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Паращитовидни жлези и кост

Boyanov, Mihail А.
Clinic of Endocrinology and Metabolic Diseases, Department of Internal Medicine,
“Alexandrovska” University Hospital, Sofia Medical University

Паратиреоидният хормон (ПТХ) е белтъ-
чен хормон, изграден от 84 аминокиселини, кой-
то подпомага калциевата хомеостаза. В своя-
та класическа метаболитна роля ПТХ поддържа
в нормални граници серумния калций и предоп-
ределя костното ремоделиране. Вече са извест-
ни и по-специфични катаболни и анаболни въз-
действия на ПТХ. Добър пример за катаболния
ефект предоставя първичният хиперпарати-
реоидизъм (ПХПТ), докато кост-изграждащото
действие на ПТХ се демонстрира най-добре, ко-
гато пълната молекула или биологично актив-
ната й амино-терминална част [ПТХ (1-34)] се
прилага като антиостеопорозно лечение. На
клетъчно ниво ПТХ благоприятства костната
резорбция, главно чрез стимулация на система-
та RANK-лиганд-остеопротегерин и рецептор-
ната активация на ядрения фактор Nκ-beta, с
което се повишава образуването и актив-
ността на остеокластите. Увеличеното кост-
но изграждане при лечение с ПТХ се обяснява
със засилването на остеобластогенезата и
преживяването на остеобластите. Опосред-
стваното от ПТХ костно изграждане се подпо-
мага донякъде и от намалената експресия на ос-
теосклеростин от остеоцитите. 

В заключение, ПТХ е добър пример за двойст-
веността на човешката биология.

PTH, an 84-amino acid peptide hormone syn-
thesized by the parathyroid glands, is essential for
the maintenance of calcium homeostasis. While in
its traditional metabolic role, PTH helps to main-
tain the serum calcium concentration within nar-
row, normal limits and participates as a determi-
nant of bone remodeling, more specific actions,
described as catabolic and anabolic, are also well
known. Clinically, the catabolic effect of PTH is
best represented by primary hyperparathyroidism
(PHPT), while the osteoanabolic effect of PTH is
best seen when PTH or its biological amino-termi-
nal fragment [PTH (1-34)] is used as a therapy for
osteoporosis. These dual functions of PTH are
unmasked under very specific pathological (PHPT)
or therapeutic conditions. At the cellular level, PTH
favors bone resorption, mostly by affecting the
receptor activator of nuclear factor κ-B (RANK) lig-
and (RANKL)-osteoprotegerin-RANK system, lead-
ing to an increase in osteoclast formation and
activity. Increased bone formation due to PTH
therapy is explained best by its ability to enhance
osteoblastogenesis and/or osteoblast survival. The
PTH-induced bone formation is mediated, in part,
by a decrease in SOST/sclerostin expression in
osteocytes. This review focuses on the dual ana-
bolic and catabolic actions of PTH on bone, situa-
tions where one is enhanced over the other, and
the cellular and molecular mechanisms by which
these actions are mediated.

Резюме Abstract

ООббззоорр  //RReevviieeww

Parathyroid Glands and Bone

паращитовидни жлези, паратхормон, кост,
калциева хомеостаза, костно ремоделиране

ККллююччооввии  ддууммии::

parathyroid glands, parathormone, bone, calcium
homeostasis, bone remodeling

KKeeyy  wwoorrddss::
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Паращитовидният хормон (ПТХ) въздейст-
ва на много от костните клетки − остеоблас-
ти, остеокласти, клетки на стромата и остео-
цити. Някои от тези въздействия са директни,
други са опосредствани от фактори, секрети-
рани от клетките, снабдени с рецептор за ПТХ
или сродния нему протеин PTHrP (например ос-
теобласти), като така се регулира дейността
на други клетки, при които липсват тези специ-
фични рецептори  (например остеокласти).

Действието на ПТХ върху костните клетки
може да се разглежда от най-малко пет различни
гледни точки (1-3). Първата е основната му физи-
ологична роля − поддържането на калциевата хо-
меостаза. Това действие може да бъде анализира-
но най-ясно след паратиреоидектомия, която води
до хипокалцемия. Традиционното обяснение е, че
хипокалцемията се дължи на загубата на стимула-
ция на остеокластната костна резорбция от ПТХ.

Втората гледна точка е фармакологично-
то действие на ПТХ. Проучванията показват,
че приложението му води до преходно понижава-
не на калция в кръвта в рамките на няколко ми-
нути, причинено от поглъщането му от кост-
ните клетки, което бързо се последва от пови-
шена мобилизация на калция от минералната фа-
за в кръвния поток. Основният физиологичен
път за освобождаване на калций от костите
включва дейността на остеокластите. Тези
клетки преминават през множество клетъчни
промени, включващи активиране на клетъчни
транспортери и помпи, както и секреция на ен-
зими като катепсин К и колагенази.

Трета гледна точка може да бъде приложе-
нието на ПТХ като лечебно средство при осте-
опороза. Прилаган периодично, ПТХ стимулира
образуването на нова кост, стимулирайки глав-
но клетъчната/остеобластната пролиферация,
диференциация и действия. Заедно, ефектите
на ПТХ върху остеобластите и остеоцитите
стимулират образуването на костен матрикс и
минерализацията, както и мобилизацията на кал-
ция от костите.

Четвърто, патофизиологичните действия
на ПТХ се наблюдават при хиперпаратиреоиди-
зъм с хронично повишени нива на ПТХ. В тази си-
туация се стимулират едновременно костното
новообразуване и костната резорбция, като
преобладаващ е вторият ефект (4, 5).

И накрая, трябва да се има предвид дейст-
вието на ПТХ върху костта (и това на тясно
свързания PTHrP) в рамките на сложната биоло-
гия на ембрионалното костно образуване и мо-
делирането/ремоделирането на костите при
най-възрастните хора.

ББоояянноовв,,  ММииххааиилл  АА..

Остеокластите нямат рецептори за ПТХ и
поради това действията му са непреки, до голя-
ма степен чрез стимулиране секрецията на раз-
лични цитокини, секретирани от остеобласти-
те/стромалните клетки (5,8). Тези цитокини
включват фактора, стимулиращ диференциаци-
ята на остеокластите − сега наричан RANK-ли-
ганд. Това е протеин, който индуцира диферен-
циацията на остеокластните прекурсори в зре-
ли остеокласти. Тези ефекти на RANK-L са меди-
ирани от рецептора RANK (рецепторно активи-
рана ядрена киназа), член на семейството на
TNF-рецептора (тумор-некротизиращия фак-
тор), който се експресира върху прекурсорите
на остеокластите. RANK-лиганд взаимодейства
също с остеопротегерина, който представлява
разтворим рецептор − примамка за разтвори-
мия RANK-лиганд.

Някои от факторите с важна роля в парак-
ринната стимулация на образуването на осте-
окластите, като интерлевкин 6, интерлевкин
11, простагландин Е2, 1,25 (OH)2 D3 и други,
включително ПТХ, водят до пряка стимулация на
производството на RANK-лиганд от остеоблас-
тите. Други клетъчни сигнали, участващи в
костната резорбция, активират закрепването
на остеокластите към костната повърхност,
подкисляването на специфичната извънклетъч-
на зона, която се създава между остеокластите
и костите; както  и секрецията на различни про-
теази и други ензими. 

Остеобластите експресират изобилно
РTH / PTHrP рецептори и реагират бурно при из-
лагането им на активния хормон (6, 7). ПТХ сти-
мулира генерирането на цикличен аденозинмоно-
фосфат (цАМФ), инозитол-трифосфат и диа-
цилглицерол. ПТХ повлиява голям брой клетъчни
активности на остеобластите, включително
клетъчната метаболитна активност, йонния
транспорт, генната транскрипционна актив-
ност и секрецията на множество вещества,
както и понижаването на клетъчната апоптоза
и засилената диференциация на остеобластни-
те клетки. Хроничното прилагане на ПТХ води до
понижена костна маса, докато интермитентно-
то му приложение води до повишаването и. 

Остеобластната синтетична активност
е силно стимулирана и в двете ситуации, но
при хронично високи нива на ПТХ преобладава
костното разграждане − остеобластите/
стромалните клетки увеличават производст-
вото на RANK лиганда и понижават секреция-
та на остеопротегерин.

Въведение Въздействия на ПТХ върху остеобластите

Въздействия на ПТХ върху остеокластите

‘
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Пътищата за предаване на сигнала от кла-
сическия тип 1 рецептор (PTH1R) включват аде-
нилатциклазата (AC) и протеинлипаза С (PLC). В
някои тъкани, активирането на рецептора сти-
мулира само AC, медиирано от стимулиращия G-
свързан протеин (Gs), което води до образуване
на цАМФ, активиране на протеинкиназа А (РКА)
и стимулиране на ефекторните сигнали надолу
по веригата. Съществува обменен протеин, ди-
ректно активиран от PKA (EPAC), който може 

да медиира действието на ПТХ. В други клетъчни
типове, действията на ПТХ се медиират от ин-
дуциран от протеинлипаза С сигнал след активи-
ране на друг G-свързан протеин (Gq). Активира-
нето на протеинлипаза С води до образуване на
диацилглицерол (DAG) и инозитол 1,4,5-трифос-
фат (IP3), което на свой ред води до активиране
на протеинкиназа С, освобождаване на вътрекле-
тъчен калций и последващи биологични реакции.
Специфичното рецепторно активиране се обяс-
нява с  Na+/Н+ регулаторен обменен фактор
(NHERF1), наречен също езрин-свързващ протеин
(EBP50), който е способен да превключи сигнала
от аденилатциклаза (в отсъствието на NHERF1)
към протеинлипаза C (в присъствието му). 

Интактният хормон, [ПТХ (1-84)], регулира
бъбречната хомеостаза на калция и фосфати-
те, калциевата мобилизация от костите и кост-
ното новосформиране, както и образуването
на 1,25 (ОН)2 витамин D3. Участъкът [ПТХ (7-
84)] е отговорен за потискане въздействията
на цялостната молекула (1-84), както и за интер-
нализация на PTH1R в клетките и активиране на
фактора Erk (7-9, 11).

Катаболни ефекти на хронично високите нива
ПТХ, наблюдавани при първичния хиперпарати-
реоидизъм (ПХПТ)

При ПХПТ активирането на остеокласти-
те доминира над остеобластния отговор. Кла-
сическите рентгенологични промени включват
субпериостална костна резорбция, типични про-
мени в черепа (тип “сол и пипер”). Денситомет-
ричният “подпис” на ПХПТ се характеризира с
много ниска кортикална костна плътност (пред-
мишница) при сравнително добре запазена тра-
бекуларна кост (лумбални прешлени). Техниките
с висока разделителна способност, като напри-
мер високоразделителната периферна компю-
търна томография, показват намаляване на
обемната костна плътност както на кортекса,
така и на спонгиозата, изтъняване на кортикал-
ната кост и трабекулите, повече тръбовидни
структури и намалена свързаност. Трабекулар-
ният костен скор (TBS) показва влошена микро-
архитектура при 50% от пациентите с ПХПТ и
с нормална КМП на лумбалните прешлени, дока-
то само 25% имат нормален TBS. Рискът от
фрактури при ПХПТ не изглежда да се увеличава
допълнително (извън КМП) (1, 4, 5).

Анаболен ефект на интермитентно приложе-
ние на ПТХ, както се вижда при лечението на ос-
теопороза с рекомбинантен човешки РТН (1-34
или 1-84) 

ПТХ активира директно сигнали, водещи до
повишена преживяемост на остеобластите. За-
бавянето на апоптозата на остеобластите е 

Три рецептора за ПТХ и свързания с него проте-
ин, PTHrP 

Рецептор за ПТХ / PTHrP (или тип 1 рецеп-
тор)

Както ПТХ, така и PTHrP могат да активи-
рат с подобна ефективност и сила общия PTH/
PTHrP рецептор, който е типичен G протеин-
свързан рецептор.

Рецептори за ПТХ тип 2 и 3 (PTH2R и PTH3R)
Изследователските усилия са довели до

идентифицирането на 2 нови рецептора. Едини-
ят от тях, наречен тип 2 (PTH2R), е получен от
ДНК-библиотека от човешки мозък и има реак-
тивност към ПТХ, но не и към PTHrP. Търсенето
на истинския лиганд за този рецептор доведе
до изолирането на хипоталамичен пептид, наре-
чен тубарен инфундибуларен пептид. Този пеп-
тид изглежда играе автокринна/паракринна роля
в развитието на зародишните клетки.

Вторият нов вариант на рецептора за ПТХ
(PTH3R), досега е открит при риби и птици, но
не и при бозайници.

Рецептори за С-терминалния участък на
ПТХ или PTHrP

Редица различни от N-терминалните учас-
тъци могат да бъдат отговорни за нови биоло-
гични действия на хормона, въпреки че много от
тези ефекти все още са до голяма степен огра-
ничени до in vitro проучвания. Наблюдението, че
N- и С- терминалните фрагменти на ПТХ предиз-
викват противоположни ефекти върху актив-
ността на алкалната фосфатаза, подкрепя съ-
ществуването на рецептор със специфичност
за С-терминалния участък на ПТХ (2, 3, 5, 9, 10).

Остеоцитите ескпресират изобилно рецеп-
тори за ПТХ и сега вече се познава добре биологич-
но значимата поредица от отговори към действи-
ето на ПТХ, включително производството на из-
вънклетъчен матриксен фосфогликопротеин
(MEPE), протеин 1 на дентиновия матрикс (DMP-1)
и фибробластен растежен фактор 23 (FGF-23),
който пък регулира бъбречния фосфатен клирънс.

Въздействия на ПТХ върху остеоцитите

Сигнални каскади на рецептора за ПТХ 
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личава значимо КМП на гръбначния стълб, но има
слаб ефект върху КМП на бедрената кост или
предмишницата. Терипаратид е най-подходящ за
лечение на жени и мъже с множество прешленни
фрактури, както и като анаболно лечение след
дългосрочно антирезорбтивно лечение (8).

Рекомбинантен човешки ПТХ (rhPTH) за лечение
на хроничен хипопаратиреоидизъм 

Заместителната терапия с rhPTH [с N-тер-
миналния фрагмент (rhPTH (1-34), или интактния
РТН rhPTH (1-84)] е опция за онези пациенти, кои-
то не поддържат стабилно и достатъчно ниво
на серумния и уринен калций. Медикаментът се
прилага подкожно 1 път дневно. Инжектира се в
бедрото с начална доза от 50 mcg. При започва-
не на терапията дневната доза на активния ви-
тамин D се понижава с 50%, а серумните нива на
калция се проследяват веднъж или два пъти сед-
мично. Дневната доза активен витамин D и кал-
циеви добавки може да бъде допълнително нама-
лена в зависимост от нивата на серумния кал-
ций. Дозата на rhPTH (1-84) може да бъде титри-
рана до дневна доза от 25 mcg или по-висока до
дневна апликация на 75 или 100 mcg (13).

основен фактор за увеличаване на броя им. ПТХ
води също до напускане на клетъчния цикъл от
размножаващите се прогениторни клетки −
посредством намаляване на експресията на ци-
клин D и увеличаване на експресията на няколко
циклин-зависими киназни инхибитори. Анаболни-
ят ефект на интермитентния ПТХ изисква нали-
чието на инсулиноподобен растежен фактор-I
(IGF-I), фибробластен растежен фактор-2 (FGF-
2) и може би Wnt-протеини (6, 7, 12). 

Терипаратид е рекомбинантен човешки
ПТХ (1-34), одобрен като първа линия на лечение
на жени с постменопаузална остеопороза, с ви-
сок риск от фрактури или неуспех или непоноси-
мост към предшестваща терапия за остеопоро-
за. Терипаратид е одобрен и за лечение на остео-
пороза, предизвикана от глюкокортикоиди. Пре-
ди началото на лечението следва да се измерят
нивата на серумния калций, ПТХ и 25(OH)D. Уста-
новено е, че терипаратид намалява риска от
вертебрални и невертебрални фрактури при
жени с постменопаузална остеопороза. Не е из-
вестно дали терипаратид предпазва от фрак-
тури на бедрената кост. Терипаратид уве-

BBooyyaannoovv,,  MMiihhaaiill  АА..

1. Борисова А-М. Нарушения в минералната обмяна и
костни метаболитни заболявания. 2011, Парадигма, София.

2. Silva BC, Bilezikian JP. Parathyroid hormone: anabolic
and catabolic actions on the skeleton. Curr Opin Pharmacol 2015;
22: 41-50. 

3. Silva BC, Costa AG, Cusano NE, Kousteni S, Bilezikian JP.
Catabolic and anabolic actions of parathyroid hormone on the skele-
ton. J Endocrinol Invest 2011; 34(10): 801-810.

4. Bandeira F, Cusano NE, Silva BC, Cassibba S, Almeida
CB, Machado VC, et al. Bone disease in primary hyperparathy-
roidism. Arq Bras Endocrinol Metabol 2014; 58(5): 553-561. 

5. Bilezikian JP, Marcus R, Levine MA (eds.). The
Parathyroids − basic and clinical concepts. 2nd edition, 2001,
Academic Press, London.

6. Aslan D, Andersen MD, Gede LB, de Franca TK, Jørgensen
SR, Schwarz P, et al. Mechanisms for the bone anabolic effect of
parathyroid hormone treatment in humans. Scand J Clin Lab Invest
2012; 72(1): 14-22. 

7. Jilka RL. Mollecular and cellular mechanisms of the anabol-
ic effect of intermittent PTH. Bone 2007; 40(6): 1434-1446.

8. Goodman WG, Salusky IB, Juppner H. New lessons from
old assays: parathyroid hormone (PTH), its receptors, and the poten-
tial biological relevance of PTH fragments. Nephrol Dial Transplant
2002; 17: 1731-1736.

9. Friedman PA, Goodman WG. PTH(1-84)/PTH(7-84): a bal-
ance of power. Am J Physiol Renal Physiol  2006; 290: F975-F984. 

10. Nissenson R. Parathyroid hormone and parathyroid hor-
mone-related protein. In: Marcus R, Feldman D, Dempster DW et
al. (eds.); Osteoporosis (4th edition), 2013, Academic Press,
Oxford, pg. 259-271.

11. Cheloha RW. PTH receptor-1 signalling-mechanistic
insights and therapeutic prospects. Nat Rev Endocrinol. 2015;
11(12): 712-724.

12. Camacho PM, Petak SM, Binkley N, Clarke BL, Harris
ST, Hurley DL, et al. American Association of Clinical Endocri -
nologists and American College of Endocrinology Clinical Practice
Guideline for the Diagnosis and Treatment of Postmenopausal
Osteoporosis − 2016. Endocr Pract 2016; 22 (suppl. 4).

13. Bollerslev J, Rejnmark L, Marcocci C, Shoback DM,
Sitges-Serra A, van Biesen W, et al. European Society of
Endocrinology Clinical Guideline: Treatment of chronic
hypoparathyroidism in adults. Eur J Endocrinol 2015; 173: G1-G20.

Проф. Михаил Боянов, 
Клиника по Eндокринология и болести на 
обмяната, УМБАЛ “Александровска”, 
бул. “Св. Г. Софийски” 1, 
София 1431, България; 
e-mail: mihailboyanov@yahoo.com

Prof. Mihail Boyanov, 
Clinic of Endocrinology and Metabolic Diseases, 
“Alexandrovska” University Hospital, 
1, Sv. G. Sofiyski Str., Sofia 1431, Bulgaria; 
e-mail: mihailboyanov@yahoo.com

AAddddrreessss  ffoorr  ccoorrrreessppoonnddeennccee::

RReeffeerreenncceess

КК
нн

ии
ггоо

пп
ии

сс



EEnnddooccrriinnoollooggiiaa    vvooll..  XXXXIIII  SSuupppplleemmeenntt  ttoo  №№33  //22001177
7

Сидерова, Мира В., Димитрова, Радина С., Бояджиева, Мила Б., Христозов, Кирил Х.
Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Марина”, 
Медицински университет, Варна

Хипотиреодизъм и кост
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Щитовидните хормони имат решаваща ро-
ля в скелетния растеж и развитие, достигането
на пикова костна маса и поддържането на кост-
ната маса. Трийодтиронинът (Т3) играе първо-
степенна роля в скелетната хомеостаза като
стимулира остеобластната диференциация и
активност чрез комплекс от директни въздей-
ствия върху рецепторите за тиреоидни хормо-
ни и индиректни механизми, включващи множес-
тво растежни фактори и цитокини. Т3 също
така стимулира и остеокластната диференциа-
ция и костната резорбция, като засега остава
неясно дали този ефект се дължи на директно
действие върху остеокластите или е опосредст-
ван индирекно чрез системата RANK-RANKL. По-
настоящем съществуват доказателства, че са-
мият TСХ действа като директен регулатор на
костното ремоделиране чрез рецептори в остео-
бластите и остеокластите, което подчертава
значението на интегритета на хипоталамо-хи-
пофизо-щитовидната ос.

Нелекуваният хипотиреоидизъм в детска
възраст води до забавяне на растежа, наруше-
ния в ендохондралната осификация, изоставане
в костната възраст и трайно нисък ръст. Хипо-
тиреидизмът у възрастни причинява общ хипо-
метаболизъм. Процесите на костно формиране
се забавят с около 50%, а на костна резорция  - с
около 40%. Калциурията намалява, серумните
концентрации на остеокалцин и алкална фосфа-
таза се понижават, докато паратхормонът и
витамин D могат да бъдат повишени. Паралел-
но с понижението в костния търновър, се съоб-
щава и за повишаване на кортикалната костна 

Thyroid hormones play a crucial role in skele-
tal growth and development, peak bone mass
acquisition and maintenance of bone mass.
Triiodothyronine (T3) plays a primordial role in the
skeletal homeostasis and stimulates osteoblast dif-
ferentiation and activity by complex direct actions
on TH-receptors and indirect mechanisms, involv-
ing diverse growth factors and cytokines. T3 also
stimulates osteoclast differentiation and bone
resorption, but it still remains unclear whether this
effect results from direct action in osteoclasts or
indirectly through RANK-RANKL system. There is
now evidence that TSH itself acts as a direct regu-
lator of bone remodeling through receptors both
on osteoblasts and osteoclasts, highlighting the
importance of integrity of the hypothalamo-pitu-
itary-thyroid axis.

Untreated hypothyroidism in childhood leads
to growth retardation, disturbances of endochon-
dral ossification, delayed bone age and persistent
short stature. Hypothyroidism in adults causes gen-
eral hypometabolism. Bone formation processes
are slowed in 50%, bone resorption processes - in
40%. The calciuria is reduced, serum concentra-
tion of osteocalcin and alkaline phosphatase is
decreased, but serum concentration of parathy-
roid hormone and vitamin D can be elevated.
Along with the reduction of bone turnover, it has
been reported that cortical thickness increases,
while bone mineral density of trabecular bone is
not affected. Nevertheless, population based stud-
ies prove that hypothyroidism is related to
increased risk of fractures, although their mecha-
nism remains unclear. 

Резюме Abstract

ООббззоорр  //RReevviieeww

Hypothyroidism and Bone
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Голяма част от ефектите на тиреоидните
хормони (ТХ) и вида на експресираните рецепто-
ри в костта са изяснени с животински модели
(1, 2). Ефектите на тиреоидната дисфункция
върху костта са възрастово-обусловени. В дет-
ска възраст ТХ упражняват анаболно действие
в растящия скелет (2). В зряла възраст те имат
катаболен ефект върху костта (2).

Трийодтиронинът (Т3) играе първостепен-
на роля в скелетната хомеостаза (3). Той въз-
действа директно чрез тиреоидните рецепто-
ри (TR) на ниво остеобласт, като стимулира ди-
ференциацията и активността му. В остеоблас-
тите е доказано наличието предимно на TRα1,
но също и на ТRα2 и TRβ (3). Установени са и де-
йодинази тип 2 и 3, както и транспортери за ТХ
- MTC8, LAT1  и LAT2 (3). Налице са и индиректни
механизми, включващи ефекти на хормона върху
растежни фактори и цитокини, имащи отноше-
ние към остеобластогенезата (3). Действието
на Т3 на ниво остеобласт  е свързано със стиму-
лиране на експресията на oстеокалцин (ОС), ал-
кална фосфатаза (АР), колаген тип I, маталопро-

теиназа 9 и 13 (MMP 9,13), инсулиноподобен рас-
тежен фактор 1 и неговия рецептор (IGF1 -
IGF1R), рецептори за фибробластен растежен
фактор (FGF-R) (2). 

Остеокластната диференциация и костна-
та резорбция също са стимулирани от Т3 (3). За-
сега остава неясно дали този ефект се дължи на
директното му действие върху остеокласта
или е индиректен, опосредстван от остеоблас-
тите чрез системата RANK-RANKL (рецепторен
активатор на нуклеарен фактор капа β и него-
вия лиганд) и други цитокини включени в остео-
кластогенезата (4). В остеокластите също е до-
казана експресия на TR (вероятно TRα). Действие-
то на Т3 върху остеокласта е свързано със сти-
мулиране на експресията на интерлевкини (IL-6;
IL-8), простагландин Е2 (PGE2) и RANKL. Допълни-
телно Т3 проявява и синергично действие с па-
ратхормона (PTH) и витамин D (3). Експеримен-
талните модели с животни доказват, че T3 ди-
ректно стимулира диференциацията нa остео-
кластите (5). Kanatani и съавт. показват, че след
деградация на съществуващите предварително
остеокласти, добавянето на Т3 към нефракцио-
нирани костни клетки стимулира по дозозави-
сим начин остеокластното формиране (5). Ав-
торите доказват, че Т3 повишава експресията

Impairment of bone quality is believed to occur in
association with the reduction of mechanical stim-
uli due to lower physical activity and with an
increased risk of falls. Thus, increased fracture risk
in hypothyroidism is due to bone stiffness and neu-
romuscular instability.

Chronic treatment with thyroid hormones
influences bone metabolism. Not only suppressive
doses of thyroxin leading to subclinical hyperthy-
roidism, but also replacement T4 therapy may neg-
atively influence BMD. Once replacement therapy
is initiated, there is a “catch-up” bone loss that is
transient and actually reversed ultimately by new
bone formation. 

ССииддеерроовваа,,  ММиирраа  ВВ..  ии  ссъъттрруудднниицции

хипотиреоидизъм, кост, скелетен растеж,
фрактурен риск

ККллююччооввии  ддууммии::

hypothyroidism, bone, skeletal growth, fracture risk

KKeeyy  wwoorrddss::

плътност, докато трабекуларната не е засегна-
та. Независимо от това, популационни проучва-
ния доказват, че хипотиреоидизмът се свързва
с повишен риск от фрактури, чийто механизъм
остава неизяснен. Счита се, че увреждането на
качеството на костта се комбинира с намале-
ние на механичните стимули поради понижена-
та физическа активност при хипотиреоидизъм,
както и с повишен риск от падане. Така, повише-
ният фрактурен риск при хипотиреоидизъм се
дължи на прекомерна костна твърдост и нерв-
но-мускулна нестабилност.

Хроничното лечение с щитовидни хормони
повлиява костния метаболизъм. Не само супре-
сивните дози тироксин, водещи до субклиничен
хипертиреоидизъм, но и заместителното лече-
ние с Т4 може да повлияе негативно костната
плътност. След започване на заместителното
лечeние, се наблюдава т. нар. “catch-up” − транзи-
торна костна загуба, която се неутрализира от
последващото костно формиране.

Роля на тиреоидните хормони в скелет-
ния  растеж и развитие
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на остеопротегерин (OPG), но не и на RANKL, ко-
ето предполага, че стимулиращият ефект на Т3
върху остеокластогенезата не е медииран от
системата RANKL/OPG. В последствие е оценен
и директният ефект на Т3 върху остеокластни-
те перкурсори в отсъствие на остеобласти (5).
Потвърждава се, че Т3 по дозо-зависим начин
стимулира формирането на остеокласти от
техните прекурсори, както и че OPG не инхиби-
ра индуцираното от Т3 остеокластно формира-
не. Чрез полимеразно-верижна реакция е устано-
вено наличието на ДНК последователност за
TRα1 в остеокластните прекурсори на миши хе-
мопоетични бластни клетки, което също предпо-
лага, че Т3 директно стимулира остеокластоге-
незата в отсъствие на остеобласти. Стимули-
раната експресия на протоонкогени (c-Fos и Fra-1)
в прекурсорите на остеокластите под въздейс-
твието на Т3 също подкрепя хипотезата за ди-
ректния му ефект върху последните (5).

В експериментални модели е установено, че
при неработещ TRβ-рецептор нивата на ТСХ, Т3
и Т4 са повишени, поради нарушена отрицател-
на обратна връзка на хипоталамо-хипофизно ни-
во. Нормално функциониращият TRα обезпечава
хипертиреоидно състояние на ниво кост, воде-
що до преждевременна осификация. При липса на
TRα, който е доминиращ в скелета,се развива хи-
потиреоидизъм на костно ниво със забавена ин-
трамембранозна осификация. Въпреки това, нор-
мално функциониращият TRβ обезпечава нормал-
ни серумни нива на ТСХ, Т3 и тироксин (Т4) (6-8).
Забавената осификация и редуцирана минерали-
зация при млади мишки с липсващ TRα се послед-
ва от нарастване на трабекуларната костна ма-
са при възрастни. Трабекулите съдържат висо-
ко минерализиран калциран хрущял, което показ-
ва ремоделиращ дефект при редуциран брой и
активност на остеокластите. Трабекуларната
костна маса нараства прогресивно с възрастта
и при мишки с негативна-доминантна мутация
на TRα1. Възрастните екземпляри развиват ос-
теосклероза с по-тежка фенотипна проява, от-
колкото при липсващ рецептор (9).

индуцирана от съдово-ендотелния растежен
фактор (VEGF). Предполага се и негативен
ефект върху сигналния път Wnt (Wingless-related
integration site), който е основен в остеобласто-
генезата и костното формиране. Остеокласто-
генезата също се инхибира от ТСХ чрез подтис-
кане на сигнализацията, свързана с RANK. Съоб-
щава се и за директно, дозо-зависимо понижение
на нивата на тумор некрозис фактор α (TNFα) −
цитокин, увеличаващ остеокластно формиране
под влияние на ТСХ (1, 10). 

Развиващият се скелет е особено чувстви-
телен към тиреоидния статус. Хипотиреоидиз-
мът се отразява на процесите на ендохондрал-
но вкостяване и костно ремоделиране. Интрау-
теринно развит или постнатално в ранна детс-
ка възраст, хипотиреоидизмът води до забавя-
не в растежа и развитието на скелета. Забавя
се осификацията на крайниците, костната въз-
раст изостава и се развива диспропорционален
нанизъм (11, 12).

Т3 оказва влияние върху ендохондралното
вкостяване. Резервните клетки в растежната
плочка нормално претърпяват клонална експан-
зия и образуват колони от пролифериращи хон-
дроцити, секретиращи хрущялен матрикс. Пре-
хипертрофичните хондроцити претърпяват
хипертрофична диференциация с последваща
апоптоза, а минерализираният хрущялен мат-
рикс образува скелета на трабекуларната кост.
В хондроцитни култури T3 доказано инхибира
клетъчната пролиферация, но стимулира синте-
зата на матрикса и експресията на маркери за
диференциация - колаген тип X, АФ, ММР 13 и аг-
реканаза 2. Таргет за Т3 са и критични за ендо-
хондралното вкостяване сигнални пътища - рас-
тежен хормон/инсулино подобен растежен фак-
тор 1 (GH / IGF 1), Indian hedgehog / паратхормон
свързан пептид (Ihh / РТНгР) и фибробластен
растежен фактор и неговия рецептор (FGF /
FGFR). Отрицателно регулирана от Т3 е и екс-
пресията на хепаран-сулфат протеогликаните
(HSPGs), които са от съществено значение за
тези сигнални пътища (1).Установена е експресия на TСХ рецептори в

остеобластни и остеокластни прекурсори, как-
то и влияние на TСХ върху костния търновър и
костното ремоделиране, независимо от дейст-
вието на тиреоидните хормони. In vitro и in vivo
проучвания показват, че TСХ има негативен
ефект върху остеобласта и остеокласта (1, 2,
10). Ролята на ТСХ в остеобластогенезата веро-
ятно е свързана с инхибиране на сигнализацията, 

Роля на ТСХ 

Костни промени при хипотиреоидизъм
пре- и постнаталнo

Костни ефекти при хипотиреоидизъм у
възрастни

При възрастни индивиди с хипотиреоиди-
зъм се наблюдава общ хипометаболизъм, като
процесите на костно формиране се забавят с
около 50%, а процесите на костна резорбция - с 
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около 40% (13). В норма продължителността на
ремоделиращия цикъл е около 200 дни. При хипо-
тиреоидизъм тя е около 700 дни, а костната ми-
нерализация нараства със 17% (14).

Проучвани са нивата на някои маркери на
костната обмяна като OPG и ОС при хипотирео-
идизъм. Двата маркера имат различно място в
костната обмяна. Докато ОС е продукт на кост-
ния метаболизъм, то OPG е регулаторен фак-
тор на междуклетъчното взаимодействие. Дан-
ните на различни колективи за нивата на тези
маркери при хипотиреоидизъм са разнопосочни
и интерпретацията им е изключително сложна,
тъй като OPG се секретира не само от остео-
бластите, но и от много други тъкани, включи-
телно и от съдовия ендотел (15, 16). Нивото му
зависи и от възрастта. Остеокалцинът, макар и
с чисто костен произход, също се влияе от въз-
растта и от менопаузалния статус при жените
(15, 16). Това само подчертава, че тиреоидната
ос участва в костния метаболизъм, взаимодейст-
вайки с и балансирайки влиянието на други хормо-
ни, които също търпят възрастови промени. 

При хипотиреоидизъм продукцията на ОС
намалява. Синтезата му зависи повече от ти-
пично “костни” фактори, но е установена поло-
жителна зависимост между нивата му и нивата
на Т4 (15, 16). От друга страна, при състояния с
повишен сърдечно-съдов риск се наблюдават
увеличени нива на OPG с ненапълно изяснен про-
изход - костен, съдов или друг. Шинков и съавт.
установяват U-образна зависимост между се-
румните нива на OPG и тиреоидната функция с
надир при еутиреоидните лица и допускат раз-
лични механизми на повишение на OPG при два-
та типа тиреоидна дисфункция (15, 16). При хи-
пертиреоидизъм основна роля има усиленият
костен метаболизъм. При хипотиреоидизъм по-
вишеният OPG по-вероятно отразява засилена
екстраосална продукция, свързана с дисфункция
и атерогенеза в съдовата стена (15, 16).

костта се комбинира с намаление на механични-
те стимули поради понижената физическа ак-
тивност при хипотиреоидизъм, както и с пови-
шен риск от падане, т.е. повишеният фракту-
рен риск при хипотиреоидизъм се дължи на пре-
комерна костна твърдост и нервно-мускулна
нестабилност. Има и съобщения за значимо по-
ниски серумни нива на витамин D при лица с хи-
потиреоидизъм в сравнение с еутиреоидни кон-
троли, както и негативна корелация между нива-
та на ТСХ и витамин D (18, 19).

Хроничното лечение с щитовидни хормони
повлиява костния метаболизъм (20). Не само
супресивните дози левотироксин (LT4), водещи
до субклиничен хипертиреоидизъм, но и замес-
тителното лечение може да повлияе негативно
костно-минералната плътност (КМП). След за-
почване на заместителното левотироксиново
лечeние се наблюдава т.нар. “catch-up” феномен
− транзиторна костна загуба, която може да се
наблюдава до втората година от старта на ле-
чението и се неутрализира от последващото
костно формиране (21). Lopez и съавт. изслед-
ват ефекта на заместителното лечение с лево-
тироксин при субклиничен хипотиреоидизъм
(СКХ). Пациентите са разделени в две групи - със
СКХ на фона на прием на левотироксин и със СКХ
без заместителна терапия. Установява се зна-
чимо по-голяма загуба на КМП, по-голям процент
пациенти с остеопороза и с остеопения при про-
веждане на заместително лечение спрямо плаце-
бо. Установява се корелация с времетраенето
на лечението, но не и с дозата (22). Недостатък
на студията на Lopez и съавт. е липсата на
оценка на фрактурите и фрактурния риск. 

Множество други проучвания показват не-
гативното влияние на лечението с левотирок-
син върху КМП, повечето от тях, обаче, са в
ерата на 1-ва и 2-ра генерация китове за изслед-
ване на серумен ТСХ, които са със субоптимална
чувствителност и при повечето от пациенти-
те, подложени на заместително лечение, е до-
пусната ТСХ супресия (21).

Ефектите на левотироксиновото лечение
върху костта в различни клинични ситуации са
систематизирани на Фигура 1. 

Тиреоидитът на Хашимото е най-честата
причина за първичен хипотиреоидизъм, както в
субклиничните, така и в явните му форми (23). 

Паралелно с понижения костен търновър,
се съобщава и за повишаване на кортикалната
костна минерална плътност (КМП), докато тра-
бекуларната КМП не е засегната (17). В трабеку-
ларната кост обаче се наблюдават по-малък
брой, но по-дебели трабекули с нарушени напреч-
ни връзки (12). Независимо от това, популацион-
ни проучвания доказват, че хипотиреоидизмът
се свързва с повишен риск от фрактури, чийто
механизъм остава не напълно изяснен (4, 13).
Счита се, че увреждането на качеството на 

Фрактурен риск при хипотиреоидизъм

Ефекти на заместителното и супресион-
но лечение с щитовидни хормони върху
костта. 

SSiiddeerroovvaa,,  MMiirraa  VV..    eett  aall
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Налагащото се в тези случаи заместително ле-
чение може да повлияе краткосрочно костния
метаболизъм с гореописания “catch-up” феномен. 

Пациентите с Базедова болест, подложени
на дефинитивно лечение (оперативно или радио-
йод-терапия), страдат от повишен костен тър-
новър преди радикалното лечение, а след него -
от ефектите на заместителната терапия с ле-
вотироксин. Вероятно постоперативната ре-
калцификация намалява тези негативни ефекти
върху костта.

Влияние на левотироксиновото лечение върху костта в различни клинични ситуации 
(СКХ - субклиничен хипотиреоидизъм)

ФФииггуурраа  11..

Influence of levothyroxine treatment on bone in different clinical situationsFFiigguurree  11..

Хипотиреоидизъм

Посттерапевтичен
(постоперативен/пострадиационен)

Базедова
болест

Предшестваща
дългоперсистираща
тиреотоксикоза +

нужда от
заместително

лечение

Предшестваща
дългоперси-
стираща

тиреотоксикоза 
+ нужда от 
супресионно 

лечение

Заместително 
лечение

рекалцификация
+ + +

Базедова
болест +

Тиреоиден
карцином

Тиреопиден
карцином

Супресионни
дози на 
лечение

дефицит на
калцитонин

рекалцификация
дефицит на
калцитонин

Тиреоидит на
Хашимото

СКХ Явен Хипо-
тиреоидизъм

По-неблагоприятни последствия за костния
метаболизъм има при установен тиреоиден кар-
цином, проведена инициална терапия с тирео-
идектомия със или без радиойодаблация и нужда-
та от супресионно левотироксиново лечение.
Допълнително отрицателно влияние върху
костта има и дефицитът на калцитонин след
тиреоидектомията. 

Най-неблагоприятно за костта е съчетани-
ето на Базедова болест с тиреоиден карцином,
където повишеният костен търновър от пред-
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шестващата тиреотоксикоза персистира и
постоперативно, поради приложението на суп-
ресивни дози левотироксин. Това налага точна
преценка на необходимостта и степента на
ТСХ-супресията при дългосрочното проследява-
не и лечение на пациентите с тиреоиден карци-
ном в зависимост от индивидуалния риск. Пос-

ледният зависи както от терапевтичния отго-
вор след тиреоидектомията и радиойодаблация-
та, преценен по нивата на супресиран и стиму-
лиран тиреоглобулин и находката от образните
изследвания − ултразвукови и сцинтиграфски,
така и от възрастта на пациента, наличието
на ритъмни нарушения, остеопороза (24). 
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Вторична остеопороза при тиреотоксикоза

Dimitrova, Radina S., Boyadzhieva, Mila B., Hristozov, Kiril H., Siderova, Mira V.
Clinic of Endocrinology, University Hospital “Sv. Marina”, Medical University, Varna

Тиреоидните хормони са от съществено
значение за развитието на скелета, линеарния
растеж на костта, достигането на пикова кост-
на маса и поддържането на нормална костна
структура и здравина. 

Тиреотоксикозата ускорява костното ре-
моделитране и е една от главните причини за
вторична остеопороза с висок костен търно-
вър при възрастни. Не само явните, но и субкли-
ничните форми на тиреотоксикоза, включител-
но и продължителното супресивно лечение с ле-
вотироксин намаляват костната минерална
плътност (BMD) и повишават фрактурния риск,
особено при постменопаузални жени. Освен то-
ва проучвания сред еутиреоидни индивиди по-
казват по-ниска BMD и повишен риск от фрак-
тури при долнограничен тиреотропин (ТСХ).
Нормалната продължителност на ремоделира-
щия цикъл е около 200 дни, докато при тирео-
токсикоза тя е намалена на половина, като при
всеки цикъл се губи 9,6% минерализирана кост.
Остеокластната костна резорбция е по-изразе-
на в кортикалната и по-слабо в трабекуларната
кост. Трийодтиронинът (Т3) медиира остеокласт-
ната костна резорбция предимно чрез алфа ти-
реоидните рецептори (TRα), както чрез директ-
но въздействие върху остеокластите, така и
индиректно чрез активиране на остеобласти-
те. Дефицитът на ТСХ също се предполага като

Тhyroid hormones are essential for normal
skeletal development, linear bone growth, peak
bone mass formation and maintenance of normal
bone structure and strength.

Thyrotoxicosis causes acceleration of bone
remodelling and is one of the main risk factors for
secondary osteoporosis with increased bone
turnover in elderly. Not only overt but also subclin-
ical forms of thyrotoxicosis, including prolonged
suppresive levothyroxine treatment, reduce bone
mineral density (BMD) and increase fracture risk,
especially in postmenopausal women. 

Furthermore, studies among euthyroid  sub-
jects demonstrated a lower BMD and increased
risk of fractures in low-normal thyrotropin (TSH).
The normal duration of the remodelling cycle is
about 200 days, while in thyrotoxicosis it is
reduced by half, and in each cycle 9,6% of miner-
alised bone is lost. Osteoclastic bone resorption is
more pronounced in cortical than in trabecular
bone. Triiodothyronine (T3) mediates bone resorp-
tion mainly by its alfa receptors (TRa), both direct-
ly through effects on the osteoclasts, and indirect-
ly activating the osteoblasts. Thyrotropin defficien-
cy is suggested as another risk factor for develop-
ing osteoporosis. TSH affects bone metabolism
through the receptors (TSHR) on the osteoclast
and osteoblast precursors. Normalization of thy-
roid function reduces bone turnover and increases 
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Тиреотоксикозата (ТТ) е една от главните
причини за вторична остеопороза (1). Първият
доклад за хипертиреоидно костно заболяване е
публикуван през 1891г. от von Recklinghausen.
Той описва дългите кости на починала млада же-
на с хипертиреоидизъм като “проядени от чер-
вей”. През 1920 г. Plummer прави подобно описа-
ние на 53-годишна  жена, чиято калвария била из-
ключително тънка и прозираща, а ребрата −
крехки, ронливи, и с множество фрактури. С въ-
веждането на тиреостатиците и радиойод ле-
чението през 40-те години на миналия век кли-
нично явната хипертиреоидна костна болест
става все по-рядка (2). 

Тиреоидните хормони (ТХ) са от съществе-
но значение за развитието на скелета, линеар-
ния растеж на костите, достигането на пикова
костна маса и поддържането на нормална кост-
на структура и здравина при възрастни (3, 4).
Трийодтиронинът (Т3) инхибира хондроцитна-
та клонална експанзия и клетъчна пролиферация,
но предизвиква хипертрофична хондроцитна ди-
ференциация и подпомага минерализацията на
хрущялния матрикс. Освен това Т3 увеличава
пролиферацията, диференциацията и апоптоза-
та на остеобластите. Посредством алфа тирео-
идните рецептори (TR) Т3 медиира и остеокласт-
ната костна резорбция, както чрез директно
въздействие върху остеокласта, така и инди-
ректно чрез активиране на остеобласта (в пос-
ледния е налице дейодиназа 2, осигуряваща локал-
на продукция на Т3) (5).

Костна загуба: Тя е неизменна проява при
ТТ. Хистологично са установени увеличен брой и 

активност на остеокластите. Хистоморфо-
метрично се наблюдава стимулирана актив-
ност на остеокластите и остеобластите в
кортикалната и трабекуларната кост (2). Изли-
шъкът на ТХ скъсява продължителността на
костния ремоделиращ цикъл и повишава активи-
рането на нови ремоделиращи единици. Нормал-
но продължителността на ремоделиращия ци-
къл е около 200 дни. При ТТ продължителността
му е скъсена на половина, като при всеки цикъл
се губи около 9,6% минерализирана кост (6,7).
Продължителността на фазата на резорбция
до голяма степен остава непроменена, но фаза-
та на формиране е значително намалена. Това
води до невъзможност за пълна замяна на резор-
бираната кост с нетна загуба от около 10% за
цикъл (8). 

Активната ТТ води до намаляване на кост-
ната минерална плътност (BMD) с 10-20%, пре-
димно на ниво кортикална кост (6). Повечето
проучвания показват намаляване на BMD и в лум-
балната част на гръбнака с 12-13%. Нормализи-
рането на тиреоидната функция намалява кост-
ната обмяна, но при много пациенти с предшес-
тваша ТТ, костната плътност не се възстано-
вява напълно. Наблюдавано е нарастване на
BMD на ниво прешлени с 3,7-6,6% след 1г лечение
(6, 9). Рискът от бедрени фрактури,  главно при
постменопаузални жени, остава 2-3 пъти по-ви-
сок независимо от излекуването на ТТ (6). 

Установеноно е, че пременопаузални еутире-
оидни жени с предшестваща Базедова болест (ББ)
имат сходна BMD спрямо жени, без анамнеза за ББ.
За разлика от тях, постменопаузалните еутирео-
идни жени с предшестваща ББ имат по-ниска
BMD, спрямо здрави контроли без анамнеза за ББ. 

BMD, but even after treatment it is possible that
bone density does not reach its initial level.
Previous hyperthyroidism remains a risk factor for
hip fractures and for increased mortality in older
people.

фактор за развитието на остеопороза. Тирео-
тропният хормон влияе върху костния метабо-
лизъм чрез рецепторите си (ТСХР) в остеоблас-
тните и остеокластните прекурсори. Нормали-
зирането на тиреоидната функция води до на-
маляване на костна обмяна и повишаване на
BMD, но костната плътност не винаги достига
до изходното ниво след лечение. Предшества-
щият хипертиреоидизъм остава рисков фактор
за бедрени фрактури, респективно и повишена
смъртност в по-късна възраст.

Въведение

DDiimmiittrroovvaa,,  RRaaddiinnaa  SS..  eett  aall

тиреотоксикоза, ТСХ, тиреоидни хормони,
кост
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thyrotoxicosis, TSH, thyroid hormones, bone
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При сравнение на еутиреоидни постменопаузал-
ни с еутиреоидни пременопаузални жени с анам-
неза за ББ в миналото се установява не само по-
ниска целотелесна BMD (Z-скор), но също и по-
ниска BMD (Z-скор) на ниво лумбални прешлени
при постменопаузалните жени. Тази разлика не
би могла да се обясни с постменопаузалния ста-
тус, тъй като е използван за сравнение Z-скор,
базиран на нормалните референтни стойности
за съответната възраст и пол. Липсва и същест-
вена разлика в продължителността на ББ в две-
те групи, а продължителността на еутирео-
идизма, след излекуването на ББ, е по-голяма в
постменопаузалната група. Основната разлика
е по-късното начало на ББ при постменопаузал-
ните жени − в период на по-голяма уязвимост и
въздействие на вредни ефекти върху костта,
както и на по-малката възможност за пълно въз-
становяване на BMD с напредването на въз-
растта (10).

Таблица 1. 

Механизми, 
ангажирани в
костната 
загуба при ТТ.

Костно формиране Костна резорбция
Остеобласт Остеокласт

Експресия на TR − предимноTRб1,                   Могат да експресират TR, вероятно TRб1,
но също и TRб2 TRЯ1                                   но Т3 действа и индиректно чрез

цитокините и системата RANK/RANKL 

Експресия на ТСХР Експресия на ТСХР 

Експресия на транспортери за ТХ
МТС8 
LAT1
LAT2

Експресия на дейодиназа 2 и 3

Действие на Т3

Стимулира експресията на:                      Стимулира експресията на: 
инсулиноподобен растежен фактор 1                                  IL6 
и неговия рецептор (IGF1/IGF1R)                                           IL8 
рецептори за фибробластен растежен             Простагландин Е2 (PGE2)      

фактор (FGFR)                                                              RANKL
остеокалцин                                                   Синергично действие с:
колаген тип 1                                                              витaмин D 
алкална фосфатаза                                                         PTH
металопротеинази 9 и 13

Механизми, ангажирани в костната 
загуба при тиреотоксикоза (Таблица 1)

зъм. Младите екземпляри са със забавена енхон-
дрална осификация и намалено костно минерално
отлагане, а възрастните  са с остеосклероза,
поради намалена остеокластна костна резорб-
ция, въпреки нормалните нива на ТХ и на тирео-
тропния хормон (TСХ) (12). От друга страна, при
неработещ TRв нивата на ТСХ, Т3 и тироксин
(Т4) са повишени, поради нарушена отрицателна
обратна връзка на хипоталамо-хипофизно ниво.
Нормално функциониращият TRб обезпечава хи-
пертиреоидизъм на ниво кост с преждевремен-
на  осификация.  

Едно от обясненията за костна загуба при
ТТ са повишените нива на интерлевкини (IL), ко-
ито стимулират остеокластите (5,13). Трийод-
тиронинът стимулира не само продукцията на
IL6-6 и IL-8, но и усилва ефектите на IL-1 и IL-6 (13).
Допълнително при ТТ е установена повишена чув-
ствителност на костните клетки към паратхор-
мон (PTH), вероятно опосредставана от IL-6.

Макар и наличие на оскъдни данни в литера-
турата, друго възможно обяснение за промене-
ния костен метаболизъм при ТТ е нивото на
склеростина (4). Той се произвежда и секретира
от остеоцитите и инхибира остеобластогене-
зата. Интерес предизвикват резултатите на
Skowro?ska и съавт., които намират значително
понижение на серумните нива на склеростин с 

Костната загуба при ТТ се опосредства
предимно от активирането на TRб1 (11). Напри-
мер, при експериментални миши модели с липс-
ващ TRб1 се наблюдава скелетен хипотиреоиди-
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опитни животни с дефицит на ТСХ-R е устано-
вена засилена остеобластогенеза, която се
свързва с увеличаване на експресията на проте-
ина Flk-1 (рецептор за VEGF) и на LRP-5 (рецеп-
тор-свързания протеин 5, корецептор на сигнал-
ния път Wnt.) (19). Предполага се и пряко взаимо-
действие на ТСХ с остеобласта, тъй като ТСХ
обезпечава синтезата и секреция на остеопро-
тегерин по дозо-зависими начин (19). Антитела-
та към ТСХ-R (ТRAK) могат да упражняват пряка
роля върху BMD по подобен на ТСХ механизъм, но
резултатите от редица проучвания изглеждат
противоположни на тези, съобщени за ефект на
ТСХ върху костната обмяна (20). Тази разлика
може да бъде обяснена с различните места на
взаимодействие на ТСХ и ТRAK с ТСХ-R, както и
с преобладаването на антитела с блокираща ак-
тивност (18).

Превенция и лечение на вторичната остеопо-
роза при тиреотоксикоза 

1) Прецизиране на заместителната и супре-
сивната терапия с левотироксин (LТ4), съобраз-
но индивидуалните рисковите фактори. 

2) Прием на достатъчно калций с храната,
а  при необходимост добавяне и на калциев пре-
парат. Наблюдавано е намаляване на BMD с 5-8%
за 2 г. при жени в менопауза на супресивно лече-
ние с LТ4 и неприемащи калциев препарат. Кост-
на загуба, обаче, не е отчетена при прием на
1000 мг калций дневно (1, 6, 12). 

3) Естроген-заместителна терапия при мо-
ниториране на неблагоприятните ефекти за
постменопаузални жени. Значително намаляване
на BMD се установява при доза на LТ4 над 1,6
μg/kg. При жени в менопауза, които са приемали
обаче и естроген-заместителна терапия, не се
наблюдава костна загуба (1, 6, 12). 

4) Инхибитори на костната резорбция − би-
фосфонати или калцитонин. Повишеният кос-
тен “turnover”, медииран от ТХ, доказано намаля-
ва при прием на бифосфонати (6, 12). Калцито-
нинът намалява уринната екскреция на хидрок-
сипролин и серумния калций при пациенти с явна
ТТ (1, 6, 12). Въпреки това комбинацията от кал-
цитонин с калций не показва по-висока ефектив-
ност, отколкото добавянето само на калций за
предотвратяване на загуба на костна плът-
ност (1, 6, 12).

възстановяване на еутиреоидизма. Вероятно
това се дължи на нормализиране на костния ме-
таболизъм и/или на повишаване на PTH в хода на
овладяване на ТТ (14, 15).

Индуцираната при ТТ костна резорбция
се потенцира и от повишената чувствител-
ност на B-адренергичните рецептори (AR) към
катехоламини (КА). Активирането на в2-AR во-
ди до загуба на костна маса, поради потискане
на костното формиране и стимулиране на кост-
ната резорбция. Наблюдава се директно нега-
тивно влияние върху остеобластогенезата и
стимулиране на остеокластогенезата чрез по-
вишаване експресията на RANKL − лиганд за ре-
цепторен активатор на нуклеарен фактор капа
B. Сигнализацията чрез б2A-AR и б2C-AR също
има своето значение. Наблюдения върху опитни
животни с липсващи б-AR показват резистент-
ност към вредните ефекти на ТТ върху костна-
та микроархитектоника и индуцираната от нея
остеопения (16).

Загуба на костна тъкан е налице не само
при пациенти с явна ТТ, но се наблюдава и при
субклиничните форми, когато ТХ не са повише-
ни (17). Освен това е доказано, че жени и мъже с
ниско-нормален ТСХ са с по-ниска BMD и повишен
фрактурен риск (18). Опитни постановки показ-
ват експресия на ТСХ рецептори (ТСХ-R) в остеоб-
ластни и остеокластни прекурсори, като и 
влиянието на ТСХ върху костната обмяна и
костното ремоделиране (17), независимо от ТХ.
Установен е негативен ефект на ТСХ както
върху остеобласти, така и върху остеокласти
при in vitro и in vivo проучвания (5). ТСХ директно
намалява по дозо-зависим начин нивата на ту-
мор некрозис фактор (TNFα) − цитокин, който
увеличава остеокластното формиране. Намаля-
ването на ТСХ, което води до повишаване ниво-
то на TNFα, се свързва с развитието на остео-
порозата с доказано повишена остеокластна
диференциация при експериментални животни.
Този ефект, обаче, не се наблюдава при липса на
TNFα (19), което подчертава индиректното вли-
яние на ниските нива на ТСХ върху индуциране
на остеопорозата. 

Ролята на ТСХ в остеобластогенезата ве-
роятно е свързана с инхибиране на сигнализация-
та, индуцирана от съдово-ендотелния расте-
жен фактор (vascular endothelial growth factor,
VEGF). Предполага се, обаче, и негативен ефект
по отношение на сигналния път Wnt (Wingless-
related integration site), който е основен в остео-
бластогенезата и костното формиране. При 

ДДииммииттрроовваа,,  РРааддииннаа  СС..  ии  ссъъттрруудднниицции
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Метаболитен синдром и кост

Petkova, Malina K.
University Hospital “Lozenetz”, Medical Faculty, Sofia University

Метаболитният синдром е клинично състоя-
ние, което включва редица антропометрични,
физиологични и биохимични нарушения, всяко ед-
но от които оказва своя независим ефект вър-
ху костния метаболизъм.

Установената по-висока костна минерална
плътност при пациенти с метаболитен синд-
ром се свързва с абдоминалното затлъстяване
и протективният ефект на мастната тъкан,
подпомагащи костното формиране посредст-
вом високото механично натоварване, високо-
то ниво на циркулиращия инсулин и останалите
фактори, които се секретират заедно с него.

В редица изследвания е намерена връзка меж-
ду остеопорозата и възпалението. Индивиди с
висока инсулинова резистентност показват по-
голяма активност на възпалителните процеси,
отколкото тези с по-ниско ниво на инсулинова
резистентност, и това състояние на хронично
възспаление оказва негативен ефект върху
костта. Този ефект на нискостепенното възпа-
ление, асоциирано с метаблитния синдром се
контрабалансира от протективния ефект на
повишената мастна тъка. Този парадокс се обяс-
нява с факта, че на определено ниво на костна
минерална плътност, пациентите с метаболи-
тен синдром имат по-лошо качество на костта.
Последното се дължи на няколко механизма, кои-
то включват хиперинсулинемия, отлагане на
крайни продукти на гликиране в колагена, намале-
но серумно ниво на IGF-1, хиперкалциурия, бъб-
речна недостатъчност, микроангиопатия и др.

Metabolic syndrome (MS) is a clinical condi-
tion composed of anthropometric, physiologic,
and biochemical abnormalities that have their own
independent effects on bone metabolism.

It has been suggested that higher BMD with
MS is largely determined by abdominal obesity,
and protective effects of fat mass may promote
bone formation via high mechanical loading , high
circulating insulin levels, and factors that are co-
secreted with insulin. It is well demonstrated that
osteoporosis is linked to inflammation. Previous
studies suggest that subjects with high insulin
resistance show more inflammation than subjects
with low insulin resistance state and some studies
suggest that this low state of chronic inflammation
may impact bone health.  Thus, the observed con-
flicting results may be due to the counteracting of
a negative effect of low-grade inflammation associ-
ated with MS and the protective effect of adiposi-
ty. This apparent paradox may be explained by the
fact that, at a given level of BMD, MS patients
present lower bone quality by means of various
mechanisms, including hyperinsulinemia, deposi-
tion of advanced glycosylation endproducts
(AGEs) in collagen, reduced serum levels of IGF-1,
hypercalciuria, renal failure, microangiopathy and
inflammation. 

The belief that obesity is protective against
osteoporosis has recently come into question. The
latest epidemiologic and clinical studies have
shown that a high level of fat mass might be a risk
factor for osteoporosis and fragility fractures. 

Резюме Abstract

ООббззоорр  //RReevviieeww

Metabolic Syndrome and Bone
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Метаболитният синдром (МС) е състояние,
което включва редица независими компоненти,
всеки от които оказва своя специфичен ефект
върху състоянието на костта. От своя страна,
костната система повлиява цялостното състо-
яние на организма посредством регулация на
енергийния метаболизъм и инсулиновата чувст-
вителност.

Разпространението на МС в България, съглас-
но данните на Българското Дружество по Ен-
докринология от 2016 г., възлиза на 35,7% от на-
селението, с превез сред мъжете − 40,9% спря-
мо 31,1% сред жените (1).

казва определен ефект на метаболитния синд-
ром върху костните фрактури (4).

Данните от Berlin Aging Study II сочат пози-
тивна асоциация между МС и КМП на лумбални
прешлени и бедро при жени, но не и наличие на
такава по отношение на отделните параметри
на МС с изключение на инсулиновата резистент-
ност. Липсва подобна асоциация между МС и
КМП при мъже. Обиколката на талията и абдо-
миналната мастна тъкан  се асоциират с по-нис-
ко ниво на КМП при мъже с или без МС (5). Връз-
ката между отделните компоненти на МС и
състоянието на костта е изследвана сред мено-
паузални жени и е намерена асоциация между
обиколката на талията и КМП на таз и шийката
на фемура (6). Подобна статистически значима
връзка между обиколка на талията и КМП на
лумбални прешлени и  фемур се установява и в
Camargo Cohort Study (7) (Табл. 1).

Резултатите от епидемиологичните изслед-
вания показват разнопосочна зависимост между
МС и костна минерална плътност (КМП) и фрак-
турния риск. 

М. Боянов и сътр. изследват КМП на лумбал-
ни прешлени и таз при 80 мъже с МС и 92 мъже
без МС и установяват по-висока КМП при мъже-
те с МС (2).  

Мета-анализ, който включва популация от 29
341 лица, не показва разлика между КМП на гръб-
нак, шийка на фемур и калканеус при лица с или
без МС (разлика, варираща от 0,001 до 0,012
g/cm; P>0,10). Едновременно с това се установя-
ва редукция на фрактурния риск с 18% при лица-
та с МС в сравнение с тези без МС (3).  Друг ме-
та-анализ, който включва 8 обсервационни наб-
людения с общо 39 938 участници, обаче, не по-

Further, increasing evidence seems to indicate that
different components of the metabolic syndrome,
ie, hypertension, increased triglycerides, reduced
high-density lipoprotein cholesterol, are also
potential risk factors for the development of low
bone mineral density and osteoporosis.

Твърдението, че затлъстяването протекти-
ра появата на остеопороза в последните години
се оспорва. Последните епидемиологични и кли-
нични изследвания показват, че високото коли-
чество мастна тъкан вероятно е рисков фактор
за остеопороза и фрактури. Нещо повече, налице
са доказателства, че различните компоненти на
метаболитния синдром (хипертония, хипертри-
глицеридемия, намаленото ниво на HDL-холесте-
рол) са потенциални рискови фактори за намале-
на минерална плътност и остеопороза.

метаболитен синдром, кост, костна минерал-
на плътност, остеопороза

ККллююччооввии  ддууммии::

metabolic syndrome, bone, bone mineral density,
osteoporosis

KKeeyy  wwoorrddss::

Увод

Костта като ендокринен орган, 
регулиращ глюкозния метаболизъм

Епидемиологични изследвания

Костната система има няколко основни функ-
ции: локомоторна, органо-протективна и под-
държаща калциево-фосфорната обмяна. Костта
постоянно се (ре) моделира, като през целия жи-
вот се подновява чрез сложни клетъчни меха-
низми, което позволява нейното нарастване, а
чрез ремоделирането се възстановяват настъ-
пилите микро- и макро-увреди.

Всички тези процеси изискват енергия, кое-
то дава основание да се предположи, че същест-
вува реципрочна регулация на костния растеж и
енергийния метаболизъм, а костта да се опреде-
ли като енергиен орган. Всички енергийни про-
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Нови енерргийни регулатори в
костната система

В последните години, освен стеокалци-
на, се обсъждат и други енергийни регула-
тори, разположени в остеобластите.  

Трансгенетични мишки, лишени от ос-
теобласти, показват глюкозен интоле-
ранс, хипоинсулинемия, хипергликемия и

цеси в организма изискват участие на хормони, кои-
то балансират образуването и изразходването на
енергията. Ако костта е енергиен орган, то следова-
телно тя участва в енергийната обмяна със собст-
вени хормони, а хормони извън нея повлияват костна-
та енергийна хомеостаза.

Остеокалцинът, който е специфична молекула,
секретирана от остеобластите, се открива в кост-
ния матрикс и в общата циркулация, секретира се ка-
то карбоксилирана молекула и по време на костната
резорбция се декарбоксилира и се превръща в акти-
вен хормон. Остеобластът посредством остеокал-
цин участва в предаването на инсулиновия сигнал и
глюкозния метаболизъм. От своя страна инсулинът
в остеобласта повишава активността на остеокал-
цина и поддържа глюкозната хомеостаза. Глюкозата
е необходима за диференциацията и функцията на ос-
теобластта.

В остеобласта, инсулинът или инсулин-подобният
растежен фактор 1 (IGF 1) след свързването им със
съответните тирозин-киназни рецептори активи-
рат phosphatidyl inositol 3 kinase (PI3K)- сигнал и след
свързване с рецепторните субстратни протеини
водят до повишаване активността на АКТ.  Послед-
ният блокира активността на групата Forkhead
транскрибиращи фактори (FOXO1,3), което води до
регулация на редица гени, участващи в остеобласто-
генезата, до  редукция експресията на остеопроте-
герин и до активиране на остеокласта. 

По време на костната резорбция ацидификацията
в екстрацелуларното пространство на резорбцион-
ната лакуна декарбоксилира неактивния остеокалцин
и го превръща в активен хормон (Фиг. 1.). Последни-
ят, попадайки в циркулацията, оказва своите благо-
приятни ефекти върху периферните инсулин-чувстви-

телни тъкани-черен дроб, мускули, маст-
на тъкан и върху панкреаса, където пови-
шава пролиферацията и инсулиновата
секреция. Този процес оказва “feedback”
ефект върху костта, стимулирайки про-
дукцията на остеокалцин. На ниво пери-
ферни тъкани последният повишава ин-
сулиновата чувствителност в черния
дроб и мускулната тъкан. Върху адипоци-
тите действа като повишава отделяне-
то на адипонектин. Остеокалцин оказва
ефект и върху Лайдиговите клетки на
тестисите, стимулирайки отделянето
на тестостерон (8).

Индуцирането на инсулинова резис-
тентност в остеобласта посредством
деградация или нарушаване функцията на
инсулиновия рецептор (в условията на
диета с високо съдържание на мазнини и
високо ниво на свободни мастни кисели-
ни) води до намаляване нивото на цирку-
лиращия активен остеокалцин и до про-
мяна на инсулиновата чувствителност
на целия организъм (9).

От друга страна хормонът лептин,
посредством симпатикусовата нервна
система (СНС) и nucleus arcuatus в хипо-
таламуса, индиректно инхибира форми-
рането на костта. Лептинът потиска
отделянето на серотонин, което е сиг-
нал за повишаване тонуса на СНС. Акти-
вирането на β2-адренергичните рецеп-
тори в остеобласта води до повишено
образуване на неактивен остеокалцин.

Така, остеокалцинът е ендокринната
връзка между костта и глюкзния метабо-
лизъм, а лептинът и инсулинът са негови
регулатори. 

B. Yeap и сътр. изследват ниво на ос-
теокалцин при 4047 мъже с МС и нами-
рат обратно-пропорционална зависи-
мост между обиколката на талията и ни-
вото на серумния активен остеокалцин.
Авторите дефинират важното място
на остеокалцина във връзката между
централното затлъстяване и инсулино-
вата резистентност (10).  

Средна разлика

0,110

0,20

-0,059

-0,015

0,062

0,123

0,277

-0,008

-0,018

0,058

P

0,005

<0,0001

0,1

0,7

0,1

0,001

<0,0001

0,8

0,6

0,1

Асоциация между компонентите на МС и КМП
Таблица 1.

Лумбални прешлени

Хипертония

Обиколка на талията

Гликемия на гладно

HDL холестерол

Триглицериди

Шийка на фемура

Хипертония

Обиколка на талията

Гликемия нагладно

HDL холестерол

Триглицериди

PPeettkkoovvaa,,  MMaalliinnaa  KK..  eett  aall
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лия глюкопротеини, които транспортират хид-
рофобни молекули-стероиди, ретиноиди, липиди.
Lipocalin-2 участва в ключови биологични проце-
си като пролиферация и диференциация.  Липока-
лините се up-регулират  от бактериални инфек-
ции и тъкънни увреди и отговарят на инфлама-
торни цитокини (13). Лишени от Lipocalin-2
опитни животни показват влошена термогене-
за и инсулинова резистентност (14). При дефи-
цит на Lipocalin 2 в остеобластите се установя-
ват: намалена бета-клетъчна пролиферация, ком-
проментирана инсулинова секреция и влошена ин-
сулинова чувствителност (15). Експресиран в ос-
теобластите, Lipocalin 2 регулира енергийния ме-
таболизъм, намалява адипогенезата и консумаци-
ята на храна. По този начин регулацията на хра-
нителния внос се явява нов механизъм, чрез кой-
то костта повлиява енергийния метаболизъм.

W. H. Lim и сътр. проследяват нивото на цир-
кулиращия Lipocalin 2 при 1009 жени на възраст
>70 години за период от 14,5 г. и установяват
връзка между последния и риска от остеопоро-
тични фрактури, изискващи хоспитализация.
При участници в наблюдението с ниво на
Lipocalin 2 над средната медиана (76,6 ng/mL), се
установява 80%-81% повишен риск за всякаква
остеопоротична фрактура или такава на таза 

намалена инсулинова чуствителност. Аблация-
та на остеобласти води и до редукция на гонад-
ната мастна тъкан и увеличава енергийния раз-
ход, експресията на резистин и адипокини и по
този начин медиира инсулинова резистентност.
Инжектирането на остеокалцин, обаче, само час-
тично възстановява настъпилите нарушения,
което показва, че други хормони, образувани в
остеобласта, допринасят за функционирането
на скелета като енергиен регулатор (11). 

Forkhead box protein O1 (FOXO1) е протеин,
който се кодира от FOXO1-гена, разположен в
остеобластите. FOXO1 е фактор, участващ в
транскрипцията, който играе важна роля в глю-
конеогенезата, гликогенолизата, посредством
предаване на инсулиновия сигнал и участва в
адипогенезата. Експресията на FoxO1 в остеоб-
ластите участва в глюкозната хомеостаза пос-
редством регулацията на остеокалцин, а инакти-
вацията на FoxO1 в остеобластите подобрява
глюкозния метаболизъм. Тези наблюдения опреде-
лят FOXO1 в остеобластите като ключов моду-
латор на функцията на скелета като ендокринен
орган, регулиращ глюкозната хомеостаза (12).

Lipocalin-2 е нов адипокин, който се  образува
в бялата мастна тъкан и чийто ген се експреси-
ра в остеобластите. Той принадлежи към фами-
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Ефект на инсулина върху остеобласта
Активирането на инсу-
линовия рецептор на-
малява експресията на
остеопротегерина
(OPG) в остеобласта,
което води до повиша-
ване на резорбтивна-
та активност на осте-
окласта. 

Карбоксилираният ос-
теокалцин (сОС) се сек-
ретира от остеоблас-
та и претърпява декар-
боксилиране в резорб-
тивната лакуна, което
повишава нивото на
декарбоксилирания кал-
цитонин (ucOC).

Циркулиращият акти-
вен ucOC повишава
инсулиновата чувст-
вителност и инсули-
новата секреция.
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(HR=1,81, 95% CI 1,38-2,36, p<0,001 и HR=1,80,
95% CI 1,16-2,78, p=0,008, съответно). Измерва-
не нивото на Lipocalin 2 би могло да подобри оп-
ределянето на фрактурния риск при възрастни
хора (16). 

Научните постижения в последните години
превърнаха костната система от обикновен ре-
зервоар на минерали във важен енергиен регула-
тор.  Посредством своите хормони костта 

въздейства върху цялостния организъм и полу-
чава въздействия от него. Съществува реци-
прочна регулация на костния растеж и енергий-
ния метаболизъм. Метаболитният синдром ка-
то многокомпонентно състояние уврежда кос-
тната система основно чрез инсулиновата ре-
зистентност и дисгликемията. От своя страна
дисбалансираната костна система оказва небла-
гоприятен ефект върху инсулиновата чувстви-
телност. Здравето на костта определя здраве-
то на целия организъм и обратно.
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Витамин D и кост
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Витамин D е уникален “биомодулаторен” ви-
тамин, който основно се синтезира в кожата
при излагане на слънчева светлина. Витамин D
(D2 или D3) е биологично инертен и се метаболи-
зира в черния дроб до 25-хидроксивитамин D [25
(OH) витамин D], основна циркулираща форма
на витамин D, който се използва за определяне
на статуса на витамин D. 25 (OH) витамин D се
активира в бъбреците до 1,25-дихидроксивита-
мин D [1,25 (OH)2 витамин D], който регулира
серумните нива на калция, фосфора и костния
метаболизъм.

Дефицитът на витамин D води до аномалии
в калциевия, фосфорния и костния метаболизъм.
Недостигът на витамин D води до намаляване
на ефективността на чревната абсорбция на
калций и фосфор от храната, което повишава
нивата на паратиреоидния хормон (ПТХ). Вто-
ричният хиперпаратиреоидизъм поддържа се-
румния калций в нормални граници за сметка на
мобилизирането на калция от скелета и повиша-
ване на загубата на фосфор от бъбреците. Уве-
личението на ПТХ-медиираната остеокластна
активност създава местни огнища на костни
дефекти и причинява намаляване на костната
минерална плътност (КМП), по типа на остеопе-
ния и остеопороза. При малки деца, които имат
ниско минерално съдържимо в скелета, този де-
фект води до различни скелетни деформации,
класически известни като рахит. При възраст-
ни епифизите са затворени и има достатъчно
минерално съдържимо в скелета за предотвра-
тяване на скелетни деформации, така че този 

Vitamin D is an unique “biomodulator” vitamin
because it is mostly made in the skin from expo-
sure to sunlight. Vitamin D is biologically inert and
metabolized in the liver to 25-hydroxyvitamin D
[25(OH)D], the major circulating form of vitamin
D that is used to determine vitamin D status.
25(OH)D is activated in the kidneys to 1,25-dihy-
droxyvitamin D [1,25(OH)2D], which regulates
calcium, phosphorus, and bone metabolism. 

Vitamin D deficiency results in abnormalities in
calcium, phosphorus, and bone metabolism.
Vitamin D deficiency causes a decrease in the effi-
ciency of intestinal calcium and phosphorus
absorption of dietary calcium and phosphorus,
resulting in an increase in PTH levels. Secondary
hyperparathyroidism maintains serum calcium in
the normal range at the expense of mobilizing cal-
cium from the skeleton and increasing phosphorus
wasting in the kidneys. The PTH-mediated increase
in osteoclastic activity creates local foci of bone
weakness and causes a generalized decrease in
bone mineral density (BMD), resulting in osteope-
nia and osteoporosis. In young children who have
little mineral contents in their skeleton, this defect
results in a variety of skeletal deformities classical-
ly known as rickets. In adults, the epiphyseal plates
are closed, and there is enough mineral in the
skeleton to prevent skeletal deformities so that this
mineralization defect, known as an osteomalacia,
often goes undetected. However, osteomalacia
causes a decrease in BMD and is associated with
isolated or generalized aches and pains in bones 
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дефект в минерализацията, известен като ос-
теомалация, често остава незабелязан. Въпреки
това, остеомалацията предизвиква намаляване
на КМП и се свързва с изолирани или генерализи-
рани болки в кости и мускули. Недостигът на
витамин D причинява мускулна слабост, възраст-
ните хора са с люлееща походка и по-чести пада-
ния, като по този начин се увеличава рискът от
фрактури. 

Препоръчително е скрининг за недостиг на ви-
тамин D да се извършва при лица с риск от дефи-
цит. Дискутират се необходимите дози витамин
D за добавяне към ежедневния хранителен прием.
Лечението с витамин D2 или витамин D3 е препо-
ръчително за пациенти с дефицит.

and muscles. Vitamin D deficiency also causes
muscle weakness, the elderly people have increas-
ing sway and more frequent falls, thereby increas-
ing their risk of fracture.

It is recommended screening for vitamin D
deficiency in individuals at risk for deficiency.
Recommended dietary intakes of vitamin D for
patients at risk for vitamin D deficiency are dis-
cussed. Treatment with either vitamin D2 or vita-
min D3 was recommended for deficient patients.

Витамин D е уникален “биомодулаторен” ви-
тамин, който основно се синтезира в кожата
при излагане на слънчева светлина. Витамин D
(D2 или D3) е биологично инертен и се метаболи-
зира в черния дроб до 25-хидроксивитамин D [25
(OH) витамин D], основна циркулираща форма
на витамин D, който се използва за определяне
на статуса на витамин D. 25 (OH) витамин D се
активира в бъбреците до 1,25-дихидроксивита-
мин D [1,25 (OH)2 витамин D], който регулира
серумните нива на калция, фосфора и костния
метаболизъм.

Когато витамин D е в достатъчно количест-
во той повишава калциевата и фосфорна абсорб-
ция. Основната причина за недостиг на витамин
D е неадекватното излагане на слънчева светли-
на. Произведеният в кожата витамин D  има най-
малко два пъти по-дълъг полуживот в кръвта в
сравнение с погълнатия с храната витамин D.

Дефицитът на витамин D води до аномалии
в калциевия, фосфорния и костния метаболизъм.
Недостигът на витамин D води до намаляване
на ефективността на чревната абсорбция на
калций и фосфор от храната, което повишава
нивата на паратиреоидния хормон (ПТХ). Вто-
ричният хиперпаратиреоидизъм поддържа се-
румния калций в нормални граници за сметка на
мобилизирането на калция от скелета и повиша-
ване на загубата на фосфор от бъбреците (1)
(Фигура 1).

Увеличението на ПТХ-медиираната остео-
кластна активност създава местни огнища на
костни дефекти и причинява намаляване на кост-
ната минерална плътност (КМП), по типа на ос-
теопения и остеопороза. Фосфатурията причи-
нена от вторичния  хиперпаратиреоидизъм во-
ди до ниски нива на серумния фосфор. Това води
до дефекти в минерализацията на скелета. При
малки деца, които имат ниско минерално съдър-
жимо в скелета, този дефект води до различни
скелетни деформации, класически известни ка-
то рахит. При възрастни, този дефект в мине-
рализацията, известен като остеомалация, чес-
то остава незабелязан. Причина за това е, че
епифизите са затворени и има достатъчно ми-
нерално съдържимо в скелета за предотвратя-
ване на скелетни деформации. Въпреки това, ос-
теомалацията предизвиква намаляване на КМП и
се свързва с изолирани или генерализирани болки
в кости и мускули. Недостигът на витамин D
причинява мускулна слабост, възрастните хора
са с люлееща походка и по-чести падания, като
по този начин се увеличава рискэт от фракту-
ри. Други клинични прояви се наблюдават при
случаи с дългогодишна давност − белези на вто-
ричен хиперпаратиреоидизъм: депресивен синд-
ром; повишена жажда; полиурия; запек; нефроли-
тиаза; пептична язва. 
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Лабораторните изследвания при остеомала-
ция показват следните промени:

 серумен калций − /норма;

 серумен фосфор −  / норма;

 алкална фосфатаза −  ;

 серумен ПТХ  −  ;

 25 (OH) витамин D −  ;

 1,25(OH)2 витамин D −  / норма;

 калций в урината −  / норма;

Рентгеновите белези при остеомалация
включват наличието на т. нар. Looser'ови зони:
Те представляват линеарни зони на лошо мине-
рализиран остеоид, които са двустранни и си-
метрично разположени. Характерни места: по
вътрешния ръб на бедрената шийка, проксимал-
ната част на лакътната кост, аксиларния ръб на
скапулата, пубисната кост и ребрата.

Диференциална диагноза на костните проме-
ни трябва да се направи с: болест на Paget, фиб-
розна дисплазия, първичен хиперпаратиреоиди-
зъм, миеломна болест. 

Ендокринна регулация на серумните калциеви нива 
Калциевата хомеостаза основно се регулира от ПТХ и 1,25(OH)2-витамин D. Двата хормона въздействат на
таргетните си органи за да повишат серумните калциеви нива. Паращитовидните жлези имат рецептори за
серумния калций. Хипокалциемията води до повишена секреция на ПТХ, който стимулира  активността на ензи-
ма 25-хидроксивитамин D3-1α-хидроксилаза  в бъбрека. Това води до повишена продукция на 1,25-дихидроксивита-
мин D. Високите нива на 1,25-дихидроксивитамин D активират рецептора на витамин D и водят до промени в
генната експресия които нормализират серумния калций (1) чрез повишаване на чревната абсорбция на приетия
с храната калций, (2) повишена реабсорбция на филтрирания калций от бъбреците и (3) извличане на калция от
костите при недостатъчен хранителен внос (4).

ФФииггуурраа  11..

Endocrine regulation of serum calcium levels 
Calcium homeostasis is mainly regulated by PTH and 1,25(OH)2-vitamin D. Both hormones act at their respective target organs
to increase serum calcium levels. The parathyroid glands sense serum calcium levels and secrete parathyroid hormone (PTH)
if calcium levels decrease below normal. Elevations in PTH stimulate the activity of the 25-hydroxyvitamin D3-1α-hydroxylase
enzyme in the kidney, resulting in increased production of 1,25-dihydroxyvitamin D. Higher levels of 1,25-dihydroxyvitamin D
result in VDR activation and changes in gene expression that normalize serum calcium. by (1) increasing the intestinal absorp-
tion of dietary calcium, (2) increasing the reabsorption of calcium filtered by the kidneys, and (3) mobilizing calcium from bone
when there is insufficient dietary calcium to maintain normal serum calcium levels (4). 

FFiigguurree  11..  
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Диференциалната диагноза с остеопорозата
се базира на определени критерии, представени
в Таблица 1.

Препоръчително е изследването на серумни
нива на циркулиращия 25 (OH) витамин D при па-
циенти, които са изложени на риск от недостиг
на витамин D. Нормални нива на витамин D се
определят при концентрации на 25 (OH) вита-
мин D � 50 nmol/L). Витамин D недостатъч-
ност се приема при концентрации на 25 (OH) ви-
тамин D от 25,00 до 49,99 nmol/L. Тежък вита-
мин D дефицит се приема при нива на 25 (OH) ви-
тамин D < 25 nmol/L. 

Препоръчително е скрининг за недостиг на
витамин D да се извършва при лица с риск от де-
фицит. Неадекватен хранителен прием на вита-
мин D, необходим да предизвика рахит или остео-
малация, се среща рядко в развитите страни, къ-
дето се използват храни, обогатени на витамин
D. Като изключения могат да се посочат:  недо-
носени деца; хора в икономически неравностой-
но положение; възрастни хора; лица с диетични
индивидуални особености. Определени групи хо-
ра се нуждаят от повече витамин D, отколкото
други. Такива са, например, бременни и кърмещи
жени, пациенти с наднормено тегло и затлъстя-
ване, пациенти със синдром на малабсорбция и
пациенти, приемащи медикаменти, влияещи вър-
ху метаболизма на витамин D. Други причини са:
липса на излагане на слънчева светлина поради
покриване на тялото (религиозни традиции),
наследствена резистентност. 

Честотата на дефицит, недостатъчност и
достатъчност на витамин D в българска попу-
лация (възраст 20-80 години) бе изследвана от
Борисова и сътр. през 2012 година. Установи се
по-голяма честота и тежест на витамин D де-
фицит при жените в сравнение с мъжете. Вита-
мин D дефицитът е в тясна връзка със стила на
живот (работа на закрити места, хранене) и
местоживеенето (фактори на околната среда)
(2, 3). Препоръчва се профилактиката на недос-

татъчност/дефицит да е индивидуализирана и
целогодишна при жени и лица над 60 годишна
възраст (4). 

Дискутират се необходимите дози витамин
D за добавяне към ежедневния хранителен при-
ем. Лечението с витамин D2 или витамин D3 е
препоръчително за пациенти с дефицит.

Дневни дози за профилактика на витамин D
дефицита (4-7):

 Деца − 400-600 IU дневно;

 19-50 год. − най-малко 600 IU дневно (за кос-

тните и мускулно ефекти);

 50-70 год. − най-малко 600-800 IU дневно (за

костните и мускулно ефекти);

 Над 70 год. − най-малко 800 IU дневно (за

костните и мускулно ефекти);

 Бременни и кърмачки − най-малко 600 IU

дневно (за костните и мускулните ефекти).
Дневни дози за лечение на витамин D дефици-

та (4-7):

 Vitamin D − 1000-2000 IU/d за поддържане на

добро костно здраве; 

 Последващо поддържащо лечение − 800

IU/d. 
Прицелна стойност на серумното ниво на ви-

тамин D е 50 nmol/L. 
При необходимост се провежда комбинирано

лечение с добавяне на:
• Calcium − 1g/d;
• Подобряване на общото хранене − 1g/kg

телесно тегло белтък (съчетано от храната и
с добавки − Vitamin K2 (МК7), Magnesium; 

• Слънчево излагане
В заключение: Остеомалацията е по-честа,

отколкото си мислим! Пациентите често се оп-
лакват от болки в костите и мускулен диском-
форт. Някои пациенти са с погрешна диагноза- 

Таблица 1. Остеомалация Остеопороза

• Лошо общо състояние • Добро общо състояние

• Генерализирани хронични болки              • Болка след фрактура

• Мускулна слабост • Мускулатура − нормална

• Looser'ови зони • Looser'ови зони − липсват

• Намален серумен фосфор • Нормален серумен фосфор

• Повишена алкална фосфатаза • Нормална алкална фосфатаза

Диференциална 
диагноза между 
остеомалация и 
остеопороза

Table 1.

Differential diagnosis
between osteomala-
cia and osteoporosis
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фибромиалгия (40-60% от пациентите със син-
дром на фибромиалгия са с известна степен на
Витамин D дефицит), миозит, други съедини-
телни-тъканни болести. Витамин D дефицит е
необходимо да се търси при високо-рисковите
групи и да се извършва своевременно съответ-
на профилактика и лечение. 
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Диабетопороза или диабетна остеодистрофия

Ivanova, Anna-Maria Borissova
“Sofiamed” University Hospital,
Medical Faculty, Sofia University,

При захарен диабет тип 2 (Т2ЗД), въпреки по-
високата костна минерална плътност (BMD), е
налице два пъти по-висок фрактурен риск в
сравнение с недиабетици. Основната причина е
в намаленото качество на костта при Т2ЗД.
овишеното ниво на транскрипционния фактор
PPARγ намалява диференциацията на стем клет-
ките в посока на остеобласт (ОВ) и промотира
акумулацията на адипоцити в костния мозък.
овишеното ниво на PPARγ оказва влияние и вър-
ху контрола на глюкозния метаболизъм от ос-
теоцита. Факторите на възпалението − интер-
левкини и адипокини, оказват влияние върху ин-
сулиновата чувствителност и костния търно-
вер. Изхождащи от костта молекули − некарбок-
силиран остеокалцин и RANKL участват в регу-
лацията на глюкозния метаболизъм. Хипоглике-
миите, нарушенията в зрението и диабетната
невропатия са предпоставка за нестабилност и
повишен риск от падания, водещи до фрактури.

Някои антидиабетни лекарства (глитазони)
водят до повишен фрактурен риск.

При захарен диабет тип 1 (Т1ЗД) промените
в костите са свързани с дефицита на анабол-
ния хормон инсулин, с честите кетоацидози,
загубата на Р++ с полиурията, намаления син-
тез на протеини, в това число и на костен ко-
лаген, като важна роля играят и всички описа-
ни по-горе фактори. 

Напоследък се установи, че лечението с GLP-
1 рецепторни агонисти води до повишение на
костната маса. Механизмите, чрез които се 

Despite the fact that subjects with T2DM have
higher bone mineral density (BMD) than nondia-
betic population, there is an increasing evidence
that they present up to two fold increased risk of
fractures. The main explanation of this fact is the
decreased bone quality in diabetes. The high level
of the transcription factor PPARγ promotes accu-
mulation of adipocytes in the bone marrow, and in
the same time decreases the differentiation of
stem cells to osteoblasts. In addition, the high
PPARγ controls glucose metabolism from osteo-
cytes. The inflammatory factors (interleukins and
adipokines) may have influence on both insulin
resistance and bone turnover. Bone-derived mole-
cules − undecarboxylated osteocalcin and RANKL,
have their influence in the regulation of glucose
metabolism. Hypoglycaemias, visual disturbances,
and diabetic neuropathy increase the chance of falls,
that could be an important risk factor for fractures.
Some antidiabetic drugs, such as PPARγ activators
(glitazones), may exert a negative impact on the frac-
ture risk despite of the better glucose control.

Bone changes in the patients with T1DM are
related to the deficiency of the anabolic hormone
insulin, frequent ketoacidoses, loss of P++ through
polyuria, decreased synthesis of proteins including
bone collagen. All the above-mentioned factors
related to diabetes have also their important role.

Recently, it was established that treatment with
GLP-1 receptor agonists (GLP-1 RA) resulted in 

Резюме Abstract
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осъществява този положителен ефект, се реа-
лизират чрез GLP-1 рецептори, експресирани
главно върху костномозъчните стромални
клетки (BMSC). Така, GLP-1R агонистите промо-
тират остеобластната диференциация, а инхи-
бират диференциацията на стем клетките към
адипоцити. Това стимулира костното формира-
не превентира развитието на остеопороза, а
ако тя е налице − настъпва благоприятна промя-
на в костния метаболизъм.

improvement of bone metabolism and a signifi-
cant increase in bone mass. The GLP-1 RA mediat-
ed osteogenic action is exerted through GLP-1
receptors, mainly expressed on the bone marrow
stromal cells (BMSC). Thus, GLP-1 RA promoted
BMSC osteoblast differentiation and inhibited their
differentiation into adipocytes, leading to anabolic
bone formation and prevention or amelioration of
osteoporosis. 

Какви са фактите днес според анализ на S.
Epstein и сътр. (1) относно двете заболявания
остеопороза и захарен диабет? 

Остеопорозата е световна епидемия, защото:
 Около 200 милиона души в света имат ос-

теопороза;
 40% от жените и 30% от мъжете ще имат

една или повече фрактури до края на живота си;
 Смъртността от бедрена фрактура е 20-

50% през първата година, но инвалидизацията е
трайна.
Захарният диабет също е световна епидемия,
защото:

 Диабетиците са около 400 милиона в све-
та;

 Честотата на фрактурите при диабети-
ците е по-висока;

 Захарният диабет се приема за рисков фак-
тор за фрактури.

В списъка на органите, засегнати от захарен
диабет тип 2 (Т2ЗД), не е включен скелетът. Ме-
та-анализ на 12 проучвания показва повишен
риск с ~70% за бeдрени фрактури при мъже и же-
ни с Т2ЗД  [RR1,7(95%CI:1,3-2,2)] при наличие на
пряка връзка между продължителността на диа-
бета и фрактурния риск (2). 

Мета-анализ на 19 проекта относно размера
на бедрена костна минерална плътност − BMD
(g/cm2) при не-диабетици и болни с Т2ЗД по от-
делните  проучвания и по пол, показва значимо
по-висока BMD при болните с Т2ЗД (3), но диабе-
тиците се “чупят” по-често въпреки по-високия 

размер на костната плътност при тях в срав-
нение с не-диабетиците (4). Рискът от бедре-
ни фрактури според FRAX-оценения 10-годишeн
фрактурен риск и T-score на бедрена шийка при
възрастни здрави лица, при диабетици без ин-
сулинотерапия и при диабетици с инсулиноте-
рапия (жени и мъже) e по-висок при диабетици-
те (3).

Този парадокс − по-висока костна минерална
плътност и по-висок риск от фрактури може да
се обясни с:

1. По-чести травми поради повишена често-
та на паданията при диабетици, дължащи се на:

• Невропатия
• Очни проблеми
• Хипогликемии
2. Променено качество на костната тъкан
3. Провежданото антидиабетно лечение 

Например, приложението на тиазолидиндиони
(TZD), които отклоняват диференцирането на
мезенхимните стем-клетки към адипоцитната
линия, вместо към остеогенната, води до кост-
на загуба и повишен фрактурен риск (особенно
при жени в менопауза). Това се реализира чрез
транскрипционния фактор PPAR-γ (2). Така, чрез
PPAR-gamma се поддържа балансът между осте-
огенезата и адипогенезата (5) (Фиг. 1).

Промененото качество на костната тъкан
при диабетици се дължи на следните особенос-
ти в костта им (2).

1. Микроархитектурни нарушения свързани с
повишена кортикална порьозност и биомехани-
чен дефицит.

2. Промени в трабекулите доказано с нова 

захарен диабет, костна минерална плътност,
остеопороза, остеокалцин, GLP-1 рецепторни
агонисти

ККллююччооввии  ддууммии::

diabetes mellitus, bone mineral density, osteoporosis,
osteocalcin, GLP-1 receptor agonists
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техника − trabecular bone score (TBS), което изяс-
нява защо настъпват фрактури, независимо от
добрата костна плътност (aBMD). 

3. Макроархитектурни нарушения в геомет-
рията − потенциално намаление в костната 
здравина при захарен диабет.

4. Обемната костна плътност (vBMD) оцене-
на чрез pQCT е по-голяма при диабетици, но в об-
ластта на дисталния им радиус и тибия е по-мал-
ка. Това обяснява защо по-голямата ареална
(площ) костна плътност (aBMD) при диабетици
не води до по-добри биомеханични качества на
костта. 

5. Акумулацията на крайните продукти на
напреднало гликиране (advanced glycation endprod-
ucts − AGEs) в органичния костен матрикс води
до оформяне на биомеханична крехка кост.

6. Уринният пентозидин, най-изучаваният
AGE, е свързан с увеличение на инцидентите от
клинични фрактури с 42%.

7. В проучването ACCORD не се установява
разлика в честотата на фрактурите сред групи-
те с интензивен и стандартен гликемичен кон-
трол при средно ниво на НвА1с 6,4-7,5%, но при
НвА1с >7,5% нараства рискът от клинични фрак-
тури.

8. Жени с Т2ЗД и фрактури имат натрупване
на липиди в костния мозък при повишено съотно-
шение в полза на наситените липиди. Това води
до намаление на костното формиране.

9. Костният търновер при Т2ЗД е с промене-

на динамика, като водещо е намаленото костно
формиране.

10. Серумният склеростин, продукт на осте-
оцитите, е повишен при Т2ЗД, вероятно поради
разстроена механочувствителност. Склерос-
тин инхибира анаболния път Wnt − β-catenin. 

Диабетната микроангиопатия е причината
за микроструктурни нарушения в костта, кои-
то водят до повишена кортикална порьозност
и биомеханичен дефицит, както и до висок риск
от фрактури − с 46% повече бедрени фрактури
и с 27% повече фрактури на гръбнака (по данни
от проучването WHI). Доказана е връзка между
промените в кортекса на шийката на бедрото с
честотата на бедрените фрактури (преферен-
циално изтъняване на преден долен кортекс и
повишена порьозност при лицата с бедрени
фрактури).

Оказва се, че aBMD не отразява състояние-
то на трабекуларната микроархитектура. Аб-
нормната трабекуларна микроархитектура при
Т2ЗД може да обясни парадоксално повишената
честота на фрактурите при по-високата аBMD.
Промените в трабекулите се доказват с TBS,
което изяснява защо настъпват фрактури неза-
висимо от добрата костна плътност. TBS от-
диференцира две 3D микроархитектури при ед-
на и съща костна плътност: висока TBS − резис-
тентност на фрактури и ниска TBS − склонност
към фрактури. TBS оценява качеството на кост-
та. Оказва се, че TBS е намалена при лош гликеми-

PPAR-γ балансира остеоге-
незата и адипогенезата

ФФииггуурраа  11..
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чен контрол, докато BMD не се засяга. Доказва се
пряка връзка между гликемичния контрол и качест-
вото на трабекуларната кост при Т2ЗД (6, 7).

НвА1с негативно корелира с костната здра-
вина, защото гликираният колаген е с променени
качества (8). В анализа на С. Li и сътр. (8) след
мултивариантно ажустиране рискът от бедре-
ни фрактури нараства сред болните с НвА1с 9%-
10% и �10% в сравнение с тези с ниво на  НвА1с
6%-7% (HR, 1,24; 95% CI:1,02-1,49 и 1,32; 95%
CL:1,09-1,58, респективно). Налице е значима ли-
неарна връзка (р <0,05). Така може да се направи
заключението, че болните с Т2ЗД с НвА1с над 9%
имат повишен риск от бедрени фрактури.

Директната роля на хипергликемията: 
 намалено съзряване на остеобластите

(ОВ) от супресирана генна експресия;
 намалено формиране на ОВ от повишената

експресия на PPARγ − факторът на адипогенезата;
 инхибирана диференциация и функция на

ОВ от повишеното освобождение на адипокини;
 повишена апоптоза на ОВ от повишената 

експресия на провъзпалителни цитокини, които
от друга страна активират остеокластите (ОС);

 нарушена работа на ОВ като се индуцира
осмотичен отговор с ниска Km на глюкозните
транспортери GLUT1 и GLUT3.

Смята се, че основно е засегнат ОВ, но все
пак е нарушена и работата на ОС (9).

Акумулацията на AGEs в органичния костен
матрикс води до формиране на необратими
кръстосани връзки между фибрите в троен хе-
ликс и оформяне на биомеханична крехка кост (2,
10). В тези условия настъпват увреждания в
структурата на колагена, което засяга костна-
та биохимична компактност. Допълнително се
инхибира ОВ диференциация и се индуцира ОВ
апоптоза. Оказва се, че уринният пентозидин е
свързан с увеличение от 42% на инцидентите
от клинични фрактури.

Жени с Т2ЗД с фрактури имат натрупване на
липиди в костния мозък при повишено съотно-
шение в полза на сатурирани липиди. Това води
до намаление на костното формиране. PPAR-γ иг-
рае роля в глюкозната хомеостаза и атероскле-
розата. PPAR-γ се индуцира при приложение на
тиазолидиндиони − Rosiglitazone (2) и това оказ-
ва негативен ефект върху костния метаболи-
зъм.  В експериментални изследвания с мишки се
установява, че количеството на адипоцитите
в костния мозък при диабетици е значимо по-го-
лямо в сравнение с контроли. Доказва се повише-
ние на адипоцитните маркери за диференциация
и съзряване (aP2, PPAR-gamma2) и в същото вре-

ме настъпва намаление на маркерите на зрелите
ОВ (остеокалцин − късен маркер, Runx2 − ранен
маркер) при диабетици спрямо контроли (11).

Повишен серумен склеростин
Вероятно поради разстроена механочувстви-

телност при Т2ЗД серумният склеростин е пови-
шен. Предполага се, че осмотичният стрес при
хипергликемия играе механистична роля. Склерос-
тин инхибира анаболния път Wnt − β-catenin и с
това намалява костното формиране (10). 

Как действа анаболният път Wnt - β-catenin?
 подтиква остеобластогенезата
 повишава  експресията на остеопротеге-

рин (OPG)
 намалява остеокластогенезата.
Серумният склеростин e най-висок при Т2ЗД с

предшестваща остеопорозна фрактура в срав-
нение с Т2ЗД без фрактура, както и при лица без
диабет с предшестваща фрактура (12).

Каква е физиологията на този важен за кост-
та път:

Протеинът Wnt се свързва с повърхностно-
клетъчни рецептори Frizzled, LRP-5/6. Активира
се Axin, който съдейства за протеолизата на β-
catenin. Едва след това β-catenin влиза в ядрото,
стимулира транскрипционните процеси и след-
ва репликация, диференциация и удължено пре-
живяване на ОВ (13). Склеростин (SOST) се произ-
вежда от остеоцитите, пътува през каналче-
тата им, достига до костната повърхност,
свързва се с LRP-5,6 и блокира активирането на
Wnt-пътя, а β-catenin се деградира (Фигура 2).

Маркерите за костна резорбция (C-terminal
cross-linked telopeptide − CTX) не се различават меж-
ду диабетици и недиабетици. Дисоциацията меж-
ду маркерите за резорбция и формиране не е по
причина на глюкозата per se, а вероятно е свърза-
на с други фактори, асоциирани с диабета. Марке-
рът за костно формиране − остеокалцин e значи-
мо по-нисък при Т1ЗД и Т2ЗД. Това отразява нама-
лената функция на ОВ, респ. костно формиране −
заключение от мета-анализ  на 24 статии (10).

Хормоналната връзка между енергийния мета-
болизъм и костта

Остеокалцин е известен още като костен Gla
Protein и е най-важният не-колагенов протеин на
костта. Произвежда се от ОВ и е маркер за къс-
ните етапи на костно формиране, като координи-
ра минерализацията. В серума има две форми - кар-
боксилирана и некарбоксилирана. Остеокалцин
контролира костния търновер, а циркулиращият
Остеокалцин има съвсем различна и многообхват-
на роля в цялостния метаболизъм (14).
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Механизъм на действие на Wnt/β-catenin пътя (А) и роля на склеростин (Б)

AA ББ

ФФииггуурраа  22..

Роля на инсулина в ОВ за продукция, освобождение и активиране на остеокалцин.ФФииггуурраа  33..
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няколко ефекта в различни органи и тъкани
(Фиг. 4):

 повишава инсулиновата чувствителност,
което частично е медиирано от повишената
продукция на адипонектин от мастната тъкан;

 повишава β-клетъчната пролиферация и ин-
сулиновата продукция;

 стимулира невротрансмитерната продук-
ция в мозъка;

 повишава продукцията на тестостерон в
тестиса.

Витамин D и кост 
25(OH)D e значимо по-нисък при диабетиците

в сравнение с не-диабетиците. 25(OH)D  е значи-
мо по-нисък при Т1ЗД, но не и при Т2ЗД и това се
отразява на съотношението на шансовете
(Odds ratio) за бедрени фрактури, което при Т1ЗД
е OR:6,94, а при Т2ЗД − OR:1,38 (10). Рецепторите
за витамин D (VDR) са широко разпространени в
почти всички тъкани. Чрез VDR в мускулните
клетки, например, 25(OH)D реализира:
синтез на нови белтъци в мускулните

клетки
растеж на мускулни клетки
брой и размер на мускулните фибри
мускулно-скелетна функция

Роля на инсулина в остеобластите за продук-
ция, освобождаване и активиране на остеокал-
цин (Фиг. 3):

1. Инсулинът активира (чрез up-регулация) гена
на остеокалцин и повишава производството му.

2. В същото време инсулинът инхибира про-
дукцията на OPG, с което се индуцира костна
резорбция от RANKL. При резорбцията се осво-
бождава некарбоксилиран остеокалцин от мине-
ралния матрикс и той постъпва в циркулацията. 

Регулацията на енергийния метаболизъм се реа-
лизира от некарбоксилирания и карбоксилирания
остеокалцин (15) по няколко пътя:

1. Стимулиране на инсулиновата секреция в 
β- клетките на панкреаса. 

2. Повишение в синтеза на адипонектин в
адипоцитите, което  повишава инсулиновата
чувствителност в периферните тъкани.

3. Супресия на секрецията на възпалителни
маркери от адипоцитите, което също допринася
за подобрение на инсулиновата чувствителност.

Системните действия на остеокалцин се ре-
ализират от некарбоксилирания остеокалцин,
който се произвежда от ОВ или се освобождава
от костния матрикс при ОС резорбция. Той на-
влиза в циркулацията, където действа като хор-
мон (16). Некарбоксилираният остеокалцин има 

Действия на некарбок-
силирания остеокалцин
като хормон.

ФФииггуурраа  44..
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с 49% риск от падания при жени 
(неутрален ефект при мъже)

Витамин D − затлъстяване, Т2ЗД
VDRs са налице освен в мускулите още и в

мастната тъкан, панкреаса. Тези клетки имат
1α-хидроксилаза, чрез която активират вита-
мин D локално [25(OH)D3  1,25(OH)2D3]. 
В бета-клетката, например, витамин D: 

 модулира инсулиновия синтез (nVDR)
 съдейства за експулсирането на инсулина 
 намалява апоптозата на бета-клетките

(mVDR)

КАК ДЕФИЦИТЪТ НА ВИТАМИН D ВОДИ ДО 
ЗАТЛЪСТЯВАНЕ?

Витамин D е мастно разтворим. Той се депо-
нира в мастната тъкан и така се намалява се-
румното му ниво. Не е ясно как витамин D от-
ново влиза обратно в кръвообръщението. Нис-
кото ниво на витамин D може да бъде резултат
от затлъстяването, но и причина за затлъстя-
ване. Витамин D регулира адипогенезата по вре-
ме на адипоцитната диференциация. 

Направен е анализ на 21 проучвания (над 42
000 участници) и заключението е, че: 

 затлъстяването води до намаление на
25(OH)D3  в кръвта; 

 следва намаление на серумния Са и втори-
чен хиперпаратиреоидизъм (повишен паратхор-
мон − РТН).  

Трайно повишеното ниво на РТН повишава
вътреклетъчното ниво на Са++ в адипоцити-
те, което повишава експресията на синтазата
на мастни киселини (fatty acid synthase - FAS) − клю-
чов регулаторен ензим за депониране на липиди
и, от друга страна, намалява липолизата. Така,
дефицитът на витамин D води до затлъстява-
не (17). В наше проучване при 2032 лица, при те-
зи от тях, които имат доказан тежък дефицит
на витамин D [25(OH)D <25 nmol/l/], честотата
на затлъстяване е значимо по-висока в сравне-
ние с лицата с нормално телесно тегло − 57,8%
срещу 42,2%, t=2,379, р<0,02 (18). 
Особености на oстеопорозата при Т1ЗД (9):

Ниска пикова костна маса (при старт на ди-
абета в юношеството);

 Отклонения в оста растежен хормон (GH)
− insulin-like growth factor -1 (IGF-1) − намален рас-
теж, инсулинова резистентност, лош гликеми-
чен контрол

 Лош комплайанс към инсулиновото лечение
− влошен метаболитен контрол;

 Недостатъчен Са++ прием с храната;

 Повишена екскреция на Са++ с урината;
 Висока честота на субклинични нарушения

в храненето;
 Висок риск от цьолиакия − малабсорбция,

лош растеж, ниска костна маса;
 50% имат остеопения и 20% имат остео-

пороза;
 Фрактурният риск е повишен двукратно

във всички точки на скелета.
Хроничната хипергликемия води до повише-

ние и на реактивните кислородни радикали (reac-
tive oxygen species - ROS), които повишават фор-
мирането и активността на ОС. Т1ЗД е свързан
с инсулинов дефицит. Инсулинът има анаболен
ефект върху костта, който се медиира от IGF-
1 и IGF-1 рецептори. При инсулинов дефицит на-
раства нивото на IGF-1-binding protein 1 (IGFBP-1),
който намалява нивото на свободния IGF-1 (9).
Ниското ниво на IGF-1 води до:

 невъзможност да се реализира анаболният
ефект на инсулина върху костта;

 намаление в броя и в активността на ОВ;
 намалено костно формиране.

Захарен диабет и пост-трансплантационна 
костна болест

След трансплантация на бъбрек или бъбрек и
панкреас (1) диабетиците удвояват честотата
на фрактурите си по причина на:

предшестващата ренална 
остеодистрофия
 хипергликемия
 лошо хранене 
 имобилизация
 имуносупресанти
 глюкокортикоиди
 циклоспорин
Диабетиците имат фрактури при нормална

или дори при висока костна плътност и стан-
дартните критерии за оценка не важат за тях.
Характеристиката на хистоморфометричните
особености на костта при Т2ЗД е обобщена от
C.A.Moreira (19) и включва:

 намалена кортикална дебелина
 намален трабекуларен обем
 намалено костно формиране
 намален костен търновер
 скелетният фенотип при Т2ЗД се характе-

ризира с нисък костен търновер
Следователно, определено има индикация за

приложение на анаболни антиостеопорозни препа-
рати − PTH и инхибитори на склеростина, като
най-подходящи за крехките кости на диабетици-
те, но все още няма опит с прилагането им. 
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Антирезорбтивните средства в повечето случаи не са подходя-
щи, въпреки че през 2015 г. на Американския конгрес по калцифицира-
ни тъкани (ASBMR) е представен post hoc анализ на проучванията FIT
(с Alendronate) и Horizon (с Zoledronate) с добри резултати именно при
постменопаузални диабетички. 

Нови направления в лечението на остеопорозата и диабета
Открит е нов клас протеини, които играят роля при двете забо-

лявания − сиртуини (sirtuins - Sirt). Нивото на Sirt1 спада с напредване на
възрастта и при затлъстяване, а от друга страна Sirt1 намалява екс-
пресията на склеростин. Свръхекспресията на Sirt1 протектира сре-
щу костна загуба и отключване на захарен диабет, а обратното нас-
тъпва при дефицит. 

Така, Sirt1 се явява потен-
циален нов таргет за отк-
риване на препарат за пре-
венция и лечение едновре-
менно на захарен диабет и
остеопороза (1).

Трябва да се имат пред-
вид следните факти при
лечението на болните от
захарен диабет (20):

 Тиазолидиндионите
повишават 1,3-1,9 пъти
риска от фрактури и спе-
циално при постменопау-
зални жени;

 Инсулинът е с анабо-
лен ефект, но е възможно
да бъде свързан и с пови-
шен фрактурен риск (хи-
погликемии);

 GLP-1 рецепторните
агонисти (GLP-1RA) пови-
шават костното форми-
ране чрез GLP-1 рецепто-
рите върху ОВ и костно-
мозъчните стромални кле-
тки (bone marrow stromal
cells − BMSCs), както и на-
маляват костната резорб-
ция.

 GLP-1RA повишават
OPG и съотношението
OPG/RANKL нараства, с ко-
ето се повишава костна-
та маса. 

GLP-1 рецепторът (GLP-
1R) е експресиран в BMSCs и
незрелите ОВ. GLP-1RA под-
тиква пролиферацията на
BMSCs и инхибира адипо-
цитната диференциация.
Wnt-пътят в BMSCs регули-
ра връзката между адипоге-
незата и остеогенезата
(21). При свързване на GLP-1
рецепторните агонисти с
GLP-1R следва следната кас-
када (22), представена на
Фигура 5. 

Механизъм за реализация на костформиращия ефект на GLP-1RA.

ФФииггуурраа  55..

GLP-1R агонист се свързва с GLP-1R  активира се аденилат циклазата
 произвежда се сАМР  активира се РКА  следва фосфорилация на β-
catenin и нуклеарната му транслокация  отключване на остеогенна генна
експресия  BMSC се диференцира в ОВ  следва повишение на костното
формиране

�����
�

��	
���

�������� 

���� �

!�""
�
�	�	���

���� #�
�
�	��#�	�$	���

���
#"��%	���
�&'()*��	
���

���
#"��%	���

��	
�+��	

��
��	
�+��	

�	#"��%	���

��
�����,	


������,	




EEннддооккррииннооллооггиияя  том XXII № 3/SSuupppplleemmeenntt 201736

IIvvaannoovvaa,,  AAnnnnaa--MMaarriiaa  BBoorriissssoovvaa

Така се доказва директното участие на GLP-
1RА в костното формиране наред с Wnt (22) и
всъщност се оказва, че GLP-1RA и Wnt заедно ре-
гулират костното формиране. При неактивно
състояние на Wnt/β-catenin пътя и липса на GLP-
1RA, DKK / склеростин блокират co-receptor LRP5
и тогава Wnt не може да се свърже с рецептора
си Frizzled. В резултат на това активираният
GSK-3β води до деградиране на β-catenin, а това
инхибира остеобластната диференциация (21)
(Фиг. 6).

Склеростин блокира co-receptor LRP5 и инхибира остеобластната диферециация.ФФииггуурраа  66..

GLP-1RA и Wnt подтикват костното формира-
не, но нивото на SOST е по-високо при диабети-
ци и той блокира пътя на Wnt. При приложение
на GLP-1 RA се намалява експресията на склерос-
тин, както и нивото му в циркулацията. Така,
коствено GLP-1 RA повишава активността на
Wnt-пътя, а като последица − и костното фор-
миране. Освен това се оказва, че GLP-1RA е и ди-
ректен активатор на Wnt по допълнителни пъ-
тища − стабилизира β-catenin и повишава ниво-
то на интрацелуларния cAMP.
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Костна минерална плътност при синдром на поликистозни яйчници

Orbetzova, Maria М.
Clinic of Endocrinology and metabolic disorders, “Sv. Georgy”
University Hospital, Medical Faculty, Medical University, Plovdiv

Естрогените играят ключова роля за до-
стигане и поддържане на нормална костна маса
при жените чрез въздействие и върху остео-
бластите, и върху остеокластите. Счита се, че
основният механизъм на андрогенно повлияване
на костта при жените е свързан с ароматизаци-
ята на андрогени в естрогени в яйчниците и в
екстра гландуларните тъкани. Всички формира-
щи костта клетки имат рецептори и за андро-
гени, и за естрогени, като преобладават андро-
генните рецептори върху остеобластните
клетки. 

Синдромът на поликистозни яйчници
(PCOS), характеризиращ се с хронична ановула-
ция, хиперандрогенемия, затлъстяване, централ-
но отлагане на мастна тъкан и инсулинова ре-
зистентност, представлява уникален естест-
вен модел за изучаване влиянието на андрогени-
те върху костната маса при жените. При жени
с PCOS костната минерална плътност (КМП) из-
глежда се поддържа на ниво, съпоставимо с то-
ва при здрави жени, което предполага, че вред-
ните ефекти, свързани с липсата на овулация,
могат да бъдат отслабени от излагането на
костите на андрогенно въздействие. Различни
доказателства както при здрави жени, така и
при жени с андрогенен излишък, подкрепят нали-
чие на независима асоциация на андрогените с
достигането и поддържането на пикова костна
маса в пременопаузалния период. Като цяло, вза-
имовръзката между андрогените и КМП при же-
ни с андрогенен излишък изглежда е по-силна в

Estrogens play a key role in the development
and maintenance of the appropriate bone mass in
women, by acting on osteoblasts, as well as on
osteoclasts. The main mechanism of androgen
action on bones is believed to be linked to the
aromatization of androgens to estrogens in the
ovaries and extra glandular tissues. Moreover, all
bone-forming cells have receptors for both andro-
gens and estrogens with a predominance of andro-
gen receptors on osteoblast cells. 

Polycystic ovary syndrome (PCOS), charac-
terized by chronic anovulation, hyperandrogene-
mia, obesity, central adiposity, and insulin resist-
ance, represents a unique, natural model for study
of the influences of androgenic hormones on bone
mass among women. In PCOS, bone mineral den-
sity (BMD) appears to be maintained at levels
comparable to those observed in control women,
implying that the deleterious effects associated
with anovulation may be attenuated by bone
exposure to androgens. Various lines of evidence
in both normal women and women with androgen
excess tend to support an independent association
of androgens with peak bone mass attainment and
maintenance in premenopausal women. Gene-
rally, the association of androgens and BMD мес-
тата с по-голям процент трабекуларна кост
(гръбначен стълб, бедрена шийка) в сравне-
ние с местата с преобладаваща кортикална
кост (радиус и бедро), което предполага по-
тенциално по-изразени андрогенни ефекти,
било то директни или индиректни,  in the 

Резюме Abstract

ООббззоорр  //RReevviieeww

Bone Mineral Density in Polycystic Ovary Syndrome

EEннддооккррииннооллооггиияя  том XXII № 3/SSuupppplleemmeenntt 201738



хирзутизъм, затлъстяване, олигоменорея/аме-
норея и инфертилитет при група жени (1). Впос-
ледствие заболяването е наречено на тяхно
име: синдром на Щайн-Льовентал. Терминът син-
дром на поликистозни яйчници (PCOS) навлиза в
медицинската литература през 60-те години на
миналия век, когато става ясно, че описаните от

За първи път през 1935 г. американските
гинеколози Stein и Leventhal съобщават за съче-
тание на двустранно уголемени яйчници с мно-
жество кисти  (поликистозни), с манифестен 

Въведение

androgen excess populations appears to be
stronger in bone sites with a greater percentage of
trabecular bone (lumbar spine and femoral neck)
compared to cortical bone sites (radius and hip),
suggesting potentially more pronounced andro-
genic effects, whether direct or indirect, in more
metabolically active bone. However, no net posi-
tive effect on bone was observed without the mid-
cycle estradiol peak and/or luteal phase proges-
terone production, suggesting again that estradiol
plays a critical role. Thus the higher BMD seen in
eumenorrheic, hyperandrogenic PCOS women
compared to that in oligo- and amenorrheic PCOS
women and normal controls may be estrogen
mediated. Alternatively, androgen-dependent
changes in body composition, rather than a direct
effect of androgens, may be the primary influence
in maintaining BMD in PCOS women. The
absence of any notable differences in bone remod-
eling markers between women with PCOS and
healthy controls suggests that any direct effects of
androgens on bone formation may be limited.
Moreover, in studies of hyperandrogenic disor-
ders, the bone effects attributed to androgens may
be partially mediated by cytokines (interleukin-6),
growth factors, or other hormones (insulin, activin,
follistatin). Insulin appears to be one of the most
important positive bone growth stimulators.

Finally, treatment interventions targeted at
reducing androgen, estrogen, and insulin levels,
without attention to their individual effects on bone
mass and without subsequent restoration of normal
cycling, may place a subgroup of PCOS women
potentially at risk for osteoporosis later in life.

в метаболитно по-активната кост. Обаче, при
липса на естрадиолов пик в средата на менстру-
алния цикъл и/или на достатъчна прогестероно-
ва продукция в лутеалната фаза, не се наблюда-
ва сумарен позитивен ефект, което още вед-
нъж подсказва, че естрадиолът играе критична
роля. Така, по-високата КМП, наблюдавана при
еуменорейни, хиперандрогенни жени с PCOS в
сравнение с олиго- или аменорейни носителки на
синдрома и със здрави жени, може да бъде ест-
рогенно медиирана. Като алтернатива, възмож-
но е първостепенно значение за поддържане на
КМП при жените с PCOS да имат андроген-зави-
симите промени в телесните пропорции, а не ди-
ректните ефекти на андрогените. Липсата на
значими разлики в маркерите на костно ремоде-
лиране между жени с PCOS и здрави контроли
предполага, че директните ефекти на андроге-
ните върху формирането на костта могат да
бъдат ограничени. Нещо повече, в проучвания
при жени с хиперандрогенни състояния ефекти-
те върху костта, отнасяни към андрогените,
могат отчасти да бъдат медиирани от цитоки-
ни (интерлевкин-6), растежни фактори или дру-
ги хормони (инсулин, активин, фолистатин). Ин-
сулинът, например, се явява един от най-важни-
те стимулатори на костен растеж. 

И накрая, лечебни стратегии, насочени към
редукция нивата на андрогените, естрогените
и инсулина, без да се вземат под внимание инди-
видуалните им ефекти върху костната маса и
без да се възстанови нормалната менструална
цикличност, излагат една определена група жени
с PCOS на потенциален риск от развитие на ос-
теопороза в по-късна възраст.

костна минерална плътност, андрогенен изли-
шък, синдром на поликистозни яйчници, естро-
гени, инсулин

ККллююччооввии  ддууммии::

bone mineral density, androgen excess, polycystic
ovary syndrome, estrogens, insulin
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двамата изследователи клинични промени не се
изявяват задължително при всички засегнати
жени, доказана остава само характерната кар-
тина на яйчниците при хистологично изследване
(2, 3).

Интересът към PCOS непрекъснато нараст-
ва, поради това, че той излиза много извън рам-
ките на едно репродуктивно нарушение. Пос-
ледвалите, многобройни до настоящия момент,
проучвания показват, че при PCOS могат да въз-
никнат разнообразни клинични изяви като резул-
тат от значими различия между носителките
на синдрома, включително наличие на поликис-
тозни яйчници (РСО), чувствителност към
действието на андрогените, телесно тегло и
разпределение на мастната тъкан, характер и
степен на биохимичните нарушения, генетични
и външни фактори (2-4). Така, жените с PCOS мо-
гат да бъдат разпределени в 4 фенотипни гру-
пи: фенотип A (олигоменорея + хиперандрогени-
зъм + PCO), фенотип B (олигоменорея + хиперан-
дрогенизъм), фенотип C (хиперандрогенизъм +
PCO) и фенотип D (олигоменорея + PCO) (5).  Го-
лямото общомедицинско значение на PCOS се
обуславя и от един друг факт − според съвре-
менните схващания заболяването се явява типи-
чен пример за метаболитен синдром, в чиято ос-
нова лежи нарушената чувствителност към
действието на инсулина − инсулинова резистен-
тност (2, 4, 6, 7).

PCOS, характеризиращ се с хронична анову-
лация, хиперандрогенемия, затлъстяване, цент-
рално отлагане на мастна тъкан и инсулинова
резистентност представлява уникален естест-
вен модел за изучаване комплексното влияние на
хормоналните отклонения върху костната маса
при жените. 

метаболизма на кортикалната и трабекуларна-
та кости, стимулиране достигането на пикова
костна маса и инхибиране на костната загуба (8,
9). Пиковата костна маса се достига във въз-
растта между 25 и 30 години, като 45-50 % от
нея се образува по време на юношеството (10)
(Фиг. 2). Много фактори повлияват костното
формиране по време на растежа − генетичните
допринасят за около 60-80%, докато хормонални-
те и хранителните − за 40-60% от натрупване-
то на пикова костна маса (11).

Добре известно е, че дефицитът на полови
стероиди води до повишен костен “turnover” и
последваща костна загуба. Андрогенният дефи-
цит при мъжете води до различни аномалии на
костния метаболизъм, включително развитие
на евнухоидни пропорции поради незатваряне на
епифизеалните фуги, до по-тънки  кости, (осо-
бено кортикални), както и до по-ниска пикова
костна маса в резултат на ускорена костна за-
губа и повишена костна резорбция, и респектив-
но − до по-висок фрактурен риск (12, 13). Пови-
шената костна резорбция при постменопаузал-
ни жени се дължи недвусмислено на липсата на
E2 и може да бъде предотвратена от естроген-
на заместителна терапия, като високите нива
на E2 определено оказват анаболни ефекти вър-
ху скелета.

При жените във физиологични условия в
периода до менопаузата андрогените оказват
известно влияние върху скелетната хомеоста-
за, но E2 се явява най-важният фактор за под-
държане на костта. Така че, естрогените игра-
ят ключовата роля за достигане и поддържане
на нормална костна маса в репродуктивна въз-
раст при жените. Когато нивата на E2 спаднат
в постменопаузалния период, циркулиращите ан-
дрогени се превръщат в по-значим регулатор на
костния метаболизъм. Основният механизъм на
андрогенно повлияване на костта при женския
пол се счита за свързан с ароматизацията на ан-
дрогени в естрогени в яйчниците и в екстра
гландуларните тъкани (8), но андрогените уп-
ражняват и значими директни ефекти. Eфекти-
те върху костта, отнасяни към андрогените,
могат отчасти да бъдат медиирани и от цито-
кини (интерлевкин-6), растежни фактори или
други хормони (инсулин, свободни естрогени, ак-
тивин, фолистатин) (12, 13). 

Редица проучвания при PCOS до момента
предполагат, че относително високите концен-
трации на естрогени, хиперандрогенемията, хи-
перинсулинемията и затлъстяването са ключо-
вите стимулиращи костния растеж фактори
при жените, носителки на синдрома (14-17).

Преобладаващият циркулиращ полов стеро-
ид при мъжете е тестостеронът, а при жените
- естрадиолът (Е2), но и двата хормона се откри-
ват в циркулацията и упражняват своите ефек-
ти и при двата пола. Всички формиращи костта
клетки имат рецептори и за андрогени, и за ес-
трогени, като преобладават андрогенните ре-
цептори върху остеобластните клетки (Фиг. 1). 

По отношение развитието и поддържане-
то на скелета половите стероидни хормони по-
казват значими благоприятни ефекти. Това
включва контрол върху съзряването и затваря-
нето на епифизеалните фуги по време на расте-
жа на дългите кости, различното регулиране на 

Полови стероиди и костен метаболизъм

ООррббееццоовваа,,  ММаарриияя  ММ..
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Фигура 1. Формиращи
костта клетки и хормонал-
ни рецептори.

Фигура 2. Възрастово обусловен растеж на костта.
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Естрогени и кост 

Андрогените играят важна роля в регулаци-
ята на костния метаболизъм. директно чрез
свързване с андрогенните рецептори, както и
индиректно − по пътя на ароматизацията до ес-
трогени в яйчниците при жени и в екстрагланду-
ларните тъкани при двата пола. Клонирането на
човешкия андрогенен рецептор (AR) и неговото
откриване от Colvard и сътр. (18), характеризи-
рането му в различни костни клетки, в това
число: остеобласти, произхождащи от костния
мозък стромални клетки, остеоцити, хипертро-
фирали хондроцити и остеокласти, недвусмисле-
но поставя костта като таргетна тъкан за ди-
ректно андрогенно въздействие (8, 18, 19). 

Андрогените стимулират растежа и дифе-
ренциацията на остеобластите in vitro по AR-ме-
дииран механизъм (18, 20). Андрогенните рецеп-
тори се експресират в остеобластите в по-го-
ляма степен в кортикалната в сравнение с тра-
бекуларната кост. Нивото им е по-високо в ос-
теобластни култури от кости при млади в срав-
нение с възрастни индивиди. Също така, сте-
пента на AR-експресия е по-висока в активни ос-
теобласти в местата на костно формиране. В
тази връзка е доказано, че 5α-дихидротестосте-
ронът (5α-DHT), неподлежащ на ароматизация
андроген, осъществява “up” − регулация на екс-
пресията на AR и транскрипционна активация на
остеобластите, като в резултат на това пови-
шава образуването, диференциацията и мату-
рацията на последните (22). Човешки остеоблас-
топодобни клетки имат способността да кон-
вертират тестостерона в 5α-DHT благодарение
на активността на ензима 5α-редуктаза (19-22). 

Редица стероидни хормони могат да моду-
лират броя на експресираните върху остеоблас-
тите AR. Така, дексаметазон, 1,25-дихидрокси Ви-
тамин D3 и 17β-естрадиол могат да усилват и
способстват поддържането на нивата на AR
mRNA в равновесно състояние (22, 23).

В допълнение, андрогените намаляват апо-
птозата на остеобласти и остеоцити (21) и
стимулират синтеза на тип I α1-колаген (осно-
вен екстрацелуларен матриксен протеин), осте-
окалцин, остеонектин, като и матриксната ми-
нерализация (19, 22, 23). 

Андрогените могат да потиснат костна-
та резорбция също и чрез редуциране на продук-
цията на интерлевкин-6 (IL-6) и простагландин E2
(PgE2) от остеобластите (24, 25), супресиране
ефекта на паратхормона (ПТХ) върху остеоблас-
тите (26), или чрез потискане на остеокласто-
генезата (27). Така, в опитна постановка c кул-

тура от човешки CD14+ моноцити в периферна
кръв Michael и сътр. (28) доказват, че тесто-
стеронът директно и индиректно потиска об-
разуването на остеокласти. Също така директ-
но инхибира резорбционната активност на ос-
теокластите (28).

Андрогени и кост

Естрогените са основният регулатор на
костната маса при жените в репродуктивна
възраст. Рецептори на E2 (ER) се откриват вър-
ху остеобластите (29), остеоцитите (30) и ос-
теокластите (31). Обичайно, нивата на ER в ос-
теокластите са по-ниски, като в някои от про-
учванията при хора и експериментални животни
(плъхове) ER-α се откриват в мононуклеарни пре-
остеокласти, но не и в зрели остеокласти (32). 

E2 оказва силно въздействие върху остео-
бластите − регулира продукцията на трасфор-
миращ растежен фактор-β (TGF-β) (33), увелича-
ва експресията на рецепторите за 1,25-дихид-
рокси Витамин D3  (34) и  растежен хормон (35),
модулира отговора към ПТХ в остеобластните
клетки (26, 36), увеличава експресията на свърз-
ващия протеин-4 на инсулиноподобния растежен
фактор  (IGFBP-4) и намалява протеолитичното
му разграждане (37). 

В остеоцитите E2 предпазва от апоптоза
(38) и увеличава продукцията на TGF-β, който ин-
хибира остеокластната костна резорбция (39).
Паракринните механизми на антирезорбтивния
ефект на E2 включват намалена продукция на
прорезорбтивни цитокини (интерлевкин-1β (IL-
1β), IL-6, макрофаг-колони стимулиращ фактор
(M-CSF), тумор некротизиращ фактор-α (TNF-α),
PgE2) и повишена продукция на антирезорбтив-
ни цитокини (IL-1 рецепторен антагонист, TGF-β
и остеопротегерин (OPG) в остеобластни кул-
тури (40, 41). 

Сумарно, на клетъчно ниво E2 увеличава
остеобластната диференциация и функция,
същевременно намалява остеокластното фор-
миране и функция. На тъканно ниво E2 потиска
костния “turnover” и поддържа баланса между
костно формиране и костно разграждане. Схе-
матично, ефектите на E2 са представени на
Фигури 3 и 4.
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Интервенционни проучвания при жени с ан-
дрогенен излишък представят доказателства
за възможната роля на андрогените и андроген-
естрогенното равновесие в поддържането на
костната маса. Различни доказателства както
при здрави, така и при хиперандрогенизирани же-
ни, подкрепят наличие на независима асоциация
на андрогените с достигането и поддържането
на пикова костна маса в пременопаузалния пери-
од (42). Като цяло, взаимовръзката между ан-
дрогените и костната минерална плътност
(КМП) при жени с андрогенен излишък е по-силна
в местата с по-голям процент трабекуларна
кост (гръбначен стълб, бедрена шийка) в сравне-
ние с местата с преобладаваща кортикална
кост (радиус и бедро), което предполага потен-
циално по-изразени андрогенни ефекти, било то
директни или индиректни, в метаболитно по-ак-
тивната кост (43). 

Доста проучвания намират, че КМП е по-ви-
сока при жени с PCOS. Така,  Di Carlo и сътр. (15)
изследват КМП на лумбални прешлени при 266
жени с аменорея на ср. възраст 29.8 7.5 г., като
аменореята е по причина или на PCOS, или на дру-
ги нарушения. Жените от не-PCOS аменорейна-
та група са допълнително подразделени на таки-
ва с наличие или липса на морфологично поликис-
тозни яйчници (РСО) при ехографско изследване.
Аменорейните жени с PCOS имат сигнификант-
но по-висока КМП, в сравнение с тези без PCOS.
От друга страна, жените с РСО без наличие на
PCOS като ендокринен синдром имат по-висока
КМП в сравнение с жените без PCOS и с нормал-
ни яйчници.  В допълнение, наличието на ехо-
графски доказани РСО се свързва с по-висока
КМП, независимо дали са в рамките на разгър-
нат PCOS или не (15). 

Buchanan и сътр. (44) сравняват КМП при
жени на възраст 21-48 г. с андрогенен излишък,
но с редовен менструален цикъл със сходни по 

Костна минерална плътност при PCOS

Фигура 3. Ефекти на естрадиола върху остеобласти и остеокласти.

RANKL, мембранно свързана молекула, е член на TNF лигандна фамилия и се явява ключов фактор за остеокластно-
то формиране и активиране. Идентифицирани са 2 рецептора за RANKL: RANK − мембранно свързан сигнален ре-
цептор, експресиран върху клетъчната повърхност на остеокластните прекурсори, и OPG. OPG, принадлежащ
към TNF-рецепторната суперфамилия, действа като рецептор-примамка, блокира взаимодействието на RANKL с
неговия мембранно свързан рецептор RANK и по този начин инхибира остеокластогенезата. 
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възраст, тегло и гинекологична анамнеза кон-
троли. Трабекуларната КМП, отчетена чрез
триизмерна количествена компютърна томог-
рафия, е сигнификантно по-висока при хиперанд-
рогенизираните жени в сравнение с контролите
(172 mg/mL vs 153 mg/mL; P=0,03). Трабекуларна-
та КМП в групата като цяло показва сигнифи-
кантна само с андростерона (r=0,31; P=0,03), но
не и с останалите андрогени. КМП на радиус ко-
релира с общия (r=0,53; P=0,004) и свободния тес-
тостерон (r=0,47; P=0,01), но корелацията с пос-
ледния е валидна само за жените без биохимичен
хиперандрогенизъм с и без хирзутизъм. Ръстът
и теглото не повлияват връзката андрогени-
костна плътност (44). 

КМП при жените е в пряка връзка с естро-
генните нива, както беше вече отбелязано. Тъй
като естествената флуктуация на Е2 е зависи-
ма от фазите на менструалния цикъл, то нару-
шенията му могат да повлияят  костната маса.
В някои проучвания е намерено, че възрастта на
менархе и настъпване на менопауза се асоции-
рат с КМП − жените с по-ранно менархе и с по-
късна менопауза имат по-висока КМП в сравне-
ние с тези с по-късно менархе и по-ранна менопа-
уза (45). Аменореята, в т.ч. и тази, индуцирана 

от прекомерни физически натоварвания и ниско-
калорийни диети, се асоциира с по-ниска КМП и
поява на остеопороза. Но заместителна тера-
пия с естрогени не води до значимо покачване на
КМП в сравнение с плацебо в проучване на
Warren и сътр. при балерини, което показва, че и
други фактори, освен естрогените са важни за
поддържане и увеличаване на КМП при жени с не-
редовен менструален цикъл (46). 

Проучвания при жени с PCOS с нормален и
нарушен менструален цикъл, хвърлят светлина
върху комплексното действие на андрогенните
и естрогенните отклонения. При жени с PCOS и
олиго/аменорея естрогенните нива са относи-
телно постоянни и не се наблюдава физиологи-
чен спад, тригериращ овулацията, което се
очаква да се отрази благоприятно на костната
плътност. В тази връзка To и Wong (47) в ки-
тайско проучване изучават ефектите на олиго-
и аменореята върху КМП при девойки на въз-
раст 16-19 г. (n=45; ср. възраст − 16,9±1,36 г.; ср.
BMI − 23,4±4,6 кг/м2), разделени на група без
PCOS (n=30; ср. възраст − 16,8±1,21 г.; ср. BMI −
20,9±4,1 кг/м2) и група с PCOS (n=15; ср. възраст
− 16,6±1,59 г.; ср. BMI − 23,4±4,61 кг/м2).  Резулта-
тите са сравнени с тези при еуменорейна кон-

Фигура 4. Ефекти на естрогените върху костта

ООррббееццоовваа,,  ММаарриияя  ММ..
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тролна група, съответна по възраст и BMI
(n=45; ср. възраст − 16,9±1,4 г.; ср. BMI − 20,9±4,1 
кг/м2). Девойките с олиго/аменорея без данни за
PCOS в сравнение с еуменорейните контроли
имат по-ниска КМП, по-специално на лумбални
прешлени (0,881±0,094 vs 0,964±0,121 g/cm3,
P=0,002), зона на Ward (0,686 vs 0,754 g/cm3,
Р=0,01) и дистална тибия (0,511±0,062 vs
0,550±0,069 g/cm3, Р=0,013). Девойките с менст-
руални нарушения по причина на PCOS не показ-
ват сигнификантни разлики по отношение на
КМП спрямо контролите (47), т.е. заболяването
само по себе си може да окаже протективен
ефект. 

Adami и сътр. (48) също изучават ефекта
на аменореята върху костния минерален мета-
болизъм при жени от 17 до 33 г., разпределени в
4 групи: жени с PCOS (n=51; ср. възраст − 24,2±
4,9 г.; ср. BMI − 23,5±4,8 кг/м2), жени с хипотала-
мична аменорея (n=26; ср. възраст − 23,6 ±1,4 г.;
ср. BMI − 23±3,0 кг/м2), жени с идиопатичен хир-
зутизъм (n=24; ср. възраст − 22,7±4,4 г.; ср. BMI
− 23,9±4,8 кг/м2) и здрави контроли (n=35; ср. въз-
раст − 29,0±6,5; ср. BMI − 21,7±3,2 кг/м2). Случаи-
те с PCOS са разделени на 2 подгрупи − с и без
аменорея. КМП е оценявана с двойноенергийна
абсорбциометрия (DXA). КМП на гръбнак и бедро
са сигнификантно най-ниски, а маркерите на кос-
тен “turnover” − сигнификантно най-високи при
жените с хипоталамична аменорея в сравнение с
всички останали групи. При всички жени с PCOS
КМП корелира сигнификантно с андростендио-
на и свободния тестостерон (r=0,25, Р< 0,05). В
цялата PCOS група КМП на гръбначен стълб и
бедро е в норма, но при подгрупата с аменорея
КМП в тези зони е значимо по-ниска в сравнение
с подгрупата без аменорея − 1,098± 0,124 g/cm3,
респ. 0,938±0,123 g/cm3 vs 1,180± 0,123 g/cm3, респ.
1,024±0,115 g/cm3, Р<0,05), както и в сравнение с
групата с идиопатичен хирзутизъм (1,174±0,123
g/cm3, респ. 1,022±0,139 g/cm3, Р<0,05). При жени-
те с PCOS без аменорея КМП е по-висока от та-
зи при контролите, но разликите не са сигнифи-
кантни (48). Следователно, аменореята оказва
неблагоприятен ефект върху костта при PCOS.
В допълнение, нарушенията в овулацията могат
да повлияят върху костния метаболизъм поради
прогестеронов дефицит. Прогестеронът спо-
собства на натрупването на костна тъкан и ус-
корява ремоделирането. Ето защо, ановулация-
та и/или олигоовулацията, присъщи на PCOS
оказват негативно въздействие върху натруп-
ването на костна маса и КМП (49). 

Dagogo-Jack и сътр. (50) изследват 32 хир-
зутни жени на възраст 18-42 г. с диагноза  PCOS
или идиопатичен хирзутизъм. Жените са под-

разделени на такива с редовен менструален ци-
къл и с олигоменорея. Общата и на лумбални
прешлени КМП е сигнификантно по-висока при
хирзутните жени в сравнение със сходни по въз-
раст контроли без хирзутизъм (P<0,01). Олиго-
менорейните хирзутни жени са с по-ниска КМП
на лумбални прешлени, макар и несигнификант-
но. Обаче, в сравнение с контролите и еумено-
рейните, и олигоменорейните хирзутни жени са
със сигнификантно по-висока КМП общо за цяло
тяло, лумбални прешлени, както и костно мине-
рално съдържимо. Корелациите на КМП с общия
тестостерон (r=0,13; P=0,5) и андростендиона
(r=0,31; P=0,1) не са сигнификантни (50). Обясне-
нието е, че хирзутните жени са вероятно изло-
жени на по-високи концентрации на свободен,
биологично активен тестостерон, но в това
проучване тези параметри не са измервани.  

Подкрепящи в това отношение са данните
на Castelo-Branco и сътр. (51), които намират
най-висока КМП при еуменорейни хирзутни же-
ни, следвани от еуменорейни нехирзутни, оли-
го/аменорейни хирзутни и олиго/аменорейни не-
хирзутни жени. Налице са следните сигнификант-
ни разлики между групите: еуменорейни хирзут-
ни  спрямо олиго/аменорейни нехирзутни и спря-
мо олиго/аменорейни хирзутни, P<0,01; еумено-
рейни нехирзутни спрямо олиго/аменорейни не-
хирзутни, P<0,01 и спрямо олиго/аменорейни не-
хирзутни, P<0,05; олиго/аменорейни хирзутни
спрямо олиго/аменорейни нехирзутни, P<0,05
(51). Явно, хирзутизмът, предполагащ андроге-
нен излишък, и редовният менструален цикъл са
факторите, значимо допринасящи за по-висока
КМП при жените. 

Телесните характеристики на жените с
PCOS, включително затлъстяването и централ-
ното отлагане на мастна тъкан, благоприятст-
ват по-висока КМП. Преобладаващата част от
жените с PCOS са с наднормено тегло и затлъс-
тяване, в многобройните проучвания, включи-
телно при българска популация, техният дял е
между 50 и 70% (2-5). В допълнение, много от но-
сителките на синдрома са с генерализиран или
абдоминален тип отлагане на подкожната маст-
на тъкан. Има редица доказателства, че по-висо-
кото телесно тегло и повишеното количество
мастна тъкан при жени с и без PCOS, в репродук-
тивна и в постменопаузална възраст, са свърза-
ни с по-висока КМП (52).

Good и сътр. (53) проучват ефекта на тег-
лото и количеството мастна тъкан върху КМП
при жени с PCOS (ср. възраст − 28,5±7,0 г., ср.
BMI − 22,4±2,3 кг/м2) в сравнение със сходни по
възраст, тегло и телесни пропорции и етнос 
здрави жени (ср. възраст − 28,9±8,3 г., ср. BMI −
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22,0±2,2 кг/м2). Проучването е ценно, защото са
изследвани жени с нормално тегло, за разлика от
повечето проучвания, обхващащи жени с над-
нормено тегло и затлъстяване. КМП на цяло тя-
ло и отделни региони е измервана с DXA. Жени-
те с PCOS не се различават по КМП на цяло тя-
ло от контролите, въпреки значително по-висо-
ките нива на общ и свободен тестостерон. Но
са налице локални различия − така в групата с
PCOS КМП е сигнификантно по-висока на лява
ръка (0,73±0,05 g/cm3 vs 0,67±0,05 g/cm3, P=0,013),
дясна ръка (0,77±0,05 g/cm3 vs 0,72±0,04 g/cm3,
Р=0,014), и леви ребра (0,61±0,05 g/cm3 vs 0,56±
0,05, Р=0,047). КМП на горната част на тялото
корелира сигнификантно с тестостерона (r
=0,62, Р=0,02). Проучването показва, че различи-
ята в КМП между жените с PCOS и контролите
могат да бъдат само регионални с тенденция
към по-висока КМП в горния телесен сегмент, а
самото заболяване поради повишените андро-
генни нива може да окаже протективна роля (53). 

Сходно по дизайн е проучването на Kirchen-
gast и Huber (54), но за разлика от предходното,
жените с PCOS, макар и слаби, в сравнение с кон-
тролите имат сигнификантно по-голямо коли-
чество тотална мастна тъкан (21,2±5,4 kg vs
14,8±2,5 kg, P=0,002) и мастна тъкан в горен те-
лесен сегмент (9,1±3,3 kg vs 4,5±1,1 kg, P=0,001),
както и по-малко количество нетлъстинна мас-
тна тъкан − обща (35,6±3,9 kg vs 38,7±32,4 kg,
P=0,04) и на горен телесен сегмент (18,7±2,5 kg
vs 20,8±1,5, P=0,03). Обаче, и в това проучване не
се открива сигнификантна разлика в тотална-
та КМП при заболели и контроли (2065,7±276,7 g
vs 2312,7±37,5 g, P=0,03). Авторите правят заклю-
чение, че липсата на сигнификантно по-висока
КМП при жените с PCOS в проучването се дължи
на изключването на такива с наднормено тегло и
затлъстяване и, въпреки че са налице различия в
количеството мастна тъкан, последните не
оказват значим ефект върху костта (54).

Доказателство за този извод е намерена-
та по-висока КМП при жени с PCOS с наднорме-
но тегло и обезитет спрямо тези с нормално
тегло, но последната се оказва сигнификантно
по-ниска в сравнение с контролите само при сла-
бите носителки на синдрома в проучване на
Katulski и сътр. (55), т.е. по-високото телесно
тегло има известен протективен ефект. И на-
истина, обезните жени с PCOS в повечето про-
учвания се оказват с повишена КМП, обяснява-
ща се и с действието на биомеханични фактори. 

В проучвания при жени с хиперандрогенни
състояния ефектите върху костта, отнасяни
към андрогените, могат отчасти да бъдат ме-
диирани от цитокини (IL-6), растежни фактори 

или други хормони (инсулин, свободни естроге-
ни, активин, фолистатин). 

Инсулинът се явява един от най-важните
стимулатори на костен растеж. Повишените
нива на инсулина, асоциирани с PCOS в значите-
лен процент от случаите като компенсаторен
резултат от развиващата се инсулинова резис-
тентност, могат да усилят активността на
остеобластите директно или индиректно, чрез
намаляване продукцията на свързващия полови-
те стероиди глобулин (SHBG) и свързващия про-
теин на инсулиноподобния растежен фактор
(IGFBP).

Някои проучвания доказват позитивна ко-
релация на хиперинсулинемията с КМП (14, 55,
56). Така, в проучване на Noyan и сътр. (56) вър-
ху 29 жени с PCOS и 17 здрави контроли, съот-
ветни по възраст и BMI измерената КМП не се
различава значимо между групите (P>0,05), но са
налице сигнификантни корелации между КМП на
цяло тяло и базалния инсулин (r=0,424, P<0,05),
както и на КМП на L2-L4 и съотношението глю-
коза/инсулин (r =-0,401, P<0,05) след изключване
влиянието на възрастта и BMI. Авторите зак-
лючават, че хиперинсулинемията има протек-
тивна роля за запазване на КМП (56). 

Yüksel и сътр. (14) изследват връзката меж-
ду КМП (измерена чрез DXA на лумбални прешле-
ни и бедрена шийка) и инсулинова резистент-
ност/хиперинсулинемия при аменорейни жени с
PCOS (ср. възраст − 23,5±0,6 г., ср. BMI − 26,9±0,8
кг/м2), аменорейни жени без PCOS (ср. възраст −
22,1±1,2 г., ср. BMI − 25,6±0,9 кг/м2) и здрави жени
с нормална овулаторна функция аменорейни же-
ни с PCOS (ср. възраст − 23,4±0,7 г., ср. BMI −
24,3±0,7 кг/м2). Инсулинът е, очаквано, сигнифи-
кантно най-висок при жените с PCOS. КМП на
бедрена шийка в групата с PCOS (0,82±0,2 g/cm3)
е сигнификантно по-ниска в сравнение с кон-
тролната група (0,92±0,02 g/cm3, Р<0,01), но по-
висока спрямо групата с аменорея без PCOS
(0,72±0,02 g/cm3, Р<0,001). Същото касае и КМП
на лумбални прешлени. При жените с PCOS е на-
лице положителна корелация на КМП на лумбални
прешлени с нивата на инсулина (r=0,42, Р=<0,05) и
негативна такава с показателите на инсулино-
ва резистентност (r =-0,60, Р<0,001) и с SHBG (r=-
0,37, Р<0,05) (14). Тези данни подкрепят протек-
тивната роля на компенсаторната хиперинсули-
немия по отношение на костта, за разлика от
негативното останало въздействие на инсули-
новата резистентност.

В това проучване, за разлика от проучвани-
ята на Noyan и сътр., Good и сътр. и Adami и
сътр. КМП при носителките на PCOS е по-ниска
в сравнение със здравите жени, но по-висока при 
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тези с други причини за нарушен менструален
цикъл, което е илюстрация на разликите в после-
диците от комплексното въздействие на хиперан-
дрогенията и овулаторните нарушения върху
костта. 

Обобщаващо е обширното проучване на
McLeary (52), която детайлно изучава КМП по-
средством количествена компютърна томогра-
фия (QCT) на лумбални прешлени при жени с
PCOS в сравнение със сходна популация здрави
контроли и изучава влиянието на широк набор
от фактори, показали влияние върху костната
маса и минерална плътност в други проучвания,
а именно етнос, възраст, тегло и телесни про-
порции, нарушения в менструалния цикъл, хормо-
нални и биохимични отклонения, но не намира
сигнификантна разлика между носителките на
синдрома и здравите жени (52).

Различията между отделните проучвания
очевидно могат да се обяснят с дизайна им, хе-
терогенността на обхванатия контингент же-
ни по отношение на възраст, телесно тегло и
пропорции, критериите за диагноза на синдро-
ма, оценката на овулацията и менструалните
нарушения, спектъра на изследваните андроге-
ни и други хормони и метаболитни показатели,
характеристиките на контролните групи, и не
на последно място − методите за измерване на
КМП и тяхната прецизност. 

ОХК  (β = −0,05, 95% CI −0,094,−0,002,  Р=0,042),
по-висок тестостерон (β= −0,03, 95% CI  −0,05,
−0,0008, Р=0,043), по-нисък BMI (β =0,006, 95% CI
0,002, 0,01, Р=0,007) (r2 = 0,22, Р= 0,001 за целия
модел) (58). 

Андрогенната супресия чрез андрогенни ан-
тагонисти или GnRH агонисти е обичайна тера-
певтична опция за жени PCOS, която води до на-
маляване нивата на андрогените или на андроге-
ните и естрогените, респективно. J. Prezelj и A.
Kocijancic (59) наблюдават, че КМП сигнификан-
тно намалява (ср. спад 0,032 g/cm2; от 1,095 на
1,063 g/cm2; P<0,001) при 15 от 17 еуменорейни
жени с андрогенен ексцес след 12-месечно лече-
ние с комбинирана терапия от спиронолактон и
линестренол. Eдинственият хормонален показа-
тел, чието намаляване се оказва сигнификантно
свързано с намаляването на костната плът-
ност в това проучване е андростендионът
(r=0,50; P=0,037) (59). 

N. Simberg и сътр. (60) също изучават ефек-
та на GnRH агонист върху костната плътност
при 20 хирзутни жени с хиперандрогенемия в
сравнение с 19 сходни по възраст нехирзутни
нормоандрогенични контроли. Изходните нива
на КМП са по-високи при жените с хирзутизъм
на всички места на измерване (лумбални прешле-
ни, проксимален фемур, бедрена шийка и трохан-
тер) след изключване влиянието на индекса на
телесна маса (ИТМ). КМП на лумбални прешлени
и проксимален фемур корелира със свободния
тестостерон (r=0,62; P=0,003) и общия тесто-
стерон (r=0,46; P=0,045) при всички участнички в
проучването. Лечението с GnRH аналог при хир-
зутните жени води до сигнификантно намале-
ние на КМП (2,0-7,9%) на лумбални прешлени и
трохантер. Обаче, по-високата изходна КМП
при тези жени предпазва от спадането й под ни-
вата на контролната група. Намерената сигни-
фикантна корелация на КМП с андростендиона и
общия и свободния тестостерон още веднъж
показват приносът на андрогените за формира-
не на костната плътност при жените (60). 

В заключение, гореизложените, както и дру-
ги подобни резултати показват, че КМП при же-
ни с PCOS се поддържа на ниво, съпоставимо с
това при здрави еуменорейни жени, което пред-
полага, че вредните ефекти, свързани с липсата
на овулация, могат да бъдат отслабени от изла-
гането на костите на въздействието на андро-
гените, т.е. неблагоприятният ефект на естро-
генния дисбаланс върху костта е балансиран от
андрогенната свръхсекреция. Обаче, при липса
на естрадиолов пик в средата на менструалния

Лечение на PCOS и кост

Липсата на ясна етиологична причина нала-
га лечението на PCOS да бъде ориентирано сим-
птоматично. Основните цели са: индукция на
овулацията, лечение на хиперандрогенизма, лече-
ние на метаболитния синдром (2, 57). Лечебни
стратегии, насочени към редукция нивата на ан-
дрогените, естрогените и инсулина, без да се
вземат под внимание индивидуалните им ефек-
ти върху костната маса и без да се възстанови
нормалната менструална цикличност, излагат
една определена група жени с PCOS на потенци-
ален риск от развитие на остеопороза в по-къс-
на възраст.

Така, L.J. Moran и сътр. (58) в проучване вър-
ху 95 пременопаузални обезни жени с PCOS (ср.
възраст 29,4±6,4 г., ср. BMI 36,1±5,3 kg/m2), не
приемащи и приемащи орални хормонални конт-
рацептиви (ОХК), спряни в предходните 3 месе-
ца, намират, че КМП е сигнификантно по-ниска
при употребяващите ОХК (ср. разлика 0,06
g/cm2; 95% CI −0,11, −0,02, Р=0,005). По-ниската
КМП се асоциира независимо с  употребата на 
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цикъл и/или на достатъчна прогестеронова про-
дукция в лутеалната фаза, не се наблюдава сума-
рен позитивен ефект, което още веднъж под-
сказва, че естрадиолът играе критична роля. Та-
ка, по-високата КМП, наблюдавана при еумено-
рейни, хиперандрогенни жени с PCOS в сравнение
с олиго- или аменорейни носителки на синдрома и

със здрави жени, може да бъде естрогенно ме-
диирана.  Липсата на значими разлики в маркери-
те на костно ремоделиране между жени с PCOS
и здрави контроли предполага, че директните
ефекти на андрогените върху формирането на
костта могат да бъдат ограничени.

Промените в костта са още едно от предиз-
викателствата на PCOS, което очаква решение.
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пояснени в текста при първата им поява. За
мерните единици е задължителна междуна-
родната система SI. Цитатите вътре в
текста се отбелязват само с номерата им в
книгописа, оградени с малки скоби.

Таблици и илюстрации
Всяка таблица се предоставя на отдел-

на страница след книгописа. Заглавията на
таблиците се изписват над тях. Илюстраци-
ите се представят на отделни файлове. Гра-
фики и диаграми се предоставят във форма-
ти .xls (MS Excel), .ppt (MS PowerPoint), .eps
(encapsulated postscript), които позволяват
редактиране. Снимки (собствени), както и
репродукциите на ползвани от чужди източ-
ници от Интернет да бъдат представяни с
добро качество във формат JPEG и резолю-
ция 300 dpi. Текстът към илюстрациите се
представя в края на основния текст, след
таблиците. Номерацията на таблиците и
илюстрациите е с арабски цифри и се посоч-
ва в основния текст. При използване на
чужд илюстративен материал, последният
трябва да бъде придружен със съответно
съгласие за възпроизвеждане от носителя на
авторските права. Това се указва в текста
към илюстрацията.

Книгопис
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ни, както и публикации от български автори,
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дането на източниците да става по реда на
поява в текста. Книгописът се оформя съг-
ласно Унифицираните изисквания за публика-
ции в областта на биологията и медицината
и е опростена версия на стил Ванкувър (http:
//www. ncbi. nlm.nih. gov/pmc/ articles/ PMC
3142758/). Всички автори се отбелязват с
фамилно име, последвано от инициалите.
При повече от шест автори, след шестия се
поставя et al. Следва цялото заглавие на ци-
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чалната дума), название на списанието изпи-
сано съкратено според Index Medicus, година,
том, брой на книжката в малки скоби (неза-
дължителен при издания с непрекъснато 

files. Diagrams and graphs should be prepared in
.XLS (MS Excel), PPT (MS PowerPoint), EPS (encap-
sulated postscript) file formats that permit further
processing. Bitmap images (photographs etc.)
should be submitted in JPEG format and resolution
300 dpi. The figure captions are added to the main
article document after the tables. All tables and fig-
ures are numbered sequentially and should be
referred to in the text. If illustrations from other
sources are used, the latter should be accompa-
nied by the relevant permission for reproduction
with a reference in the figure caption. 

References
The references should be presented on a sep-

arate page at the end of the manuscript. It is rec-
ommended that the number of references should
not exceed 25 titles for original research articles
and 40 titles for the reviews. It is advisable that
sources on the topic from the recent five years be
used. The references are listed in their order of first
appearance in the text. They should follow the
Vancouver format and the Uniform requirements
(http:// www.ncbi. nlm. nih.gov/pmc/ articles/
PMC 3142758/). All authors should be listed for
papers with up to six authors; for papers with more
than six authors, the first six only should be listed,
followed by et al. The authors are followed by the
full title of the paper (Only the first word is capital-
ized). The journal title is abreviated in conformity
with the latest edition of Index Medicus, followed
by year, volume, issue in parentheses (not neces-
sary for periodicals with a continuous pagination
throughout the volume) and full first and last page.
Chapters of books are cited in the same way, the
full name off the chapter first, followed by “In:”, full
title of the book, editors, publisher, town, year, first
and last pages of the cited chapter.
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Cell Mediated or Humoral immunity in Graves’
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номериране на страниците в тома), пълни
начална и крайна страница. Глави (раздели)
от книги се изписват по аналогичен начин,
като след автора и заглавието на главата
(раздела) се отбелязват имената на редакто-
рите, пълното заглавие на книгата, издател-
ството, градът и годината на издаване, на-
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чатва след английския текст.

Примери:
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1. McLachlan S, Prumel MF, Rapoport B.

Cell Mediated or Humoral immunity in Graves’
ophthalmopathy? J Clin Endocrinol Metab 1994;
78 (5): 1070-1074.

2. Christov Vl, Gocheva N, Petkova M,
Zacharieva S, Tankova Tz, Orbetzova M, et al.
A consensus of the Bulgaran Institute Metabolic
Syndrome on the metabolic syndrome. Nauka
Endocrinologia. 2010; 2: 53-70 (in Bulgarian)
(Христов Вл, Гочева Н, Петкова М, Захари-
ева С, Орбецова М и съавт. Консенсус на
Българския институт “Метаболитен син-
дром” за поведение при метаболитен синд-
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Ендокринология 2010; 2: 53-70).

References to a book chapter:

1. Delange F. Endemic Cretenism. In: Brave-
man L, Utiger R, editors. The Thyroid. 9-th ed.
Philadelphia: Lippincott Co; 1991. p. 942-955.

The manuscripts should be prepared in good
contemporary language with correct spelling, gram-
mar and punctuation. Non-native English authors
are advised to consult the text with a native speaker
or a philologist. On demand, the editors might rec-
ommend paid qualified translators for text transla-
tion or language proof-reading. Manuscripts that do
not comply with the requirements of the journal will
be returned to the authors for corrections before
being forwarded to the reviewers. 
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