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Списък на използваните съкращения  

ТХ - тиреоидни хормони  
Т4 - тетрайод-L-тиронин ,тироксин   
ТЗ - 3,5,3'-трийодотиронин  
RANKL -  рецепторния активатор на NF-кВ лиганд 
Wnt - Wingless-type mouse mammary tumor virus  (MMTV) integration site 
LRP  5 или 6 - LDL рецептор-свързан протеин  5 или 6 
Dkk-1- Dickkopf -1   
SOST-  склеростин  
ПТХ -паратирeоиден хормон 
OPG - остеопротегерин 
BMPs – костни морфогенни протеини 
sFRPs - секретирани Frizzled свързани протеини  
ТСХ –тиреостимулиращ хормон, TSH 
TSHR- рецептор на тиреостимулиращия хорон 
ТРАт - тиреотропин рецепторно антитяло   
TNF-α- тумор - некротизиращ фактор- α 
КМП- костна минерална плътност 
mRNA- транспортна РНК 
OC- остеокалцин  
РА- ревматоиден артрит  
СЛЕ- системен лупус еритематозус  
МС- множествена склероза  
VDR -рецептор за Витамин D  
DC- дендритни клетки  
АИТЗ- автоимунни тиреоидни заболявания  
MHCII- главен комплекс на тъканната съвместимост клас II 
Th- Т –хелперни лимфоцити 
IFN- гама- интерферон гама 
IL-4 -интерлевкин -4  
IL-5- интерлевкин- 5 
IL-17 -интерлевкин- 17 
ББ -Базедова болест   
ТПО-Ат – тиреоидпероксидазни антитела 
Тг-Ат – тиреоглобулинови  антитела 
ИТМ- индекс на телесна маса 
ALP- алкална фосфатза 
B-ALP-Костно -специфична алкална фосфатаза, ВАР 
ELISA - Ензимно- свързан имуносорбентен анализ 
IgG- имуноглобулин G 
OC- Остеокалцин 
АТФ- аденозин трифосфат 
Upyr -уринен пиридинолин  
Udpd- уринен дезоксипиридинолин  
TGFβ- трансформиращ растежен фактор β 
Wif-1-Wnt инхибиторен фактор 1/2  
Scl-Ab- моноклонално склеростиново антитяло 
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I ВЪВЕДЕНИЕ 

Тиреоидните хормони (ТХ) играят ключова роля в скелетното развитие, 
растежа и костната хомеостаза. В зряла възраст хипо- и хипертиреоидизмът 
водят до намалена здравина на костите и склонност към фрактури по различни 
механизми. Една от водещите причини за вторична остеопороза са 
заболяванията на щитовидната жлеза. Въпреки, че хипотиреоидизмът 
увеличава продължителността на костния ремоделиращ цикъл с резултат 
понижен костен търновър и ускорена минерализация,популационни проучвания 
показват, че пациентите с хипотиреоидизъм са с повишен риск от фрактури. 
Излишъкът от ТХ ускорява костното ремоделиране чрез активиране функцията 
на остеобластите и остеокластите, благоприятства костния обмен и загубата на 
костна маса, което повишава склонността към фрактури. 

3,5,3’-трийодтиронин (Т3) има първостепенна роля в скелетния 
метаболизъм. Съвременни проучвания обаче показват, че 
тиреоидстимулиращият хормон (ТСХ) действа като директен регулатор на 
костното ремоделиране, което подчертава значението на интактната тиреоидна 
ос в костната хомеостаза. 

Въпреки, че са известни директните действия на Т3 в хондроцитите и 
остеобластите, ефектите в остеокластите остават противоречиви и не е ясно 
дали Т3 действа пряко или действията му в остеокластите са косвени и са 
медиирани от остеобластната клетъчна линия. 

Значителен напредък в нашето разбиране за скелетната биология през 
последните няколко години е откриването на ролята на Wnt/βcatenin 
сигнализацията в костите. Остеоцитите са ключови играчи в регулирането на 
каноничния Wnt сигнален път като източници и мишени на Wnt лиганди и като 
секретори на молекули, които модулират Wnt действията. Мощен антагонист на 
Wnt сигнализирането, секретиран от остеоцитите, е склеростинът (SOST), 
протеин, кодиран от SOST гена, експресиран предимно от зрели остеоцити, но 
не и от ранните остеоцити или остеобласти. 

Изследвани са повишени нива на склеростин и Dickkopf -1  (Dkk-1) след 
активиране на Wnt/βcatenin сигнализирането. Предполага се, че Wnt 
инхибиторите действат като отрицателна обратна връзка, ограничаваща 
костното формиране, стимулирано от този път. В резултат на тези открития са 
разработени моноклонални антитела, свързващи склеростин, които действат 
като остеоанаболни лекарствени средства.  

Въпреки че е ясно, че Т3 пряко повлиява костното ремоделиране, основните 
молекулярни механизми не са напълно установени и са обект на настоящи 
проучвания. Wnt сигнализацията е основен регулатор на костната хомеостаза и 
остеобластната биология. Към днешна дата са известни малко, предимно  in 
vivo проучвания относно регулацията на Wnt сигналния път, по-специално на 
неговите инхибитори, Dkk-1 и склеростин, при тиреоид-асоциираната костна 
болест. Данните при хора за промени в нивата на склеростин и Dkk-1 при 
състояния на хипер- и/или хипотиреоидизъм са оскъдни, но резултатите до 
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момента сочат, че Dkk-1 и склеростин могат да имат съществена роля в 
регулацията на костното ремоделиране, особено в контекста на ТХ. 

Научната идея на настоящия дисертационен труд е да се изследват 
промените в показателите на калциево-фосфорната обмяна, маркерите на 
костно ремоделиране при тиреоидна дисфункция, също и връзката между 
тиреоидната ос и Wnt сигналния път,  модулирането му от ТХ и неговия принос 
в развитието на тиреоид-асоциираната костна болест. Изследвана е серумната 
концентрация на Wnt инхибиторите склеростин и Dickkopf-1 във връзка с 
промените в костния търновър  при  хипер- и хипотиреоидизъм и е анализирано 
значението им като биохимични маркери и потенциални терапевтични таргети. 

В последната част от научния труд е анализирана взаимовръзката между 
витамин D и автоимунните тиреоидни заболявания (АИТЗ). Въпреки, че 
съществува известно противоречие в резултатите от проведените до момента 
проучвания, голяма част от авторите подкрепят наличието на асоциация между 
нивата на витамин D и патогенезата на АИТЗ. Може да се предположи, че 
концентрацията на витамин D, полиморфизмите на рецептора за Витамин D 
(VDR) и ензимите, които участват в метаболизма на хормона, оказват влияние 
върху неговия регулаторен капацитет и имат малка, но съществена роля в 
развитието и хода на АИТЗ. Генетични, епигенетични и други ендогенни и 
екологични фактори, които определят предразположението към АИТЗ, също 
могат да повлияят на тази корелация и да обяснят някои от несъответствията в 
резултатите, получени в различните популации. 
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II ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

1. Цел  

Да се изследват показателите на калциево-фосфорния метаболизъм, 
маркерите на костен търновър и Wnt инхибиторите Sclerostin и Dickkopf-1 при 
жени с новодиагностицирано автоимунно тиреоидно заболяване, протичащо с 
клинична или субклинична тиреоидна дисфункция, и да се определи 
взаимовръзката им с хормоните на щитовидната жлеза и тиреоид-
специфичните антитела. 

2. Задачи  

2.1. Да се изследват показателите на калциево-фосфорен метаболизъм при 
жени с автоимунна тиреоидна дисфункция и да се съпоставят с тези на 
контролна група клинично здрави жени.  

2.2. Да се изследват маркерите за костен търновър - серумен остеокалцин, 
обща и костно-специфична алкална фосфатаза, остеопротегерин при жени с 
клинична тиреоидна дисфункция. 

2.3. Да се изследват серумните нива на Wnt инхибиторите склеростин и 
Dickkopf-1 при жени с клиничен хипер- и хипотиреоидизъм и да се оцени 
взаимовръзката им с показателите на калциево-фосфорната обмяна, 
маркерите на костния метаболизъм и показателите за функционална и 
имунологична активност на щитовидната жлеза. 

2.4. Да се изследват нивата на 25(ОН)D при жените с автоимунно тиреоидно 
заболяване и да се установи честотата на дефицит на витамин D при тях 
спрямо тази в контролната група.  Да се оцени взаимовръзката между 
дефицита на витамин D и промените във функционалната и имунологична 
активност на щитовидната жлеза.   

III МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

1. Дизайн на проучването 

Проведе се проспективно, сравнително, тип случай-контрола проучване 
при българска популация жени с новодиагностицирано, нелекувано, 
автоимунно тиреоидно заболяване и сходни по възраст клинично здрави 
контроли. 

2. Подбор на клиничната и контролната група 

Скринираните за участие в проучването лица бяха набирани от пациенти, 
хоспитализирани в Клиника по Ендокринология и болести на обмяната при 
УМБАЛ „Св. Георги“ЕАД–гр.Пловдив, както и от амбулаторни пациенти, 
насочвани от ендокринолози и общопрактикуващи лекари от Пловдивски 
регион за диагностична оценка, определяне на лечение и/или за целите на 
проучването. 
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За периода 2017-2019г. са включени 149 жени с новодиагностицирано  
автоимунно тиреоидно заболяване. 

 За целите на сравнителните анализи е използвана сходна по възраст, индекс 
на телесна маса (ИТМ) и етническа принадлежност контролна група от 75 
клинично здрави жени.  

Проучването отговаря на стандартите и критериите за научност и етичност и е 
одобрено от Комисията по Научна Етика към Съвета по 
Научноизследователска дейност при Медицински университет-Пловдив с 
протокол № Р-1502/06.06.2019г. 

Проведените по протокола прегледи и изследвания за всички участници в 
проучването са направени при включването им след предварително 
подписване на „Информирано съгласие за участиеʼʼ.  

Всички участници изпълват критериите за подбор на пациенти и контроли.  

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПАЦИЕНТИТЕ 

Включващи критерии: 

1. Жени над 20 годишна възраст  
2. Новодиагностициранo АИТЗ: Базедова болест и Автоимунен тиреоидит. 
3. Подписано писмено информирано съгласие 
 
Изключващи критерии: 

1.  Прием на левотироксин и/или тиреостатици. 
2. Прием на орални контрацептивни средства или на хормонозаместителна 
терапия през последните 6 месеца. 
3. Прием на калциево-фосфорни препарати,  витамин Д или медикаменти, 
които биха могли да повлияят калциево-фосфорната обмяна през последните 6 
месеца. 
4. Пациенти със съпътстващи заболявания, повлияващи  костния метаболизъм- 
тежки системни или други ендокринни заболявания, имунологични или 
инфекциозни заболявания, малигнени процеси. 
5. Жени с настояща бременност и/или кърмене 

 
            Място на провеждане на изследването 
 
          Клиничните изследвания са проведени в Клиника по Ендокринология и 
болести на обмяната при УМБАЛ„Св. ГеоргиʼʼЕАД-гр. Пловдив. 

Всички клинично-лабораторни изследвания са извършени в Централна 
Клинична Лаборатория при УМБАЛ„Св. ГеоргиʼʼЕАД-гр. Пловдив. За всички 
изследвани показатели се извършва системен вътрелабораторен контрол на 
качеството чрез фирмени контролни материали 
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3. Характеристика на изследваните лица 
 
            Проучването обхваща 149 жени на възраст между 25 и 79 години 
(средна възраст 47.01±1.1г.). Контролната група лица включва 75 съответни по 
възраст, менопаузален статус и индекс на телесна маса здрави жени (Табл. 1). 

Таблица 1.  Демографска характеристика на изследваните лица 

Показател            Пациенти 

        N                 %                        

Контроли Р 

Изследвани 
лица 

 

149 

 

100 

 

75  

Възраст 

Средна±SE 

Размах 

 

47.01 ± 1.1 

25-79 

 

44.59 ± 1.6 

      21-69 

 

  P>0.05 

Менопаузален 
статус 

Пременопауза 

Постменопауза 

 

95 

    54 

 

   60.4 

   39.6 

 

  43 

  32 

 

  P>0.05 

ИТМ (kg/m2)  

Среден±SE 

 

26.70±0.47 

  

   26.84±0.71 

 

  P>0.05 

 

 Всички пациентки са с новодиагностицирано автоимунно тиреоидно 
заболяване. Според функционалното състояние на щитовидната жлеза 30 от 
тях (20,1%) са в еутиреоидно състояние, 64 (43%) са с хипотиреоидизъм, 55 
(36,9%) с хипертиреоидизъм. Според поставената клинична диагноза 98 
(65,8%) са с Автоимунен тиреоидит, 51 (34,2%) са с Базедова болест (Табл. 2). 
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Таблица 2.  Клинична характеристика на изследваните лица 

Показател            Пациенти 

        N                 %                        

Контроли 

Изследвани лица 

 

149 

 

100 

 

75 

Тиреоидна функция 

Еутиреоидно 
съст. 

Хипотиреоидизъм 

Хипертиреоидизъм 

 

30 

64 

55 

 

20.1 

43.0 

36.9 

 

75 

0 

0 

Диагноза 

Автоимунен 
тиреоидит 

Базедова болест 

 

 

     98 

 

     51 

 

 

   65.8 

            

   34.2             

 

     N/A 

 

         N/A 

 

 

4. Методи на изследване  

4.1. Клинични методи:  

      Анамнеза: Снетата анамнеза включва подробни данни за давността на 
оплакванията, други съпътстващи заболявания, фамилна обремененост, 
вредни навици (тютюнопушене, алкохол), гинекологична анамнеза. При нито 
едно от включените за обследване лица от двете групи не се установяват 
съпътстващи заболявания или прием на медикаменти, които биха могли да 
повлияят костната обмяна. 

       Физикален преглед (общ и по системи) и снемане на антропометрични 
показатели – ръст, тегло, изчисляване на индекс на телесна маса, измерване 
на артериално налягане. 

 4.2. Инструментални методи: Ехографско изследване на щитовидната жлеза   
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 4.3. Клинично- лабораторни методи:  

          Лабораторните анализи за извършени в Централна клинична 
лаборатория при УМБАЛ „Св. Георгиʼʼ, Медицински университет Пловдив. 
Кръвта за извършване на клинично-лабораторните анализи е осигурена чрез 
затворена система за вземане на биологичен материал. Биологичният 
материал е взет сутрин на гладно между 7:00 - 9:00 часа при спазване на 
всички стандартни изисквания за осигуряване качеството на лабораторните 
резултати в преданалитичния етап. Серумът е отделен от формените елементи 
до 30 min след венепункцията чрез центрофугиране на кръвта 15 min (3000 
rpm) на центрофуга с хоризонтален ротор. Част от отделения серум е 
използван директно за определяне концентрацията на някои от показателите, а 
друга част е съхранена при - 20 °С до извършване на анализите. Серуми с 
хемолиза, липемия и иктер не са включени в проучването.  

Изследвани са следните клинично-лабораторни показатели: 

 4.3.1. Клинично-химични  показатели  

Серумните концентрации на клинично-химичните показатели- глюкоза, 
урея, креатинин, пикочна киселина, общ холестерол, HDL-холестерол, общ 
белтък, албумин, общ и йонизиран калций (Са), неорганичен фосфат (Р), 
магнезий (Mg), алкална фосфатаза (ALP) са определени на анализатор 
Olympus AU 480 (Beckman Coulter Inc, USA) по оригинални програми на 
производителя на реактиви. В този раздел са представени само резултатите, 
необходими за целите на проучването. Останалите са съхранени в 
медицинското досие на пациента. 

4.3.1.1. Серумен калций (общ и йонизиран), неорганичен фосфат, магнезий 

 Общ серумен калций - определен e с колориметричен метод (с 
арсеназо III). Референтни граници: 2.12 – 2.62 mmol/l.    

 Йонизиран калций: референтни граници: 1.06-1.31 mmol/l 

 Неорганичен фосфат – определен е с колориметричен метод. 
Референтни граници: 0.77 – 1.45 mmol/l    

 Магнезий – определен е с колориметричен метод (директен, с 
ксилидиново синьо). Референтни граници: мъже: 0.73 – 1.06 mmol/l ; 
жени: 0.77 – 1.03 mmol/l    

4.3.1.2 Серумна обща алкална фосфатаза – активността на ензима е 
определена с кинетичен колориметричен метод. Референтни граници: 30 – 120 
U/l 
       
4.3.2. Хормонални показатели 

Определянето на показателите TSH, FT4, FT3, anti-TPOAb, TgAb и 
25(ОН)D е извършено на автоматичен имунологичен анализатор Access 2® 
(Beckman Coulter Inc, USA). Използвани са оригинални реактиви на фирмата 
производител. Концентрациите на паратиреоидния хормон са определени на 
Immulite 2000, а тези на TRAb са измерени на ELISA – reader (SEAC, Italy). 
4.3.2.1. Тиреоидстимулиращ хормон (ТСХ, hTSH) - Двустъпален „сандвичев“ 
имуноензимен метод. Референтни граници: 0.34 – 5.60 μIU/mL (mIU/L)       
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4.3.2.2. Свободен тироксин (СТ4, free T4, FT4) - CLIA (хемилуминисцентен 
имунен анализ). Референтни граници: 7.86 – 14.41 pmol/L. 
4.3.2.3. Свободен трийодтиронин (СТ3, free T3, FT3) - Двустъпален 
конкурентен имуноензимен метод.  Референтни граници: 3.8 – 6.0 pmol/L 
 4.3.2.4. Тиреопероксидазни антитела (ТПОАт, TPOAb) - Двустъпален 
имуноензимен метод тип „сандвич“. Референтни граници: ≤ 9 IU/mL  
4.3.2.5. Тиреоглобулинови антитела (ТгАт, TgAb) - Двустъпален 
имуноензимен метод тип „сандвичʼʼ. Референтни граници:   < 4.0 IU/mL  
4.3.2.6.   Tиреотропин рецепторни антитела  (ТРАт, TRAb) - ELISA система 
(рийдер Multiscan със специализиран софтуер и миялно устройство Wellwash 4 
MK2) Чувствителност:  1 IU/L 
4.3.2.7 25(ОН)VitaminD3 [25(ОН)D, 25(OH)ВитаминD]- Двустъпален 
конкурентен имуноензимен анализ. Референтни граници: 11.9–43.6 ng/ml. 
Стойностите са представени в ng/ml. Фактор за превръщане на индивидуалните 
стойности на 25(OH)D oт  ng/ml в nmol/l: 2,5.  
4.3.2.8. Паратиреоиден хормон (ПТХ, PTH) - Двустъпален сандвичев 
имуноензимен хемилуминесцентен анализ. Референтни граници: 11- 67 pg/ml 
4.3.2.9. Костно-специфична алкална фосфатаза (BAP) – изследването е 
извършено на автоматичен имунологичен анализатор Access 2® (Beckman 
Coulter Inc, USA) чрез едностъпален имуноензимен метод. Референтни 
граници: жени преди менопауза: 2.9 – 14.3 μg/L, жени след менопауза: 3.8 – 
22.4 μg/L. 
4.3.2.10. Human Dkk-1 (Dickkopf-related protein 1) - изследването е извършено 
с ELISA Kit на фирмата MyBioSource, стойностите са представени в pg/ml. 
Използвани са поликлонални антитела, като в крайния етап се измерва 
абсорбцията при 450 nm. Интензитетът на оцветката е правопропорционален 
на концентрацията на Dkk-1 в пробата.  
4.3.2.11. Human SOST (Sclerostin) ELISA Kit - ELISA Kit на фирмата 
MyBioSourcе, стойностите са представени в  pg/ml. SOST в плазмата образува 
комплекс антиген-антитяло с високоспецифично антитяло (Anti-SOST IgG). 
След три инкубации цветната реакция се стопира чрез добавяне на Stop 
разтвор.  
 
4.3.2.12. Human Osteoprotegerin Instant ЕLISA (OPG) - изследването е 
извършено чрез ЕLISA кит на фирма Bender MedSystems GmbH, Austria, 
стойностите са представени в  pg/ml. OPG в плазмата  се свързва с анти-
човешко OPG поликлонално антитяло. В крайния етап се измерва абсорбцията 
при дължина на вълната 450 nm. Интензитетът на оцветката е 
правопропорционален на концентрацията на OPG в пробата. 
4.3.2.13. Human Osteocalcin INSTANT ELISATM kit (OC, Остеокалцин) -  кит на 
фирмата Bender MedSystems GmbH, Austria.   Очаквани стойности при здрави 
лица: 2.3 – 3.6 ng/ml. Остеокалцинът от пробата се свързва с фиксирано на 
твърдата фаза моноклонално анти-човешко остеокалцин антитяло. В крайния 
етап се измерва абсорбцията при дължина на вълната 450 nm. Интензитетът 
на оцветката е правопропорционален на концентрацията на OС в пробата 
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4.4. Статистически методи  

 Изхождайки от основната цел и задачи на проучването, както и от обема 
и вида на данните при провеждане на изследването, бяха използвани следните 
статистически методи: 

4.4.1 Параметрични методи 

•  Вариационен анализ – при описание на количествени показатели 
(признаци) с нормално или близко до нормалното разпределение. Резултатите 
при анализиране на количествени величини са представени като средна 
аритметична ± средна грешка на средната аритметична (mean±SEM). 

•        Алтернативен анализ – за оценка честотата на поява и относителния 
дял при качествени признаци. Резултатите са представени  като относителен 
дял ± стандартна грешка (p±Sp)  

 • t-критерий за тестване на хипотези за наличие на статистически 
значимо различие между изследваните показатели в отделните групи. 
Използван е уровен на значимост на нулевата хипотеза P<0.05. Критичната 
област за посочените стойности на Р е двустранна. 

• Дисперсионен анализ (Oneway ANOVA) 

• Корелационен анализ за изчисляване на корелационен коефициент (R) 

• Еднофакторна и многофакторна логистична регресия с изчисляване 
на класификационна таблица. 

4.4.2  Непараметричен анализ 

 При тестването на хипотезите за несъществено (случайно) влияние на 
даден фактор са използвани екзактния тест на Фишер (Fisher’s exact test) при 
четирикратни таблици и критерия χ2  при многократни таблици. 

• За проверка на нормалността на разпределението е използван теста на 
Колмогоров-Смирнов  

• Тест на Mann- Whitney - при съпоставка на количествени величини при 
независими извадки с разпределение различно от нормалното. 

4.4.3 Графичен анализ – за нагледно представяне на резултатите 

  Статистическата обработка на данните е извършена с помощта на 
програмния продукт SPSS v.21.0 
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IV РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Показатели на калциево-фосфорния метаболизъм при жени с 
автоимунна тиреоидна дисфункция. 
 

Изследвани бяха показателите на калциево-фосфорната обмяна при 
пациентки с АИТЗ и тиреоидна дисфункция, като резултатите бяха съпоставени 
с данните на контролна група съответни по възраст клинично здрави жени. В 
анализа бяха включени 119 жени на средна възраст 46.96±1.31г. с клинична и 
субклинична тиреоидна дисфункция (51 с Базедова болест, 68 с автоимунен 
тиреоидит) (табл. 1).  

 
Таблица. 3. Хормонални и имунологични показатели при изследваните групи 

(n) 
Показател 

Хипотиреоидни 
(n=64) 

mean±SEM 
(p) 

Контроли 
(n=75) 

mean±SEM 
(p) 

Хипертиреоидни 
(n=55) 

mean±SEM 

ТСХ (mIU/L) 46.16 ± 6.36 0.000 2.04 ± 0.13 0.000 0.01 ± 0.00 

СТ4 (pmol/L)  6.68 ± 0.47 0.000 11.31±0.29 0.000 36.00 ± 2.45 

СТ3 (pmol/L) 4.41 ± 0.16 0.000 5.05 ± 0.12 0.000 14.63 ± 1.17 

ТПОАт (IU/mL) 590.82 ± 58.27 0.000 3.38 ± 1.40 0.000 232.21 ± 40.36 

ТгАт (IU/mL) 471.52 ± 115.14 0.000 0.58 ± 0.12 0.000 44.71 ± 16.52 

ТРАт 2.11 ± 1.45 0.000 0.6 ± 0.11 0.000 12.15 ± 1.75 

** 𝑝 < 0.01; 
 
 
Анализът установи, че средната концентрация на общия серумен калций при 

пациентките с хипертиреоидизъм е сигнификантно по-висока в сравнение с 
тази на контролната група (2.42±0.02 mmol/l спрямо 2.37±0.01 mmol/l; t=2.304; 

𝑝<0.05). Липсва статистически значима разлика в стойностите му при 
хипотиреоидните жени спрямо контролите (2.39±0.02 mmol/l спрямо 2.37±0.01 

mmol/l; t=0.871; 𝑝>0.05). Йонизираният калций е сигнификантно по-висок при 
хипертиреоидните жени (1.27±0.02 mmol/l, t=1.250, 𝑝<0.01). Не се наблюдава 
значима разлика в концентрацията му между хипотиреоидните пациентки 

(1.19±0.01mmol/l, t=0.556, 𝑝>0.05) и контролите (1.20±0.01 mmol/l) (фиг 2).  
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Фигура 2. Серумна концентрация на общ, йонизиран калций и фосфор при 
пациентките с хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм и контролна група   
            

        Не се установи статистически значима разлика в серумния фосфор при 
пациентките от изследваните групи в сравнение с контролните лица: 

хипотиреоидни (1.23±0.04 mmol/l, t=-0.196; 𝑝>0.05), хипeртиреоидни (1.16±0.033 
mmol/l, t= -1.250; 𝑝>0.05) (фиг 2). 
        Не се установи значима разлика в концентрацията на паратхормон (ПТХ) 

при хипертиреоидните пациентки (28.39±4.16 pg/ml, t=-1.603, 𝑝=0.109) спрямо 
контролите (36.15±2.47 pg/ml). В хипотиреоидната група се отчетоха значимо 
по-високи нива на хормона спрямо здравите жени (46.02±4.20 pg/ml, t=2.022, 

𝑝<0.05) (фиг. 3). 
Серумният магнезий е в референтния лабораторен интервал и при двете 

групи пациентки. Средната му стойност е сигнификантно по-висока при 

хипотиреоидните жени (0.90±0.015 mmol/l, 𝑝<0.05) и по-ниска при 

хипертиреоидните (0.79±0.01 mmol/l, 𝑝 <0.05) в сравнение с контролната група 
(0.86±0.01 mmol/l) (табл.2). 

25(ОН)D се изследва при 88 пациентки и 42 здрави контроли. С оглед 
сезонните вариации пробите за изследване са събирани през месеците 
октомври- март. Измерените по този начин серумни концентрации отразяват 
основно оралния хранителен прием на витамина и не са повлияни от различния 
престой на слънце при участващите лицa. 
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Фигура 3. Серумна концентрация на паратхормон при пациентките с 
хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм и контролна група                
 
 Липсва статистически значима разлика в нивата на 25(ОН)D в двете 
групи спрямо контролите. Средната концентрация на хормона при 
хипотиреоидните лица бе 16.83±1.01 ng/ml, при хипертиреоидните 
19.49±1.32ng/ml (табл 4). 
 
 
Таблица 4. Показатели на калциево-фосфорния метаболизъм при пациентките 
с хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм и здрави контроли 

(n) 
Показател 

Хипотиреоидни 
(n=64) 

mean±SEM 
(p) 

Контроли 
(n=75) 

mean±SEM 
(p) 

Хипертиреоидни 
(n=55) 

mean±SEM 

Ca (mmol/l) 2.39 ± 0.018 0.375 2.37 ± 0.01 0.023 2.42 ± 0.02 

iCa (mmol/l)  1.19 ± 0.019 0.566 1.20 ± 0.01 0.009 1.27 ± 0.024 

P (mmol/l) 1.23 ± 0.045 0.849 1.24 ± 0.05 0.254 1.16 ± 0.033 

Mg (mmol/l) 0.90 ± 0.015 0.027 0.86 ± 0.01 0.000 0.79 ± 0.012 

PTH (pg/ml) 46.02 ± 4.20 0.033 36.15 ±2.47 0.109 28.39 ± 4.16 

25(ОН)VitD(ng/ml) 16.83 ± 1.01 0.159 19.74 ±1.41 0.863 19.49 ± 1.32 

 
 
Общо в групата пациентки с тиреоидна дисфункция се установи 

статистически значима положителна корелация между йонизирания калций и 

СТ3 (r=0.43; 𝑝=0.001)  и СТ4 (r=0.49; 𝑝<0.05), между магнезий и ТСХ (r=0,32; 
𝑝=0,001), ТПО-Ат антитела (r=0.24; 𝑝<0.05), ПТХ (r=0.27; 𝑝<0.05), общ калций 
(r=0.27; 𝑝<0.05), фосфор (r=0.25; 𝑝<0.05) и обратна корелация между магнезий 
и СТ4 ( r= -0.45; 𝑝<0.001) и СТ3 (r= -0.48; 𝑝<0.001) (Табл.5). Регистрирана бе 

негативна зависимост межу ПТХ и СТ3 (r = - 0.30; 𝑝 < 0.05), СТ4 (r = - 0.27; 𝑝 < 
0.05) и серумния фосфор (r= - 0.35; 𝑝=0.001) (фиг. 4).     
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Таблица 5. Коефициенти на корелация между показателите на калциево-

фосфорния метаболизъм и тиреоидните хормони и антитела при пациентките с 

тиреоидна дисфункция 

 
r 

Ca iCa P PTH Mg 

TSH NS NS NS NS r = 0.32* 

FT3 NS r = 0.43* NS r = - 0.30* r = - 0.48* 

FT4 NS r = 0.49* NS r = - 0.27* r = - 0.45* 

TPOAb NS NS NS NS r = 0.24* 

 

   *р<0.05   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 4. Корелация на ПТХ и серумен калций със СТ3 и СТ4 при 
пациентките с тиреоидна дисфункция 

 

Резултатите от настоящия анализ потвърждават наличието на значими 
промени в част от показателите на кациево-фосфорната обмяна при 
пациентите с тиреоидна дисфункция, свързани най-вероятно с биологичните 
ефекти на тиреоидните хормони върху костния метаболизъм. 
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1.2 Обсъждане на резултатите по задача 1. 
 

1.2.1. Калциево-фосфорен метаболизъм при пациентките с 
хипертиреоидизъм  

             Тиреоидната дисфункция често е свързана с нарушения в калциево-
фосфорната хомеостаза. Функционалните нарушения на щитовидната жлеза 
са важна причина за вторична остеопороза. Проучванията на серумните 
концентрации на общ и йонизиран калций, магнезий, фосфор, ПТХ, 25(ОН)D 
при тиреоидни нарушения показват противоречиви резултати. 

1.2.1.1. Общ и йонизиран калций 

       Известно е, че хиперкалциемията е усложнение на тиреотоксикозата с 
мултифакторен молекулярен механизъм на възникване.  Тиреоидните 
хормони оказват влияние върху костния търновър. Промените в костната 
резорбция и формиране повлияват костния ремоделиращ цикъл. При 
хипертиреоидизъм са повишени маркерите на костен обмен. 
Неблагоприятният ефект на хипертироксинемията върху костите вероятно е 
медииран от промени в процеса на куплиране между двата типа костни 
клетки остеобласти и остеокласти чрез остеобластна експресия на цитокини. 
Намалената чревна абсорбция и бъбречна тубулна реабсорбция на калций, 
данните, че остеокластната активност повишава мобилизацията на костния 
минерал и положително корелира със серумния калций и тиреоидните 
хормони, определят повишената активност на остеокласта като най-
вероятна причина за високите серумни концентрации на калций при 
тиреотоксикоза. Други хуморални механизми също могат да допринесат за 
хиперкалциемията. Например, тиреотоксикозата е хиперадренергично 
състояние. Катехоламините биха могли да се разглеждат като медиатори на 
хиперкалциемията, въпреки, че нивата им в серума обикновено са нормални 
при пациенти с тиреотоксикоза.  

 В нашето проучване установихме сигнификантно по-висок общ серумен 
калций при пациентките с хипертиреоидизъм (2.42±0.02 mmol/l, p<0.05) в 
сравнение с контролите (2.37±0.01mmol/l). Аналогично концентрациите на 
йонизирания калций са сигнификантно по-високи при хипертиреоидните 
жени (1.27±0.02 mmol/l, p<0.05) в сравнение с контролите (1.20±0.01 mmol/l) и 
корелират с нивата на СТ4 и СТ3. Данните съвпадат с повечето от 
проучванията до момента, които анализират промените в калциево-
фосфорния метаболизъм при тиреотоксикоза. 

 Предишни проучвания на серумни конентрации на калций и фосфор при 
пациенти с тиреоидни нарушения показват разнопосочни резултати. По-
голяма част от пациентите с хипертиреоидизъм имат нормален серумен 
калций при повишена средна концентрация на електролита в сравнение с 
контролите. Повечето изследователи съобщават за хиперкалциемия при 
тиреотоксикоза. В други серии процентът на пациентите с хиперкалциемия в 
тиреотоксично състояние варира между 8 и 27%, като честотата се 
увеличава до 50%, когато се измерва йонизиран калций вместо общ серумен 



19 
 

калций. Нивата на серумния албумин са значително по-ниски при 
хипертиреоидизъм, следователно по-често се измерват завишени нива на 
йонизиран отколкото на общия калций. По-високият среден серумен калций 
при пациентите с хипертиреоидизъм в нашето проучване е в съответствие с 
данните на Manicort и сътр. и Mosekilde и сътр. Отрицателният калциев 
баланс в хода на хипертиреоидното състояние се възстановява скоро след 
достигане на еутиреоидизъм. Корекция на хиперкалциемията е наблюдавана 
при всички терапевтични стратегии- субтотална резекция на щитовидната 
жлеза, антитиреоидни средства и радиойодтерапия. Степента на 
нарушенията в серумния калций при хипертиреоидизъм корелира с 
концентрацията на серумния Т3. Тежката и симптоматична хиперкалцемия е 
рядкост сред пациентите с хипертиреоидизъм. 

1.2.1.2. Фосфор 

Налице са противоречиви данни относно концентрацията на серумния 
фосфор при пациенти с хипертиреоидизъм. Повечето от проучванията 
съобщават за хиперфосфатемия, докато други установяват нормални или 
ниски нива. Хиперфосфатемията при хипертиреоидизъм e свързана с 
ускорен тъканен катаболизъм, водещ до повишено навлизане на фосфат в 
плазмата от костите и тъканите, понижен клирънс и повишена ренална 
тубулна реабсорбция. Промените в серумния фосфор се дължат на 
супресираните нива на ПТХ и на директното въздействие на тиреоидните 
хормони върху тъканния и ренален фосфатен метаболизъм. Тези ефекти 
водят до повишение на филтрирания фосфор при хипертиреоидните 
пациенти. Антитиреоидното лечение нормализира серумната му 
концентрация. Не се установи статистически значима разлика в серумния 
фосфор при двете групи пациентки, хипотиреоидни (1.23±0.04 mmol/l) спрямо 
хипертиреоидни (1.16±0.03 mmol/l), сравнени с контролните лица (1.24±0.05 
mmol/l), (p >0.05). 

1.2.1.3. Паратхормон 

         Серумните концентрации на паратхормона обикновено са ниски или 
ниско-нормални при тиреотоксичните пациенти. Някои изследователи 
установяват повишен ПТХ, докато при други концентрациите са непроменени 
при хипертиреоидизъм. Повечето проучвания намират негативна корелация 
между ПТХ и ТХ. Налице е обратна връзка между серумния калций и ПТХ, 
което показва, че повишеният калций инхибира секрецията ПТХ от 
паращитовидните жлези. Супресията на ПТХ обяснява повишения серумен 
фосфор при някои студии и увеличената тубулна фосфатна реабсорбция.  

         В нашето проучване се установиха по-ниски средни серумни 
концентрации на ПТХ при хипертиреоидните пациентки при липса на 

статистически значима разлика (28.39±4.16 pg/ml, 𝑝=0.109) спрямо 
контролите (36.15±2.47 pg/ml) и сигнификантно по-високи нива на хормона в 

хипотиреоидната група (46.02±4.20 pg/ml, 𝑝<0.05). В съответствие с 
резултатите на повечето изследователи се наблюдава негативна корелация 

между ПТХ, СТ3 (r= -0.30; 𝑝<0.05) и СТ4 (r= -2.7, 𝑝<0.05) общо сред 
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изследваните групи пациентки и обратна връзка с общия серумен калций (r= 

- 0.23; 𝑝<0.05). 

1.2.1.4.     Магнезий 

         Магнезият е основен минерал в човешкото тяло и участва в редица 
метаболитни процеси. Магнезият е кофактор на ензими, участващи в 
регулацията на биохимични процеси, като синтез на ДНК/РНК, синтез на 
протеини, окислително фосфорилиране и гликолиза. 

Добре известно е влиянието на тиреоидните хормони върху 
магнезиевата хомеостаза. Съобщават се противоречиви резултати относно 
нивата на серумния магнезий при хипертиреоидизъм. Някои изследователи 
намират нормални стойности, други установяват, че е понижен, предимно за 
сметка на свободната му фракция. Не е известно клиничното значение на 
магнезиевия дефицит при хипертиреоидизъм.                

Епидемиологични проучвания установяват наличие на магнезиев 
дефицит в редица региони по света. Недостатъчният прием на магнезий и 
ниските му серумни нива се асоциират с хронични заболявания, в това число 
инсулинова резистентност и захарен диабет тип 2, метаболитен синдром, 
артериална хипертония, сърдечно-съдови заболявания. Магнезият е тясно 
свързан с имунната система. In vitro експерименти показват, че свободните 
вътреклетъчни магнезиеви йони са важен вторичен посредник в имунната 
активация на Т- и В-лимфоцитите, а магнезиевите канали и транспортните 
протеини са от значение за нормалната функция на имунната система. 
Магнезият е асоцииран с оксидативния стрес и инфламаторните процеси. 
Хомеостазата на магнезиевите йони в митохондриите е от значение за 
клетъчния енергиен метаболизъм и за отговора на оксидативен стрес. 

Съществуват данни относно връзката между магнезия и автоимунните 
тиреоидни заболявания. Ранни проучвания съобщават за понижен серумен 
магнезий при пациенти с хипертиреоидизъм и за повишен при 
хипотиреоидните лица, което може да бъде свързано с повишената урина 
екскреция на електролита под влияние на тиреоидните хормони. Други 
студии при животни и хора намират противоположни резултати. Магнезият, 
като ензимен кофактор, играе критична роля в митохондриалното 
окислително фосфорилиране и синтеза на АТФ.  Магнезиевият дефицит 
може да доведе до намалено усвояване на йод от тиреоцитите с последващ 
спад в тиреоидния хормоносинтез и стимулиране секрецията на ТСХ.  

В нашето проучване се установиха сигнификантно по-високи магнезиеви 
концентрации при хипотиреоидните пациентки (0.90±0.01 mmol/l, p<0.05) и 
по-ниски при хипертиреоидните (0.79±0.01 mmol/l, p<0.05) в сравнение с 
контролната група (0.86±0.01 mmol/l). Наблюдава се изразена отрицателна 

зависимост между магнезия и СТ3 (r= -0.46; 𝑝<0.001) и СТ4 (r= -0.45; 𝑝<0.001)  
и положителна с ТСХ (r=0.31; 𝑝=0.001),  ПТХ (r=0.27; 𝑝<0.05) и ТПО-Ат 
антитела (r= 0.24; 𝑝<0.05) и липса на корелация с Тг-Ат (r=0.18; 𝑝=0.08).  
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Резултатите съвпадат с мненията на повечето изследователи, които 
изследват нивата на серумен магнезий при тиреоидна дисфункция и 
доказват влиянието на тиреоидните хормони върху магнезиевата 
хомеостаза. Според данните от корелационния анализ ниските нива на 
серумен магнезий не са асоциирани с позитивиране на тиреоидните 
автоантитела. 

1.2.1.5.           25(OH)VitaminD 

         Серумните нива на 25(OH)D, 1,25(OH)2D и други метаболити на 
витамин D при тиреоидна дисфункция са проучвани от редица 
изследователи. Bouillon и сътр. не намират разлика в нивата на витамин D 
при хипо- и хипертиреоидни пациенти и здрави лица. Има и съобщения със 
субнормални нива на 25(ОН)D при пациенти с хипертиреоидизъм. Освен 
това при пациентите с хипертиреоидизъм високият серумен калций, нисък 
ПТХ и висок фосфор инхибират бъбречната активност на 1-α 
хидроксилазата, което води до понижаване на серумния 1,25(OH)2D3 без 
значима промяна в нивото на 25(ОН)D. Серумният 24,25(OH)2D се повишава 
при пациенти с хипертиреоидизъм и корелира с нивата на тиреоидните 
хормони. 

  Нашите резултати потвърждават мненията на част от изследователите 
за липса на разлика в серумните нива на 25(ОН)D сред пациентите с 
тиреоидна дисфункция спрямо здравите контроли. 

1.2.2. Показатели на калциево-фосфорния метаболизъм при 
пациентките с хипотиреоидизъм 

       В проучването установихме по-ниски средни серумни стойности на 
общия серумен и йонизиран калций при хипотиреоидните пациентки в 
сравнение с контролите при липса на статистически значима разлика, средна 
концентрация за общ калций при пациентите 2.39±0.02 mmol/l, при 

контролите 2.37±0.01 mmol/l (𝑝=0.375), средна стойност за йонизиран калций 

при пациентите 1.19±0.02 mmol/l, при контролите 1.20±0.01 mmol/l, (𝑝=0.566). 
Не се установи статистически значима разлика и в нивата на серумния 
фосфор в тази група, средна стойност при пациенти 1.23±0.04 mmol/l, средна 

стойност при контроли 1.24±0.05 mmol/l (𝑝=0.849). Нивата на магнезий са 
сигнификантно по-високи при хипотиреоидните пациентки в сравнение с 
контролната група, пациенти 0.90±0.01 mmol/l, контроли 0.86±0.01 mmol/l 

(𝑝<0.05). Установиха се значимо по-високи нива на паратхормон, 
пациенти/контроли 46.02±4.20/36.15±2.47 ng/ml, (𝑝<0.05). Липсва 
статистически значима разлика в нивата на 25(ОН)D при посочената група 
пациентки в сравнение с контролите. Изследваха се средни концентрации на 
хормона при хипотиреоидните лица 16.83±1.01 ng/ml спрямо 

хипертиреоидните 19.31±1.07 ng/ml, и контролна група 19.74±1.41 ng/ml, (𝑝 
>0.05).  

         Тези резултати съвпадат с част от проучванията, които изследват 
параметрите на костно-минералния метаболизъм при хипотиреоидизъм. При 
хипотиреоидизъм е потиснат костния търновър поради нарушена 
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мобилизация на калций от костта, което води до намалено ниво на серумния 
калций. Тироксинът регулира нивата на калций в кръвта, като освобождава 
калций от клетките. При хипотиреоидизъм е налице хормонален дефицит, 
по-малко тироксин навлиза в клетките и се отделя по-малко калций. От друга 
страна е повишен синтезът на калцитонин, който стимулира тубулната 
реабсорбция на фосфат и благоприятства екскрецията на калций, което 
също води до хипокалциемия и хиперфосфатемия. При клиничния 
хипотиреоидизъм се наблюдават завишени нива на ПТХ, което би могло да 
се дължи на развитие на резистентност към ПТХ. Това на свой ред води до 
завишен 1,25(ОН)2D, причиняващ релативно повишение в калциевата 
абсорбция и  обяснява по-ниските средни стойности на 25(ОН)D.  

          Нашите пациентки с хипотиреоидизъм са с по-висок магнезий в 

сравнение с контролите (𝑝<0,05). Магнезиевите нива показват значителна 

положителна корелация с нивата на ТСХ (𝑝=0,001) и отрицателна с СТ3 и 
СТ4 (𝑝 <0,001). 

           Изводи: 

 В нашето проучване при жени с тиреоидна дисфункция не се откриват 

случаи на значими отклонения в нивата на Са, йонизиран Са, Р и Mg – 

наблюдавани са само някои гранични резултати. Същевременно, средната 

серумна концентрация на общ и йонизиран Са при пациентките с 

хипертиреоидизъм е значимо по-висока в сравнение с контролите, докато 

при хипотиреоидните жени  не се откриват сигнификантни разлики.  

 Нивата на серумния калций при пациентките с тиреоидна дисфункция са в 

пряка зависимост от тиреоидните хормони 

 Тиреоидната дисфункция не оказва влияние върху нивата на серумния 

фосфор в нашето проучване. 

 Откриваме значимо влияние на тиреоидните хормони върху магнезиевата 

хомеостаза - сигнификантно по-високи концентрации на серумен магнезий 

при хипотиреоидните пациентки и по-ниски при хипертиреоидните в 

сравнение с контролната група. Ниските магнезиеви нива не са асоциирани 

с позитивиране на тиреоидните автоантитела. 

 Нивата на ПТХ са променени при тиреоидна дисфункция - сигнификантно 

по-високи при хипотиреоидизъм и с тенденция към по-ниски при 

хипертиреоидизъм в сравнение със здравите, като показват обратна 

сигнификантна зависимост от тиреоидните хормони и общия калций. 

 Не установяваме разлика нивата на 25(ОН)D при жени с различна 

тиреоидна функция - пациентки и контроли. 
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2. Mаркери на костен обмен (серумен остеокалцин, обща и костно-

специфична алкална фосфатаза, остеопротегерин) при пациентки с 

клинична автоимунна тиреоидна дисфункция. 

За оценка на промените в костния метаболизъм при изследваната група 
болни бяха измерени стойностите на серумен остеокалцин, обща и костно-
специфична алкална фосфатаза, остеопротегерин (табл. 6) 

 
Таблица 6. Биохимични маркери на костен обмен при пациентките с 
хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм и здравите контроли 

Пациенти 
 

Показател 
 

Хипотиреоидни 
(n=35) 

mean±SEM 
(p) 

Контроли 
(n=33) 

mean±SEM 
(p) 

Хипертиреоидни 
(n=27) 

mean±SEM 

Osteocalcin  

(ng/ml) 
5.56 ± 0.71 0.717 8.42 ± 1.81 

 
0.073 

12.01 ± 2.79 

ALP  

(UI/l) 
69.72 ± 3.15 0.856 70.45 ± 2.49 

 
0.001 

94.46 ± 7.41 

BALP(Ostase) 
(µg/l) 

9.53 ± 0.72 0.182 10.38 ± 0.69 
 
0.309 

13.51 ± 1.61 

OPG  

(pg/ml) 
52.96 ± 5.76 0.041 40.61 ± 6.12 

 
0.005 

90.07 ± 16.54 

 

Изследването на взаимовръзките между специфичните маркери на 
костен търновър и тиреоидните хормони общо в групата пациентки с тиреоидна 
дисфункция установи права корелация между СТ4  и следните показатели: ALP 
(r=0.46; P<0.001), B-ALP (r=0.44; p<0.001), OC (r=0.56; p<0.001) и OPG (r=0,42; 
P=0.001). Отчете се корелационна зависимост между СТ3 и ALP (r=0.42; 
P<0.001), B-ALP (r=0.42; P=0.001) OC (r=0.63; P<0.001) и OPG (r=0,35; P=0.008). 
Обратна корелация бе регистрирана между ТСХ и остеокалцин (r= -0.26, 
P=0.04) (Фиг. 5). 
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Фигура 5. Корелация между маркерите на костен търновър и тиреоидните 
хормони при пациентките с тиреоидна дисфункция. 
 

2.1. Биохимични маркери на костния обмен при пациентки с 
хипертиреоидизъм- серумен остеокалцин, обща и костно-специфична 
алкална фосфатаза. 

             Маркерите на костен обмен бяха изследвани при 27 жени с клинична 
тиреотоксикоза и при 33 пациентки от контролната група. Маркерите на костно 
формиране - В-ALP (Ostase) и OC не се различават сигнификантно при 
тиреотоксичните пациентки и контролите, въпреки тенденцията за по-високи 
стойности при жените с тиреоидна дисфункция. Сравнителният анализ 
установи статистически значими по-високи стойности на ALP при пациентките с 
тиреотоксикоза (94.46 ± 7.41 IU/L спрямо 70.45 ± 2.49 IU/L при контролите, 

𝑝<0.001) (фиг. 6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 6. Серумна концентрация на обща алкална фосфатаза в UI/L при 
пациентките с хипертиреоидизъм и здрави контроли. 
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В групата с тиреотоксикоза се установи положителна корелационна 
зависимост между ALP и СТ4 (r=0.36; p=0.018). Остеокалцин корелира с СТ3 
(r=0,60; p=0.002) и СТ4 (r=0,55; p=0.003). Серумните ТРАт, които са с 
повишени титри при мнозинството от хипертиреоидните пациентки, 
сигнификантно корелират с костните метаболитни маркери ALP (r=0.43; 

𝑝<0,012), В-ALP (r=0.66; 𝑝=0.001) и OC (r=0.47; 𝑝=0.036) (фиг.7). 

 

Фигура 7. Корелация между маркерите на костен обмен и хормоналните и 
имунологични показатели при пациентки с тиреотоксикоза. 
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2.2. Биохимични маркери на костен обмен при пациентките с 
хипотиреоидизъм- серумен остеокалцин, обща и костно-специфична 
алкална фосфатаза.  
 

Маркерите на костно формиране ALP, B-ALP, OC при пациентките с 
хипотиреоидизъм не се различават спрямо контролите като липсва 
статистически значима разлика и при трите показателя. Средните стойности за 
обща алкална фосфатаза при жените от изследваната група и контролите бяха 

както следва  69.72 ± 3.15 UI/L спрямо 70.45 ± 2.49 UI/L, (𝑝>0.05),  за B-ALP 
(Ostase)  9.53 ± 0.72 µg/l спрямо 10.38 ± 0.69 µg/l (𝑝>0.05) и за ОС 5.56 ± 0.71 
ng/ml спрямо 8.42 ± 1.80 ng/ml (𝑝>0.05).  Получените резултати налагат 
становището, че хипотиреоидното състояние не е свързано със значими 
промени в процесите на костно формиране (фиг. 8). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 8. Маркери за костно формиране при пациентки с хипотиреоидизъм и 
контролна група здрави жени 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Фигура 9. Корелация между остеокалцин и тиреоидните хормони.  

 

 Сравнителният анализ установи зависимост между остеокалцин и СТ3 
(r=0.41; p=0.019) и СТ4(r=0.37; p=0.035) (фиг. 9).  
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2.3. Серумни концентрации на OPG при пациентките с хипер- и 
хипотиреоидизъм. 

Средната концентрация на остеопротегерин при хипотиреоидните 
пациентки е 52.96 ± 5.76 pg/ml спрямо 40.61 ± 6.12 pg/ml при контролите, като 

разликата е статистически значима (𝑝<0.05). Средната стойност на OPG при 
хипертиреоидните пациентки е 90.07 ± 16.54 pg/ml спрямо 40.61 ± 6.12 pg/ml 
при контролите (p<0.01). Констатациите от нашето проучване са в 
съответствие с повечето предишни научни изследвания, показващи висок 
OPG при хипо- и хипертиреоидизъм (фиг. 10). 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

Фигура 10. Концентрация на OPG при пациентки с тиреоидна дисфункция и 
контроли.     

Открихме сигнификантна положителна корелация между серумния OPG 
и концентрациите на тиреоидните хормони при жените с тиреоидна 

дисфункция, СТ3 (r=0.42; 𝑝=0.001), СТ4 (r=0.43; 𝑝=0.001) (фиг.5). В 
хипотиреоидната група се регистрира корелация между остеопротегерин и 
ТАТ, които са често позитивни при пациентките с автоимунен тиреоидит 
(r=0.46; p=0.007) (фиг. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 11. Корелация между остеопротегерин и ТАТ в групатa пациентки с 
хипотиреоидизъм.    
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2.4 Обсъждане на резултатите по Задача 2.  

2.4.1 Биохимични маркери на костен обмен при хипертиреоидизъм- 
серумен остеокалцин, обща и костно-специфична алкална фосфатаза  

Хипертиреоидизмът се характеризира с ускорен костен търновър в резултат 
на директно стимулиране на костните клетки от високите концентрации на 
тиреоидните хормони. Костната хистоморфометрия е в съответствие с 
преобладаващата остеокластна резорбция в кортикалната кост. Биохимичните 
маркери на костното формиране и резорбция, като остеокалцин (OC), алкална 
фосфатаза- обща (ALP) и кост-специфична (B-ALP), уринен пиридинолин (Upyr) 
и дезоксипиридинолин (Udpd), са повишени при пациенти с хипертиреоидизъм, 
което показва повишен костен метаболизъм за сметка на остеокластната 
костна резорбция.  

Други автори не установяват разлика в активността на B-ALP при пациенти с 
хипертиреоидизъм спрямо контроли. Общата активност на ALP в серума е 
значително по-висока в групата с хипертиреоидизъм спрямо контролната група. 
Наблюдавана е положителна корелация между B-ALB и склеростин, което е в 
съответствие с даните на Shouten и сътр. Те също изследват B-ALP в 
референтния интервал при пациенти с хипертиреоидизъм преди започване на 
лечението. В проучване на Van Bezooijen и сътр. се съобщава, че склеростинът 
инхибира стимулираната чрез BMP активност на B-ALP. 

Редица проучвания установяват висок остеокалцин при пациенти с 
хипертиреоидизъм, положителна корелация между остеокалцин и СT3, СT4 и 
отрицателна между остеокалцин и ТСХ. От друга  страна Schouten и сътр. 
изследват нормални концентрации на остеокалцин при тези пациенти. 

В нашето проучване маркери за костен търновър бяха изследвани при 27 
от пациентките с клинична тиреотоксикоза и при 33 от контролите. Маркерите 
на костно формиране - В-ALP (Ostase) и OC не се различават сигнификатно при 
тиреотоксичните пациентки и контролите, въпреки тенденцията за по– високи 
стойности при жените с тиреоидна дисфункция. Сравнителният анализ 
установи статистически значими по-високи стойности на ALP при пациентките с 
тиреотоксикоза: средна стойност на показателя при хипертиреоидните 

пациентки 94.46 ± 7.41 IU/L спрямо 70.45 ± 2.49 IU/L при контролите (𝑝<0.001). 
Тези резултати за ALP съвпадат с данните на други автори. Несигнификантното 
повишаване на В-ALP и OC и положителната корелация между СT3, СТ4 и ALP, 
В-ALP и OC при новодиагностицирана тиреотоксикоза, предполага известен 
дефицит на функцията на остеобластите и неспособност да се противодейства 
на костната резорбция. Може да се заключи, че високите концентрации на 
щитовидните хормони при хипертиреоидизъм оказват известен инхибиторен 
ефект върху остеобластите в съответствие с теорията на Eriksen. Той 
обобщава ефектите на тиреотоксикозата върху костното ремоделиране по 
следния начин: при хипертиреоидизъм е значително увеличена скоростта на 
иницииране на нови костно-ремоделиращи цикли. Въпреки това, общата 
работа, свършена от кост-резорбиращите клетки (крайната дълбочина на 
резорбционната лакуна), е непроменена, докато работата, свършена от 
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остеобластите (средната дебелина на новосформираната кост), е намалена. 
Нормалната продължителност на ремоделиращия цикъл от около 200 дни 
намалява наполовина при тиреотоксикоза. Установено е 2-кратно покачване на 
маркерите на формиране в сравнение с 9-кратното увеличение на 
резорбтивните макери. Високият индекс на декуплиране от 7.1 показва 
небалансиран костен търновър в полза на резорбцията и авторът предполага, 
че вероятно се дължи и на директно инхибиране на остеобластите от високите 
нива на тиреоидните хормони. Такъв ефект може да обясни до известна степен 
допълнителното повишаване на маркерите на формиране при понижаване 
нивата на хормоните (т.е. с елиминирането на остеобластното инхибиране) в 
началото на медикаментозното лечение.  

Друго обяснение за сравнително ниските концентрации на изследваните 
маркери може да бъде по-краткият им полуживот поради ускорено разграждане 
при тиреотоксикоза. В допълнение, разликите в клирънса на OC (през 
бъбреците, с кратък полуживот) и B-ALP (през черния дроб, с дълъг полуживот) 
могат да допринесат за това несъответствие. 

 Пациентките, с изследвани биохимични костни маркери, са с 
новодиагностицирана тиреотоксикоза, клинична форма. Различията в тежестта 
и продължителността на тиреотоксикозата, също биха могли да окажат 
влияние върху резултатите между настоящите и други изследвания. 

 В нашето проучване B-ALP (Ostase) е повишена в нормалния диапазон 
(13.51 ± 1.61 µg/l) и липсва клинично значима разлика спрямо контролите (10.38 

± 0.69 µg/l) (𝑝>0.05), което не корелира със степента на хипертиреоидизма. 
Остеокалцин е със средни стойности 12.01 ± 2.78 ng/ml при пациенти спрямо 

8.42 ± 1.80 ng/ml при контролите, без статистически значима разлика (𝑝 >0.05). 
Сред всички изследвани пациентки се установи положителна корелация на В-
ALP с СТ3 (r=0,419, p=0,001) и СТ4 (r= 0,435, p=0,001). Остеокалцин корелира 
положително с СТ3   (r=0,625, p<0,001) и СТ4 (r=0,560, p<0,001) и негативно с 
ТСХ ( r= -0,257,  p<0,05). 

От резултатите може да се заключи, че B-ALP не е най-чувствителният 
костен маркер при хипертиреоидизъм. Липсата на значимо повишаване на 
двата маркера на костно формиране (OC и B-ALP) предполага дисбаланс 
между резорбцията и формирането с последваща бърза загуба на кост при 
нелекувания хипертиреоидизъм. OC и B-ALP изглежда също отразяват 
различни аспекти от метаболизма на остеобластите при състояния на 
тиреотоксикоза. Mожем да предположим, че повишената обща активност на 
ALP произтича от тъкани, различни от костната. 

2.4.1.1. Зависимост между титъра на ТРАт и костните метаболитни 
параметри при тиреотоксикоза. 

  Серумните ТРАт, които са позитивни в групата на хипертиреоидните 

пациентки, корелират с костните метаболитни маркери ALP (r=0.42, 𝑝<0,05), В-
ALP (Ostase) (r= 0.60, 𝑝=0.001) и OC (r=0.52, 𝑝<0.05). 
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В литературата има противоречиви данни относно ефекта на ТРАт върху 
костния метаболизъм, вариращи от протекция на костта до ускорена костна 
загуба. Доказана е експресия на TSHR както в остеокластите, така и в 
остеобластите и е установено, че ТСХ може да модулира костното 
ремоделиране независимо от тиреоидните хормони. Според някои автори 
антитялото ТРАт намалява костната загуба при Базедова болест в противовес 
на катаболните ефекти на високите нива на тиреоидните хормони в 
кръвообращението. В други студии е наблюдавана негативна корелация между 
ТСХ и маркерите на костен търновър, независимo от серумните нива на СТ3 и 
СТ4. Съвременен анализ установи обратната връзка между понижената костна 
плътност и титъра на ТРАт, което е в подкрепа на концепцията за скелетните 
им ефекти. 

 В съответствие с нашите резултати, други автори също отбелязват 
положителна корелация на ТРАт със серумния OC при пациенти с Базедова 
болест и хипертиреоидизъм. Тъй като ТРАт корелира със серумните нива на 
СT3 и СT4, зависимостта със серумния OC изглежда е резултат от 
хипертиреоидизма. В нашето проучване костните метаболитни маркери, ALP, 
В-ALP (Ostase) и OC са по-силно асоциирани с ТРАт, отколкото с ТСХ. 
Резултатите съвпадат с проучването на Kumeda и сътр., при които ТРАт 
корелира положително с B-ALP, Upyr, Udpd. Според тях, дори при пациенти с 
Базедова болест и нормален ТСХ, ТРАт показва значителна положителна 
корелация с посочените показатели и допълнително подкрепя клиничното 
значение на антитялото като маркер на костния метаболизъм при пациенти с 
Базедова болест. Корелацията на ТРАт със СT3 и СT4 в настоящото 
проучване, както и тесните му корелации с биохимичните костни маркери, 
предполага, че ТРАт може да влияе директно върху костния метаболизъм в 
зависимост от щитовидната функция. Възможно е абнормният костен 
метаболизъм при Базедова болест да бъде частично обяснен чрез 
взаимодействието на ТРАт с ТСХ рецепторите в остеобластите. 

2.4.2. Биохимични маркери на костен обмен при хипотиреоидизъм- 
серумен остеокалцин, обща и костно-специфична алкална фосфатаза. 

                 Влиянието на хипотиреоидизма върху костния обмен е изследвано 
чрез костна хистоморфометрия. Наблюдавана е намалена активност на 
остеобластите, нарушено отлагане на остеоид и удължен период на вторична 
костна минерализация. В съответствие с ниския костен търновър, 
остеокластната активност и костната резорбция също са понижени. Резултатът 
е нетно увеличение на минерализацията без значима промяна в костния обем, 
въпреки че костната маса може да се повиши в резултат на удължения 
ремоделиращ цикъл. Понижено е и общото количество на освободените от 
костта протеини. В някои, но не във всички проучвания, са изследвани ниски 
серумни и уринни показатели за костна резорбция при пациентите с клинчен 
хипотиреоидизъм. Мнозинството автори съобщават за понижени серумни 
концентрации и на костформиращите маркери, основно остеокалцин, при тази 
група лица. В други анализи не са установени разлики. При лицата със 
субклиничен хипотиреоидизъм маркерите за костен търновър не се различават 
от тези при здрави контроли. При пациенти с хипо-, еу- и хипертиреоидизъм 
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концентрациите на костните маркери корелират положително с СТ3 и СТ4, 
което може да обясни разликите между проучванията. Всъщност понижение на 
костните маркери се наблюдава предимно в групи с тежък хипотиреоидизъм, но 
не и при пациенти с умерено ниски концентрации на периферните хормони. 

             В нашето проучване маркерите на костно формиране ALP, B-ALP, OC 
при пациентките с хипотиреоидизъм са понижени в нормалните граници спрямо 
контролите като липсва статистически значима разлика и при трите показателя: 
средни серумни стойности за обща алкална фосфатаза 69.72 ± 3.15 UI/L 

спрямо контроли 70.45 ± 2.49 UI/L, (𝑝>0,05),  B-ALP (Ostase)  9.53 ± 0.72 µg/l 

спрямо контроли 10.38 ± 0.69 µg/l (𝑝>0.05), ОС 5.56 ± 0.71 ng/ml спрямо 
8.42±1.80 ng/ml при контролите, (𝑝>0.05). В хипотиреоидната група се 
наблюдава права корелация между серумния остеокалцин и СТ3 и СТ4. 
Резултатите съвпадат с част от проучванията и са в съответствие с данните за 
нисък костен търновър и понижена остеобластна активност в състояние на 
хипотиреоидизъм.  

2.4.3 Изводи: 

 Маркерите на костно формиране В-ALP (Ostase) и остеокалцин са с 
тенденция към по-високи стойности, а общата алкална фосфатаза е 
сигнификантно по-висока при тиреотоксичните пациентки спрямо контролите, 
което показва по-бърза загуба на кост, нарушено костно формиране и 
недостатъчна способност на остеобластите да противодействат на засилената 
костна резорбция.  

 Маркерите на костно формиране обща алкална фосфатаза, В-ALP 
(Ostase) и остеокалцин при пациентките с хипотиреоидизъм не се различават 
спрямо контролите, което потвърждава наличие на по-нисък костен търновър и 
понижена остеобластна активност в състояние на намалена функция на 
щитовидната жлеза. 

 Намерената сигнификантна зависимост на ТРАт със СT3 и СT4, както и 
тесните му корелации с биохимичните параметри на костния метаболизъм, 
предполага, че ТРАт може да влияе директно върху костния метаболизъм в 
зависимост от щитовидната функция.  

2.4.4 Плазмени нива на OPG при пациентките с хипер- и хипотиреоидизъм 

          Плазмените концентрации на OPG при пациенти с хипер- или 
хипотиреоидизъм са изследвани в няколко проучвания, показващи 
непоследователни резултати. Високи базални нива на OPG са наблюдавани 
при двете функционални нарушения и по-ниски след лечение на тиреоидната 
дисфункция. 

2.4.4.1. OPG при пациентки с хипотиреоидизъм  

         Констатациите от нашето проучване са в съответствие с повечето 
предишни данни, показващи висок OPG при хипотиреоидизъм. Средните 
стойности на показателя при пациентките са 52.96 ± 5.76 pg/ml, спрямо 40.61 ± 
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6.12 pg/ml при контролите, при наличие на статистически значима разлика 

(𝑝<0.05). В хипотиреоидната група се регистрира корелация между 
остеопротегерин и Тг-Ат, което е в подкрепа на становището за възможната 
роля на автоимунитета върху серумните нива на OPG при лицата с автоимунен 
тиреоидит. 

        Точните механизми, чрез които дефицитът на тиреоидни хормони 
увеличава серумния остеопротегерин, все още не са изяснени. Предполага се, 
че повишеният сърдечно-съдов риск, свързан с хипотиреоидизма или 
намаленият бъбречен клирънс на остеопротегерин, са възможно обяснение. 
Повишените серумни концентрации на показателя при хипотиреоидизъм биха 
могли да са отговор на инхибирания костен метаболизъм вследствие недостига 
на тиреоидните хормони. Този механизъм изглежда малко вероятен, тъй като 
остеопротегеринът обикновено се повишава в отговор на повишена костна 
резорбция и нивата му корелират положително с тези на остеокалцин.В нашето 
проучване не се установи такава зависимост. Съществува и възможността 
динамиката в серумните концентрации на остеопротегерин при пациентките с 
хипотиреоидизъм в нашето проучване да не са единствено резултат от 
дефицита на тиреоидни хормони. Те могат да бъдат свързани и с повишената 
серумна концентрация на ТСХ. Установено бе, че ТСХ е директен негативен 
регулатор на костния метаболизъм и като инхибитор на остеокластогенезата, 
остеопротегеринът би могъл да опосредства тези ТСХ ефекти.  

                   Резултатите от тези анализи дават основание да се предполага, че 
OPG, действащ като инхибитор на остеокластогенезата, може да представлява 
връзката между хипотиреоидизма и понижената костна резорбция.  

 2.4.4.2. OPG при пациентките с тиреотоксикоза 

          Точният механизъм, чрез който хипертиреоидизмът влияе върху 
серумния OPG, все още не е ясен. Едно от възможните обяснения за повишен 
OPG е експресията на OPG mRNA в костните клетки, индуцирана от T3 в in vitro 
студии. Освен това, прилагането на супресивни дози левотироксин също 
повишава нивата на OPG както при мъже, така и при жени.  

           Констатациите от нашето проучване са в съответствие с повечето 
научни изследвания до момента, показващи висок OPG при хипертиреоидизъм, 
средна стойност 90.0 ± 16.54 pg/ml спрямо 40.61 ± 6.12 pg/ml при контролите, 

при наличие на статистически значима разлика (𝑝=0.05). 

          Открихме тясна положителна корелация между серумния OPG и 

концентрациите на тиреоидните хормони СТ3 (r=0.42; 𝑝=0,001), СТ4 (r=0.43; 

𝑝=0.001) сред всички изследвани пациенти. Потвърждават се някои от 
експерименталните данни за физиологични ефекти на щитовидните хормони 
върху продукцията на OPG. OPG се синтезира от скелета и извънскелетни 
тъкани. Производството му се регулира от редица цитокини и хормони. Като се 
имат предвид тези ограничения при оценката на неговите концентрации, може 
да се твърди, че повишените серумни нива на OPG в нашето проучване се 
явяват контрарегулаторен механизъм срещу високо обменната костна 
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резорбция, индуцирана от хипертиреоидизма. Липсва корелация между OPG и 
изследваните биохимични маркери на костния метаболизъм (обща и кост-
специфична алкална фосфатаза, остеокалцин) сред изследваните групи. 
Допълнителни проучвания, оценяващи продукцията на RANKL, ще изяснят 
точните механизми, чрез които OPG противодейства на костната резорбция при 
хипертиреоидизъм. Предвиденото изследване на RANKL в настоящия анализ 
не се осъществи по технически причини. 

          В нашето проучване липсва корелация между OPG и ТПО-Ат. 
Корелацията между остеопротегерин и Тг-Ат в групата пациентки с автоимунен 
тиреоидит е в подкрепа на хипотезата за роля на автоимунитета върху 
серумните нива на OPG. 

         В заключение, както клиничният хипотиреоидизъм, така и 
хипертиреоидизъм водят до повишане на OPG при жените с 
новодиагностицирана автоимунна тиреоидна дисфункция. Влиянието на 
хипотиреоидизма изглежда е свързано с цялостното потискане на костния 
метаболизъм, което включва намалена костна резорбция и формиране. При 
хипертиреоидизъм серумните концентрации на OPG са повишени във връзка с 
излишъка на щитовидни хормони и ускорения костен обмен. Необходими са 
допълнителни изследвания, за да се изяснят механизмите, чрез които OPG 
противодейства на отрицателните ефекти на хормоните на щитовидната жлеза 
върху костния метаболизъм. Точното патофизиологично значение на тези 
открития остава да бъде установено. 

2.4.4.3 Изводи:   

 Намерената в нашето проучване положителна корелация между 
серумния OPG и концентрациите на тиреоидните хормони потвърждава някои 
от вече известните данни за  физиологични ефекти на щитовидните хормони 
върху продукцията на OPG. 

 Серумните концентрации на OPG при жените с новодиагностицирана 
автоимунна тиреоидна дисфункция, протичаща както с хипотиреоидизъм, така 
и с хипертиреоидизъм, са сигнификантно по-високи в сравнение с контролите.  

 Повишените серумни нива на OPG при пациентките с хипертиреоидизъм 
се явяват контрарегулаторен механизъм срещу високо обменната костна 
резорбция, индуцирана от хипертиреоидизма.  

 Повишеният серумен OPG, действащ като инхибитор на 
остеокластогенезата, може да представлява връзката между хипотиреоидизма 
и понижената костна резорбция. 

 Сигнификантната пряка зависимост между OPG и Тг-Ат в групата с 
автоимунен тиреоидит подкрепя ролята на автоимунитета върху 
производството на  OPG.  

 Не доказваме връзка между OPG и изследваните биохимични маркери на 
костен метаболизъм (обща и кост-специфична алкална фосфатаза, 
остеокалцин) при тиреоидна дисфункция. 
 
 



35 
 

3. Серумни нива на Wnt инхибиторите склеростин и Dickkopf-1 при 
пациентки с клиничен хипер- и хипотиреоидизъм и оценка на 
взаимовръзката им с показателите на калциево-фосфорната обмяна, 
маркерите на костния метаболизъм и тиреоидните хормони. 

Анализирани бяха серумните нива на Wnt инхибиторите склеростин и 
Dickkopf-1 при жените от изследваната група (табл.7). 

Таблица 7. Средни концентрации на Dkk-1 и sclerostin при хипо- и 
хипертиреоидизъм.     

(n) 
Показател 

Хипотиреоидни 
(n=28) 

mean±SEM 
(p) 

Контроли 
(n=25) 

mean±SEM 
(p) 

Хипертиреоидни 
(n=26) 

mean±SEM 

Dkk-1                 
pg/ml 

787.95 ± 107.27 0.000 245.02 ±74.13 0.000 701.21 ± 88.28 

Sclerostin                
pg/ml 

488.72 ± 123.02 0.064 235.24 ±49.29 0.570 302.24 ± 66.93 

      
          Не се установиха различия в концентрациите на склеростин между хипо- 
(488.71±123.02 pg/ml) и хипертиреоидните (302.23 ± 66.93 pg/ml) пациентки от 
една страна и контролите (235.24 ± 49.29 pg/ml) от друга. По отношение на Dkk-
1 установихме сигнификантно по-високи средни стойности както при хипо- 
(787.95 ± 101.27 pg/ml), така и при хипертиреоидните жени (701.20 ± 88.28 
pg/ml) спрямо контролната група (245.01 ± 74.12 pg/ml) при статистически 
значима разлика и в двете групи пациентки (фиг 12).   

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Фигура 12. Серумна концентрация на Dkk-1 при хипотиреоидни, 
хипертиреоидни пациентки и контроли        
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Налице е изразена положителна корелация между склеростин и Dkk-1 
(р<0.001) и отрицателна между Dkk-1 и възрастта (р<0.05) (фиг. 13). Липсва 
зависимост между склеростин, Dkk-1, костните маркери и тиреоидната 
функция. Не установихме сигнификантна корелация между склеростиновите 
концентрации и ПТХ . 

       

 

Фигура 13. Корелация на Dkk-1, SOST и възрастта при пациентките с 
тиреоидна дисфункция. 

 3.1 Обсъждане на резултатите по Задача 3.  

Каноничният Wnt/𝛽-катенин сигнален път действа като главен регулатор 
на остеогенезата. Физиологичната негативна регулация на този път се медиира 
от остеоцита чрез секрецията на разтворими фактори (склеростин, Dkk-1 и 
sFRP1), които инхибират взаимодействието между Wnt лигандите и техните 
рецептори и ко-рецептори. По време на костното формиране остеобластите се 
вграждат в новосформираната кост и се подлагат на терминална 
диференциация в остеоцити. Секрецията на склеростин и други Wnt 
инхибитори прекратява процеса на формиране и води до преминаването на 
остеоцитите в инертно състояние и трансформирането им в покривни клетки.  

            Цикълът на костно ремоделиране дава възможност на скелета да 
възстанови старата или увредена кост, да реагира своевременно на 
механичния стрес и на нуждите на минералната хомеостаза. 

3.1.1 Роля на Wnt/𝛽-катенин сигнализацията в костното ремоделиране  

          Wnt / 𝛽-катенин сигналният път играе важна роля в скелетния растеж и 
развитие, в процесите на натрупване на костна маса, костното ремоделиране и  
диференциация. Точните механизми все още не са напълно изяснени и се 
проучват.  

Каноничният Wnt сигнален път в костта се регулира от производството на 
рецепторни инхибитори, склеростин и dickkopf related protein-1 (Dkk-1) или Wnt 
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лиганди, sFRPs и Wnt инхибиторен фактор 1/2 (Wif-1). От тези инхибитори 
единствено Dkk-1 е директен клетъчен таргет на каноничната Wnt 
сигнализация. Dkk-1 се синтезира предимно от остеоцитите както склеростин. 
Въпреки това, при някои патологични състояния Dkk-1 се експресира и от други 
клетъчни типове.  

              За разлика от Dkk-1, SOST се произвежда главно от костните клетки и 
преобладава в каналикуларната система на остеоцита. В подкрепа на Wnt 
инхибиторния ефект на SOST in vivo, са наблюденията за активиране на 
каноничното Wnt сигнализиране, повишаване на костната плътност и 
механичната здравина на костта в SOST knockout миши модели, докато 
свръхекспресията на SOST предизвиква остеопения. Тези данни ясно показват, 
че SOST е важен негативен регулатор на костообразуването. Благодарение на 
ограничената му експресия в костта и ролята в процеса на костното 
формиране, SOST се явява привлекателна терапевтична цел.  

          Освен инхибиция на Wnt сигнализацията, ефект на склеростин е доказан 
и по отношение активиране на остеокластогенезата чрез стимулиране 
продукцията на RANKL от остеоцитите. 

          Механичното натоварване и паратхормонът инхибират нивата на 
склеростин, глюкокортикоидите и калцитриол ги стимулират. Други 
детерминанти на серумната склеростинова концентрация са ИТМ, пол, възраст, 
хормонални фактори като фоликулостимулиращ хормон и естрадиол. 
Повишени нива на серумния склеростин са изследвани при пациенти с 
хронично бъбречно заболяване, захарен диабет, карцином на простата, 
чернодробна цироза, обезитет. Публикуваните до момента данни за връзката 
между склеростин и тиреоидните хормони са оскъдни и са получени при опити 
върху животни.  

          Общоприетото схващане е, че Wnt сигнализацията е от съществено 
значение за процеса на костното формиране. Въпреки това, някои 
изследователи доказват влияние на сигналния път върху костната резорбция 
чрез негативно въздействие върху RANKL експресията в остеобласта. 

Съвременни открития показват, че каноничният Wnt/𝛽-катенин сигнален път в 
остеобластите и стромалните клетки потиска остеокластогенезата чрез 
повишаване експресията на OPG и понижаване експресията на RANKL 
Функционалната комуникация между системата RANKL/RANK/OPG и Wnt 
сигналните пътища играе важна роля при постменопаузалната остеопороза. 

            Въз основа на тези данни може да се заключи, че Wnt сигнализацията 
увеличава костната маса чрез два отделни механизма: директен, чрез 
активиране на остеобластогенезата и костното формиране и индиректен, чрез 
стимулиране производството на OPG от остеобластите, което от своя страна 
инхибира индуцираната от RANKL остеокластогенеза и костна резорбция.   
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3.1.2. Регулация на Wnt инхибиторите Dkk-1 и склеростин и връзката им с 
промените в костния обмен при жени с клинична тиреоидна 
дисфункция.  

    Тъй като Wnt сигнализацията е критичен регулатор на костната хомеостаза и 
остеобластната биология, ние изследвахме регулацията на Wnt сигналния път 
и по-специално неговите инхибитори, Dkk-1 и склеростин, при пациентки с 
новодиагностицирана автоимунна клинична тиреоидна дисфункция. Оскъдни са 
данните при хора относно промените в нивата на склеростин и Dkk-1 при 
хипер- и / или хипотиреоидизъм.   

          В нашето проучване средните серумни стойности на склеростин не се 
различават сигнификатно сред хипо- (488.72 ± 123.02 pg/ml) и 
хипертиреоидните (302.23 ± 66.93 pg/ml) пациентки спрямо контролите (235.24 
± 49.29 pg/ml) (р>0.05), въпреки тенденцията за по–високи стойности при 
жените с тиреоидна дисфункция. По отношение на Dkk-1 установихме 
сигнификантно по-високи средни стойности както при хипо- (787.95 ± 101.27 
pg/ml), така и при хипертиреоидните жени (701.20 ± 88.28 pg/ml) в сравнение с 
контролната група (245.01 ± 74.12 pg/ml) при статистически значима разлика и 
при двете групи пациентки (р<0.001).   

          В хипертиреоидната група резултатите на склеростин не съвпадат с 
изследваните повишени стойности на показателя при пациенти с 
хипертиреоидизъм в проучването на колектив от Полша през 2015г, в което 
склеростиновите нива са над референтния интервал и са значимо по-високи 
спрямо здравите контроли. Подобни са и данните на Tsourdy и сътр. при 
хипертиреоидните миши модели, при които заедно с високите склеростинови 
нива е установена и повишена експресия на склеростин mRNA и брой на 
склеростин-позитивните остеоцити. В нашето проучване липсва сигнификантна 
разлика в стойностите на серумния склеростин между изследваните групи 
лица. Резултатите съвпадат с тези на Saritekin и сътр. от 2017 год, които не 
установяват  разлика в нивата на склеростин при пациенти с 
хипертиреоидизъм и здрави контроли. От проведения корелационен анализ 
общо сред изследваните пациенти липсва асоциация между серумния 
склеростин и тиреоидните хормони. Въз основа на данните считаме, че 
тиреоидните хормони и склеростин оказват влияние  върху Wnt сигналния път 
по независими механизми с участие на  редица ко-фактори и антагонисти.  
Може да се предположи наличие на разлика между локалния синтез на 
склеростин в костите и серумните му нива.  

Стойностите на Dkk-1 не съвпадат с данните на Tsourdy и сътр. за 
понижени серумни концентрации при хипертиреоидите миши модели и 
повишени при хипотиреоидните. Ние установихме сигнификантно по-високи 
нива на Dkk-1 в групите с тиреоидна дисфункция спрямо контролите. Налице са 
и проучванията, които доказват инхибиращ ефект на Т3 върху Wnt 
сигнализацията. Въз основа на тези данни не може да бъде изключено, че Dkk-
1 е медиатор на действията на тиреоидните хормони в костта.  
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           Липсват наблюдения при хора за серумни нива на склеростин при 
хипотиреоидизъм. В нашето проучване установихме тенденция за по-високи 
стойности в хипотиреоидната група от тези при хипертиреоидизъм при липса на 
статистическа значимост спрямо контролите. Към момента данните за 
физиологичните действия на ТСХ в остеобласта са противоречиви, не са 
проучвани и действията му в остеоцита.  Установеният инхибиращ ефект на 
ТСХ върху остеобластогенезата в някои in vitro студии, опосредстван чрез 
инхибиране на LDL- рецептор свързан протеин 5 (LRP5) mRNA, би могъл да 
бъде медииран чрез Wnt сигнализацията и завишените нива на Wnt 
инхибиторите. В тази връзка ние предполагаме, че инхибиращият ефект на 
ТСХ при хипотиреоидизъм би могъл да бъде медииран от завишените нива на 
Dkk-1, което е в съответствие със супресията едновременно на костната 
резорбция и формиране, наподобяващо адинамична костна болест, състояние 
асоциирано с намалено качество на костта и увеличен риск от фрактури.  

             До момента не са изследвани при хора серумни нива на Dkk-1 при 
тиреоидна дисфункция. Трябва да се отбележи, че експресията на Dkk-1 не е 
ограничена единствено в костта и следователно неговата регулация в други 
типове клетки може да допринася за серумните му концентрации. Налице е 
изразена положителна корелация между склеростин и Dkk-1 (р<0.001) и 
отрицателна между Dkk-1 и възрастта (р<0.05). Липсва зависимост между 
склеростин, Dkk-1, костните маркери и тиреоидната функция. Не установихме 
сигнификантна корелация между склеростиновите концентрации и ПТХ.  

          Работната хипотеза би могла да бъде, че тиреоидните хормони имат 
двоен ефект върху Wnt пътя: наблюдаваното повишение на Dkk-1 супресира 
активираното костно формиране, но то се балансира от по-ниските нива на 
склеростин, което понижава негативния ефект на тиреоидната дисфункция 
върху формирането.  

           Повишените нива на Dkk-1 биха могли да обяснят небалансирания 
костен търновър, дефицита на остеобластната функция и неспособността да се 
противодейства на ускорената резорбция при тиреотоксикоза. Високите 
концентрации на Dkk-1 при хипотиреоидизъм са в съответствие с ниския костен 
търновър и понижена остеобластна активност. 
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3.2 Изводи:  

 Нивата на склеростин и Dkk-1 корелират помежду си, като същевременно 

са различно повлияни от хипер- и хипотиреоидизма, което показва 

разнопосочни функции на Wnt инхибиторите при тиреоид-асоциираната костна 

болест. 

 Налице е тенденция за по-високи средни серумни концентрации на 

склеростин, а средните концентрации на Dkk-1 са значимо по-високи както при 

хипо-, така и при хипертиреоидните жени спрямо контролната група. 

 Повишените нива на Dkk-1 биха могли да обяснят небалансирания 

костен търновър, дефицита на остеобластната функция и неспособността да се 

противодейства на ускорената резорбция при тиреотоксикоза. Високите 

концентрации на Dkk-1 при хипотиреоидизъм са в съответствие с ниския костен 

търновър и понижена остеобластна активност. 

 Модулирането на Wnt сигнализацията от тиреоидните хормони може да 

допринася за развитието на костните промени при тиреоидна дисфункция и 

променената експресия на Wnt инхибиторите да се яви като потенциален 

терапевтичен таргет 
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4. Концентрации на 25(ОН)D при лица с автоимунно тиреоидно 
заболяване и честотата на дефицит на витамин D при патологичната и 
контролната групи.  Взаимовръзка между дефицита на витамин D и 
промените във функционалната и имунологична активност на 
щитовидната жлеза.   

 
  В настоящото проучване 25(ОН) D се изследва при 88 пациентки и 42 
здрави жени. Обособени са три групи пациенти според функционалното 
състояние на щитовидната жлеза: 

 Хипотиреоидизъм- клиничен и субклиничен- включени са пациенти 
с автоимунен тиреоидит с ТСХ ≥5.6 mIU/L 

 Хипертиреоидизъм- клиничен и субклиничен- включени са 
пациенти с ТСХ<0.34 mIU/L 

 Еутиреоидизъм- включени са лица с ТСХ>0.34<5.6 mIU/L 
 

 

 
 
Фигура 14. Средни концентрации на 25(ОН)D при пациентките от изслeдваните 
групи и контролите. 
 

Средната концентрация на 25(ОН) D за всички изследвани лица е 18.45 ± 
0.67 ng/ml. Нивото на 25(ОН) D е по-ниско в хипотиреоидната група (клиничен и 
субклиничен хипотиреоидизъм) (16.83 ± 1.01 ng/ml) и в еутиреоидната група 
(17.28±1.25 ng/ml) в сравнение с контролите (19.74 ± 1.41 ng/ml) без 
статистическа значимост. Липсва статистически значима разлика между 
хипертиреоидната група (19.49 ± 1.32 ng/ml) и контролите (Фиг.14).   
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Фигура 15. Честота на дефицит, недостатъчност и достатъчност на 25(ОН)D 
сред болните с хипотиреоидизъм, еутиреоидно състояние и хипертиреоидизъм. 

 
 

Недостатъчност на витамин D се наблюдава при 15 (48,4%) от 
хипертиреоидните лица, при 26 (57,8%) от хипотиреоидните, при 9 (75,0%) от 
еутиреоидните и при 21 (50%) от контролите. Разликите между групите не са 
значими, най-вероятно във връзка с недостатъчния брой единици на 
наблюдение във всяка от обособените групи (Фиг. 15).  

Допълнително са анализирани нивата на витамин D при пациентките, 
групирани по нозологини единици: 

 Автоимунен тиреоидит на Хашимото - диагностициран според 
завишени ТПО-Ат и ТГ-Ат, типичен ултрасонографски образ на 
щитовидната жлеза 

 Базедова болест- диагностицирана според завишени стойности на 
СТ4, СТ3, супресиран ТСХ, наличие на ТРАт, ултрасонографски белези 
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Фигура 16. Честота на дефицит, недостатъчност и достатъчност на 25(ОН)D 
сред пациентите с автоимунен тиреоидит (HT) и Базедова болест (ББ) 

Някои автори регистрират значими различия в нивата на витамин D в 
зависимост от възрастта и менопаузалния статус. В изследваната от нас група 
обаче липсва корелация между възрастта на пациентките и стойността на 
витамин D. Не се установиха статистически значими различия в средните 
концентрации на витамин D при пре- и постменопаузални пациентки (17.77 ± 
0.87 ng/ml спрямо 15.79 ± 1.12 ng/ml, р>0,05).     

Честотата на недостатъчност на витамин D във всяка от отделните групи 
е висока. При хипотиреоидните в 57,8% (n=26) е налице недостатъчност 
(витамин D<20 ng/ml) и само в 26,7% (n=12) има достатъчност на витамин D, 
(витамин D>20ng/ml). При еутиреоидните в 75,0%  (n=21) са с недостатъчност 
на витамин D и 25,0% (n=3) са с достатъчност. При болните с 
хипертиреоидизъм 48,4% (n=15) са с недостатъчност спрямо 41,9% (n=13) с 
достатъчност на витамин D. Отнесени спрямо контролите 50,0% (n=21) с 
недостатъчност и 35,7% (n=15) с достатъчност, разликите са незначими 
(фиг.15). 

          Дефицит на витамин D се установи при 9,7% (n=3) от лицата с 
хипертиреоидизъм и значимо по-често при тези с хипотиреоидизъм - 15,6% 
(n=7) спрямо 14,3 % (n=6) при контролите.  

        Анализът на пациентките, групирани по нозологични единици, установи, че 
при   жените с автоимунен тиреоидит в 61,7% (n=37) е налице недостатъчност 
(25(ОН) D <20 ng/ml) и само в 26,7 % (n=16) има достатъчност на витамин D, 
(25(ОН) D>20ng/ml). При болните с Базедова болест 46,4% (n=13) са с 
недостатъчност спрямо 42,9% (n=12) с достатъчност на витамин D. Отнесени 
спрямо контролите 50,0% (n=21) с недостатъчност и 35,7% (n=15) с 
достатъчност, разликите са незначими (фиг.16) 
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 В нашето проучване установихме негативна корелация между нивата на 

витамин D и антитиреоглобулиновите антитела (r=-0.265, 𝑝<0.05) и липсваща 
корелация с антитиреопероксидазните и анти-ТСХ рецепторните антитела. 

Налице е положителна корелация със СТ3 (r=0.267, 𝑝<0.05) (фиг.17). Честотата 
на дефицит и недостатъчност на витамин D общо се установява по-често при 
лица с тиреоидит на Хашимото (73,4%) отколкото при контролите (64,39%), 
въпреки че разликите не са сигнификантни. 

 
Фигура 17.  Корелация на витамин D, тиреоглобулинови антитела и свободен 
трийодтиронин  

 

4.1. Обсъждане на резултатите по Задача 4.  
 

Основната физиологична роля на витамин D е поддържане на калциево- 
фосфорния метаболизъм и костното здраве. Налице са голям брой проучвания 
относно връзката между дефицита на витамин D и риска от редица 
извънскелетни заболявания в това число сърдечно-съдови, онкологични, 
инфекциозни. Установена е асоциация между витамин D дефицита и 
автоимунни заболявания като ревматоиден артрит, системен лупус 
еритематозус, възпалителни чревни заболявания, множествена склероза и 
суплементацията с витамин D предотвратява появата и / или развитието им.      
  Серумното ниво на 25 (ОН) D е определено от Института по медицина на 
САЩ (IОМ) през 1997 г. като най-добрият функционален индикатор за статуса 
на витамин D, който отразява сумата от кожния синтез и оралния хранителен 
прием. Все още продължават дебатите относно оптималното ниво на витамин 
D. Дефинираните нива на клинично значимия витамин D дефицит варират при 
различните популации и зависят от възрастта, пола, ИТМ и съответния сезон. 
Според препоръките на Американското дружество по ендокринология Витамин 
D дефицит се определя при ниво на 25(OH)D<50 nmol/l (20 ng/ml), 
недостатъчност между 51-75 nmol/l (21-30 ng/ml).  
             Според национално мултицентрово проучване между 2032 участници, 
проведено в България от българското дружество по ендокринология, през 
януари-февруари 2012 г., средната серумна концентрация на витамин D в 
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българска популация жени е определена на 36,2 nmol/l, за мъжете - 41.5 nmol/1, 
медианата в серумната концентрация е 38.75 nmol/l. Прагът, при който започва 
да нараства концентрацията на серумния ПТХ, се прилага като метод за 
определяне нивото на достатъчност на витамин D. Сред изследваната 
българска популация ПТХ започва да нараства над горната граница на 
референтния интервал при средно ниво на 25(OH)D<50 nmol/l. В съответствие 
с това авторите определят специфични за нашата популация прагове за 
достатъчност/недостатъчност/дефицит на 25(ОН)D. Ниво над >50 nmol/l (20 
ng/ml) се определя като достатъчност или оптимално ниво, необходимо за 
поддържане на добро костно здраве, недостатъчност между 25-49.99 nmol/l (10-
20 ng/ml) и дефицит <25 nmol/l (10 ng/ml). На базата на приетите 
разграничителни стойности се проведе и анализът на резултатите в нашето 
проучване.  Прави впечатление, че средното ниво на 25(ОН)D при здравите 
контроли (19.74 ±1.41 ng/ml) е по-високо от установеното при тези възрастови 
групи средно ниво (15.79 ±1.81 ng/ml) сред българската популация от различни 
региони на страната. Това може да се дължи на различния лабораторен метод 
на изследване (LC-MC/MC спрямо EIA в нашето проучване), различния регион, 
към който принадлежат участващите в настоящето проучване лица (Пловдив и 
Пловдивска област), по-дългия период, в който са събирани пробите за 
изследване (октомври-март спрямо януари-февруари). 

      По-голяма част от клетките в човешкия организъм са способни да 
експресират ензима 1-алфа-хидроксилаза, който хидроксилира 25(OH)D след 
навлизането му в клетките и го конвертира в активната форма 1,25(OH)2D3 
(калцитриол). Биологично активната форма 1,25(OH)2D3, свързана със своя 
рецептор, прониква в клетъчното ядро, където в комплекс с ретиноeвата 
киселина взаимодейства с витамин D отговорни елементи в промоторния 
регион на таргетните гени. Крайният ефект е активиране или супресия на 200-
500 гени, представляващи около 3-5% от човешкия геном, в това число и 
гените, осигуряващи физиологичната роля на имунната система, включително 
вродения и придобития имунитет, протеини, отговорни за клетъчния растеж и 
диференциация, антипролиферативни и/или противовъзплителни ефекти. 

4.1.1.Витамин D и АИТЗ 

          Идентифицирането на витамин D рецептора в моноцитите, дендритните 
клетки и активираните Т лимфоцити обуславя потенциалното участие на 
хормона в имунните процеси и в патогенезата на автоимунните заболявания. 
Дендритните клетки (DC) са основен таргет за имуномодулаторната активност 
на витамин D. Витамин D инхибира зависимата от дендритните клетки 
активация на Т лимфоцитите и стимулира толерогенни свойства, които 
благоприятстват производството на регулаторни вместо ефекторни Т 
лимфоцити. Витамин D регулира експресията на МНС II на повърхността на 
DC, водещо до намалено представяне на автоантигени. Витамин D  регулира 
функциите на Т лимфоцитите чрез инхибиране пролиферацията на Th1 и 
производството на цитокини от клас IL-2, IFN- гама, TNF и индиректно измества 
поляризацията на Т клетките от Th1 към Th2 субкласове с производство IL-4 и 
IL-5. Трета субпопулация от Th лимфоцити, повлияни от витамин D, са Т 
лимфоцитите, секретиращи IL-17 (Th-17 клетки). 1,25(ОН)2D ихибира 
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секрецията на IL-17 чрез директно повлияване на транскрипцията. При 
тиреоидита на Хашимото производството на Th1 възпалителни цитокини 
стимулира клетъчно медиираната цитотоксичност, което води до деструкция на 
тиреоцити. В тази връзка, супресията на Th1 имунния отговор от витамин D 
може да противодейства при дебюта на Базедовата болест, тъй като Th1 
доминира при инициацията на заболяването. 

          Няколко проучвания изследват връзката между недостатъчност или 
дефицит на витамин D и разпространението на АИТЗ. 

         По отношение на връзката на витамин D с антитиреоидните автоантитела, 
по-ниски нива на хормона са установени при лица с позитивни титри на 
автоантитела в сравнение със здравите. Мета-анализ от 2015 год., включващ 
20 проучвания показва, че пациентите с АИТЗ имат по-ниски серумни нива на 
витамин D и по-често са с витамин D дефицит, в сравнение с контролите. 
Субгруповият анализ също показва, че пациентите с тиреоидит на Хашимото и 
Базедова болест имат по-ниски нива на витамин D и е по-вероятно да са с 
витамин D дефицит. 

               Други автори не доказват асоциация между дефицита на витамин D и 
АИТЗ.  

            В нашето проучване установихме негативна корелация между нивата на 

витамин D и антитиреоглобулиновите антитела (r =-0.265, 𝑝<0.05) и липсваща 
корелация с антитиреопероксидазните и анти- ТСХ рецепторните антитела, 
което предполага наличие на патогенетична връзка между витамин D статуса и 
АИТЗ. Налице е положителна корелация със СТ3. Дефицит и недостатъчност 
на витамин D (<10-20 ng/ml) се установяват по-често при лица с тиреоидит на 
Хашимото (73,4%) отколкото при здравите контроли (64,39%), въпреки че 
разликите не са значими. Основната констатация от нашето проучване е, че 
нивата на витамин D не са по-ниски при пациентките с АИТЗ спрямо 
контролите, както и в групите с автоимунен тиреоидит на Хашимото и Базедова 
болест. Тези данни са в съответствие със заключенията на Effraimidis G и сътр., 
Chailurkit  LO и сътр., D`Aurizio и  сътр. 

         По отношение на тиреоидната функция част от авторите установяват по-
ниски нива на 25(OH)D и серумен калций при пациентите с хипотиреоидизъм и 
тежестта на хипотиреоидизма се асоциира с нивата на витамин D. В настоящия 
анализ не се установи връзка между щитовидната функция и витамин D при 
лицата с хипо-и хипертиреоидизъм. 

4.1.2. Заключение 

 Някoлко въпроса могат да бъдат поставени  относно връзката между 
витамин D и АИТЗ. Първият от тях е дали такава връзка действително 
съществува. Въпреки че, има известно несъответствие в резултатите от 
извършените до момента проучвания, повечето от данните насочват към 
наличие на асоциация между по-ниски нива на витамин D и повишен риск от 
развитие на заболяване  и/или по-високи титри на автоантитела.  
Полиморфизмът в гените, свързани с метаболизма на витамин D, също оказва 
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влияние върху риска от АИТЗ. Вторият въпрос се отнася до конкретния 
характер на тази връзка. Предполага се, че витамин D би могъл да има роля в 
патогенезата на АИТЗ, но само когато са отчетени и други фактори, които 
допринасят за проява на заболяването. Третият въпрос, с непосредствени 
последици за клиничната практика, е ролята на суплементацията с витамин D 
за превенция и/или лечение на АИТЗ. Понастоящем има оскъдни данни, 
установяващи липса на вреда и наличието на ползи при приемане на 
супрафизиологични дози 25(OH)D. Необходими са проучвания с по-голям брой 
лица, по-глобален обхват и целогодишна оценка на нивата на витамин D, за да 
се дадат отговори  на тези въпроси.      

Невъзможността да се постави еднозначно заключение отчасти се дължи 
и на ограниченията в дизайна на клиничните изпитвания относно пряката роля 
на серумните нива на витамин D при АИТЗ. Повечето цитирани проучвания са 
крос-секционни и с малък брой единици на наблюдение. Трябва да се има 
предвид и хетерогенността на изследваната популация, която предоставя 
частична информация за фактори като ИТМ, начин на хранене, съпътстващи 
заболявания, медикаменти, тютюнопушене и ежедневно излагане на слънце. 
Друг аспект, който трябва да бъде разгледан, е потенциалната връзка между 
нивата на витамин D и географската ширина на наблюдението. Повечето 
проучвания, с изключение на Kivity и сътр., показващи връзка между витамин D 
и АИТЗ, са извършени на ниска географска ширина, докато нашето проучване, 
тези на Effraimidis G и D`Aurizio, са проведени в средни географски ширини, по-
далеч от екватора, където сезонните вариации биха могли да повлияят на 
резултатите с пик на витамин D в края на лятото и надир в началото на 
пролетта. Това наблюдение определя значението на факторите на околната 
среда в патогенезата на АИТЗ. 

Друг фактор е аналитичната вариабилност на методите на изследване на 
витамин D, която препятства установяването на единни референтни стойности 
при здрави индивиди. В допълнение към това клиничното значение на нивата 
на витамин D може да варира в различните популации. 

Необходимо е да се обърне внимание на съществуващото или 
предполагаемо съответствие между серумните концентрации на витамин D и 
хормоналните ефекти в прицелните тъкани. В познатата схема превръщането 
на калцидиол в калцитриол се осъществява в бъбреците и синтезираният 
калцитриол може да бъде изследван в серума. С установяването на ролята на 
периферната 1-алфа-хидроксилация, физиологичният път е ревизиран със 
следните основни характеристики: (1) по-голяма част от метаболитната 
утилизация на витамин D се осъществява в периферния, автокринен път; (2) 
автокринното действие води до експресия на 24-хидроксилазата с разграждане 
на локално синтезирания калцитриол, така че калцитриол не навлиза в 
циркулацията; (3) установено е, че локалните концентрации на калцитриол са 
по-високи от серумните му нива. 

Публикуваните до момента проучвания, в това число и настоящето, не 
могат да обобщят, че витамин D статусът е пряко свързан с патогенезата и/ или 
прогнозата на АИТЗ. Те, както и останалите автоимунни заболявания, са 
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многофакторни и е вероятно дефицитът/недостатъчността на витамин D да 
съпътства заболяването или да играе роля за нарушен тъканен отговор както 
на физиологични стимули, така и на патологични сигнали. Понастоящем, въз 
основа на литературните данни, не е възможно да се заключи, че 
суплеметацията с  витамин D влияе върху хода на AИТЗ. Необходими са 
допълнителни рандомизирани, контролирани проучвания, с продължителен 
период на наблюдение, за да се установи причинно-следствената връзка и да 
се предостави информация за лекарствената форма, дозата и момента за 
суплементация. 

4.2. Изводи:  

 Тиреоидитът на Хашимото и Базедовата болест не са асоциирани с по-
висока честота на витамин D дефицит спрямо контролната група. 

 Липсва асоциация между витамин D и тиреоидната функция. 

 Установената негативна корелация между витамин D и Тг-Ат определя 
възможността за съществуване на патогенетична връзка между витамин 
D статуса и тиреоидния автоимунитет. 
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V ОБОЩЕНИ ИЗВОДИ 

 

 Наблюдавахме гранични и клинично незначими промени в серумните 

електролити при пациентките с тиреоидна дисфункция. 

 

 Маркерите на костно формиране В-ALP (Ostase) и остеокалцин са с 

тенденция към по-високи стойности, а общата алкална фосфатаза е 

сигнификантно по-висока при тиреотоксичните пациентки спрямо 

контролите, което показва по-бърза загуба на кост, нарушено костно 

формиране и недостатъчна способност на остеобластите да 

противодействат на засилената костна резорбция.  

 

 Маркерите на костно формиране обща алкална фосфатаза, В-ALP 

(Ostase) и остеокалцин при пациентките с хипотиреоидизъм не се 

различават спрямо контролите, което потвърждава наличие на по-нисък 

костен търновър и понижена остеобластна активност в състояние на 

понижена функция на щитовидната жлеза. 

 

 Намерената сигнификантна зависимост на ТРАт със СT3 и СT4, както и 

тесните му корелации с биохимичните параметри на костния 

метаболизъм, предполага, че ТРАт може да влияе директно върху 

костния метаболизъм в зависимост от щитовидната функция. 

 

 Положителната корелация между серумния OPG и концентрациите на 

тиреоидните хормони потвърждават някои от вече известните данни за  

физиологични ефекти на щитовидните хормони върху продукцията на 

OPG. 

 

 Нивата на склеростин и Dkk-1 корелират помежду си, като 

същевременно са различно повлияни от хипер- и хипотиреоидизма, 

което показва разнопосочни функции на Wnt инхибиторите при тиреоид-

асоциираната костна болест. 
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 Модулирането на Wnt сигнализацията от тиреоидните хормони може да 

допринася за развитието на костните промени при тиреоидна 

дисфункция и променената експресия на Wnt инхибиторите да се яви 

като потенциален терапевтичен таргет. 

 Тиреоидитът на Хашимото и Базедовата болест не са асоциирани с по-

висока честота на витамин D дефицит спрямо контролната група. 

 Липсва асоциация между витамин D и тиреоидната функция. 

 Установената негативна корелация между витамин D и Тг-Ат определя 

възможността за съществуване на патогенетична връзка между витамин 

D статуса и тиреоидния автоимунитет. 
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VI ПРИНОСИ С ОРИГИНАЛЕН ХАРАКТЕР 

1. За първи път е извършено детайлно изследване на показателите на 

калциево-фосфорна обмяна в съчетание с биохимични маркери на костен 

метаболизъм при българска популация жени с автоимунна тиреоидна 

дисфункция - клиничен хипо- и хипертиреоидизъм.  

2. За първи път клинично проучване изследва връзката между промените в 

костния търновър и Wnt/ β-катениновата сигнализация при автоимунна 

тиреоидна дисфункция. 

3. За първи път се изследват серумните концентрации на склеростин и Dkk-1 

при пациенти с автоимунна тиреоидна дисфункция. 

4. За първи път се изследват нивата на 25(ОН)D при българска популация жени 

с автоимунни тиреоидни заболявания и се анализира взаимовръзката между 

витамин D и промените във функционалната и имунологична активност на 

щитовидната жлеза  

 

 

ПРИНОСИ С ПОТВЪРДИТЕЛЕН ХАРАКТЕР 

1. Анализирани са промените в калциево-фосфорния метаболизъм при лица с 

тиреоидна дисфункция, които подкрепят наличните литературни данни . 

2. Несигнификантното повишаване на маркерите на костно формиране при 

нелекуван хипертиреоидизъм е в подкрепа на установения дисбаланс между 

резорбцията и формирането с последваща бърза загуба на кост. 

3. Намерената корелация на ТРАт както с тиреоидните хормони, така и с 

биохимичните параметри на костния метаболизъм е в потвърждение на част от 

литературните данни, че ТРАт може да влияе директно върху костния 

метаболизъм в зависимост от щитовидната функция. 

4. Наблюдават се високи базални нива на OPG при клинично изявени  хипер- и 

хипотиреоидизъм.  

5. Не се открива разлика в нивата на витамин D при различно функционално 

състояние на щитовидната жлеза. 

6. Тиреоидитът на Хашимото и Базедовата болест не са асоциирани с по-

висока честота на витамин D дефицит. 
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VII. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, УЧАСТИЯ В КОНГРЕСИ И НАУЧНИ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 

1. Stoencheva S, Terzieva D, Miteva M. 25 Hydroxyvitamin D in female patients with 
newly diagnosed Graves` disease, National Scientific Conference "15 Years of 
Pharmacy at the Medical University-Plovdiv", 1-3. 06.2018, Devin, pp. 183-187, ISBN 
978-619-237-013-8 (CD); ISBN 978-619-237-014-5 (online). 

2. Miteva MZ, Nonchev BI, Orbetzova MM, Stoencheva SD. Vitamin D and 
autoimmune thyroid diseases - review. Folia Med (Plovdiv) 2020;62(2):223-9.  

3. Митева, Мария Ж., Орбецова, Мария М., Нончев, Боян Ив., Давчева, Деляна М. 
Влияние на тиреоидната дисфункция върху молекулярните маркери на костния 
обмен и WNT инхибиторите SCLEROSTIN и DICKKOPF 1. сп. Ендокринология 
том XXIV №3/2019; 126-136 

4. Mariya Miteva, Maria Orbetzova, Boyan Nonchev, Deliana Davcheva. Calcium-
phosphorus metabolism in thyroid dysfunction. Science & Research Volume IV, 
2020, Number 2; 49-55  

5. Мария Митева, Мария Орбецова,  Боян Нончев, Деляна Давчева. Витамин Д 
статус при жени с новодиагностициран автоимунен тиреоидит. Научни трудове 
на Съюза на учените в България–Пловдив. Серия Г. Медицина, фармация и 
дентална медицина т. ХХVI. ISSN 1311-9427 (Print),I SSN 2534-9392 (On-
line).2021; 194-199 

6. Mariya Miteva, Maria Orbetzova, Boyan Nonchev, Deliana Davcheva. Calcium-
phosphorus metabolism in females with autoimmune thyreoiditis and hypothyroidism. 
Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, Доклади на БАН- под печат 

7. Delyana M. Davcheva, Gergana K. Kirova, Maria Zh. Miteva, Todorka Z. Tzvetkova, 
Maria M. Orbetzova, Boyan I. Nonchev, Kiril K. Simitchiev, Veselin J. Kmetov. Serum 
selenium concentration in patients with autoimmune thyroid disease, Folia medica-  
под печат. 

 
        
 
 

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ 
 

1. Stoencheva S, Terzieva D, Miteva M. 25 Hydroxyvitamin D in female patients with 
newly diagnosed Graves` disease, National Scientific Conference "15 Years of 
Pharmacy at the Medical University-Plovdiv", 1-3. 06.2018, Devin, pp. 183-187, ISBN 
978-619-237-013-8 (CD); ISBN 978-619-237-014-5 (online). 

2. Мария Митева, Мария Орбецова,  Боян Нончев, Диляна Давчева. Витамин Д 
статус при жени с новодиагностициран автоимунен тиреоидит. „Дни на науката 
2020„  НА СУБ – ПЛОВДИВ,  20-21НОЕМВРИ 2020Г. Серия Г. Медицина, 
фармация и дентална медицина т. ХХVI. ISSN 1311-9427 (Print),ISSN 2534-9392 
(On-line).2021; 194-199 

3. Мария Митева, Мария Орбецова, Боян Нончев, Деляна Давчева. Калциево-
фосфорен метаболизъм при тиреоидна дисфункция. XXX Юбилейна 
международна научна online конференция на Съюз на учените - Стара Загора, 
06.06.2020г. 



53 
 

4. Argatska A, Nonchev B, Miteva M.  Combination of primary hyperparathyroidism and 
ectopic  thyroid gland – diagnostic and therapeutic options.  (2020) Jubilee Scientific 
Conference "Medicine of the Future" - 29-31 October 2020 on the occasion of the 
75th Anniversary of Medical University of Plovdiv. Folia Medica 62(3):1-162. 

5. Delyana Davcheva, Dora Terzieva, Maria M. Orbetzova, Maria Miteva, Veselin 
Kmetov. Validation of innovative for Bulgaria ICP-MS method for multielement 
analysis and reference values for copper, zinc, selenium and magnesium in serum. 
Folia Medica I 2020 I Vol. 62I Suppl. 1 123 
 
 VIII. НАУЧНИ ПРОЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИЯТА 
 

1. Проект № НО-11/2015 год. Тема: „Взаимовръзка между серумните нива на 
Витамин Д и автоимунните тиреоидни заболявания при женски пол“Катедра по 
клинична лаборатория, Ръководител на работния колектив: Проф. д-р Мария 
Орбецова 
 

2. Проект № НО-01/2017 год. Тема: „Валидиране на нововъведен за България 
ICP-MS метод за  мултиелементен анализ и изграждане на референтни 
граници за мед, цинк, селен и магнезий в серум‘‘Катедра по клинична 
лаборатория, Ръководител на работния колектив: Доц. Д.Терзиева, Главен 
изследовател: Д-р Диляна Давчева 
 

3. Проект № ДПДП -  03 /2018 год., Тема: „Ефекти на тиреоидната дисфункция 
върху молекулярните маркери на костния обмен и WNT  инхибиторите 
SCLEROSTIN И DICKKOPF 1.“ Втора катедра по вътрешни болести, 
Секция/Клиника по Ендокринология и болести на обмяната; УМБАЛ 
„СВ.ГЕОРГИ”, МУ-Пловдив, Ръководител проект: Проф. д-р Мария Орбецова, 
д.м., Главен изследовател: Д-р Мария Митева 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


