО при 
възрастните пациенти с ТЗБТ. Оптимизирането на трансфузионния режим и 
хелатиращото лечение, както и строгата преценка за необходимостта от 
спленектомия стоят практически в тясна връзка и с костното здраве на 
пациентите. Допълнителни мерки, като навременно приложеното 
хормонално заместително лечение за пациентите с хипогонадизъм, лечение 
на установена HCV-инфекция също могат да дадат своя положителен 
принос.  

Диагностицирането на пациентите в риск относно сигнификантна 
загуба на КМП или развитие на тежка остеопороза е от есенциално значение 
за подобряване на тяхното лечение. С ранното им скриниране се отварят 
възможности за превенция с медикаменти срещу остеопороза, преди да е 
регистрирано тежко последствие – остеопоротична фрактура. Резултатите от 
настоящия труд проправят път към практическо оптимизиране на 
управлението на остеопорозата при пациентите с бета таласемия. 
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XI. ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

HCV хепатит " С" вирус 
LIC, ЧЖТ чернодробен железен товар 
OC, ОК Остеокалцин 
OPG, ОПГ Остеопротегерин 

RANKL, РАНКЛ рецептор-активатор на нуклеарния фактор  
капа-бета лиганд 

КМП костна минерална плътност 
СЖТ сърдечен железен товар 
СЗО, WHO Световна Здравна Организация 
СОО синдром на остеопения/остеопороза  
ТЗБТ трансфузионно- зависима бета таласемия 
ТИ таласемия интермедия 
ТМ таласемия майор 
ХЗТ хормоно- заместваща тепрапия 
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XII. ПУБЛИКАЦИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ,  
СВЪРЗАНИ С ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
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