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Резюме
 Витамин Д е хормон и мастноразтворим витамин. Приетият с храната и синтезираният в 
кожата витамин Д, продължава сложен и многоетапен метаболизъм в организма. Основната му 
роля е свързана с калциево-фосфорната обмяна и метаболизма на костта, която осъществява чрез 
вътреядрен рецептор. В последните години бе открит и негеномен ефект, реализиран чрез 
мембранен рецептор. Плейотропните ефекти на витамин Д са свързани с имунната система, 
въглехидратната обмяна, сърдечно-съдовата система, затлъстяването. Нивото на витамина- 
хормон в популацията е ниско, което обяснява повишената честота на заболявания като остеома-
лация, захарен диабет, метаболитен синдром, артериална хипертония, обструктивна сънна апнея и 
др.

Ключови думи: витамин Д, рахит, остеомалация, остеопороза, плейотропни ефекти, метаболитен 
синдром, обструктивна сънна апнея
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VITAMIN D 
THE KNOWN AND UNKNOWN

Abstract
 Vitamin D is both a hormone and a fat soluble vitamin. Both the orally taken and endogenously 
synthesised in the skin, vitamin D undergoes a complex, multistage metabolism. Vitamin D plays a major 
role in the regulation of the calcium-phosphorus turnover and bone metabolism. This is realised by an 
intranuclear receptor. A membrane receptor has been reported recently to be responsible for the non-
genomic effects of vitamin D. The pleiotropic effects of vitamin D are closely associated with the immune 
system, carbohydrate metabolism, cardiovascular system and obesity. In the general population vitamin 
D levels are low, which explains the high prevalance of osteomalacia, diabetes mellitus, metabolic 
syndrome, arterial hypertension, obstructive sleep apnea. 

Keywords: vitamin D, rickets, osteomalacia, osteoporosis, pleiotropic effects, metabolic syndrome, 
obstructive sleep apnea
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ВИТАМИН Д –  
ИЗВЕСТНОТО 

И НЕИЗВЕСТНОТО

 Структура, синтез, метаболизъм 
 и регулация
 Витамин Д е открит през 1921 като състав-
ка на рибеното масло от черен дроб на треска 
от американския биохимик Елмър Макколъм 
и е използван за лечение на рахита. Рахитът е 
споменат за пръв път от Даниъл Уистлър, 
английски лекар, написал през 1645 научен 
труд за заболяването. Лекари започват да 
докладват за деца с надути глезени и китки, 
както и за подувания около костите и хрущя-
лите на ребрата. Преди около век научни 
изследвания констатират, че тези деца стра-
дат от недостиг на витамин Д.
 През 1930 е установена структурата на 
метаболитите на витамин Д. Дълго време след 
това е била проучвана неговата роля в кал-
циевата обмяна и превенцията на костните 
заболявания. Нови проучвания доказаха  ро-
лята му за нормалното функциониране на 
Централната нервна система (ЦНС), бъбреци, 
сърдечно-съдовата  и имунна система.
 Витамин Д е мастноразтворим витамин от 
групата на стеролите, който се образува в ор-
ганизма на човека от 7 дехидрохолестерола 
под действие на ултравиолетовите слънчеви 
лъчи с дължина на вълната 290-315 nm, или се 
приема с хранителни продукти, и претърпява 
сложен и многоетапен метаболизъм. Витамин 
Д е витамин и хормон.
 В организма под действието на слънчевите  
лъчи се образува холекалциферол (витамин  
Д3). Той обезпечава 80-90% от необходимото 
количество витамин Д. Някои гъби и риби син-
тезират ергостерол, който също под дейст-
вието на слънчевите лъчи се превръща във 
ергокалциферол (витамин Д2), и го натрупват. 
 Храни богати на витамин Д2:
 - черен дроб на треска (1лъж.) - 1360МЕ, 
34мкг
 - тихоокеанска риба (3.5унц) - 640МЕ,16мкг
 - сьомга консервирана (3унц) - 530МЕ, 
13.3мкг
 - сьомга приготвена (3.5унц) - 360МЕ, 9мкг
 - скумрия приготвена (3.5унц) - 345МЕ, 
8.6мкг
 - сардини консервирани (3.5унц) - 270МЕ, 
6.8мкг
 - риба тон консервирана (3.5унц) - 236МЕ, 
5.9мкг
 - мляко обогатено с вит.Д (8 унц) - 90-98МЕ, 
2.48мкг
 - маргарин обогатен с вит.Д (1лъж.) - 60МЕ, 
1.5мкг
 - жълтък приготвен (1бр.) - 25МЕ, 0.62мкг
 - човешко мляко (1л) - 20-60МЕ, 0.5-1.5мкг
 - йогурт (1чаша) - 4МЕ, 0.10мкг
 - сирене чедър (1унц) - 3.5МЕ, 0.09мкг
 Така синтезираният в организма Д3 и при-
етият с храната Д2 се свързват с витамин Д -
свързващ протеин – VDP, който ги транспор-
тира до Купферовите клетки в черния дроб, 
където претърпяват първия етап от метабо-
лизма си – хидроксилация от CYP27A1 на 25 
място във веригата до калцидол – 25(ОН)Д. 

 Structure, synthesis, metabolism 
 and regulation
 Vitamin D is discovered in 1921 by the 
American biochemist Elmer Maccollum as an 
ingredient of the �sh oil of haddock liver. This 
was established and found clinical application 
for the therapy of rickets. Rickets is �rst mentio-
ned by Daniel Whistler, an English physician that 
devoted a scienti�c work to the disease. Case 
reports of children with swollen ankles and 
wrists, as well as, oedemas around the ribs were 
described by physicians. A century ago, vitamin 
D de�ciency was found in these children. 

 In 1930 the biochemical structure of vitamin 
D metabolites was investigated. A long period of 
time passed, that was devoted to research, regar-
ding vitamin D role in the calcium metabolism 
and bone disease prevention. Recent data prove 
its role in the central nervous system, kidneys, 
cardio-vascular and immune system functio-
ning.
 Vitamin D is a fat soluble vitamin belonging 
to the sterol group. It is synthesised in human bo-
dy from 7-dehydro-cholesterol under the ultra-
violet sunlight – UV length  290-315 nm, or it may 
be supplied by the food intake. It undergoes a 
complex, multistage metabolism. Vitamin D is 
both a vitamin and hormone.

 Cholecalciferol (vitamin D3) is synthesised in 
the human body under sunlight. This provides 
80-90% of the vitamin D daily demands. Some 
fungi and �sh synthesise ergosterol, which may 
also turn to ergocalciferol – vitamin D2 under 
sunlight and is thus accumulated in these orga-
nisms.
 Vitamin D2 rich food: 
 - cod�sh liver (1 teaspoon) - 1360 ME, 34 mcg
 - canned sardines (3.5 oz.) - 270МЕ, 6.8 mcg
 - canned tune �sh (3.5 oz.) - 236МЕ, 5.9 mcg
 - Vitamin D enriched milk (8 oz.) - 90-98IU, 
2.48 mcg
 - Vitamin D enriched margarine (1 spoon) - 
60IUЕ, 1.5mcg
 - bolied yolk (1unit) - 25IU, 0.62mcg
 - human milk (1 L) - 20-60IU, 0.5-1.5mcg
 - yoghurt (1cup) -4IU,  0.10mcg
 - chedar cheese (1 oz.) - 3.5IU, 0.09mcg

 Both Vitamin D3, synthesised in the body, as 
well as, the orally taken with food vitamin D2 
bind the vitamin D-binding protein (VDP) that 
transports them to Kupfer cells in the liver. There 
the �rst stage of Vitamin D metabolism occurs – 
25 hydroxylation by CYP27A1 and formation of 
25(OH)D – calcidiol. The process is under the 
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Този процес се регулита от самия 25(ОН)Д, 
което е много важно за предпазване от хипер-
витаминоза Д и токсични прояви, както и за 
колебания на нивата му в широки граници. 
Синтезираният 25(ОН)Д се депонира за някол-
ко месеца в черния дроб и мастната тъкан за 
последващото му използване. Изследване на 
концентрацията на 25(ОН)Д в кръвта е зла-
тен стандарт за оценка статуса  на витамин 
Д в организма.
 Следващият етап от синтеза му е в бъбре-
ците. В епителните клетки на дисталния тубул  
в митохондриите, под действието на CYP27B1-
1-алфа хидроксилазата и при участието на 
Паратхормон се синтезира калцитриол – 1.25 
(ОН)Д – биологично активен витамин Д, 
който осъществява ефектите в органите. При 
хронични бъбречни заболявания (гломеруло-
нефрити, пиелонефрити, след нефректомия) 
се нарушава последния етап в синтеза на вита-
мин Д, което води до загуба на всички ефекти 
напълно т.к. предшествениците му имат 
1/1000 от биологичната му активност.

 Регулация
 Важни регулатори на синтеза на витамин  
Д са калцият, фосфор и Паратхормон (ПТХ). 
Отношенията калций/витамин Д са обратно 
пропорционални. Участието му в образуване-
то на 25(ОН) Д е нищожно. Намаленото му 
плазмено ниво стимулира синтеза на 1.25(ОН) 
Д чрез повишаване синтез на ПТХ. Паратхор-
монът стимулира бъбречната 1-алфа хидро-
ксилаза за осъществявяне на последния етап 
от синтеза на биологично активния 1.25(ОН) 
Д. Освен ПТХ, активиращо действие към 1-
алфа хидроксилазата и процеса на 1-алфа 
хидроксилиране имат и други фактори – 
полови хормони (естрогени и тестостерон), 
калцитонин, пролактин, растежен хормон 
(осъществяващ действието си чрез IGF-1) и др. 
Инхибитори на 1-алфа хидроксилазата се 
явява 1.25(ОН) Д, заедно с него синтетичните 
аналози, глюкокортикоидните хормони и др. 
 Намаленото ниво на йонизирания калций 
в резултат на фосфатна задръжка при втори-
чен хиперпаратиреоидизъм повишава синте-
за на фибробластният растежен фактор 
(FGF23) от костта. След като се свърже с ко-
фактор Klotho, намалява активността на 1-
алфа хидроксилазата и повишава 24-алфа 
хидроксилазата. Това намалява нивото на 
циркулиращия 1.25(ОН)Д. Допълнително 
хиперфосфатемията повишава посттранс-
крипционно синтеза на ПТХ (28). Когато се на-
мали експресията на Klotho нараства FGF23 и 
намалява циркулиращият 1.25(ОН)Д. Послед-
ният намалява експресията на Klotho и пови-
шава експресията на ПТХ. Високият ПТХ инду-
цира нарастване на FGF23, който още повече 
намалява 1.25(ОН)Д и увеличава ПТХ. Този 
порочен кръг е резултат на хиперфосфа-
темията в късните етапи на хронична бъбреч-
на недостатъчност (20).

tight regulation by 25(OH)D level itself – this 
prevents the accumulation and clinical manifes-
tation of hypervitaminosis D, and provides stea-
dy state of the vitamin keeping the organism  
from large variation of its plasma levels. After its 
synthesis, vitamin D is stored in the liver and fat 
tissue for several months. The gold standard for 
the evaluation of vitamin D status in clinical 
practice is the investigation of 25(OH)D le-
vels.
 The second stage of vitamin D metabolism 
takes place in the kidneys. There occurs the syn-
thesis of the biologically active vitamin D3 which 
has pleiotropic effects in various tissues. The pro-
cess is performed in epithelial cells mitochondria 
of the distal tubules. CYP27B1 α-hydroxylase is 
responsible for the hydroxylation and is regula-
ted by the plasma levels of the parathormone. In 
chornic kidney diseases (glomerulonephritis, py-
elonephritis, after nephrectomy) the last stage of 
vitamin D metabolism is impaired. This is the 
reason for total loss of its biological functions. 
This is explained by the fact that the precursor 
metabo-lites possess less than 1/1000 of vitamin 
D biolo-gical activity.

 Regulation 
 Phosphorus, calcium and parathormone are 
the basic regulators for the synthesis of vitamin 
D. The reverse proportionality between calcium 
and vitamin D plasma levels is well known. 
Plasma calcium levels barely affect vitamin 
25(OH)D synthesis. Its low levels, however, 
stimulate the formation of 1.25(OH)D as they 
increase the synthesis of the parathormone. 
Parathormone is responsible for the expression 
of the 1-α-hydroxylase in the kidneys and thus 
becomes largely engaged in the last step of the 
synthesis of biologically active 1.25(OH)D. 
Moreover, other hormones also stimulate α-
hydroxylation. Among them are the sex hormo-
nes (estrogens and testosterone), calcitonin, pro-
lactin, somatotropic hormone (acting through 
IGF). 1.25(OH)D levels, its synthetic analogues, 
the glucocorticoid hormones and others are 
among the potential inhibitors.
 Hyperphosphataemia in secondary hypopa-
rathyroidism decreases the levels of the ionized 
calcium. Corresponding to this, an increased 
synthesis of �broblast growth factor in the bones 
(FGF23) develops. FGF binds to the Klotho co-
factor, decreases the activity of 1-α-hydroxylase 
and increases 25-α-hydroxylase. This diminishes 
the levels of the circulating 1.25(OH)D. Acting by 
another independent mechanisms hyperphos-
phataemia stimulates the posttranscriptional 
synthesis of PTH (28). The limitation of the Klotho 
expression gives rise to the FGFR 23 levels and 
thus lowers 1.25(OH)D. The low levels of 
1.25(OH)D themselves suppress Klotho expres-
sion and increase the synthesis of the PTH. The 
high levels of the PTH induce the increase of the 
FGF-23, that further reduces 1.25(OH)D levels and 
increases the PTH. This vicious circle is occurring 
in the advanced stages of the chronic kidney 
failure as a result of hyperphosphataemia (20).
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 На метаболизма на витамин Д оказват 
влияние и някои лекарствени средства –  
напр. антиконвулсанти, антивирусни, анти 
ХИВ медикаменти и др. Това се осъществява 
на ниво чернодробна клетка, конкурирайки 
се за цитохром Р450.
 При по-висока концентрация на калция, 
ПТХ превръща 25(ОН) Д в 24.25(ОН) Д, чиято 
биологична активност е минимална. При 
много високи нива на калций, синтеза на 
1.25(ОН) Д е рязко снижена, което намалява 
резорбцията на калций в гастроинтестинал-
ния тракт, бъбреците и в костта.
 Паратхормонът е пептиден хормон, важен 
регулатор на калциево-фосфорната обмяна 
чрез повлияване резорбцията в червата, бъб-
река и костта. Повишената активност на Пара-
щитовидните жлези (ПЩЖ) води до хиперкал-
циемия, а хипофункцията до тетания. 
 ПТХ е „двуличник” – интермитентно прило-
жен в ниски дози стимулира синтеза на костно 
вещество, във високи дози – способства пови-
шаване на костния метаболизъм.

 Ефекти – кости и плейотропни ефекти
 при деца и възрастни
 Основна и най-важна функция на витамин 
Д е развитие и нормален растеж на костта. Той 
предпазва от развитие на остеопороза и ра-
хит чрез стимулация на резорбцията на кал-
ций и фосфор в червата, повишаване метабо-
лизма в костта и обратната резорбция на кал-
ций в бъбрека (Фиг. 1).

 The metabolsim of vitamin D3 is in�uenced 
by some medications like anticonvulsants, 
antiviral drugs, anti-HIV medications and others. 
This takes part in liver cells at the level of cyto-
chrome P450. 
 Under higher calcium concentrations the 
PTH turns 25(OH)D into 24.25(OH)D, with mini-
mal biological activity. In very high calcium con-
centrations the synthesis of 1.25 (OH)D is 
abruptly slowed down and this inhibits the 
absorption of calcium in the gastrointestinal 
tract, kidneys and bones. 
 PTH is a peptide hormone that regulates the 
metabolism of calcium in the small intestine, kid-
neys and bones, thus contemplating important 
role in the calcium-phosphorus metabolism of 
the body. The hyperfunction of the parathyroid 
glands leads to hypercalciaemia. Hypofunction 
is associated with tetany.
 It can be assumed that PTH presents itself as a 
„hypocrite”. Its intermittent application in low 
doses stimulates the synthesis of bone substan-
ce; in contrast to this, in high doses it accelerates 
the bone metabolism.

 Effects – bones and pleiotropic effects 
 in children and adults
 The main and most important vitamin D 
function is securing the normal growth of the 
bones, as well as, the prevention of osteoporosis 
and rickets. This is realized by the stimulation of 
the bone metabolism, increase of the absorption 
of calcium and phosphorus in the small intestine, 
as well as reverse resorption of calcium in the 
kidneys (Fig. 1).

ВИТАМИН Д –  
ИЗВЕСТНОТО 

И НЕИЗВЕСТНОТО

Торакална Медицина
Том VIII, бр.1

март 2016

обзори

Фиг. 1. Метаболизъм и ефекти на Витамин Д.
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 In osteoblasts 1.25(OH)D stimulates the syn-
thesis of transmembrane ligand of the receptor 
activator of nuclear factor kappa B ligand – 
RANKL. It connects to its receptor, located on the 
preosteoclasts and thus provides their transfor-
mation to differentiated osteoclasts. The osteo-
clasts take part in the calcium and phosphorus 
resorption of the bone mineral substance and 
provide the constant palsma concentration of 
these electrolytes.
 The decreased levels of vitamin D in new-
borns and in children is the reason for rickets 
emergence. If vitamin D is not sufficient, the re-
sorption of minerals by the GIT is decreased, 
which results in decreased mineralization of the 
osteoid – bony deformities, increased sweating, 
loss of appetite, nervousness, annoyance, insom-
nia, hair loss, spasms. If vitamin D is low only 10-
15% of the orally taken, with food, calcium and 
60% of the phosphorus is absorbed. Rickets 
changes are observed when vitamin D is under 
20 ng/dl or 50 nmol/L. Vitamin D enters the 
placenta as 25(OH)D. Its contents in the umbilical 
cord is 70-80% of the maternal plasma 25(OH)D 
levels. In children that were born on term the 
transplacentally transported 25(OH)D provides 
adequate vitamin D levels for the �rst 8 weeks of 
life. Breast-feeding does not secure sufficient 
vitamin D levels. If not regularly exposed to di-
rect sunlight the breast-fed children have increa-
sed risk for vitamin D insufficiency. They are in a 
high risk to develop rickets, in case no supple-
mental treatment with vitamin D is provided.

 В остеобластите 1.25(ОН) Д индуцира екс-
пресията на трансмембранен лиганд на ре-
цептора, активиращ ядрен фактор kB (receptor 
activator of nuclear factor-kB ligand – RANKL). 
Остеобластният RANKL, взаймодейства с ре-
цептора RANK на преостеокластите, стимули-
райки превръщането им в зрели остеокласти. 
Те участват в резорбцията на Са2+ и фосфор 
от костната тъкан за поддържане на нормал-
на плазмена концентрация.
 Намаленото ниво на витамин Д при ново-
родени и деца води до развитие на рахит. В ус-
ловията на Д дефицит намалява резорбцията 
на минерали през ГИТ и намалена минерали-
зация на остеоида, респ. костни деформации, 
повишена потливост, безапетитие, нервност, 
безпокойство, безсъние, опадане на косата. 
Хипокалциемията може да причини спазми. В 
отсъствие на витамин Д само 10-15% от прие-
тия с храната калций и 60% от фосфора се ус-
вояват. Рахитични промени се установяват 
при ниво на витамин Д под 20ng/dl или 
50nmol/L. Витамин Д преминава през пла-
центата под форма на 25(ОН)Д, съдържанието 
му в пъпната връв е 70-80% от нивото на май-
чиния 25(ОН) Д. При доносените деца транс-
плацентарно преминалия 25(ОН) Д е достатъ-
чен да осигури запаси през първите 8 седми-
ци от живота. В кърмата се съдържат мини-
мални количества витамин Д. При липса на ин-
солация, кърмените деца са с повишен риск от 
недостига му и следователно предразположе-
ни към рахит, ако не се провежда заместител-
но лечение с препарат съдържащ  витамин Д.
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Fig. 1. Metabolism and effects of Vitamin D.
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 Повишен риск за развитие на рахит
 - Продължително кърмени деца;
 - Деца на майки с дефицит на витамин  Д;
 - Деца с по-тъмна пигментация на кожата, 
поради повишено съдържание на меланин, 
който ограничава проникването на УВ лъчи и 
синтез на витамин  Д;
 - Използване на слънцезащитни кремове с 
SPF 30, институционализирани деца. 

 При витамин Д-недоимъчния рахит на-
стъпва намаление на нивото на калций в 
кръвта, което стимулира секрецията на ПТХ, 
т.е., вторичен хиперпаратиреоидизъм. Пови-
шава се остеокластната активност. В резултат 
на това се повишава нивото на калция в кръв-
та, но за сметка на намаляване на отлагането 
на хидроксиапатитни кристали и костната ми-
нерална плътност. Успоредно с това се пови-
шава излъчването на фосфати и аминокисе-
лини през бъбрека. От свръхактивираните 
остеобласти се отделя ензима алкална фосфа-
таза (АФ) и неговите нива нарастват в кръвта 
от умерени до много високи нива. АФ е един 
от най- чувствителните показатели за активен 
рахитичен процес. Нормализира се при пъл-
но оздравяване на рахита.
 Ацидозата от натрупаните кисели продук-
ти от костното разграждане, както и хипокал-
циемията, водят до нарушена функция на Цен-
тралната и Вегетативната нервна система.Тя 
се характеризира с повишена възбудимост, 
раздразнимост, неспокойствие, смущение в 
съня, обилни изпотявания, намален мускулен 
тонус. Съществува обратна корелационна 
зависимост между нивата на витамин Д и ин-
декса на телесна маса (ИТМ). При наднормено 
тегло и затлъстяване много по-често има де-
фицит на витамин Д и по-висок риск за разви-
тие на рахит.
 Симптоми на рахит в детска възраст: 
 - неспокоен  сън  и вегетативна дистония – 
повишено изпотяване;
 - снижен мускулен тонус – засягането на 
коремните мускули (“жабешки корем”);
 - костна система – най-изразено в бързо-
растящите кости (череп, предна част на реб-
рата, метафизи на дълги тръбести кости). През 
първите 6 месеца най-силно се засяга черепа 
под формата на краниотабес – голяма фонта-
нела, размекване на костите и шевовете на че-
репни кости като „топка пинг-понг”. Друг ра-
нен белег е „рахитичната броеница” в резултат 
от отлагането на остеоид на границата хру-
щялна/костна част на ребрата. В долната част 
на гръдния кош се появява хлътване – Харисо-
нова бразда. Гръдният кош се деформира, 
разширява се и долната част придобива кам-
бановидна форма, или обущарски гръден  
кош. Измененията в дългите тръбести кости 
най-често засягат горните крайници, по-ряд-
ко долните. Характерни са така наречените 
рахитични гривни, поради отлагане на остео-
ид в дисталната част на лъчевата и лакътната 
кости. Поради намаления мускулен тонус при 

 Increased risk for rickets 
 - Long duration of breastfeeding;
 - Children, whose mothers have vitamin D in-
sufficiency;
 - Children with dark pigmentation of skin, be-
cause of high levels of melanin. This may prevent 
the penetration of the UV rays and vitamin D 
synthesis;
 - The application of sun-protecting creams 
(SPF 30), institutionalized children.
 In vitamin D-de�ciency rickets there are low 
levels of calcium that stimulate the secretion of 
PTH thus secondary hyperparathyreoidism 
emerges. The osteoclast activity grows up and 
increases calcium blood levels but at the expen-
diture of the bone mineral matter and lowered 
deposition of hydroxyapatite crystals. Simulta-
neously intensi�ed excretion of phosphates and 
amino acids through the kidneys is observed. 
The overstimulated osteoclasts secrete the enzy-
me alkaline phosphatase (AP), leading to mode-
rate or even very high values of its blood concen-
tration. AP is one of the most sensitive indicators 
for an active rickets process. It turns back to 
physiological levels under complete rickets 
recovery.

 Hypocalcemia, as well as, the acidosis that 
occurs as a result of the accumulation of the acid 
products from the bone matter degradation, 
causes abnormal functioning of the central and 
the autonomous nervous system. It is characteri-
zed by hyperreactivity, irritation, nervousness, 
sleep disorders, profuse sweating, muscular 
hypotonia. A reverse correlation between 
plasma vitamin D levels and the BMI could be 
noticed. A higher risk of vitamin D de�ciency and 
rickets exists in overweight and obese subjects. 

 Symptoms of rickets in childhood:
 - Disrupted sleep and vegetative dystonia (pro-
fuse sweating);
 - Muscular tonus (decreased muscle tonus) – 
if abdominal muscles are affected a “frog belly” 
develops;
 - Bones – the rapidly proliferating bones (skull, 
the anterior part of the ribs, the metaphysis of the 
long bones are affected). In the �rst 6 months, 
mostly engaged are: the skull, resulting in the so 
called craniotabes (enlarge fontanelle), softening 
of the bones and sutures of the bony skull leading 
to a “ping-pong” appearance. Another early mar-
ker is the “rickets rosary” as a result of the depo-
sition of osteoid along the border cartilage/bony 
part of the ribs. A concavity appears at the lower 
part of the thorax, known as the Harrison's sulcus. 
The thorax changes its form to a bell-shaped 
outlook, or becomes a shoemaker thorax. The 
changes of the long bones more commonly 
affect the upper, in comparison to the lower 
limbs. A typical �nding is the well-known rickets 
bracelets, which are formed because of the 
deposition of osteoid in the distal part of the 
radius and elbow. The vertebral column is often 
deformed because of the hypotonia during tod-
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dling. For the same reason the lower limbs and 
pelvis could be engaged. Scoliosis, kyphosis, �at 
feet deformity, O or X-legs may occur (Fig. 2 and 
Fig. 2.1).

 In adults vitamin D de�ciency is associated 
with osteomalacia – soft bones. Vitamin D de�-
ciency slows down the metabolism of the bones 
which is a precondition for the decrease of the 
bone mineral matter and softening of the bones. 
The pathogenesis in adults is the same as in 
children but as the metaphysis are already closed 
no deformities of the bones could be observed. 
The main symptoms are: abrupt bone pains, that 
are often mistaken for �bromyalgia; muscle 
weakness; frequent falls; micro fracture in the 
Looser zones (these affect both sides of the bo-
nes and are symmetrical, the typically engaged 
zones are the neck of the femur, scapulae, os pu-
bicum, the ribs and spine).
 The pleiotropic effects of vitamin D 
 Vitamin D stimulates the innate immunity, 
has a strong immunomodulating effect. Vitamin 
D receptor is established in different cells of the 
myeloid and lymphoid cell lines, in the antigen 
presenting cells – the dendritic cells and macro-
phages. For an example, under infection when 
monocytes and macrophages are stimulated, 
the expression of vitamin D receptor VDR, and 
the activity of α-hydroxylase is increased. This 
leads to a high transformation of 25(OH)D to 
1.25(OH)D which stimulates the production of 
endogenous antibiotics. These are known as 
antimicrobial peptides (cathilicidins), and are fo-

прохождането настъпват деформации в гръб-
начния стълб, долни крайници, таз, кифоза 
сколиоза, плоскостъпие, О- или Х- крайници 
(Фиг. 2 и Фиг. 2.1). 

 При възрастни витамин Д дефицита води 
до остеомалация – меки кости, намалява ме-
таболизма в костта, което създава условия за 
намаляване на минералната съставка и раз-
мекване на костта. Патогенетичният механи-
зъм е като в детска възраст, но при възрастни-
те метафизарните плочки са затворени, пора-
ди което не се наблюдават деформации на 
костите. Основни симптоми са стрелкащи 
костни болки, които се интерпретират по-
грешно като фибромиалгия; слабост на муску-
латурата; чести падания; микрофрактури в Лу-
зерови зони – двустранни симетрични с ти-
пични места шийка на бедрена кост, скапули, 
срамни кости, ребра и прешлени. 
 Плейотропни ефекти на  Витамин Д
 Витамин Д повишава вродения имунитет, 
има мощен имуномодулиращ ефект. Рецептор 
за витамин Д е установен в различни клетки на 
лимфоидната и миелоидната тъкан, антиген-
презентиращите клетки – дендритни клетки и 
макрофаги. Например, когато са стимулирани 
моноцитите и макрофагите при инфекции в 
тях нараства експресията на витамин Д рецеп-
тора – VDR и на 1алфа хидроксилазата. В ре-
зултат на това големи количества от постъпи-
лият 25(ОН)Д  се трансформира  в 1.25(ОН) Д , 
повишава се продукцията на ендогенни анти-
биотици наречени антимикробни пептиди 
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Фиг. 2. Основни промени при рахит в детска възраст. Fig. 2. Major changes in rickets in childhood.

Фиг. 2.1. Дефицит на Витамин Д в детска възраст – 
костни промени при рахит.

Fig. 2.1. Vitamin D de�ciency in childhood – 
bone changes in rickets.
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(кателицидин и др.) в човешки моноцити, неу-
трофили и епителни клетки, който разрушава 
инфекциозния агент. Локалното производ-
ствo на 1.25(ОН) Д има също имуномодулатор-
на роля (16).
 Дефицитът на 25(ОН)Д оказва влияние на 
СD8 Т клетъчния имунитет при остри вирусни 
и бактериални инфекции. Физиологични нива 
на 25(ОН) Д инхибират репликацията на ХИВ 
чрез стимулиране на автофагията в човешки 
макрофаги. Много добър ефект от добавяне 
на витамин Д се отчита при лечение на болест-
та на Крон, множествена склероза, остеоарт-
рит.
 Витамин Д повишава секрецията на инсу-
лин. В бета клетките на панкреаса е открит  ви-
тамин Д рецептор, взаимодействието с хор-
мона е свързано със стимулация на синтез-
ните процеси, включително на инсулин, осо-
бено при повишени нужди – стрес, нарушен 
въглехидратен толеранс, захарен диабет тип 
2. Калцият е добре известен стимулатор на 
инсулиновата секреция, което предполага, че 
нарушеният калций в островите с дефицит на 
витамин Д ще доведе до промени в инсулино-
вата секреция (3). Ниското ниво на витамин Д 
намалява синтеза и секрецията на инсулин и 
намалява глюкозния толеранс (4). 
 Ин витро проучвания показват, че серум-
ните нива на 25(ОН)Д влияят на цитокиновия 
профил. Те инхибират проинфламаторните 
цитокини – Il-6, CRP, INF, TNF, Il-17 и др. Имат 
отношение към инсулиниовата резистент-
ност, която е основен патогенетичен механи-
зъм на метаболитния синдром и яйчниковата 
поликистоза. Недостигът на 25(ОН)Д води до 
супресия на РРАR-гама рецептора, което за-
дълбочава инсулиновата резистентност (34).
 Витамин Д регулира артериалното наля-
гане (АН) – системата РААС има важно значе-
ние в регулация на АН. Ренинът способства 
превръщането на Aнгиотензиногена до Анги-
отензин 1, АСЕ  го превръща в Ангиотензин 2 – 
един от най-мощните вазоконстриктори, кой-
то стимулира секрецията на Алдостерон, по-
вишаващ резорбщията на вода и натрий в дис-
талния тубул на бъбрека. Намаленото ниво на 
витамин Д намалява експресията на гена, ко-
диращ рениновия синтез, чрез взаимодей-
ствие с витамин Д рецептор. Намаление на 
контрактилитета на сърцето се наблюдава 
при животни с дефицит на витамин Д (33).Това 
може да се дължи на липса на витамин Д, или 
на хипокалциемия и хипофосфатемия. 
1.25(ОН)Д стимулира калциевия ъптейк от 
сърдечните мускулни клетки (27). 1.25(ОН)Д 
инхибира експресията на атриалния натриу-
ретичен фактор, един от малкото гени с нега-
тивен VDRE в неговя промотор (35).
 Витамин Д регулира  минералната обмя-
на. Способства отлагането на калций в денти-
на и в костта, и профилактира остеомалация-
та. Недостигът на витамин Д намалява нивото 
на калций в кръвта и стимулира синтеза, и се-
крецията на паратхормион от ПЩЖ с послед-
ващо костно разграждане. 

und in human monocytes, neutrophils and epi-
thelial cells. They destroy the infectious agents. 
The local production of vitamin D has immuno-
modulating role as well (16).

 The de�cit of vitamin 25(OH)D affects the 
CD8 T-cell immunity under acute viral and 
bacterial infections. The physiological levels of 
25(OH)D inhibits HIV replication, by stimulating 
the autophagy in human macrophages. Vitamin 
D supplementation is of therapeutic bene�t in 
Crohn's disease, multiple sclerosis, osteoarthritis. 

 Vitamin D stimulates the secretion of insulin. 
Vitamin D receptor is found in the beta cells of 
the pancreas. The binding of vitamin D to them 
enhances anabolic processes and stimulates the 
secretion of insulin. It is especially important 
under circumstances that require higher insulin 
levels, as in stress, impaired glucose tolerance, 
diabetes mellitus type 2. Calcium is a well-known 
enhancer of insulin secretion (3), which means, 
that the abnormal calcium levels in vitamin D 
de�cient pancreatic islets may lead to abnormal 
synthesis and secretion of insulin and impaired 
glucose tolerance (4).

 In vitro investigations show that serum 
25(OH)D in�uence the cytokines. They inhibit the 
proin�ammatory cytokines – Il-6, CRP, INF, TNF, Il-
17, and affect the insulin resistance, which is the 
underlying pathogenetic mechanism of the 
polycystic ovary syndrome. 25(OH)D insufficiency 
leads to suppression of the PPAR-γ receptor, 
which increases the insulin resistance (34).

 Vitamin D regulates blood pressure values – 
RAAS is important for the blood pressure control. 
Renin potentiates the synthesis of angiotensin 
from angiotensinogen. The ACE is responsible 
for the conversion of the angiotensin I into 
angiotensin II – one of the most potent vasocon-
strictors that stimulates the secretion of aldoste-
rone and the resorption of sodium and water in 
the distal renal tubules. The lower vitamin D 
levels decrease the expression of the renin gene. 
A compromised myocardial contractility is de-
tected in animals with vitamin D de�ciency (33). 
This may be due to vitamin D insufficiency, as 
well as, due to hypocalciaemia and hypophos-
phataemia. 1.25(OH)D stimulates the calcium 
uptake from the myocardium (27). It inhibits the 
expression of the atrial natriuretic peptide – one 
of the several genes with negative VDRE in its 
promoter  region (35).

 Vitamin D regulates the bone density and bo-
ne metabolism. It potentiates the accumulation 
of calcium in dentine and bones, thus preventing 
from osteomalacia. Vitamin D insufficiency 
lowers blood calcium levels, and stimulates the 
synthesis and secretion of parathormone from 
the PTH glands. Bone degradation ensues.
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 Vitamin D is associated with the regulation of 
the muscular tonus. It stimulates the protein 
synthesis in muscle cells, as well as, the calcium 
in�ux which are important for the muscular 
contraction. Its de�ciency leads to muscular 
weakness and pain.
 The active vitamin D inhibits the proliferation 
and stimulates the differentiation of cells, which 
makes it useful in therapy and prophylaxis of 
ovary carcinoma, breast cancer, tumors of the 
central nervous system, leukaemias, colorectal 
cancer, prostate cancer, and skin diseases – pso-
riasis. Vitamin D regulates genes, responsible for 
antiproliferation, inhibition of angiogenesis, 
both in normal, as well as in malignant tissue, it 
potentiates the differentiation, as well as, apop-
tosis in cancer cells (15).

 Vitamin D stimulates the synthesis of various 
hormones, takes part in the metabolism and cell 
growth. VDR is established in thyreotrophic cells, 
in the cells secreting the growth hormone and 
prolactin. 1.25(OH)D stimulates the TRH and 
potentiates the secretion of TSH, through a 
mechanism, intensifying the synthesis of inostol 
-3-phosphate (31).

 Vitamin D receptor
 The biological active 1.25(OH)D realizes its 
biological activity via an intracellular nuclear re-
ceptor – a speci�c consequence of DNA – a DNA 
binding region. 1.25(OH)D enters the nucleus as 
a heterodimer, formed by the binding of vitamin 
D to its receptor VDR, as well as to X receptor of 
the retinoic acid RXR. The complex 1.25(OH)D 
/VDR/RXR provides the action of the VDR with 
vitamin D regulatory elements of the DNA. By 
this genomic interaction vitamin D modulates 
the expression of speci�c genes in tissues. It is 
performed by inhibition of the cell proliferation, 
and stimulation of cell differentiation and apop-
tosis.

 Non-genomic metabolic effects of vitamin D 
are also found. These are realized via a membra-
ne vitamin D receptor that regulates an intra-
cellular calcium channel.
 Two possible mechanisms of vitamin D bio-
activity are present. In the so-called endocrine 
metabolic pathway the circulating 1.25(OH)D 
enters the tissues and acts intranucleary. In the 
other metabolic pathway an autocrine or para-
crine – 25(OH)D goes into the tissues and enters 

 Витамин Д има отношение към мускулния 
тонус. Той стимулира синтеза на белтъци в 
мускулната клетка и калциевия инфлукс, не-
обходими за мускулното съкращение. Недос-
тигът му се изявява с мускулна слабост и бо-
лезненост.
 Активен витамин Д инхибира пролифера-
цията и стимулира диференциацията на клет-
ките, което го прави ефективен в лечението и 
профилактиката на рака на яйчника, млечна 
жлеза, главен мозък, левкози, колоректален 
рак, рак на простатата, кожни заболявания 
(псориазис) и др. Витамин Д регулира гени, ко-
ито са свързани с антипролиферативен ефект, 
инхибиране на ангиогенезата както в здрава-
та тъкан, така и малигнено променената, по-
вишаване на диференциацията и нарастване 
на апоптозата на раковите клетки (15).
 Витамин Д стимулира синтеза на редица 
хормони, участва в регулацията на обмяната 
и процесите на клетъчния растеж. VDR е уста-
новен в тиреотрофите, растежен хормон и 
пролактин секретиращи клетки. 1.25(ОН) Д 
повишава ТРХ стимулираната ТСХ секреция 
чрез механизъм, включващ продукцията на 
инозитолтрифосфат (31).

 Витамин Д рецептор 
 Биологично активния 1.25 (ОН) Д осъщест-
вява действието си чрез вътреклетъчен ядрен 
рецептор – специфична последователност в 
ДНК – ДНК свързващ участък. Попадналият в 
ядрото 1.25(ОН) Д взаимодейства с хетеро-
димер, който е образуван от витамин Д ре-
цептора – VDR и Х рецептора на ретиноевата 
киселина – RXR. Oбразуваният комплекс, 
1.25(ОН)Д/VDR/RXR, обуславя взаимодей-
ствието на VDR с витамин Д регулаторни еле-
менти в ДНК. По този геномен път витамин Д 
модулира експресията на специфични гени в 
тъканите, инхибирайки клетъчната пролифе-
рация, стимулирайки клетъчната диференци-
ация и апоптоза. 
 Установени бяха и негеномни метаболит-
ни ефекти на витамин Д чрез взаимодействие 
с мембранен VDR, водещ до промени във вът-
реклетъчен калциев канал. 
 Обособяват се 2 механизма на действие на 
витамин Д. При така наречения ендокринен 
метаболитен път, циркулиращият 1.25 (ОН)Д 
попада в тъканите и вътреядрено оказва 
ефектите си. Другият метаболитен път, по ав-
токринен/паракринен път циркулирация, 
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Фиг. 3. Съвременно схващане за действието на витамин D. Fig. 3. Modern understanding of Vitamin D effect.
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25(ОН)Д попада в клетките, където ензима 1-
алфа хидроксилазата катализира превръща-
нето му до 1.25(ОН)Д . Локалната продукция на 
витамин Д в клетките регулира пролифера-
цията, диференциацията и апоптозата в тъка-
ните (1) (Фиг. 3).

 Недостатъчност в популацията –
 рискови фактори за дефицит 
 на витамин Д
 Основните рискови фактори за появата на 
дефицит на витамин Д включват: недоста-
тъчна експозиция на слънчева светлина; не-
адекватен прием с храната (основни източни-
ци са тлъстите риби, яйцата и млякото); за-
тлъстяване; малабсорбция; прием на медика-
менти (антиконвулсанти, антиретровирусни). 
Жените са по-предразположени към хипови-
таминоза Д, съпоставени с мъжете.
 Географската ширина, сезонът (зимата), 
времето от деня (рано сутрин и късно след-
обед), пигментацията на кожата, използва-
нето на слънчева защита (слънцезащитни 
кремове) и запрашеността на средата, са фак-
тори, които могат да повлияят синтеза на ви-
тамин Д в кожата. Възрастните институциона-
лизирани пациенти, децата, урбанизацията, 
етнически фактори (начин на обличане) са 
свързани с намален  контакт с пряка слънчева 
светлина.
 Приложението на слънцезащитни продук-
ти с висок фактор на протекция (SF) може зна-
чимо да намали продукцията на витамин Д в 
кожата. От друга страна, с възрастта и остаря-
ването на кожата, нивата на 7-дехидрохолес-
терола, който е прекурсор на витамин Д, нама-
ляват съществено.
 Затлъстяването е друг рисков фактор за 
дефицит на витамин Д, както са рискови и за-
болявания, протичащи с малабсорбция, като 
целиакия, болест на Crohn, големи оператив-
ни интервенции в областта на стомашно-
чревния тракт с наличие на байпас, муковис-
цидоза и др.
 Пациенти с бъбречна недостатъчност съ-
що често имат дефицит на витамин Д поради 
загуба на 25(ОН)Д с урината и намален синтез 
на калцитриол.
 Продължителната употреба на антикон-
вулсанти е свързана с повишена експресия на 
ензима CYP24 и инактивиране на калцитрио-
ла, докато антиретровирусните медикаменти 
ускоряват превръщането на 25(ОН) Д в калци-
триол и разграждането му (Фиг. 4).

the cells, where 1-α-hydroxylase catalysis its 
hydroxylation into the active 1.25(OH)D. The 
local synthesis of vitamin D in cells regulates cell 
proliferation, differentiation and apoptosis of 
tissues (1) (Fig. 3).

 Vitamin D insufficiency 
 in human population – 
 risk factors
 The main risk factors for vitamin D de�ciency 
are inadequate sunlight exposition, inadequate 
food intake (the main sources of vitamin D in 
food are fatty �sh, eggs, milk), obesity, malab-
sorption, some medications (anticonvulsants, 
antiretroviral agents). Women are more prone to 
vitamin D hypovitaminosis, compared to men.

 The altitude, season (winter), daytime (early 
in the morning, or late in the afternoon), the 
pigmentation of the skin, the application of 
sunlight protecting creams, are among the fac-
tors that can in�uence the synthesis of vitamin D 
in skin. The hospitalized adult patients, children, 
urbanization, the ethnicity factors (way of 
dressing) are associated with diminished contact 
to direct sunlight.

 The application of sun-protecting products 
with high protection levels (SF), may signi�cantly 
reduce vitamin D synthesis in skin. On the other 
hand the process of skin ageing, decreases es-
sentially the levels of the precursor of vitamin D – 
7-dehydrocholesterol. 

 Obesity is another risk factor for vitamin D 
de�ciency. It can also be often associated with 
malabsorption disorders, such as coeliac disease, 
Crohn's disease, large operative interventions of 
gastro-intestinal tract, creating bypasses, cystic 
�brosis.

 Patients with chronic renal insufficiency also 
suffer from vitamin D de�ciency, as they lose 
large amounts of 25(OH)D through the urine, 
and have decreased synthesis of calcitriol.
 The long term application of anticonvulsants 
increases the enzyme CYP24 expression and 
deactivates calcitriol; in contrast the antiretro-
viral therapy accelerates the turnover of 25(OH)D 
in calcitriol and its degradation (Fig. 4).
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Фиг. 4. Ниво на Витамин Д. Fig. 4. Vitamin D levels.

НИВО НА ВИТАМИН Д
25 HYDROXY D

дефицитно оптимално
третиране 

на рак и сър-
дечна болест

излишък

<50
ng/ml

50-70
ng/ml

70-100
ng/ml

>100
ng/ml

умножете ng/ml по 2.5 за да получите nmol/l

LEVEL OF VITAMIN D
25 HYDROXY D

de�cit optimal
therapy of 
cancer and 

cardiac disease
surplus

<50
ng/ml

50-70
ng/ml

70-100
ng/ml

>100
ng/ml

multiply ng/ml by 2.5 to receive nmol/l



69

 Diseases with vitamin D 
 de�ciency

 Osteomalacia and osteoporosis 
 Vitamin D plays a major role in the balance of 
bone resorption and synthesis. The stimulated 
absorption of calcium in the gastrointestinal 
tract provides its normal plasma levels in the 
extracellular space and supplies its optimal 
ranges for bone mineralization. Vitamin D 
modulates the activity of osteoblasts and 
osteoclasts. A lot of studies demonstrate low 
vitamin D levels in patients with fractures of the 
column of femur (18). Vitamin D de�ciency may 
be the reason for a secondary hyperparathyroi-
dism and accelerated bone resorption, which 
engraves osteomalacia. A high risk of falls is ob-
served (13). The adequate supplementation with 
the vitamin lowers substantially the fracture risk 
(24). This explains its application for primary and 
secondary prophylaxis and treatment.

 Primary hyperparathyroidism
 (PHPT)
 In many countries vitamin D is added to the 
baseline treatment and after that a clinical reeva-
luation is performed. Most of the patients are fol-
lowed up and surgical intervention is rarely per-
formed. In most of the cases with primary hyper-
parathyroidism there are low normal vitamin D 
levels. This leads to increase of the markers of bo-
ne turnover and lowers mineral density. The clini-
cal signs and symptoms associated with the pri-
mary hyperparathyroidism subside after vitamin 
D supplementation. Higher values of PTH in 
PHPT associated with lower vitamin D concentra-
tions –  <30 ng/ml.
 Secondary hyperparathyroidism 
 (SHPT)
  SHPT – the progressive loss of renal paren-
chyma and function results in many changes of 
the mineral metabolism. Even in the second 
stage of the chronic kidney disease with glome-
lural �ltration rate – 70ml/min/1.73m2 there is a 
slight decrease of 25 (OH)D levels because of the 
lower synthesis of α-hydroxylase. The reason for 
this may be attributed to the fact that the lower 
�ltration rate, decreases the quantity of the 
�ltered 25(OH)D and it cannot reach the proxi-
mal tubules. The retention of phosphates direct-
ly inhibits the synthesis of calcitriol. The incre-
ased FGF23 indirectly inhibits its synthesis. There 
is resistance of bone mineral matter to PTH that 
leads to its increase.
 Vitamin D de�ciency is more commonly met 
in this group of patients in comparison to the 
general population. The progression of the chro-
nic kidney disease decreases VDR density. Its 
de�ciency suppresses the inhibitory effect of 
vitamin D on the synthesis of PTH. The hyper-
plasia of the parathyroid glands lowers VDR den-
sity, which is especially demonstrated in nodular 
hyperplasia. 
 Calcitriol de�ciency decreases the expression 
of VDR mRNA. Hypocalciemia also suppresses 

 Заболявания, протичащи с Витамин Д
 дефицит

 Остеомалация и остеопороза
 Витамин Д играе ключова роля в баланса 
костно разграждане / костно формиране. 
Чрез повишена резорбция на калций в ГИТ се 
осигурява нормалното му ниво в екстрацелу-
ларното пространство, необходимо за мине-
рализацията на костите. Витамин Д модулира 
активността на остеобластите и остеоластите. 
Редица проучвания демонстрират ниски нива 
на витамин Д при пациенти с фрактури на бед-
рена шийка (18). Дефицитът на Витамин Д 
води до вторичен хиперпаратиреоидизъм и 
ускорена костна резорбция, което задълбо-
чава остеомалацията. Налице е повишен риск 
от падания (13). При адекватна субституция 
този риск намалява, като намалява и фрактур-
ния риск (24). Затова витамин Д се използва за 
първична и вторична профилактика и за лече-
ние.
 Първичен хиперпаратиреоидизъм
 (ПХПТ) 
 В много страни по света се включва Вита-
мин Д и едва след това се прави преоценка на 
поведението. Повечето болни остават под на-
блюдение и не се стига до хирургично лече-
ние. В повечето случаи на лек ПХПТ се уста-
новява ниско нормално ниво на витамин Д, 
което се свързва с по високи маркери на кост-
ния търновер и по-ниска костна маса. Клини-
ката и тежестта на ПХПТ намаляват след пови-
шаване приема на витамин Д. При по-високи 
стойности на ПТХ при ПХПТ болните са с дефи-
цит на витамин  Д – 25(ОН)Д под 30ng/ml.

 Вторичен хиперпаратиреоидизъм
 (ВХПТ)
 Прогресивната загуба на бъбречната маса 
и функция води до редица вторични промени 
в минералния метаболизъм. Още във втори 
стадий на хронично бъбречно заболяване 
(ХБЗ), при гломерулна филтрация под 70ml/ 
min/1.73m2/, настъпва леко намаление на 
25(ОН)Д, дължащо се на намалена продукция 
на 1-алфа хидроксилаза, намалена гломерул-
на филтрация с намалена филтрация на 
25(ОН)Д. За да достигне до проксимален ту-
бул, фосфатната ретенция директно намалява 
синтеза на калцитриол и индиректно чрез 
увеличаване нивото на FGF23. Налице е ске-
летна резистентност към ПТХ, което води до 
повишаването му. 
 Дефицитът на витaмин Д е по-често сре-
щан при тези пациенти в сравнение с общата 
популация. Прогресията на ХБЗ води до нама-
ляване на броя на VDR. Дефицитът му води до 
резистентност към инхибиторния ефект на 
витамин Д върху синтеза на ПТХ. Хиперпла-
зията на паращитовидните жлези води до на-
малена плътност на VDR, особено изразено 
при нодуларната хиперплазия.
 Дефицитът на калцитриол намалява екс-
пресията на VDR mRNA. Хипокалциемията съ-
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що намалява експресията както на VDR, така и 
на CaR. Достатъчното ниво на калцитриол up-
регулира своя собствен рецептор в различни 
тъкани. Този ефект имат и селективните акти-
ватори на VDR. Калцимиметиците също up-
регулират VDR.
 Хипертиреоидизъм
 Той е свързан със значителна промяна в 
костната и минерална обмяна и в обмяната на 
витамин Д, особено когато е нелекуван. Наб-
людава се ускорено развитие на остеопороза, 
както и съпътстваща остеомалация. Хиперти-
реоидизмът пряко повишава костното ремо-
делиране. При жени след менопаузата и при 
възрастни пациенти доминира костната ре-
зорбция и редукция на костната минерална 
плътност, което повишава фрактурния риск. 
При хипертиреоидизъм нараства конверси-
ята на холекалциферол в 25(ОН)Д между 2.5 и 
8 пъти. При активна Базедова болест нивата на 
25(ОН)Д са ниски поради повишения кли-
рънс и изчерпване на депата. Повишените ни-
ва на тиреоидни хормони супресират 25-хид-
роксилазата, 1-алфа хидроксилазата и нама-
ляват синтеза на калцитриол.
 Хипотиреоидизъм
 При хипотиреоидизма е намалена резор-
бцията на калций в ГИТ, намален е и синтеза на 
витамин Д в кожата. 
 Хиперкортизолизъм
 Излишъкът на глюкокортикоиди води до 
костна загуба и повишен риск от фрактури. 
Основни механизми са директно подтискане 
на остеобластите и костното изграждане, по-
вишаване на костната резорбция, понижена 
калциева резорбция в червата. Глюкокорти-
коидите подтискат 1-алфа хидроксилазата и 
намаляват нивото на активния метаболит на 
витамин Д. Причиняват затлъстяване, което 
води до намалени нива на циркулиращ вита-
мин Д.
 Захарен диабет тип 1
 Касае се за автоимунен инсулит при гене-
тично предразположени лица. Върху имун-
ните клетки са открити витамин Д рецептори, 
което допуска хипотезата за участието му при 
автоимунните заболявания. Витамин Д има 
протективен ефект по отношение на бета 
клетката – стимулира Т-супресорите и инхи-
бира Т-медиирания клетъчен имунитет. Вза-
имодейства с имунните клетки и засяга про-
дукцията на цитокини, стимулирайки продук-
цията на протововъзпалителни цитокини. 
Няколко Европейски клинични проучвания 
показват връзката от суплементация с високи 
дози Витамин Д и намаления риск от развитие 
на захарен диабет тип 1 (16).
 Захарен диабет тип 2
 Витамин Д осъществява ефекта си върху 
бета клетката директно – хормонален ефект 
чрез 1.25(ОН)Д, и индиректно по паракринен 
и автокринен механизъм чрез 25(ОН)Д и ин-
трацелуларен синтез на 1.25(ОН)Д. Стимулира 
се чрез калциевия метаболизъм при инсули-
новата секреция и експресията на инсулино-

VDR and calcium receptor density. The adequate 
calcitriol levels upregulate its own receptor in 
various kinds of tissues. The same is the effect of 
the application of the selective VDR agonists. The 
calimimetics also upregulate VDR.

 Hyperthyreoidism 
 It leads to substantial changes in calcium-
phosphorus metabolism as well as vitamin D 
metabolism, especially if left untreated. An 
accelerated osteoporosis and osteomalacia 
develop. Hyperthyreoidism directly increases 
the bone remodeling. In menopausal women 
and in elderly patients a predominance of bone 
resorption and reduction of bone mineral den-
sity occurs. This increases the fracture risk. The 
conversion of cholecalciferol into 25(OH)D is 
accelerated between 2.5 – 8 fold. In Grave's di-
sease 25(OH)D levels are low due to the rapid 
clearance and storage depletion. The increased 
plasma levels of the thyroid hormones suppress 
25 hydroxylase and 1-α-hydroxylase, thus dimi-
nishing the synthesis of calcitriol. 

 Hypothyreoidism 
 The resorption of calcium in the gastrointesti-
nal tract is suppressed, the synthesis of vitamin D 
in the skin is also lowered.
 Hypercorticism 
 The excess of glucocorticoid hormones leads 
to bone substance loss and increased fracture 
risk. The main mechanisms for this is the direct 
depression of the osteoblasts and the bone syn-
thesis; stimulation of bone resorption; suppres-
sed calcium absorption in the small intestine. 
Glucocorticoids inhibit 1-α-hydroxylase activity 
and thus decrease the concentration of the 
active form of vitamin D. Their excess results in 
obesity, which further decreases, circulating vita-
min D levels.
 Diabetes mellitus type 1 
 It is an autoimmune insulinitis, emerging in 
people with genetic predisposition. Vitamin D 
receptors are detected on the cell surface of the 
immune cells, which may prove the hypothesis 
that vitamin D may be responsible for auto-
immune disorders. Vitamin D is protective, regar-
ding the beta cells of the pancreas, stimulates 
the T-suppressors and inhibits the T mediated 
cell immunity. It interacts with the immune cells 
and in�uences the production of cytokines, 
stimulating the synthesis of anti-in�ammatory 
cytokines. Several European clinical trials con-
�rm that supplementation with vitamin D enric-
hed diet, decreases the risk for diabetes type 
1(16). 
 Diabetes mellitus type 2 
 Vitamin D acts directly upon the beta cells – 
through a hormonal effect by 1.25(OH)D and 
indirectly in a paracrine/autocrine mechanism 
by 25(OH)D and an intracellular synthesis of 1.25 
OHD. The secretion of insulin is facilitated by 
stimulation of the calcium metabolism. The ex-
pression of vitamin D receptor is also increased, 
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which improves the glucose transport and 
insulin metabolic effects. The vitamin D receptor 
polymorphism is closely associated with the 
insulin resistance, insulin secretion and fasting 
blood glucose levels. The increase of 25(OH)D 
levels with 10 nmol/l among patients with pre-
diabetes, lowers the risk of diabetes  with 21% in 
men and 27% in women (10). The low levels of 
vitamin D in diabetes type2 patients may poten-
tiate the glucose intolerance.

 Obstructive sleep apnea 
 The syndrome of obstructive sleep apnea 
(SOSA) is de�ned as a compilation of clinical 
symptoms that are result of an intermittent, 
repetition of limited or absent air�ow via the 
upper respiratory tract during sleep. If total ab-
sence of conductivity through the upper respira-
tory tract occurs and no air�ow is detected, the 
event is described as an apnea, if partial obstruc-
tion accompanied by a limited air�ow develops, 
the event is described as a hypopnea (5). Obs-
tructive apnea is associated as a total absence of 
air�ow for more than 10 sec. The latter is asso-
ciated with respiratory movements of the thora-
cic cage and abdomen, despite of which a desa-
turation of more than 4 % is present. In contrast 
hypopneas are characterized by 50% limitation 
of the air�ow from the baseline, and have the 
same criteria, regarding the duration, sleep frag-
mentation and level of desaturation. Microarou-
sals can often be observed during apneas and 
hypopneas, which destroy the normal sleep 
architecture.

 SOSA is the commonest sleep disordered 
breathing that is associated with serious cardio-
vascular, metabolic, hormonal and in�ammatory 
disorders. It may have negative consequences 
on the bony metabolism. Data presents the asso-
ciation SOSA – bone metabolism and structure, 
or even fracture risk (6, 8, 30). This demands a 
more thorough review of the OSA distribution 
and osteoporosis prevalence.

 The pathophysiological mechanisms of SOSA 
that may re�ect the bone biology are: hypoxia, 
insomnia, sleep loss, circadian rhythm abnorma-
lities of many hormones, increased sympathetic 
activity, changes in the secretion of melatonin, 
lowering of testosterone levels, changes in the 
somatotropic and thyrotropic chain, stimulation 
of leptin synthesis. Circadian rhythm is typical for 
all the protein coding genes (17, 23).

 The hypothalamic suprachiasmatic nucleus 
(SCN) takes a central role. It is the place that de-
tects dark/light difference in order to synchro-
nize its own bioactivity, and thus to orchestrate 
the cognitive, behavioral and cell rhythm in day 

вия рецептор, което подобрява глюкозния 
транспорт и улеснява инсулиновото дейст-
вие. Полиморфизмът във витамин Д рецепто-
ра (VDR) се свързва с инсулиновата резистент-
ност, инсулиновата секреция и кръвната 
захар на гладно. Повишаване нивата на   
25(ОН)Д с 10nmol/L при пациенти с преддиа-
бет, намаляват риска за развитие на диабет 
значимо – с 21% за мъжете, и 27% за жените 
(10). При наличие на ЗД тип 2 ниските нива на 
витамин Д могат да влошат въглехидратния 
толеранс.
 Синдром на обструктивна сънна апнея  
 Синдромът на обструктивната сънна ап-
нея (СОСА) се дефинира като съвкупност от 
симптоми вследствие на интермитентно, пов-
тарящо се ограничение и/или пълно прекъс-
ване на въздушния поток през горните диха-
телни пътища (ГДП) по време на сън. При пъл-
на непроходимост на ГДП и липса на възду-
шен поток се говори за апнея, а при частична 
обструкция с намаляване на напречното сече-
ние на лумена на ГДП, съпроводено с хипо-
вентилация, се касае за хипопнея (5). Обструк-
тивната апнея се определя като липса на оро-
назален въздушен поток за повече от 10 се-
кунди и десатурация поне 4%, при продължа-
ващи дихателни движения на гръдния кош и 
корема. За разлика от обструктивната сънна 
апнея, обструктивната хипопнея представля-
ва намаляване на оро-назалния въздушен 
поток с 50% от нормалния при същите изиск-
вания за продължителност, десатурация и 
фрагментиране на съня. По време на тези 
нарушения са възможни микро събуждания 
(arousal), които нарушават архитектониката 
на съня. 
 СОСА е най-честата форма на нарушение 
на дишането по време на сън, свързана е с 
множествени сърдечно-съдови, метаболит-
ни, хормонални и възпалителни разстройст-
ва, и може да има неблагоприятни ефекти 
върху костите. Данните сочат връзка между 
СОСА и нарушения на костния метаболи-
зъм/архитектoника, включително и висок 
риск от фрактури (6, 8, 30).  Ето защо е важно да 
се разбере по-добре връзката между проти-
чането на СОСА и увеличаване на остеопоро-
зата.
 Патофизиологичните механизми при  
СОСА, чрез които може да бъде засегната  
костната биология са хипоксията, промене-
ната архтектоника на съня, нарушение на 
циркадните ритми на много хормони, пови-
шения симпатикусов тонус, промени в мела-
тониновата секреция, намаление в нивото на 
тестостерона, промяна в соматотропната и 
тиреотропна ос, повишаване на  лептина и др. 
Всички протеин-кодиращи гени показват  
циркадните ритми в транскрипцията (17, 23).
 Централно място заема супрахиазмалното 
ядро (SCN), разположено в хипоталамуса. Хи-
поталамусът регулира процесите на сън/бо-
дърстване, глад/ситост, размножаване и др. В 
SCN се получава информация за промяната 
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светло/тъмно, за да синхронизира своята соб-
ствена дейност и да дирижира поведенчески, 
физиологични и клетъчни ритми през деня и 
през нощта, включително и цикъла сън/бо-
дърстване (9, 14, 21, 29). 
 SCN комуникира и се синхронизира с часо-
ви гени (BMAL1, CLOCK, Период 1 и 2 –  PER1 и 
PER2, Cryptochrome 1 и 2 – Cry1 и Cry2), разпо-
ложени централно и в периферията чрез пре-
ки невронни връзки и хормонални сигнали 
(като мелатонин и кортизол), също и регули-
ране на телесна температура (2, 11). Часови ге-
ни са били идентифицирани в почти всички 
клетки на тялото, включително и в костните 
клетки (PER1, Рег2, Cry1 и BMAL1 в остеоблас-
ти) (12); Cry2, PER1, Рег2, и BMAL1 в остеоклас-
тите (11)), което допринася за ритмичност на 
множество физиологични процеси чрез регу-
лиране на генната експресия (12, 25, 26) (Фиг. 5).

and nighttime, including the sleep/wake cycle. 
(9, 14, 21, 29).

 SCN regulates and synchronizes clock genes 
(BMAL1, CLOCK, Period 1 and 2 – PER1 PER2, 
cryptochrome 1 and 2 – Cry 1 and Cry 2. These 
genes have both central and peripheral distribu-
tion via neuronal and hormonal pathways (mela-
tonin and cortisol, for an example), as well tem-
perature homeostasis (2, 11) Clock genes are 
identi�ed in almost all body cells, including the 
bones (PER1, PER2, Cry 1 and BMAL1 of osteo-
blasts (12), Cry2, PER1, PER2 and BMAL1 may also 
be found in osteoclasts) (11), which provides the 
rhythmicity of regulation of many physiological  
processes via gene expression regulation (12, 25, 
26) (Fig. 5).
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Фиг. 5. Връзка между ЦНС и костен метаболизъм (29).
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 Liguori et al., stated that the severity of SOSA 
is associated with 25(OH)D de�ciency in men (19, 
22). They de�ne OSA as a risk factor for vitamin D 
de�ciency. Hypoxia is suspected, as the main 
pathological trigger as it changes vitamin D pro-
tein binding levels – VDBP.

 Chakhtoura et al. presented a 41-year old 
man with obesity and SOSA. Osteoporosis and 
bilateral atraumatic pathological fractures of the 
ribs were diagnosed (7).
 Goswami et al., investigated 3000 men with 
SOSA (32). They found out that the low levels of 
25(OH) D <20 ng/dl correspond to a severer form 
of SOSA (AHI>30). This is accompanied by a 
severe obesity – BMI >30, and a larger neck 
circumference. Vitamin D de�ciency may also be 
found in patients without severe SOSA and 
obesity. A reverse proportonality is established 
between the high concentration of the in�am-
matory cytokines and vitamin D levels. The low 
vitamin D levels may be associated with SOSA 
pathogenesis (30).

 Noninvasive ventilation in patients with sleep 
breathing disorders increases 25(OH)D levels 
and improves quality of life, diminishes the frac-

 Liguori и сътрудници съобщават, че тежест-
та на сънната апнея се асоциира с дефицит на 
витамин Д (25(ОН)Д) сред мъжете (19, 22). Ав-
торите изказват мнение че СОСА представ-
лява рисков фактор за дефицит на Витамин Д. 
Основен патогенетичен фактор е хипоксията, 
която променя нивото на витамин Д свърза-
ния протеин – VDBP.
 Chakhtoura и сътрудници (7) съобщават за 
41г. мъж със затлъстяване, сънна апнея и ос-
теопороза, с двустранни нетравматични фра-
ктури на ребра.
 Проучване на Goswami и сътрудници (32) 
при над 3000 мъже със сънна апнея съобща-
ват за асоциация на ниските нива на 25(ОН) Д 
(под 20 ng/dl) с по-тежка степен на СОСА (АНI 
над 30 за час), което се обяснява със затлъстя-
ването – ИТМ над 30 и обиколката на шията. 
Дефицит на витамин Д се установява и при 
пациенти без затлъстяване, и тежка сънна ап-
нея. Повишените нива на възпалителните ци-
токини са в обратна пропорционална зави-
симост от нивата на витамин Д. Ниските нива 
на витамин Д участват в патогенезата на СОСА 
(30).
 Приложението на неинвазивна вентила-
ция при пациенти с дихателни нарушения по 
време на сън води до повишаване нивата на 
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Fig. 5. Relationship between bone metabolism and CNS (29).
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25(ОН)Д, подобряване качеството на живот, 
намаляване на фрактурния риск и тежестта на 
сънна апнея (намаляване на AHI) (19).
 Трайна тенденция в световен мащаб сред 
населението е повишаване на телесното тегло 
и затлъстяването. Повече пациенти са  изло-
жени на риск, както за СОСА, така и за остеопо-
роза. Важно е да се определи връзка между те-
зи две заболявания, да се разберат биологич-
ните процеси, които ги свързват, да установят 
подходящ скрининг и интервенции за намаля-
ване на заболеваемостта, смъртността и раз-
ходите свързани с СОСА/остеопороза. Устано-
вен при пациенти със СОСА е дефицит на вита-
мин Д, което води до намален мускулен тонус 
и повишена склонност към падания, повиша-
ва се фрактурния риск и се влошава допълни-
телно качеството на живот. Все още не е дока-
зано дали ниските нива на витамин Д не участ-
ват активно в патогенезата на СОСА и пред-
стои този възможен механизъм да бъде про-
учен в бъдеще. 

ture risk, as well the severity of OSA  and AHI (19).

 There is a strong trend of overweight and 
obesity worldwide. Most of the patients are 
exposed to both risk of SOSA and osteoporosis. It 
is important to determine the association bet-
ween these pathological conditions, and to es-
tablish the possible biological processes that 
contribute to them. It is very important in thera-
py to look for screening and interventional pro-
cedures that may decrease the prevalence, 
mortality and costs related to SOSA/osteo-
porosis. Vitamin D de�ciency in SOSA patients is 
often encountered. This leads to muscle hypo-
tonia, an increased tendency for falling down 
and fracture risk. All these abnormalities in�u-
ence the quality of life. Whether vitamin D 
de�ciency may be a risk factor for SOSA or vice 
versa is not currently established leaving a 
perspective for the future.
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