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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

ААС атомно-абсорбционна спектрометрия 
АИТ автоимунен тиреоидит  
АТФ аденозинтрифосфат 
ББ Базедова болест  
ВОК Външна оценка на качеството 
ВС вътрешен стандарт 
ГРГ горна референтна граница 
ДИ доверителен интервал 
ДРГ долна референтна граница 
ЕТ-ААС електротермична атомно-абсорбционна спектрометрия 
МВМ микровълново подпомогната киселинна минерализация 
МВС метод на вътрешния стандарт  
РГ референтни граници 
TPO-Ab тиреопероксидазни антитела   
CRM сертифициран референтен материал 
CV коефициент на вариация 
GPx глутатионпероксидаза  
HDL липопротеини с висока плътност 

ICP-MS Inductively coupled plasma – mass spectrometry, 
Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма  

KED-режим режим с колизионна клетка 
LDL липопротеини с ниска плътност 
LoD граница на откриване 
LLoQ долна граница на количествено определяне 
m/z отношение маса/заряд  
RCC остатъчно въглеродно съдържание  
R% Recovery %, аналитичен добив (аналитична откриваемост) 
RCF относителна сила на центрофугиране 
SD стандартно отклонение 
SOD супероксиддисмутаза 
TgAb тиреоглобулинови антитела 
TSH Thyroid-stimulating hormone, тироидстимулиращ хормон 
UloQ горна граница на количествено определяне 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Навлизането в клинично-лабораторната практика на нови методи за 
мултиелементен анализ през последните 15-20 години все повече увеличава 
научния интерес към елементния статус в различни биологични тъкани и 
течности. Проучването му предоставя възможност както за определяне на 
клиничното значение на елементния дисбаланс при определени патологични 
състояния, така и за провеждане на мащабни проучвания, свързани с 
биомониториране на населението.  

Основно предимство на метода масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма (ICP-MS) пред останалите съвременни методи за елементен 
анализ е високата производителност с възможност за извършване на бърз 
многоелементен анализ на повече от 72 елемента и техните изотопи със 
сканиране по целия масов диапазон за време от 1 до 3 min. В сравнение с 
тази характеристика най-често използваният метод електротермична атомно-
абсорбционна спектрометрия (ЕТААС) е моноелементен и значително по-
бавен. ICP-MS предоставя възможност за едновременен анализ в широк 
работен диапазон от концентрации – (g/L, mg/L, µg/L, ng/L), при по-малко от 
2 порядъка за ЕТААС. Относно получаването на бърза полуколичествена 
информация, ICP-MS е без аналог в аналитичната практика. Методът се 
характеризира с висока аналитична надеждност и възможност за работа с 
микроколичества биологичен материал. Тези му качества обуславят 
обезпечаването на паралелни мащабни научни проучвания с една и съща 
„банка биологичен материал“. Въпреки че през последните няколко 
десетилетия познанията в областта на ICP-MS анализа непрекъснато се 
разширяват, няма унифициран подход в комбинирането на преданалитични 
методи за подготовка на пробите, както и на процедури за калибрация. 
Изборът им зависи от поставената цел по отношение на практическата 
приложимост на метода (fitness for purpose), от възможностите на 
лабораторията относно обезпеченост с апаратура, квалификация на кадрите 
и условия на лабораторната среда. От изключително значение за осигуряване 
на качеството на лабораторния резултат при изследване на елементи с ниски 
концентрации е идентифицирането и елиминирането на източниците на 
контаминация с тези елементи, свързани с обработка и анализ на пробата. 
При разработване на ICP-MS метод за мултиелементен анализ в биологични 
течности и тъкани усилията са свързани главно с преодоляване на мас 
спектралните и неспектрални пречения и с избор на адекватна калибрационна 
стратегия. От решаващо значение за надеждността на получените резултати 
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е постигането на устойчиви параметри на анализа, чрез подходяща оптимизация 
на инструменталните условия. 

В научната литература вече се утвърждава терминът „човешки йоном“, 
като се подчертава целесъобразността на едновременното изследване на 
отделни групи есенциални и токсични елементи. Научният интерес е насочен 
към проучване на комплексното значение и клинично-диагностичната 
стойност на елементните отношения при различни патологични състояния и 
мероприятия свързани с първична профилактика. 

Ключовата роля на елементите мед (Cu), цинк (Zn), селен (Se), рубидий 
(Rb) и магнезий (Mg) за антиоксидантната и имунна защита на организма е 
основание за едновременното им изследване при патологични състояния, 
патогенетично основаващи се на процеси като оксидативен стрес и 
възпаление. Необходимо условие за адекватна интерпретация на резултатите 
от анализа и използването им за диагноза, профилактика и лечение е 
установяването на надеждни референтни граници (РГ) за сравнение.  

Понастоящем у нас няма данни за внедрен в клинично-лабораторната 
практика метод за ICP-MS мултиелементен анализ в биологичен материал от 
човешки произход. Липсват данни за изградени РГ на елемента рубидий, 
както и за верифицирани с метода ICP-MS РГ на мед, цинк, селен и магнезий 
при лица от българска националност. Удачно е апробиране на клиничната 
приложимост на ICP-MS метод за мултиелементен анализ на тази група 
елементи при пациенти с автоимунни заболявания на щитовидната жлеза. 
Налице са проучвания отразяващи значението на дисхомеостазата на мед, 
цинк, селен и магнезий при широк кръг тиреоидни заболявания. Оскъдни са 
данните в научната литература за ролята на елемента рубидий при тази група 
патологични състояния. В научната литература се обсъжда потенциалното 
диагностично значение на елементните отношения мед/цинк, мед/селен в 
серум при различни автоимунни заболявания. 

Казаното по-горе е основание за разработване на настоящия труд и за 
определяне на неговата цел и задачи. 
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ЦЕЛ 

Цел на проучването:  
Да се разработи и внедри ICP-MS метод за количествен мулти-

елементен анализ на мед, цинк, селен, рубидий и магнезий в серум от 
венозна кръв и да се провери приложимостта на метода в клиничната 
практика при пациенти със заболявания на щитовидната жлеза. 

ЗАДАЧИ 

1. Да се подбере, оптимизира и валидира ICP-MS метод за количествен 
мултиелементен анализ на Cu, Zn, Se, Rb и Mg в серум от венозна кръв. 

1.1. Да се стандартизират условията в преданалитичния етап. 

1.2. Да се изследва стабилността на пробите при различни условия на 
съхранение на биологичния материал. 

1.3. Да се подбере подходяща процедура за преданалитична подготовка на 
пробите. 

1.4. Да се определи линейност, граница на откриване (LoD) и долна 
граница на количествено определяне (LoQ), специфичност, достоверност и 
невъзпроизводимост на резултатите. 

1.5. Да се извърши сравнителен анализ на елементите Cu, Zn, Se и Mg с 
валидирания ICP-MS метод и метода AAС. 

2. Да се определят референтни граници с валидирания метод на елементите 
Cu, Zn, Se, Rb и Mg в серум от венозна кръв, при клинично здрави 
възрастни лица от българската популация. 

3. Да се проучи влиянието на факторите пол, възраст и физическа активност 
върху серумните концентрации на Cu, Zn, Se, Rb и Mg. 

4. Във връзка с верифициране на клиничната приложимост на ICP-MS метода, 
да се изследват серумните концентрации на Mg, Cu, Zn, Se и Rb и елементните 
отношения Cu/Zn, Cu/Se при някои заболявания на щитовидната жлеза. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

I. КЛИНИЧЕН МАТЕРИАЛ 

В проучването са включени общо 225 лица на възраст 18-70 год. от 
българска националност. В периода 2017-2019 г. са изследвани 120 
клинично здрави лица и 105 лица с автоимунни тиреоидни заболявания. 
Всички участници са подбрани с помощта на предварително разработени за 
целите на проучването анкетни карти, документация от консултативни 
прегледи, лабораторни изследвания и история на заболяването от 
хоспитализацията в Клиника по ендокринология и болести на обмяната при 
УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД. За провеждане на проучването е получено 
положително становище от Комисията по научна етика към МУ – Пловдив 
(пр. №3/08.06.2017 г.) за съответствие на планираното научно изследване 
със стандартите и критериите за научност и етичност.  

1. Референтна група 

За определяне на РГ е подбрана група от клинично здрави лица 
(n = 120), включваща 60 мъже и 60 жени от българска националност, на 
възраст 18-70 год. Критериите за подбор са съобразени с общоприетите 
препоръки на Международната федерация по клинична химия (IFCC) и 
Института по клинични и лабораторни стандарти (CLSI). От всички 
участници е подписано доброволно писмено информирано съгласие за 
включване в проучването. Контролът на клиничното им състояние е 
извършен чрез снемане на анамнеза и провеждане на рутинни клинично-
лабораторни анализи (пълна кръвна картина, диференциална кръвна 
картина, скорост на утаяване на еритроцитите, глюкоза, урея, креатинин, 
пикочна киселина, C-реактивен протеин, общ серумен белтък, албумин, общ 
холестерол, триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, аланин-
аминотрансфераза, аспартат-аминотрансфераза, натрий, калий, хлор, 
калций) в Централна клинична лаборатория на УМБАЛ „Св. Георги“. 

Специализираният ICP-MS мултиелементен анализ на Cu, Zn, Se, Rb и 
Mg в серум е проведен в научноизследователска лаборатория „Елементен 
анализ“ към Научноизследователски институт на МУ – Пловдив (бивш 
Технологичен център за спешна медицина – гр. Пловдив).  

Изключващи критерии: остри възпалителни заболявания и фебрилитет 
през последните 30 дни; анемия, хронични заболявания (чернодробна, 
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бъбречна, дихателна или сърдечна недостатъчност, хипертония); затлъстяване; 
злоупотреба с алкохол; тютюнопушене; наркомания; професионални вредности, 
токсична експозиция; нощен труд; прием на лекарства; прием на хранителни 
добавки, съдържащи Se, Zn, Cu, Rb и Mg през последните 6 месеца; нарушен 
глюкозен толеранс; бременност и лактация; хирургична интервенция до 3 месеца 
преди вземането на кръвта; тежки травми; тежък физически и психически стрес. 

2. Пациенти със заболявания на щитовидната жлеза 

В проучването са включени общо 105 пациенти с тиреоидна патология, 
разпределени в три групи: автоимунен тиреоидит (АИТ) в хипотиреоидно 
състояние, АИТ в еутиреоидно състояние и хипертиреоидизъм, причинен от 
Базедова болест (ББ) или АИТ. Пациентите от клиничната група са 
подбрани от специалистите към Клиника по ендокринология и болести на 
обмяната при УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД. Диагнозата е поставена на базата 
на анамнестичните данни от страна на пациента, клиничните белези при 
прегледа и характерната хормонална констелация, съгласно международно 
приетите диагностични критерии. Разпределението на пациентите от 
клиничната група по нозологични единици е посочено в таблица 1. 

Таблица 1. Дескриптивна характеристика на изследваните групи. 

Клинични данни Група 1 
(n=31) 

Група 2 
(n=33) 

Група 3 
(n=41) 

Контролна 
група 
(n=40) 

p-value 

Възраст 42 (29-59) 43 (26-67) 41 (28-60) 46 (21-62) 0.870* 

Пол  
(Мъже/Жени) 0/31 4/29 3/38 3/37 0.267** 

Група 1: пациенти с АИТ – еутиреоидна функция; Група 2: пациенти с АИТ – хипотиреоидна 
функция; Група 3: пациенти с хипертиреоидизъм причинен от АИТ или ББ  
*Приложен е тест на Kruskal-Wallis; **Приложен е Fisher’s exact test 

Критерии за включване: новодиагностицирана и нелекувана ББ; 
новодиагностициран и нелекуван АИТ в хипотиреоидно, еутиреоидно и 
хипертиреоидно състояние; 

Критерии за изключване: прием на L-тироксин и тиреостатици през 
последните 12 месеца; прием на хранителни добавки, съдържащи Cu, Zn, Se, 
Rb и Mg през последните 6 месеца; тежки системни или други ендокринни 
заболявания, имунни заболявания, остри и хронични възпалителни или 
малигнени процеси. 
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За сравнение на резултатите от изследванията на пациентите от 
клиничната група е подбрана контролна група от съответстващи по пол и 
възраст лица (таблица 1).  

Изследвани лабораторни показатели: пълна кръвна картина, 
диференциална кръвна картина, скорост на утаяване на еритроцитите, 
глюкоза, урея, креатинин, пикочна киселина, C-реактивен протеин, общ 
серумен белтък, албумин, общ холестерол, триглицериди, HDL-холестерол, 
LDL-холестерол, аланин-аминотрансфераза, аспартат-аминотрансфераза, 
натрий, калий, хлор, калций, мед, цинк, селен, магнезий, рубидий, тироид-
стимулиращ хормон (TSH), свободен трийодтиронин (FT3), свободен тироксин 
(FT4), тиреоглобулинови антитела (TgAb) и анти-ТПО-антитела (TPOAb). 

3. Сравнителен елементен анализ 

Извършен е сравнителен анализ на елементите Mg, Cu, Zn и Se чрез 
валидирания ICP-MS метод и ААС на 90 серумни проби в три концентра-
ционни интервала, които покриват цялата клинично значима област. От тях: 
40 проби на пациенти от референтната група и 50 проби, всяка от които 
приготвена като сборен серумен минипул на преминали за рутинен анализ 
пациенти през Централна клинична лаборатория на УМБАЛ „Свети Георги“, 
гр. Пловдив. Валидираният ICP-MS метод за анализ на Cu, Zn, Se и Mg е 
извършен в научноизследователска лаборатория „Елементен анализ“ към 
НИМУ – Пловдив. Получените данни са сравнени с резултатите от анализа 
на Mg и Zn чрез пламъкова ААС, както и на Se чрез ЕТААС в Клинична 
лаборатория и Клинична фармакология, УМБАЛ „Александровска“, гр. 
София. Сравнителният ААС анализ на серумна Cu е извършен в Централна 
клинична лаборатория при УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД.  
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II. КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНИ МЕТОДИ 

1. ICP-MS метод за количествено определяне на мед, цинк, селен, 
рубидий и магнезий в серум от венозна кръв 

Аналитичен принцип. Количествен мултиелементен изотопен анализ, 
съчетание (чрез интерфейс) на високоефективен източник на йонизиране – 
индуктивно свързана плазма (ICP) и мас-спектрометър (MS) – устройство за 
разделяне и регистриране на йони по отношението им маса/заряд (m/z). В 
ICP-MS разтворът за изследване се подава чрез пробовъвеждаща система към 
пулверизатор. Полученият фин аерозол попада в пулверизационна камера, 
където се селектира до капчици с размер под 10 µm, които постъпват в 
централния канал на плазмения тороид. Там те се изпаряват, разкаляват и 
атомизират, като в условията на плазмения разряд голяма част от получените 
атоми се йонизират, като преимуществено образуват еднозарядни положителни 
йони. От плазмения разряд генерираните йони се всмукват през вакуумен 
интерфейс към вакуум камера. Чрез подходящо настроена йонна оптика във 
вакуум камерата се сформира йонен лъч, който първо преминава през 
октополна колизионна камера, а след това и през квадруполен мас филтър. 
Квадруполът позволява изключително бързо селектиране на йоните, в 
зависимост от специфичното им отношение m/z. Преминалите през мас-
филтъра йони попадат в специализиран двурежимен детектор (фигура 1). В 
случаи на по-малко от 1000 000 удара за секунда, детекторът извежда цифров 
сигнал – брой йони за секунда (cps – counts per second), а при по-високи честоти, 
преминава в аналогов режим, позволяващ 9 порядъка линейно зависими от 
концентрацията на елемента сигнали. Качествената характеристика за идентифи-
кация на елемента е отношението m/z на представляващи го със съответно 
масово число изотопи, отчетени като еднозарядни положителни йони. Изчисле-
ние на търсените концентрации на изследваните елементи се извършва с 
помощта на калибрационни стратегии, заложени в софтуера на апарата. 

Апаратура и лабораторни пособия. 1) Спектрометър с индуктивно 
свързана плазма ICP-MS iCAP Qc (Thermo Scientific, Germany), квадруполен, 
оборудван с: колизионна клетка, интерфейсни конуси – никел; пробовъвеж-
даща система с PFA-пулверизатор, пулверизационна камера от кварцово стъкло, 
термостатирана с пелтие, кварцов инжектор; система за автоматично (on-line) 
въвеждане на вътрешен стандарт и проба; четириканална перисталтична 
помпа; детектор работещ едновременно в импулсен (цифров) и аналогов 
режим; система за охлаждане; специализиран софтуерен пакет QTegra Thermo 
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Scientific; 2) Система за микровълнова минерализация Multiwave GO (Anton-
Paar, USA); Центрофуга HuMax 4K (Human, Германия); 3) Аналитична везна 
LA 124i, (VWR, Италия); 4) Устройство за разбъркване на проби с електронен 
контрол на скоростта вортекс VV3 (VWR, Германия); 5) Система за ултрачиста 
вода PURELAB Chorus 2+ (ELGALabWater, UK). 

 
Фигура 1. Схема на ICP-MS анализатор1. 

Калибрационни разтвори. 1) За определяне на Cu, Zn, Se и Rb: от 
изходния калибрационен разтвор CRM Etalon multi element ICP (VWR 
chemicals), с концентрация 100 mg/L, се приготвя междинен калибрационен 
разтвор с концентрация 1mg/L.  

Работните калибрационни разтвори се приготвят от междинния 
калибрационен разтвор чрез подходящо степенно разреждане с 15% HNO3, 
със съдържание 130 mg/L Na, в следните крайни концентрации: за Se и Rb: 
0.2, 1.0, 6.0, 20.0 и 60.0 µg/L; за Cu: 1.0, 6.0, 20.0, 60.0, 80.0 µg/L, за Zn: 1.0, 
2.0, 20.0, 60.0, 80.0 µg/L; 2) За определяне на Mg: от изходния калибрационен 
разтвор CRM 6 components (CPAchem Ltd.), с концентрация на Mg 60 mg/L, 
                                                           
1Оборудването е доставено след успешно класиране на Проект BG 161PO003-1.2.03 „Знание и 
иновации за развита икономика и здравеопазване“, Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. 
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се приготвят работните калибрационни разтвори, чрез подходящо степенно 
разреждане с 15% HNO3 в следните крайни концентрации: 0.5, 0.6 и 0.9 mg/L; 
3) Двуелементен разтвор на вътрешен стандарт родий (Rh)/итрий (Y): oт 
изходните разтвори Rhodium ICP standard 10 mg/L и Yttrium ICP standard 
1000 mg/L (Merck) се приготвя в 15% HNO3 работен разтвор със съдържание 
130 mg/L Na, с концентрация на двата елемента по 2 µg/L. 

Търговски контролни материали. Лиофилизирани контролни 
материали в две нива: (Seronorm Trace Elements Serum Level I, 201405; Level 
II, 203105, SERO AS, Norway). 

Реактиви, работни газове. HNO3 65%, Trace Metal Grade, Fisher 
Chemical, натриев хлорид (10161 mg/L, CPAchem Ltd., Стара Загора, България); 

Разтвор за автоматична оптимизация и калибровка по маси на ICP-MS 
анализатор ICAP Q/QNOVA TUNE SOLUTION (Thermo Scientific, Germany, 
1323770); Ултрачиста вода (18,2 МΩ.сm, ELGALabWater, PURELAB Chorus 
2+); Работни газове: аналитичен газ аргон с чистота 5.0 (99,999%), 
колизионен газ хелий с чистота 5.0 (99,999%), (Месер Химко Газ). 

Биологичен материал. При всички изследвани лица биологичният 
материал е взет съгласно стандартните изисквания за подготовка на пациента 
и вземане на венозна кръв за клинично-лабораторни изследвания. Кръвта за 
всички клинично-химични показатели, вкл. за елементен анализ се оставя да 
престои на стайна температура от 30 до 45 min. Серумът се отделя 
непосредствено след центрофугиране на стайна температура при RCF 
1000xg/ 3000 rpm в продължение на 10 min. Серуми с липемия, хемолиза и 
иктер не са включени в проучването. Отделеният серум за елементен анализ 
е транспортиран и съхраняван в криоепруветки при температура 2-8⁰С до 24 h 
или при температура -70⁰С до анализа. 

Предварителна подготовка на серумните проби за анализ. Извършва 
се микровълновo подпомогната киселинна минерализация (МВМ) на пробите, 
чрез разработена от нас процедура, съобразена с целите на анализа и използ-
ване на система за микровълново разлагане Multiwave GO (Anton-Paar, USA). 

Инструментални условия. Работните инструментални параметри и 
подбраните за изследване изотопи на ICP-MS анализатора са представени в 
таблица 2.  
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Таблица 2. Работни параметри на ICP-MS iCAP Qс анализатор. 

Плазма 

Мощност на радиочестотния генератор 1550 W 

Ar-носещ поток 1,03 L min-1 

Ar-смесващ поток 0,80 L min-1 

Поток на плазмообразуващия газ 14,00 L min-1 

He-поток за захранване на колизионната клетка в KED-режим* 4,4 mL min-1 

Мас-спектрометър 

Пробен поток през пулверизатора 1 mL/min 

Точки за масов пик 1 

Sweeps 15 

Повторения 3 

Масов диапазон (amu) 22,39 – 245  

*KED-режим – режим с колизионна клетка. 

2. Методи за сравнителен елементен анализ 

Анализите в серум за Zn и Mg са извършени чрез ААС (Perkin-Elmer 
Analyst 300); за Se – чрез ЕТ-ААС (Perkin-Elmer with Zeeman backgound 
correction); за Cu – чрез ЕТ-ААС (Thermo Scientific ICE 3000).  

3. Хематологични, клинично-химични и хормонални изследвания 

Пълна кръвна картина и диференциална кръвна картина (Advia 2120, 
Siemens, Germany); скорост на утаяване на еритроцитите – мануално 
измерване по метода на Westergren; глюкоза, урея, креатинин, пикочна 
киселина, C-реактивен протеин, общ серумен белтък, албумин, общ 
холестерол, триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, аланин-
аминотрансфераза, аспартат-аминотрансфераза, натрий, калий, хлор, 
калций (Olympus AU480, Beckman Coulter, USA); TSH, свободен 
трийодтиронин, свободен тироксин, TgAb, TPOAb са определени 
посредством хемилуминесцентен имуноензимен анализ (Beckman Coulter 
Access 2, USA). Централна клинична лаборатория провежда системно 
вътрелабораторен контрол на качеството и участва в програми за външна 
оценка на качеството. 
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III. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ 

За статистическата обработка на получените данни са използвани 
софтуерните продукти IBM SPSS Statistics 19 и Microsoft Office Excel 2010. 

Референтните интервали са определени съгласно метода, препоръчан от 
Международната федерация по клинична химия (IFCC) и Института по 
клинични и лабораторни стандарти (CLSI) за статистическа обработка на 
референтните стойности. Той включва оценка на вида на статистическото 
разпределение на изследваните концентрации на химичните елементи чрез 
графичен анализ, формални статистически тестове и анализ на определените 
коефициенти на асиметрия и ексцес. При Гаусово разпределение на 
концентрациите на изследваните химични елементи е приложен параметричен 
метод (mean ± 1,96.SD). При отклонение от нормалното разпределение са 
прилагани следните подходи: използване на горепосочения параметричен 
метод след трансформация на данните, посредством оператор десетичен 
логаритъм или определяне на интервала 2,5-97,5 персентил. 

За оценка на влиянието на избраните фактори върху концентрациите на 
анализираните показатели са приложени t-тест за независими извадки или 
дисперсионен анализ (ANOVA), в случаите на Гаусово разпределени величини. 
При отклонение от нормалното разпределение и/ или наличие на „бегълци“, 
са прилагани непараметрични тестове, съответно на Mann-Whitney и Kruskal-
Wallis с Dunn post hoc анализ. Виянието на възрастта на пациентите върху 
серумните нива на елементите Mg, Zn, Cu, Se, Rb бе също така оценено и чрез 
изчисляване на коефициента на корелация на Kendall’s Тau-b. Избраното 
ниво на значимост е α = 0,05. За целите на дескриптивния анализ са 
изчислявани средно аритметичната стойност, стандартното отклонение и 
стандартната грешка на средната стойност (SEM) – в случаите на нормално 
разпределени величини. При отклонения от нормалното разпределение и/ 
или наличието на бегълци – медиана и интерквартилен размах (IQR).  
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Стандартизиране на условията в преданалитичния етап 

1.1. Контрол на контаминацията на съдовете. Чрез избран от нас 
метод за оценка на контаминацията са изследвани епруветки за вземане на 
венозна кръв (Kabe Labortechnik, Primavette V Serum, 2.6 mL), криоепруветки 
за съхранение на серумни проби (Biosigma CL2ARBEPS CRYOGEN, 1.8 mL) 
и центрофужни епруветки за съхранение и анализ на разтвори на минерали-
зиран серум (ISOLAB Laborgeräte GmbH, 15 mL). Оценката на получените 
сигнали от режима на полуколичествен анализ и тяхната трансформация в 
приблизителни концентрации (чрез вградената в софтуера на апарата 
„респонс таблица“), показва, че извличането на елементите Cu, Zn, Se и Rb от 
всички тествани съдове е незначително. Трите вида изследвани съдове са 
квалифицирани като подходящи за анализ на микроелементите Cu, Zn, Se и 
Rb в серум, без предварително почистване, но със задължителен контрол 
на контаминацията за всяка нова партида. Възможните алтернативни 
процедури за елиминиране на контаминацията чрез накисване в продължение 
на 12-24h в 10-20% (v/v) HNO3 и последващо обилно неколкократно 
проплакване с дейонизирана или двойнодестилирана вода са значително по-
трудоемки и неприложими за затворени системи за вземане на венозна кръв.  

Предложеният от нас метод осигурява надежден контрол на 
контаминацията както на затворените системи за вземане на венозна 
кръв, така и на останалите съдове и пособия, използвани в хода на 
преданалитичния и аналитичен етап на изследване. Прилагането му в 
практиката би дало възможност за използване на общата серумна 
епруветка включително и за микроелементен анализ, като приемлива 
алтернатива на специалните затворени системи.  

1.2. Стабилност на изследваните елементи при различни условия на 
съхранение на серума. В рамките на нашето проучване за оценка на 
стабилността на елементите Cu, Zn, Se, Mg и Rb в серум са сравнени 
резултатите от изследването на три групи проби от минерализиран серумен 
пул, изложени на различен температурен режим и период на съхранение. 
Извършен е статистически анализ на разликите между средноаритметичните 
стойности на резултатите от трите аналитични серии и изчисление на 
средното процентно отклонение (d%) на средноаритметичните стойности на 
резултатите от серии (II/T1) и (III/ T2) спрямо (I/T0). Резултатите доказват, 
че отделеният след центрофугиране серум, предназначен за мулти-
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елементен анализ на Cu, Zn, Se, Mg, и Rb може да се съхранява до 12 h на 
стайна температура, до 1 седмица при температура 2-8⁰С или минимум 2 
месеца при температура -20⁰С (таблица 3).  

Таблица 3. Концентрации на изследваните елементи (mean ± SD), Р-
стойност за трите групи разтвори на минерализиран серум и средно 
процентно отклонение (d%) на средноаритметичните стойности в серии II 
(T1) и III (T2) спрямо I (T0). 

Елемент 
I (T0)* II (T1)* III (T2)* P-

стойност mean ± SD mean ± SD d%** mean ± SD d%** 

Mg mmol/L 0,96 ± 0,03 0,99 ± 0,02 +3,13 1,00 ± 0,06 +4,17 0,256 

Cu µmol/L 18,70 ± 0,03 18,90 ± 0,03 +1,07 19,20 ± 1,3 +2,67 0,721 

Zn µmol/L 9,5 ± 1,0 10,2 ± 0,9 +7,37 10,0 ± 0,6 +5,26 0,096 

Se µmol/L 0,64 ± 0,02 0,67 ± 0,03 +4,69 0,67 ± 0,04 +4,69 0,256 

Rb µmol/L 2,60 ± 0,05 2,60 ± 0,05 0 2,59 ± 0,05 -0,38 0,803 

*I (T0) – съхранение до 12 час от вземането на стайна температура; II (T1) – съхранение за 1 
седмица при температура 2-8⁰С; III (T2) – съхранение за 2 месеца при температура -20⁰С 
**d%: [(Tx-To)/To]x100 

В научната литература са оскъдни данните за изследване стабилността на 
микроелементи в биологични течности. Според Tanvir et al. стабилността в 
плазма от венозна кръв на Cu и Zn се запазва до 6 месеца и до 1 месец за Se при 
4⁰С, съответно до една година за Cu и Zn и 3 мес. – за Se при -20⁰С. Според същото 
изследване дълбокото замразяване на пробите до -80⁰С не подобрява стабилно-
стта, но предизвиква адсорбция и/ или преципитация на някои елементи, което 
изисква по-продължително предварително темпериране на пробите. 

1.3. Преданалитична подготовка на пробите. Експериментално са 
оценени предимствата и недостатъците на пет метода за пълна киселинна 
минерализация на серумните проби: четири различни подхода за МВМ (с 65% 
v/v HNO3), в сравнение с разлагане посредством термична плоча и солна 
киселина (таблица 4). Последователно са апробирани четирите метода за МВМ 
чрез вариране на количеството използвани реагенти, фактора на разреждане на 
пробите и температурата в програмата за микровълново подпомогната 
обработка. Подбраният от нас значително опростен и бърз метод за МВМ (0,3 
mL серум с 1,5 mL HNO3, при 190°C, ramp-time 15 min, hold-time 10 min), е 
оценен от нас като най-оптимален, съгласно предварително зададените 
критерии (таблица 4 – MW III).  
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Таблица 4. МВМ на проби от човешки серум: Термична плоча със солна 
киселина (Hot HCl) и четири метода за МВМ (MW I-IV). 

 Hot HCl MW I MW II MW III MW IV 
Серум, mL 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 
HNO3, 

 
mL - 3,0 2,0 1,5 2.0 

H2O2, mL - 1,0 0 0 0 
T, ᵒC - 180 160 190 180 
DF* 20 30 20 33,3 33,3 
RCC, %** 16 0,010 0,09 0,03 0,06 

*DF – фактор на разреждане; **RCC, % – остатъчно въглеродно съдържание 

На този етап няма общоприет метод за преданалитична подготовка на 
серумни проби за ICP-MS анализ. Различните техники за обработка на 
биологичната проба, описани в научната литература, са съобразени с 
очакваната концентрация и химичните характеристики на изследваните 
елементи, както и с целта на проучването. Основно предимство на МВМ е 
ефективното разлагане на органичната матрица. Като недостатък на метода 
Meyer et al. изтъкват изискването за зареждане на съдовете за микровълнови 
пещи с минимални количества от 2-3 mL, с цел да се избегнат загуби от 
изпарение на пробите. При това, оптимална киселинна минерализация на 
пробите е възможна чрез третиране с HNO3 с концентрация от порядъка на 
25 – 50%. От друга страна, за да се гарантира продължителна стабилност на 
ICP-MS измерването, е препоръчително крайната концентрация на HNO3 в 
разтворите за анализ да не надвишава 10-15%. Тези потенциални интерференции 
от страна на HNO3 изискват допълнително разреждане на минерализатите, 
достигане на високи фактори на разреждане (1:25-1:50) на пробите и съотв. 
невъзможност за постигане на LoQ от порядъка на ng/L. 

Получените от нас резултати от ICP-MS анализа на сертифицирани 
референтни материали в две нива доказват, че избраната процедура за 
преданалитична подготовка за ICP-MS мултиелементен анализ е 
надеждна и приложима в практиката за изследване на Mg, Cu, Zn, Se и 
Rb в серум от венозна кръв. Считаме, че чрез този метод на третиране на 
пробите: 1) се свеждат до минимум използваните реагенти и етапи в 
подготовката на пробите, което е важно условие за възпрепятстване на 
тяхната контаминация; 2) се осигурява относително пълно разграждане на 
серумната матрица с незначително RCC; 3) се осигуряват разтвори за 
анализ с ниска плътност и вискозитет, с оптимална концентрация на 
HNO3, които са подходящи за въвеждане в ICP-MS; 4) се елиминира 
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опасността от запушване на пулверизатора и се благоприятства ефективната 
пулверизация на разтворите в пробовъвеждащата система на ICP-MS 
анализатора; 5) се редуцират до голяма степен неспектралните пречещи 
влияния, породени от серумния матрикс. 

2. Оптимизиране и валидиране на ICP-MS метод за количествен 
мултиелементен анализ на Cu, Zn, Se, Rb и Mg в серум  

2.1. Оптимизиране на метода 

Корекция на мас спектралните пречения. За преодоляване на 
изобарните мас спектрални пречения и осигуряване на селективността на 
метода са избрани свободни от припокриване на маси изотопи на елементите. 
Същевременно са отчетени и природните разпространения на тези изотопи, 
така че чрез подбора да се гарантира максимално висока чувствителност. 
Като най-подходящи са определени следните изотопи: 24Mg, 65Cu, 66Zn, 78Se, 
85Rb. За елиминиране на полиатомните мас спектрални пречения е използвана 
колизионна клетка с колизионен газ хелий (He) в KED-режим. Оптимизираните 
инструментални параметри на ICP-MS анализатора са обобщени в таблица 2. 

Корекция на неспектралните пречения. Проявата на неспектрални 
пречещи влияния е до голяма степен редуцирана от ефективното разлагане 
на серумната матрица, вследствие на преданалитична МВМ на серумните 
проби. Като допълнителен подход за преодоляване на неспектралните 
интерференции и компенсиране на присъщата за продължителни измервания 
с ICP-MS неустойчивост на измерваните сигнали е приложен методът на 
вътрешния стандарт (MВС).  

За избор на подходящ вътрешен стандарт (ВС) е направено сравнение на 
поведението на три кандидата за ВС, а именно 103Rh, 185Re и 89Y. 
Ефективността им като коректори на неспектралните пречения е оценена в 
шест последователни аналитични серии в условия на инструментален дрейф 
до 20% в рамките на 1h. Направена е съпоставка на дрейфа на техните сигнали, 
с тези на изотопите 24Mg, 44Ca, 31P, 55Mn, 56Fe, 59Co, 65Cu, 66Zn, 78Se, 85Rb, 88Sr, 
95Mo и 137Ba (фигура 2). Получените експериментални резултати идентифицират 
89Y като най-подходящ ВС за целите на ICP-MS мултиелементния анализ в 
серум за всички изследвани елементи. 103Rh е подходящ за паралелно 
изследване с Y за всички анализирани елементи, с изключение на 24Mg и по 
преценка на аналитика би могъл също да бъде използван като ВС. 

В литературата са описани различни подходи за прилагане на МВС при 
използване на методи за ICP-MS мултиелементен анализ на серум, плазма или 
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пълна кръв. Едни от най-често използваните ВС са 45Sc, 71Ga, 74Ge, 89Y, 103Rh, 
115In, 175Lu, 193Ir, 187Re, 159Tb, 193Ir, 205Tl и 209Bi, като по-често се препоръчва 
използването на смес от два или няколко ВС. В повечето публикации са 
описани процедури с мануална добавка на ВС в етапа на преданалитична 
подготовка, паралелно с реактивите, предназначени за разлагане на матрицата. 

  

  

 

Фигура 2. Сравнение на положителния дрейф на чувствителността на 
анализираните елементи от II до VI аналитична серия спрямо I аналитична 
серия, с отношението на сигналите им с ВС (89Y).  

1
1,02
1,04
1,06
1,08

1,1

Серия I Серия II Серия III Серия IV Серия V Серия VI

24Mg

Коефициент на положителен дрейф 24Mg

Отношение сигнали 24Mg/85Y

1
1,02
1,04
1,06
1,08

1,1

Серия I Серия II Серия III Серия IV Серия V Серия VI

65Cu

Коефициент на положителен дрейф 65Cu

Отношение сигнали 65Cu/85Y

1
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1,04
1,06
1,08

1,1

Серия I Серия II Серия III Серия IV Серия V Серия VI

66Zn

Коефициент на положителен дрейф 66Zn

Отношение сигнали 66Zn/89Y
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1,04
1,06
1,08

1,1

Серия I Серия II Серия III Серия IV Серия V Серия VI

78Se

Коефициент на положителен дрейф 78Se

Отношение сигнали 78Se/89Y
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1,04

1,06

1,08

1,1

Серия I Серия II Серия III Серия IV Серия V Серия VI

85Rb

Коефициент на положителен дрейф 85Rb

Отношение сигнали 85Rb/89Y
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За да се избегне трудоемкото ръчно внасяне на ВС и елиминиране на 
възможността за препараторна грешка се насочихме към режим за 
автоматизирано онлайн въвеждане на ВС през смесване в трипътник на потоци 
от два канала, контролирани от перисталтичната помпа: канал (А) – за разтвора 
на пробата, и канал (В) – за разтвор, съдържащ ВС Rh и Y. Избраният 
автоматичен модел осигурява стабилен режим на смесване на проба и ВС, 
което отчитаме като предимство на нашето изпълнение (фигура 3). 

 

 

а) б) 

Фигура 3. Система за автоматично (on-line) въвеждане на ВС и проба 
(трипътник) на ICP-MS (Thermo Fisher Scientific, iCAPQ) а) Пробовъвеждаща 
система с трипътник, б) Схема на пробовъвеждаща система и трипътник с 
канали за въвеждане и смесване на разтворите на пробата и ВС. 

В хода на експерименталната работа е установен интересен и важен 
феномен – в резултат на смесването на слабо киселия разтвор на ВС от канал 
(В) със силно киселите разтвори на пробите, съдържащи до 15% HNO3 [от канал 
(А)], в капилярата след трипътника към пулверизатора на ICP-MS апарата се 
наблюдава появата на множество газови мехури. За елиминиране на този 
вторично внесен шум избрахме да работим с изравнено киселинно съдържание 
на разтворите от канал (А) и (В). Направените промени осигуряват 
значително редуциране на потенциалните неспектрални пречения, 
причинени от флуктуациите на потока, постъпващ в пулверизатора. 

 

Канал А) Проба 

Канал В) ВС 

Трипътник 

 

Пулверизатор 

 

Пулверизационна 
камера 
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Оптимизиране на калибрацията. Изборът на подходяща калибрационна 
стратегия в настоящото проучване е съобразен с макросъстава на изследваните 
разтвори от минерализиран серум, като част от мерките за преодоляване на 
възможните неспектрални интерференции. 

Установено е, че високото съдържание на Na в серумните разтвори 
провокира матричен ефект с две противоположни прояви в ICP-MS: първоначално 
силно потискане на йонизационната ефективност, последвано от постепенно 
подобряване на ефективността на йонния пренос (фигура 4А), причиняващо 
положителен дрейф. Известно е, че лесно йонизиращите се елементи (K, Na, 
Mg, Ca) са предпоставка за възникване на матрични пречения, свързани с 
промени в йонно-атомното равновесие отвъд конусите на ICP-MS. В резултат 
на това се наблюдава потискане на йонизационната ефективност и системно 
отклонение в аналитичните резултати, които не могат да бъдат компенсирани 
само чрез прилагане на МВС. Последващият положителен дрейф на 
чувствителността може да бъде обяснен по следния начин: насищането на 
интерфейса и вакуумната система на ICP-MS с лесно йонизиращи се 
елементи подобрява йонния пренос, поради протективния им ефект върху 
останалите елементи и намаляване на мас-дискриминацията. Предишни 
проучвания посочват като лесно приложима процедура за преодоляване на 
този род матрично пречене, метода на калибрация в частично имитирана 
матрица чрез добавка към калибрационните стандарти на Na, или на смес от 
соли, съдържащи лесно йонизиращи се елементи (NaCl, CaCl2 и др.). 

На базата на гореописаните наблюдения е избран оптимизиран подход 
за калибрация чрез приготвяне на празните проби и калибрационните 
разтвори в 15% v/v HNO3 и 130 mg/ L Na като матрична имитация (фигура 
4В). Добавката на Na към приготвените стандарти е изчислена така, че в 
максимална степен да се доближи до очакваното натриево съдържание в 
пробите серумни минерализати. За оценка на точността на метода след 
направената оптимизация на калибрациoнния модел, са определени 
количествено елементите Mg, Cu, Zn, Se и Rb в сертифицирани референтни 
материали (CRM) в две нива (таблица 5). Отчитаме, че избраната от нас 
стратегия за псевдоматрикс-имитирана калибрация, успешно коригира 
ефекта на потискане на йонизация на ВС и изследваните елементи. 
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Фигура 4. R%: Аналитичен добив, % на ВС (103Rh) при последователни 
измервания в KED режим, както следва: А) Последователност на пробите: (1-
10) калибрационни стандарти, приготвени в 15% HNO3, с ниско съдържание 
на Na; (11-15) калибрационни стандарти в 15% HNO3 с високо съдържание на 
Na; (16-18) 15% HNO3; (19-28) серумни проби; В) Последователност на 
пробите: (2-23) калибрационни стандарти, приготвени в 15% HNO3, със 
съдържание на 130 mg/ L Na; (24-27) 15% HNO3; (28-40) серумни проби. 

Можем да направим заключението, че представеният подход, който 
комбинира МВС и оптимизиран метод за псевдоматрикс-имитирана 
калибрация, чрез приготвяне на празните проби и калибрационните 
разтвори с 15% v/v HNO3 и 130 mg/ L Na, ефективно компенсира както 
мас спектралните пречения, така и матричната интерференция, и е 
подходящ за ICP-MS мултиелементен анализ на серум.  
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Таблица 5. Резултати от ICP-MS анализа на сертифицирани референтни 
материали в две нива (Seronorm Trace Elements Serum L-1, Seronorm Trace 
Elements Serum L-2), преди и след оптимизация на калибрацията (n = 6). 
 Mg, 

mmol/L 
Cu, 

µmol/L 
Zn, 

µmol/L 
Se, 

µmol/L 
Rb, 

µmol/L 

SeronormTM Trace Elements Serum L-1 

Прицелна 
стойност 0,69 17,07 16,8 1,09 0,05 

Измерена 
стойност  0,87 21,09 20,7 1,34 0,06 

RSD, % 10,7 5,0 5.7 3,6 15 

Recovery, % 126 126 128 123 111 

Измерена 
стойност* 0,72 16,37 18,4 1,10 0,06 

RSD*, % 0,7 0,50 0,80 3,4 3,7 

Recovery, %* 105 98 113 101 116 

SeronormTM Trace Elements Serum L-2 

Прицелна 
стойност 1,39 29,10 24,7 1,75 0,10 

Измерена 
стойност  1,77 35,88 30,7 2,08 0,11 

RSD, % 11,2 6,8 4.1 1,9 6,8 

Recovery, % 127 119 131 119 114 

Измерена 
стойност* 1,51 30,37 26,2 1,86 0,11 

RSD*, % 2,0 2,8 0,70 2,2 2,4 

Recovery, %* 109 100 111 106 113 

Забележка: RSD % и Recovery % са автоматично изчислени чрез вградените функции 
на софтуера на анализатора, на базата на предварително въведени декларирани 
стойности за референтните материали. 
*Стойности, получени след прилагане на подхода за псевдо-матрикс имитирана калибрация  
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2.2. Валидиране на метода 

2.2.1. Аналитична надеждност (Analytical reliability) 

Аналитичната надеждност на новоразработения метод е оценена чрез 
определяне на основните характеристики на процедурата за измерване: 
линейност, граница на откриване (LoD), горна и долна граница на 
количествено определяне (съотв. LloQ, UloQ), дефиниращи обхвата на 
измерване на метода, както и аналитичните характеристики точност 
(accuracy), възпроизводимост (precision) и достоверност (trueness). 

Линейност (Linearity). Зависимостта между концентрациите на 
изследваните изотопи и измерените отношения на техните сигнали 
интензитет към сигналите на ВС, е оценена като линейна чрез коефициентите 
на детерминираност (R2 ≥ 0.999) (фигура 5, табл. 6). Чрез вградените функции 
на софтуера се изобразяват графично калибрационните криви за всеки от 
зададените за калибриране изотопи 65Cu, 66Zn, 78Se, 85Rb и 24Mg (фигура 5). 
Инструменталните граници на откриване (IDL) на изследваните изотопи са 
автоматично изчислени от софтуера на анализатора и оценяват нивото на 
инструменталния шум. Границите на откриване (LoD), долните граници на 
количествено определяне (LloQ), инструменталните и методични горни 
граници на количествено определяне (UloQ, UloQm), са отразени на таблица 6. 

Таблица 6. Коефициенти на детерминираност (R2), граници на откриване 
(LoD), долни граници на количествено определяне (LloQ), инструментални 
и методични горни граници на количествено определяне (UloQ, UloQm). 

Елемент R2 LOD LlOQ UloQ UloQm* 

Mg (mg/L) >0,999 0,0004 0,0014 0,9 29,7 

Cu (µg/L) >0,999 0,003 0,011 80,0 2640 

Zn (µg/L) >0,999 0,007 0,025 80,0 2640 

Se (µg/L) >0,999 0,0065 0,02 60,0 1980 

Rb (µg/L) >0,999 0,0005 0,002 60,0 1980 

*UlOQm = UlOQ*DF (Фактор на разреждане, DF = 33).  
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Фигура 5. Калибрационни криви (регресионни уравнения на прави, форсирани 
през празната проба) за определяне на елементите: а) Cu; б) Zn; в) Se; г) Rb и д) Mg. 

Възпроизводимост, достоверност, точност. Аналитичните характе-
ристики на метода точност, възпроизводимост и достоверност за елементите 
Cu, Zn, Se и Mg, са оценени чрез изследване на сертифицирани референтни 
материали (CRM). Използваните CRM представляват лиофилизирани 
контролни серуми от човешки произход, в две концентрационни нива, 
съответстващи на клиничнозначимите концентрационни интервали, и 
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границите на линейност на метода (таблица 6). Тъй като в горепосочените 
референтни материали обявените стойности за Rb са със стойност близка до 
LloQ на метода, за оценка на невъзпроизводимостта и недостоверността на 
аналитичната процедура за Rb е използван сборен серумен пул (таблица 7). 

Таблица 7. Аналитична надеждност на метода. 

Елемент СRМ CV% 
(1) 

CV% 
(2)  Bias% Cert/ 

ref 95% CI 

Mg (mmol/L) 
Ниво 1 1,47 2,91 0,70 1,45 0,69 0,55 – 0,83 

Ниво 2 1,62 2,38 1,38 -0,72 1,39 1,11 – 1,67 

Cu (µmol/L) 
Ниво 1 1,43 2,36 16,9 -1,17 17,1 15,7 – 18,5 

Ниво 2 1,50 3,05 28,3 -2,74 29,1 26,7 – 31,5 

Zn (µmol/L) 
Ниво 1 1,83 2,82 16,5 -1,79 16,8 14,6 – 19,0 

Ниво 2 1,52 1,93 25,1 1,62 24,7 21,5 – 28,0 

Se (µmol/L) 
Ниво 1 1,62 1,95 1,06 -3,64 1,10 0,96 – 1,25 

Ниво 2 1,69 2,85 1,73 -1,14 1,75 1,52 – 1,98 

Rb (µmol/L) 
Контролен 

серумен 
пул 

1,96 3,29 2,69 1,10 2,72* 2,67 – 2,77* 

*Вътрешнолабораторно изчислени стойности за контролния серумен пул; 
CRM: сертифициран референтен материал, CV% (1): повторяемост (n = 10), CV% (2): 
невъзпроизводимост във време (n = 20), : средна аритметична стойност на 
концентрацията измерена в лабораторията; Bias% – процентно отклонение, Cert/ref: 
прицелна стойност; 95% CI: доверителен интервал 

Невъзпроизводимостта на метода в непрекъсната серия при условия на 
повторяемост (CV% 1, n=10) и невъзпроизводимостта във време (CV% 2, n=20) 
са представени в таблица 7. Като мярка за недостоверността, за всеки от 
елементите, е определено отклонението (bias%, n=20) на средноаритметичните 
стойности, получени в лабораторията от обявените стойности на 
производителя, което отразява размера на системните грешки (таблица 7). 
Направена е допълнителна оценка на точността на аналитичната процедура за 
елемента Rb чрез метода „добавено/намерено“ (Recovery), с помощта на 
серумни проби и CRM. Точността е оценена чрез двата компонента на общата 
грешка на процедурата за изследване – системно отклонение и случайна грешка.  

x

x
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Специфичност. Аналитичната специфичност (селективност) на метода 
представлява способността за определяне на елемента от интерес в 
присъствие на потенциално интерфериращи субстанции или фактори в 
матрикса на пробата. Тя е осигурена чрез избор на свободни от запречване 
изотопи, както и чрез останалите, подробно описани по-горе процедури за 
преодоляване на мас спектралните и неспектрални интерференции. 

2.2.2. Вътрелабораторен контрол на качеството 

Процедурата за вътрелабораторен контрол на качеството в нашата 
лаборатория включва: 1) изследване на празни проби с цел контрол на 
„carry over“ ефекта на всеки 10-15 проби; 2) контрол на линейността на 
калибрационните криви за всяка аналитична серия; 3) контрол на 
случайните и системни грешки чрез изследване на сертифицирани 
референтни материали в две нива за всяка аналитична серия от 20 проби; 4) 
изследване на проби контролни стандарти в рамките на аналитичната серия, 
с цел мониториране на инструменталния дрейф. За всички посочени мерки 
са предвидени корективни действия в случай на несъответствие с 
предварително зададените критерии за качество.  

2.2.3. Външна оценка на качеството. Сравнителен анализ на 
елементите Mg, Cu, Zn и Se чрез ААС и валидирания ICP-MS метод 

Външна оценка на качеството (ВОК). Научноизследователска 
лаборатория „Елементен анализ“ взе участие в международна програма за 
ВОК „LABQUALITY Serum B and C, general clinical chemistry 2020/53“. 
Обобщените данни показват висока аналитична надеждност (фигура 6). 
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Фигура 6. Резултати от участие в международна програма за ВОК 
„LABQUALITY Serum B and C, general clinical chemistry 2020/53“.  
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Сравнителен анализ на елементите Mg, Cu, Zn и Se чрез ААС и 
валидирания ICP-MS метод. Извършен е сравнителен анализ на 
елементите Mg, Cu, Zn и Se на 90 серумни проби в три концентрационни 
интервала, които покриват цялата клинично значима област. Валидираният 
ICP-MS метод е сравнен с пламъчна ААС за елементите Mg и Zn и ЕТААС 
за Cu и Se. Коефициентът на детерминираност (R2) при извършения 
регресионен анализ показва добра съвместимост на резултатите, получени с 
двата метода за всички изследвани елементи (фигура 7).  

  

  

Фигура 7. Сравнение на резултати от изследване на Cu (n=90), Zn (n=90), Se 
(n=83) и Mg (n=90) в серум чрез методите ААС и ICP-MS. 

y = 0,9812x
R² = 0,9737

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Cu в серум µmol/L

ICP-MS

E
T

-A
A

С

y = 1,0037x
R² = 0,9929

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40

Zn в серум µmol/L

ICP-MS

А
А

С

y = 0,889x
R² = 0,9863

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Se в серум µmol/L 

Е
Т

-A
A

C

y = 1,0596x
R² = 0,9949

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 0,5 1 1,5 2

Mg в серум mmol/L 

ICP-MS

А
А

С



 

31 

Получените от нас данни за оценката на аналитичните характеристики на 
метода и неопределеността на получените резултати са съпоставими с 
публикуваните данни от други автори в научната литература. Данните от 
участието в програма за ВОК и извършеното междулабораторно сравнение 
допълват характеристиките на валидирания метод като приложим в клинично-
лабораторната практика. Наред с извършената по-горе оценка на базата на 
общоприети международни критерии за допустимост може да се обобщи, че 
по отношение на аналитичната надеждност на метода, той се характе-
ризира с линейност в широк концентрационен диапазон, ниски граници 
на количествено определяне, висока възпроизводимост, точност и специ-
фичност. Предложеният от нас метод напълно отговаря на предварително 
поставените изисквания по отношение на приложимостта в практиката 
за количествено определяне на Cu, Zn, Se, Mg и Rb в серум от венозна кръв. 

3. Определяне на референтни граници за елементите мед, цинк, 
селен, рубидий и магнезий в серум, при възрастни лица от 
българската популация  

Поради разработването и внедряването на нови аналитични методи, 
както и поради промяна на факторите от околната среда в различните 
географски области (бионаличност в почви, води, храни и пр.), е 
препоръчителна периодична актуализация и верифициране с новоразработени 
методи на референтните граници за отделните клинично-лабораторни показатели.  

В настоящото проучване е направена предварителна оценка на влиянието 
на факторите пол и възраст върху концентрациите на елементите. Направен е 
изводът, че и двата фактора не оказват влияние върху концентрациите на 
елементите Mg, Zn, Rb и Se, което е основание да бъдат предложени общи РГ 
за Mg, Zn, Rb и Se за мъже и жени на възраст от 18 до 70 години (таблица 8). 
Анализът на влиянието на двата фактора върху концентрациите на серумна Cu 
показа статистически значима разлика в средноаритметичните стойности 
между двата пола, както и между възрастовите групи при жените до 30 год. и 
жените над 30 год. Определени са РГ поотделно за мъже (18-70 год.), жени до 
30 год. и жени над 30 год. възраст. 

На базата на получените данни за нормалност на разпределението, за 
изчисление на референтните граници на Mg и Se, както и на Cu за мъже и жени 
до 30-годишна възраст (95% ДИ), е избран параметричен метод (mean±1,96.SD). 
Поради отклонение от нормалното разпределение за елемента Zn, както и за 
серумна мед във възрастовия интервал от 31 до 70 години при жени е 
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извършена предварителна трансформация на данните посредством операция 
десетичен логаритъм. След нормализиране на разпределението на концентра-
циите, за определяне на РГ е приложен същият параметричен метод (таблица 8). 
За концентрациите на елемента Rb бe наблюдавано отклонение от нормалното 
статистическо разпределение и наличие на „бегълци“, поради което РГ са 
определени чрез изчисление на интервала 2,5-97,5 персентил. 

Таблица 8. Референтни граници на Mg, Cu, Zn, Se и Rb. 

Елемент Референтни граници Референтни граници 

Mg  15,8 – 24,1 mg/L 0,65 – 0,99 (mmol/L) 

Zn  634,2 – 1078,8 (µg/L) 9,7 – 16,5 (µmol/L) 

Se  54,6 – 111,5 (µg/L) 0,69 – 1,41 (µmol/L) 

Rb  146,1 – 322,3 (µg/L) 1,71 – 3,89 (µmol/L) 

Cu  

Мъже:  

Жени ≤ 30 год.:  

Жени > 30 год.: 

680,8 – 1221,6 (µg/L) 10,7 – 19,2 (µmol/L) 

566,3 – 1278,9 (µg/L) 8,9 – 20,1 (µmol/L) 

757,2 – 1533,4 (µg/L) 11,9 – 24,1 (µmol/L) 

Референтните граници на микроелементите Cu, Se и Zn в серум от 
настоящото проучване са съпоставени с литературните данни от 
репрезентативни извадки на здрави лица в проучвания, проведени в 18 
държави (Таблица 9). Подбрани са публикации след 2005 год., като са взети 
предвид и данните за българска популация от 1987 г. и 2016 г. 
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Таблица 9. Сравнение на стойностите (95% ДИ) на елементите Cu, Se и Zn в серум при референтната група от 
настоящото проучване, със здрави лица по литературни данни. 

Проучване n (М/Ж) Възраст 
(години) Метод Cu (µg/L) Se (µg/L) Zn (µg/L) 

Настоящо проучване, 2017 120 (60/60) 18-70 ICP-MS 566 – 1533 54,6 – 111,5 634 – 1079 
България, 2013-2015 379 (172/207) 12-95 ААС 630 – 1584 - 765 – 960 
България, 1987 345  ААС/ ЕТААС 681 – 1736 32,0 – 91,0 693 – 1242 
България, 2006 143 6-10 ЕТААС - 36,0 – 101,8 - 
Италия, Белгия, Англия, 2012 1609 (748/861) 27-63 ААС/ ЕТААС 547 – 1896 59,3 – 134,5 595 – 1092 
САЩ, 2020 6683 (3289/ 3394) 8-80 ICP-MS 247 – 3066* 58,1 – 299,1* 314 – 2325* 
Румъния, 2021 1264 (1053/211) 16-89 ICP-MS - 63,6 – 136,9 - 
Дания, 2013 830 (155/675) 18-65 Флуориметрия - 59,4 – 138,2 - 
Германия 2021 2087 35-64 ICP-MS/MS 688 – 1354 60,9 – 99,1 543 – 913 
САЩ, 2015 2287 (1107/1180) 12-80+ ICP-MS - 119,8 – 692,5* - 
Англия, 2005 189 (94/95) 20-70+ ААС 898 – 1158 76,7 – 83,0 838 – 936 
Иран, 2012 2632 (1920/712) 20-94 ААС - - 608 – 2013 
Испания, 2016 372 (60/312) 20-70 ЕТААС - 56,1 – 102,9 - 
Индия, 2019 80 (7/73) 18-55 СФМ 991 – 1820* - 770 – 1247* 
Корея, 2017 258 (119/139) 12-78 ICP-MS 678 – 1545 79,1 – 166,5 555 – 1287 
Бразилия, 2016 240 (175/65) 18-74 ICP-MS 736 – 2801 - 600 – 1228 
Ирак, 2019 100 (Ж) 25-70 ААС - - 598 – 1126 
Швеция, 2014 1000 (498/502) 70 SFMS 589 – 1332 - 503 – 961 
Русия, 2020 107 (35/72) 34-60 ICP-MS 1004 – 1922 - 678 – 1686 
Сърбия, 2019 295 (146/149) 38-42 ICP-MS 434 – 1042 41,1 – 97,8 387 – 839 
Китай, 2016 1327 (446/881) 40-70 ICP-MS 520 – 1540 100,0 – 300,0 550 – 1300 

Стойностите са изразени като Range *M – мъже; Ж – жени; СФМ – спектрофотометрия; SFMS – sector field mass spectrometry; ICP-MS/MS – 
индуктивно свързана плазма тандем масспектрометрия
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Средноаритметичната стойност на селеновата концентрация при нашите 
референтни лица (83 µg/L) е близка до установените в различни европейски 
проучвания стойности при здрави лица, в интервала 65-111 µg/L. Въпреки 
това тя е по-висока от съобщената от Цачев et al. медиана (57 µg/L) през 
1992 г. Вероятни причини за различните резултати в двете проучвания могат 
да бъдат променените хранителни навици на българите преди 25-30 години и 
относително по-малкият брой участници в нашето проучване (n=120). Един 
от критериите за оценка на адекватността на селеновия статус, е концентрацията 
на Se в серум или плазма, която определя максимална активност на ензима 
глутатионпероксидаза (GPx) и селенопротеин Р. Плазмената прагова 
концентрация на Se, необходима за постигане на пълна експресия на 
тези селенопротеини, е около 80 µg/L, близка до установената от нас 
среднoаритметична стойност. Следва да се отбележи обаче, че 43% от 
участниците в нашето проучване са с концентрация по-ниска от 80 µg/L. 
Нещо повече, долната референтна граница (ДРГ) определена от нас е 
55 µg/L, стойност в концентрационната област под 70 µg/L, която се 
асоциира със селенов дефицит. От голямо значение е фактът, че приемът на 
хранителни добавки, съдържащи изследваните микроелементи през 
последните 6 месеца преди проучването, е изключващ критерий при подбора 
на референтната група в нашето проучване. Нашите констатации трябва да 
се отдадат и на обстоятелството, че България, подобно на повечето 
европейски страни, е сред бедните на Se зони на световния селенов атлас. 
Вариабилният селенов статус в различните географски райони в различни 
региони се дължи основно на екологични фактори, включително съдържанието 
на Se в почвата и водите. Именно те са определящи по отношение на средното 
съдържание на Se в растителните и животински продукти. Освен че е 
функция на селеновата бионаличност по хранителната верига, съществено 
значение за селеновия статус имат някои генетични фактори, местния бит и 
хранителни навици на населението, както и приемът на хранителни добавки. 
Поради тези причини следва да се изисква индивидуализиран подход, в 
зависимост от базовите концентрации на Se, при преценка на необходимостта 
от допълнителен прием на този микроелемент чрез хранителни добавки.  

Определените от нас РГ на Cu и Zn в серум при здрави лица от българска 
популация са близки до определените от Цачев и сътр. през 1987 г. и Иванова 
и сътр. през 2016 г. Те попадат в интервала, съотв. за Cu: 434-1896 µg/L и Zn: 
387-961 µg/L, докладвани като резултати при здрави индивиди в анализираните 
от нас европейски проучвания (таблица 9).  
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Верифицираните от нас РГ за Mg с метода ICP-MS (0,7-1,0 mmol/L), 
попадат в интервала на тези, прилагани за сравнение в практиката (0,7-
1,2  mmol/L) при работа с рутинни колориметрични методи. Те са близки до 
съобщените от Цачев и сътр. стойности при 345 здрави лица от българска 
популация през 1987 г. (0,7-0,9 mmol/L), измерени чрез метода ААС. Няколко 
мултицентрови проучвания, проведени в Европа, САЩ, Китай, Австралия и 
Нова Зеландия определят ДРГ в интервала 0,7-0,8 mmol/L и горна референтна 
граница (ГРГ) в интервала 0,95-1,1 mmol/L. Въпреки вариабилните ГРГ (0,9-
1,2 mmol/L), съобщени в литературата, е допустимо използването на 
хармонизирани РГ за общ серумен Mg, тъй като са дефинирани критичните 
стойности свързани с вземане на медицински решения. Можем да приемем, 
че РГ от 0,7 до 1,2 mmol/L са приложими при определяне на общата серумна 
концентрация на Mg чрез изброените количествени методи за анализ, 
независимо от целите на клинично-лабораторното изследване.  

Rb е сред микроелементите, чието значение за човешкия организъм все 
още се проучва. Въпреки че интересът към елемента Rb през последните 
години нараства, все още са оскъдни данните в литературата за изследвани 
групи здрави лица с релевантен брой. По наша информация до момента няма 
известни РГ за Rb в серум при здрави лица от българска популация. Малкото 
публикувани проучвания показват сходни на установените от нас референтни 
стойности (146-322 μg/L). 

4. Проучване влиянието на факторите пол, възраст и физическа 
активност върху серумните концентрации на мед, цинк, селен, 
рубидий и магнезий 

Влияние на пола. Не установяваме статистически значима разлика 
между стойностите на концентрациите на Mg, Zn, Se и Rb при мъжете 
спрямо жените (таблица 10).  

Таблица 10. Влияние на пола върху концентрацията на Mg, Cu, Zn, Se и Rb. 
Елемент Пол Изследван брой Mean Р-value 
Mg mmol/L Жени 

Мъже 
60 
60 

0,82 
0,82 0,729 

Cu µmol/L Жени 
Мъже 

59 
60 

16,19 
14,95 0,003 

Zn µmol/L Жени 
Мъже 

60 
60 

12,40* 
13,19* 0,052 

Se µmol/L Жени 
Мъже 

60 
60 

1,04 
1,06 0,298 

Rb µmol/L Жени 
Мъже 

60 
60 

2,52* 
2,41* 0,315 

*Представена е медиана 
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Получените от нас данни потвърждават изводите от предходни 
проучвания. Въпреки това някои автори съобщават по-високи серумни 
концентрации на Se при мъже. Допуска се, че по-високата мускулна маса при 
мъжете е възможна причина за по-високите концентрации в сравнение с 
женския пол. Необходими са обаче повече данни за доказване на такава 
причинно-следствена връзка. Все пак в литературата данните за зависимостта 
между фактора пол и нивата на Zn са противоречиви, което вероятно се 
дължи на влиянието на географски фактори и хранителни навици. В нашето 
проучване бе установена сигнификантна разлика между средноаритметичните 
стойности на концентрацията на елемента Cu при жените, в сравнение с тези 
при мъжете (таблица 10, фигура 8).  

 
Фигура 8. Разпределение на концентрациите на серумна Cu според пола. 

Нашите наблюдения потвърждават изводите и на други автори, които 
доказват статистически значими половообусловени разлики, с до два пъти 
по-високи стойности на концентрациите на серумна Cu при индивиди от 
женски пол. Една от предполагаемите причини за по-високото съдържание 
на Cu в кръвта при жени е естроген-индуцирания синтез на основния Cu-
свързващ протеин – церулоплазмин в черния дроб. Вероятно по тази причина 
при жени на възраст от 20-60 год. серумните нива на церулоплазмин и 
абсорбцията на Cu са сравнително по-високи. Естрогените, особено на фона 
на прием на контрацептивни препарати директно повлияват метаболизма на 
Cu, като допринасят за повишените плазмени нива. Влиянието на естрогените 
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върху обмяната на Cu е подчертано при бременни жени, при които серумните 
нива са значимо по-високи в сравнение със здрави небременни жени. 

Влияние на възрастта. Тъй като се установи, че факторът пол не оказва 
влияние върху концентрациите на елементите Mg, Zn, Se и Rb, 
статистическата оценка бе направена за цялата група от референтни лица. 
Според извършеният от нас статистически анализ не се наблюдава ясна 
тенденция за връзка между концентрацията на Mg, Zn, Rb и Se и възрастта на 
референтните лица, което потвърждава изводите, направени в предходни 
проучвания. Все пак има автори, които съобщават различни от нашите данни. 
Chen et al. наблюдават статистически значима тенденция за намаляване на 
селеновите концентрации след 40 год. възраст в мащабно проучване (n=2755), 
проведено в Тайван. Авторите изказват предположение, че отрицателната 
корелация между възрастта и селеновите концентрации се дължи на 
специфичната промяна на хранителните навици при по-възрастните лица, 
които по религиозни причини са вегетарианци. Има проучвания, които 
констатират отрицателна корелация между възраст и цинкова концентрация, 
кaто според Rembach et al. тя намалява с около 0.4% на година. Възможно 
обяснение на тези наблюдения е възрастовообусловеното намаление на 
степента на чревна абсорбция на някои микроелементи, вкл. на Zn. От друга 
страна обаче Bocca et al., както и Stojsavljević et al. съобщават статистически 
значимо по-високи концентрации на Zn при индивиди над 40-годишна възраст.  

Поради доказаните статистически значими разлики между средно-
аритметичните концентрации на серумната Cu при мъже и жени, групите за 
анализ са допълнително стратифицирани по пол. Анализирано е влиянието 
на възрастта върху концентрациите на серумната Cu по декади (фигура 9). 
Установено е, че факторът възраст не оказва статистически значимо влияние 
върху концентрацията на Cu при мъже (p > 0,05). Доказана бе статистически 
значима разлика (p = 0,001), между концентрациите на Cu при жените от 
различните възрастови групи. Най-високи концентрации са измерени при 
жени на възраст от 51 до 60 години (фигура 9). Чрез прилагане на графичен 
анализ и параметричния тест ANOVA с Post hoc анализ, са направени 
множествени сравнения на средноаритметичните стойности между отделните 
групи. Резултатите доказаха сигнификантна разлика (p < 0,05), между 
концентрациите на Cu при жените до 30-годишна възраст, в сравнение с 
жените над 30-годишна възраст (фигура 9).  

Все пак са налице и проучвания, в рамките на които не е установено 
влияние на възрастта върху концентрацията на серумна Cu. Възможни 
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причини са размерът на представителните извадки, както и влиянието на 
обсъдените по-горе географски фактори.  

 
Фигура 9. Разпределение на концентрациите на серумна Cu според 
възрастта по декади. 

Влияние на физическата активност. Влиянието на фактора физическа 
активност върху концентрацията на елементите Cu, Zn, Se, Mg и Rb беше 
изследвано при лицата от референтната група. Поради доказаното 
статистически значимо влияние на факторите пол и възраст върху 
концентрацията на серумната Cu, референтната група е допълнително 
стратифицирана по пол и възраст. Получените резултати доказаха, че и трите 
степени на физическо натоварване: слабо, умерено и интензивно, нямат 
статистически значимо влияние върху концентрациите на изследваните 
елементи (p > 0,05). Трябва да се има предвид факта, че според дизайна на 
нашето проучване групата с интензивно натоварване (>2h седмично) включва 
непрофесионални спортисти. В проучените от нас литературни източници 
взаимовръзката на физическата активност и елементния статус е слабо 
проучена, особено за микроелементите Cu, Zn, Se и Rb. Известно е, че 
екстремното и продължително физическо натоварване води както до 
острофазов имунен отговор, така и до оксидативен стрес чрез повишено 
производство на свободни радикали в много тъкани, включително мускули, 
черен дроб и сърце. Елементите Cu, Zn и Se са есенциални кофактори на 
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различни ензимни системи с ключова роля за противовъзпалителната и 
антиоксидантна защита на организма. Динамиката на техния статус в условия 
на системно и интензивно физическо натоварване се асоциира с адаптационен 
отговор чрез повишен капацитет на защитните вътреклетъчни и извънклетъчни 
антиоксидантни механизми, вкл. GPx и селенопротеин P, еритроцитна 
медноцинкова супероксид-дисмутаза (SOD) и др. В две скорошни 
проучвания, проведени в Испания, Maynar et al. изследват влиянието на 
интензивното аеробно физическо натоварване върху серумните и уринни 
концентрации на редица микроелементи, вкл. Cu, Zn и Se. Сравнението 
между групи от професионални атлети с лица, водещи уседнал начин на 
живот, доказва сигнификантно понижени стойности на серумните 
концентрации и на трите елемента при атлетите. В условия на съпоставим 
прием чрез храната, констатираното в тези проучвания изчерпване на тези 
есенциални елементи логично се свързва с интрацелуларната им задръжка, 
която обезпечава увеличените клетъчни метаболитни нужди, в резултат на 
провокирания оксидативен стрес. Връзката между серумната концентрация 
на Cu, Zn и Se и физическото натоварване обаче, не е напълно изяснена. 
Подобно на нашите резултати, някои автори не установяват разлики в 
серумните им концентрации при лица с различно по интензитет физическо 
натоварване. Вероятно редица допълнителни фактори като изходен 
елементен статус, вид и продължителност на физическото натоварване, както 
и генетични фактори оказват влияние върху степента им на изчерпване, както 
и върху преразпределението им между интрацелуларното и екстрацелуларното 
пространство. Наскоро публикуван систематичен обзор и метаанализ 
обобщава, че при атлети, въпреки повишения хранителен прием, серумната 
концентрация на Zn e по-ниска, в сравнение с лица с ниска физическа 
активност. Вероятно тази тенденция е свързана с интрацелуларната задръжка 
на Zn, който играе ключова роля не само за антиоксидантния капацитет, но и 
за енергийния метаболизъм в клетката.  

Отдавна е известна ключовата роля на Mg, като ензимен регулатор в 
процесите на синтез и утилизация на аденозинтрифосфат (АТФ). Известно 
е, че концентрациите на Mg в серума и еритроцитите намаляват по време на 
физическо натоварване, и че суплементацията на Mg има протективен ефект 
срещу мускулна увреда. Това се дължи на увеличените нужди от Mg в 
условия на ускорен метаболизъм. По тази причина физически активните 
лица се нуждаят от допълнителен прием на Mg. Субоптималните или 
дефицитни серумни концентрации на Mg при лица с повишено физическо 
натоварване се асоциират с намалена ефективност на енергийния метаболизъм 
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и намален капацитет за издръжливост. И обратно – оптималният прием на 
Mg е свързан с по-ниска кислородна консумация и по-добри кардиорес-
пираторни индекси при аеробни упражнения.  

Данните в научната литература за влиянието на фактора физическа 
активност върху концентрацията Rb са оскъдни. Maynar et al. проучват 
серумните концентрации на Rb при активно спортуващи мъже в сравнение 
с мъже, водещи уседнал начин на живот. Те установяват значимо по-високи 
стойности при изследваните атлети (254 μg/L vs 147 μg/L) и изказват 
предположение, че от голямо значение за постъпване на Rb в организма е 
приемът чрез водата и въздуха. Необходими са задълбочени и мащабни 
проучвания, за да се оцени влиянието на факторите хранене, пол, възраст и 
физическа активност върху серумната концентрация на Rb. 

5. Проучване на серумните нива на Cu, Zn, Se, Mg, Rb и 
елементните отношения Cu/Zn, Cu/Se, при заболявания на 
щитовидната жлеза 

Селен. Според данните от нашето проучване средноаритметичните 
стойности на Se са сигнификантно по-ниски при пациентите с 
хипертиреоидизъм. При пациентите с диагноза АИТ с еутиреоидна и 
хипотиреоидна изява, тази тенденция не бе наблюдавана (таблица 11, 
фигура 10). Получените от нас средноаритметични стойности са близки до 
докладваните в предишни европейски проучвания. 

Есенциалното значение на Se за щитовидната жлеза като самостоятелен 
фактор на околната среда е от особено голямо значение при индивиди с 
генетична предиспозиция за органспецифична автоимунност, при които дори 
лекостепенен селенов дефицит може да инициира или задълбочи АИТ. 
Недостигът на селен се асоциира с понижена активност на защитните 
ензимни системи – GPx1, GPx3, тиоредоксин редуктаза 1 (TxnR1) и 
тиоредоксин редуктаза 2 (TxnR2). В резултат на това се инициират процеси 
на възпаление и оксидативен стрес в тъканта на щитовидната жлеза, които 
допринасят за тиреоидна увреда, нарушен метаболизъм  и активност на 
тиреоидните хормони. Резултатите от редица проучвания са в подкрепа на 
хипотезата, че дефицитът на Se потенцира изявата на АИТ, гушавост, рак на 
щитовидната жлеза и ББ.  
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Таблица 11. Сравнение на стойностите (mean ± SD) на Mg и Se между 
лицата от контролната група и отделните патологични групи. 

Групи за сравнение Mg mmol/L P-value Se µmol/L P-value 

Контролна група 
Хипертиреоидизъм 

0,82 ± 0,07 
0,73 ± 0,07 <0,001 1,04 ± 0,16 

0,87 ± 0,19 <0,001 

Контролна група 
АИТ с хипотиреоидна изява 

0,82 ± 0,07 
0,78 ± 0,07 0,024 1,04 ± 0,16 

0,98 ± 0,16 0,334 

Контролна група 
АИТ с еутиреоидна изява 

0,82 ± 0,07 
0,75 ± 0,06 <0,001 1,04 ± 0,16 

1,07 ± 0,21 0,834 

 
Фигура 10. Разпределение на резултатите за концентрациите на елемента Se 
при сравняваните групи (TDH = Хипертиреоидизъм; TDL = АИТ, хипотиреоидно 
състояние; TDEu = АИТ, еутиреоидно състояние; CG = Контролна група). 

Влиянието на суплементацията на Se върху тиреоидната функция и 
морфология при АИТ е обект на редица клинични проучвания през последните 
20 години. Основните изводи, обобщени в няколко систематични обзора са, 
че приложението на селенови аналози, наред с антитиреоидни лекарствени 
средства при лечението на автоимунни заболявания, е с добър терапевтичен 
ефект върху възпалителната активност и експресията на TPO-Ab в тъканта на 
щитовидната жлеза. Въпросът за целесъобразността от суплементация с 
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физиологични дози Se (до 100 µg/d) при определени рискови групи е 
актуален, но все още дискутабилен. Счита се, че допълнителният прием на Se 
е от полза само при пациенти с дефицит на Se, а при индивиди с оптимална и 
висока изходна селенова концентрация е противопоказан (фигура 11).  

Оксидативен стрес
Възпаление

Имунологична активност  

Концентрация на селенопротеини
Активност на антиоксидантни ензими

Имуногенни, диабетогенни и канцерогенни ефекти
висока концентрация на холестерол

повишен сърдечно-съдов риск 
кожни, дентални и неврологични смущения

Селенов
дефицит
< 80 µg/L

Серумна 
концентрация

на селен

> 150 µg/L
Селеновa

интоксикация

≈ 100 µg/d

Прием
на селен

Противопоказан!

 

Фигура 11. Влияние на селеновия дисбаланс и суплементацията на селен 
върху здравословния статус. 
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Трябва да отбележим, че получените в нашето проучване данни за Se във 
всички групи са по-ниски или много близки до отрязващата стойност 80 µg/L, 
която се асоциира с максимална активност на селенопротеините глутатион-
пероксидаза (GPx) и селенопротеин Р. Според настоящите препоръки на 
Европейската тиреоидна асоциация суплементация на Se е показана само 
пациенти с орбитопатия на Грейвс. Прецизирането на приложимостта на този 
подход при други групи пациенти би било възможно след провеждане на 
клинични проучвания, базирани на индивидуалния селенов статус. 

Магнезий. Според данните от нашето проучване средноаритметичните 
стойности на Mg са сигнификантно по-ниски и при трите групи пациенти – с 
хипотиреоидна, хипертиреоидна и еутиреоидна функция на жлезата. 
(таблица 12, фигура 12). 

Ролята на Mg като основен кофактор за генерирането на АТФ и 
активатор на дейодиназните ензими определя индиректното му участие в 
синтеза на тиреоидните хормони. Концентрацията на магнезиевите йони в 
митохондриите е важна както за енергийния клетъчен метаболизъм, така и за 
антиоксидантния капацитет в тъканта на щитовидната жлеза. Корелационната 
зависимост между дефицита на Mg и риска от повишаване на титъра на TgAb 
и лимфоцитна активация е доказана и от други автори, съответно при 
пациенти с АИТ и ББ. Mg в качеството му на кофактор в генерирането на 
АТФ играе ключова роля за и функцията на ендоплазмения ретикулум. Във 
връзка с това дефицитът на Mg води до синтез на тирeоглобулинови молекули 
с неправилна четвъртична структура, които индуцират производството на 
TgAb. Съществува хипотеза, според коята придобитата митохондриална 
дисфункция, в резултат на комбиниран дефицит на Se, Mg и коензим Q10, е 
обединяващ патогенетичен фактор при различни тиреоидни заболявания, 
характеризиращи се както с хипертиреоидизъм, така и с хипотиреоидизъм. В 
скорошно проучване Shrivastava et al. наблюдават повишени концентрации 
на Mg при 120 пациенти с хипотиреоидизъм (2.27±0.18) спрямо 120 контроли 
(1.20±0.22) (р<0.0001). Противоречивите данни в литературата отразяват 
сложността на магнезиевата хомеостаза, която е функция на въздействието 
на редица фактори върху абсорбцията, метаболизма и екскрецията на Mg. 
Това налага утвърденото в практиката индивидуално мониториране както на 
общата концентрация на Mg, така и на йонизираната му фракция. 
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Таблица 12. Сравнение на стойностите (mean ± SD) на Mg и Se между 
лицата от контролната група и отделните патологични групи. 

Групи за сравнение Mg mmol/L P-value Se µmol/L P-value 

Контролна група 
Хипертиреоидизъм 

0,82 ± 0,07 
0,73 ± 0,07 <0,001 1,04 ± 0,16 

0,87 ± 0,19 <0,001 

Контролна група 
АИТ с хипотиреоидна изява 

0,82 ± 0,07 
0,78 ± 0,07 0,024 1,04 ± 0,16 

0,98 ± 0,16 0,334 

Контролна група 
АИТ с еутиреоидна изява 

0,82 ± 0,07 
0,75 ± 0,06 <0,001 1,04 ± 0,16 

1,07 ± 0,21 0,834 

 
Фигура 12. Разпределение на резултатите за концентрациите на елемента Mg 
при сравняваните групи (TDH = Хипертиреоидизъм; TDL = АИТ, хипотиреоидно 
състояние; TDEu = АИТ, еутиреоидно състояние; CG = Контролна група). 

Мед. В нашето проучване, поради доказаното влияние на фактора пол 
върху концентрациите на серумната Cu, от общата контролна група са 
подбрани само жените, с цел сравнителен анализ на показателите серумна Cu 
и на отношенията Cu/Zn, Cu/Se. Установени са сигнификантно по-високи 
концентрации на 1) серумната Cu (p < 0,001), 2) елементното oтношение 
Cu/Zn (p = 0,002) и 3) елементното oтношение Cu/Se (p < 0,001) при сравнение 
на стойностите на тези показатели между жените с хипертиреоидизъм и 
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контролната група здрави жени. Резултатите от междугруповото сравнение 
са представени на фигури 13-14 и таблица 13. 
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Хипертиреоидизъм АИТ с
хипотиреоидна изява

АИТ с еутиреоидна
изява

Здрави
Болни

 
Фигура 13. Сравнение на медианите на концентрациите на серумна Cu 
(µmol/L) при жени с хипертиреоидизъм, жени с АИТ с хипотиреоидна изява, 
жени с АИТ с еутиреоидна изява и контролната група здрави жени. 
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a) 

 
б) 

Фигура 14. Разпределение на резултатите за отношението: а) Cu/Se; б) 
Cu/Zn, при жени от сравняваните групи (TDH = Хипертиреоидизъм; TDL = 
АИТ, хипотиреоидно състояние; TDEu = АИТ, еутиреоидно състояние и 
Контролна група).  
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Таблица 13. Сравнение на стойностите (median) на отношенията Cu/Se и 
Cu/Zn при жени с хипертиреоидизъм, АИТ с хипотиреоидна изява, АИТ с 
еутиреоидна изява и контролната група. 

Групи за сравнение Отношение 
Cu/Se P-value Отношение 

Cu/Zn P-value 

Контролна група 
Хипертиреоидизъм 

12,41 
18,43 < 0,001 1,29 

1,57 0,002 

Контролна група 
АИТ с хипотиреоидна изява 

12,41 
13,73 0,684 1,29 

1,35 0,427 

Контролна група 
АИТ с еутиреоидна изява 

12,41 
12,23 0,298 1,29 

1,24 0,653 

Няколко проучвания докладват подобни на нашите резултати при 
пациенти с хипертиреоидизъм. Тези наблюдения могат да бъдат обяснени 
чрез влиянието на тиреоидните хормони върху нивото на серумната Cu. 
Експериментално е доказано, че повишената им концентрация в кръвта 
стимулира чернодробния синтез и екскрецията в серума на специфичния за 
Cu транспортен протеин церулоплазмин, посредством специфичния 
рецептор TRβ. Зависими от тези процеси са също така и нивата на тРНК на 
други Cu-съдържащи ензими, като металотионеини 1 и 2 и SOD 1. За разлика 
от клиничната група с хипертиреоидизъм, при жените с хипотиреоидна и 
еутиреоидна функция на жлезата не са установени сигнификантни разлики в 
нивата на серумната Cu и елементните oтношения Cu/Zn, Cu/Se, при 
сравнение с контролната група здрави жени. Нашите наблюдения са в 
съгласие с обобщението, направено Talebi et al. в наскоро публикуван 
метаанализ, че липсва сигнификантна разлика в нивата на серумна Cu между 
хипотиреоидни пациенти и здрави контроли. 

Цинк. Взаимозависимостта между оптималния цинков статус и 
метаболизма на тиреоидните хормони e обект на редица научни проучвания, 
които предоставят данни за серумен дефицит на Zn при пациенти с 
немалигнени заболявания на щитовидната жлеза с хипотиреоидна или 
хипертиреоидна изява. В нашето проучване обаче не са доказани 
статистически значими разлики в концентрациите на Zn при сравнение на 
лицата от контролните групи с пациентите от патологичните групи (p > 0,05). 
Подобни на нашите резултати са публикувани и от Liu et al. Комплексната 
роля на Zn за нормалната функция на щитовидната жлеза подчертава факта, 
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че наблюдаваните от горепосочените автори промени в цинковата 
концентрация при тиреоидни заболявания не могат да бъдат обяснени само с 
антиоксидантните му ефекти. Изследвани са терапевтичните ползи от 
суплементацията с Zn върху нивата на щитовидните хормони при пациенти с 
тиреоидна дисфункция. Въпреки събраните данни за благоприятните ефекти 
върху функцията на щитовидната жлеза, са необходими мащабни клинични 
проучвания за задълбочена оценка и утвърждаване на този подход в 
терапията на различни тиреоидни заболявания. 

Рубидий. За разлика от другите обсъдени микроелементи, ролята на 
елемента Rb в антиоксидантните механизми на защита при заболявания на 
щитовидната жлеза е малко е проучена. Неговото участие в синтеза на 
азотния оксид, както и на цитоплазмената и митохондриална SOD, насочва 
вниманието към този елемент като подходящ диагностичен маркер за оценка 
на оксидативния стрес. Несъмнено, за комплексното мониториране на 
елементния статус с диагностична и терапевтична цел, от голяма полза за 
клиничната практика би бил едновременният мултиелементен анализ в една 
и съща проба биологичен материал. В нашето проучване не са доказани 
статистически значими разлики в концентрациите на Rb при сравнение на 
лицата от контролните групи с пациентите от патологичните групи. Подобни 
на нашите резултати са публикувани от Liu et al. при пациенти с ББ. През 
2018 г. проспективно проучване доказва статистически значимо по-ниски 
концентрации на Rb и Zn в тъканни проби от щитовидна жлеза при жени със 
субклиничен хипотиреоидизъм. Този елементен дисбаланс е предложен за 
проучване като патогенетичен фактор при субклиничния хипотиреоидизъм, 
който в много случаи е причина за инфертилитет при жени. 

Данните за влиянието на Mg, Se, Zn и Cu върху функцията на 
щитовидната жлеза е в подкрепа на хипотезата, че дисхомеостазата на 
тези елементи повишава риска за нарушена функция на щитовидната 
жлеза. Комплексната оценка на елементния баланс би била от изключи-
телна полза при прецизиране на терапията при пациенти с различни 
заболявания на щитовидната жлеза. Ролята на елемента Rb в антиокси-
дантните механизми на защита, както и диагностичното значение на 
елементните отношения мед/цинк, мед/селен при заболявания на щито-
видната жлеза са обект на бъдещи проучвания. 
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ИЗВОДИ 

1. Оптимизираният и валидиран ICP-MS метод е подходящ за 
едновременен количествен анализ на микроелементите мед, цинк, селен, 
рубидий и електролита магнезий в серум от венозна кръв. Методът може 
да послужи като база за разработване на методи за ICP-MS анализ и в 
други биологични матрици. 

2. Определените с валидирания метод референтни граници на елементите 
мед, цинк, селен, рубидий и магнезий в серум от венозна кръв, при 
клинично здрави възрастни лица от българската популация са сравними, 
както с тези, определени с ААС методи за българска популация, така и с 
обявените референтни граници за други европейски държави. 

3. Липсата на статистически значимо влияние на факторите пол, възраст и 
физическа активност върху концентрациите на цинк, селен, рубидий и 
магнезий е основание за използване в практиката на общи референтни 
граници за тези елементи при мъже и жени на възраст от 18 до 70 години, 
с различна физическа активност. 

4. Статистически значимото влияние на факторите пол и възраст върху 
концентрациите на серумната мед налага използването в практиката на 
отделни референтни граници при мъже на възраст от 18 до 70 години, 
жени до 30 и жени над 30 години. 

5. Установените субоптимални серумни концентрации на селен при 43% 
от референтните лица в нашето проучване, следва да се вземат под 
внимание при интерпретация на резултатите на пациентите от трите 
клинични групи и контролната група здрави лица. Тази тенденция 
вероятно се дължи на доказания дефицит на селен в почви и води в 
България, и се отнася към значението на базовия селенов статус като 
самостоятелен локален рисков фактор за автоимунна тиреоидна болест.  

6. Анализът на резултатите показва статистическа значима хипомагнезиемия 
при всички пациенти с автоимунен тиреоидит, по-високи стойности на 
серумната мед и на елементните отношения мед/цинк, мед/селен при 
пациентите с хипертиреоидизъм, в сравнение със здрави лица. Получените 
резултати подчертават необходимостта от задълбочено проучване на 
клиничното значение на комплексната елементна дисхомеостаза при 
тиреоидна патология.  
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ПРИНОСИ 

ПРИНОСИ С ОРИГИНАЛЕН ХАРАКТЕР 

1. Разработен, валидиран и внедрен е нов за клиничната практика в 
България високоспецифичен ICP-MS мултиелементен метод за определяне 
на елементите мед, цинк, селен, рубидий и магнезий в серум. 

2. Стандартизирани са условията в предлабораторния и вътрелабораторен 
преданалитичен етап за извършване на ICP-MS мултиелементен анализ. 

3. За първи път в България са определени референтни граници и е проучено 
влиянието на факторите пол, възраст и физическа активност върху 
концентрацията на елемента рубидий. 

4. Верифицирани са референтните граници на мед, цинк, селен и магнезий 
в серум с ICP-MS метод при възрастни лица от българска националност. 

5. За първи път в България са комплексно проучени серумните нива на мед, 
цинк, селен, рубидий и магнезий в серум, както и на елементните 
отношения мед/цинк, мед/селен при пациенти с автоимунни заболявания 
на щитовидната жлеза. 

ПРИНОСИ С ПОТВЪРДИТЕЛЕН ХАРАКТЕР 

1. Потвърдени са субоптималните серумни концентрации на селен сред 
голяма част от здравите възрастни лица от българска националност. 

2. Потвърдено е влиянието на факторите пол и възраст върху серумната 
концентрация на мед. 

3. Потвърдени са статистически значимо по-ниските концентрации на 
магнезий при пациенти с автоимунен тиреоидит и Базедова болест в 
сравнение със здрави лица. 

4. Потвърдени са статистически значимо по-ниските концентрации на 
селен в серум при пациенти с автоимунен тиреоидит в хипертиреоидно 
състояние в сравнение със здрави лица. 

5. Потвърдени са статистически значимо по-високите концентрации на 
серумна мед и по-високите стойности на елементните отношения 
мед/цинк, мед/селен при жени с автоимунен тиреоидит в хипертиреоидно 
състояние в сравнение със здрави лица.  
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