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Vitamin D takes part in the regulation of 
the mineral metabolism, but also in many 

other processes like inflammation, car-
diovascular diseases, immunomodulation 
etc. The development of chronic renal fail-
ure is accompanied by decreased synthe-
sis and insufficiency of active vitamin D 

and is a reason for application of active vi-
tamin D metabolits. The renal replace-
ment therapy by hemodialysis  increas-

es the risk of inflammation, which is asso-
ciated with increased morbidity and mor-
tality. The aim of the study is to investi-
gate the influence of  two active metabo-
lits of vitamin D, namely alfacalcidol and 

calcitriol on C-reactive protein and be-
ta2-microglobulin as acute phase mark-

ers. The study covers 14 patients with end-
stage chronic renal failure on hemodialy-

sis, with renal osteodystrophy. Alfacalcidol 
is applied two times a week, 1µg p.o., for 

12 weeks. Calcitriol is applied  0,25 µg p.o. 
daily, 1,75 µg per week, for 12 weeks, with 
12 weeks wash out period. Examined are 
serum levels of C-reactive protein and be-
ta2-microglobulin. Alfacalcidol and cal-
citriol decrease both significantly the se-
rum levels of beta2-microglobulin. There 
are no convincing changes in serum lev-

els of C-reactive protein after applying al-
facalcidol, as well as calcitriol. These con-

tradictory results demonstrate the need 
for further investigations with more par-

ticipants for longer periods of time. 

Въведение 
Витамин D има основно значение 

за калциево-фосфорната обмяна в орга-
низма. Класическите му ефекти са свър-
зани с поддържането на нормални нива 
на калция в кръвта. Той регулира чрев-
ната резорбция  и бъбречната реабсорб-
ция на калций и фосфати, а също засил-
ва и ремоделирането и минерализация-
та на скелета, като при нужда се мобили-
зира и калций от костите (1,3). Напосле-
дък обаче се натрупват все повече данни 
за участието му и в редица други проце-
си. Доказана е тясна връзка между дефи-
цит на витамин D и развитието на сър-
дечно-съдови увреждания, като сърдеч-
на хипертрофия, съдова калцификация, 
формиране на атеросклеротични пла-
ки и тромбообразуване (2,4). Усилено се 
проучва положителното действие на ви-
тамин D като имуномодулатор, както 
и възможността да оказва протективен 
ефект при различни видове карциноми 
(5,6,7,8). Обект на интензивно изследване 
е и участието на витамин D в овладява-
нето на възпалението (8,9,10). Резултати-
те от тези изследвания са особено важни 
при дефицит на витамин D и непрекъс-
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триол е по 0,25 µg дневно per os, с обща 
седмична доза 1,75 µg. 

Изследвани са серумните нива на С-
реактивен протеин и бета2-микроглобу-
лин за период от по 12 седмици. Показа-
телите са определяни в серум, имунотур-
бидиметрично, на автоматизирана систе-
ма за анализ.

Статистическата обработка на ре-
зултатите е извършена с параметричен 
анализ чрез Student ś T-test, one tail и 
ANOVA.
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Фиг.1. Промяна в серумните нива на С-ре-
активен протеин (Алфакалцидол)
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ната възможност за възпаления, както е 
в стадий V на хроничното бъбречно за-
боляване (ХБЗ), когато се налага въвеж-
дане на заместителна терапия на бъбреч-
ната функция. Замества се както очис-
тителната функция на бъбрека чрез диа-
лиза, така и ендокринната функция чрез 
прием на рекомбинантен еритропоетин и 
аналози на витамин D. 

Цел
Цел на настоящото проучване е да 

се проследи влиянието на аналозите на 
витамин D алфакалцидол и калцитриол 
върху острофазови маркери на възпале-
нието при хроничното бъбречно заболя-
ване V стадий.

Материал и методи
Изследвани са 14 лица (8 мъже и 6 

жени) в V-ти стадий на ХБЗ, с отпадане 
на бъбречната функция и пренебрежи-
мо ниско собствено производство на ак-
тивен витамин D

3
. Всички са на хемодиа-

лизно лечение от 10 мес. до 7,6 год., с дан-
ни за бъбречна остеодистрофия. Имат 
нормални плазмени нива на албумин и 
общ белтък. Няма данни за диабет, мал-
нутриция, чернодробна недостатъчност, 
бъбречно-свързана амилоидоза, хипер-
калциемия, непоносимост към анало-
зи на витамин D. Три месеца преди вся-
ко проследяване не са приемали дери-
вати на витамин D. Провеждана е  хемо-
диализа с бикарбонатни разтвори с 1,75 
mmol/l калций, с low flux диализни мем-
брани, 3 пъти седмично по 4 часа. Про-
вежда се суплементираща терапия с ал-
факалцидол и калцитриол. Алфакалци-
дол е синтетичен аналог на витамин D

3
. 

В черния дроб се хидроксилира и се пре-
връща в калцитриол (1,25-дихидрокси-
холекалциферол). Фармако-кинетичният 
профил максимално наподобява естест-
вените физиологични процеси. Приемът 
на алфакалцидол е 2 пъти седмично по 1 
µg per os. Калцитриолът е готовата актив-
на форма на витамин D

3
. хидроксилира-

на на 1- и 25-то място. Приемът на калци-
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Фиг.4. Промяна в серумните нива на бе-
та2-микроглобулин (Калцитриол)

Резултати и обсъждане
Нивото на С-реактивният проеин 

се променя  под въздействие на алфа-
калцидол от 1,43±0,54 mg/l на 6,72±2,90 
mg/l в края на изследването, при гранич-
на стойност на достоверност (p≤0,0471)  
. Тест чрез ANOVA не подкрепя убеди-
телно увеличението. Високата стойност 
на стандартното отклонение, измере-
ни нива в рамките на референтния ин-
тервал и направения клиничен анализ 
на групата изследвани не дават основа-
ние за приемане на достоверно повиша-
ване на нивото на С-реактивния проте-
ин. Промяната в нивото на С-реактивния 
протеин под въздействие на калцитриол 
от 7,32±2,36 mg/l на 10,21±5,03 mg/l  при 
p≤0,3050 не е статистически значима спо-
ред използваните тестове.

Средните серумни нива на бета
2
-

микроглобулин под въздействие на алфа-
калцидол намаляват статистически зна-
чимо от 4,72±0,09 mg/l на 4,42±0,12 mg/l 
при p≤0,0301. 

Средните серумни нива на бета
2
-

микроглобулин под въздействие на кал-
цитриол намаляват статистически досто-
верно от 9,83±0,14 mg/l на 5,59±0,47 mg/l 
при p≤0,0001. 

Данните от различни други проуч-
вания са нееднозначни. Прието е стой-
ностите да се разглеждат едновременно 
с клиничната находка, а единични оп-
ределяния на С-реактивен протеин имат 
по-ниска прогностична стойност спрямо 
проследяване в определен интервал (11). 

Yamamoto et al. (13) обръщат внимание 
на факта, че самата диализна процедура 
може да бъде причина за инфламаторен 
отговор, но С-реактивен протеин се по-
вишава след 6 часа, с пик обикновено 24 
часа след увреждането, а самата диали-
зна процедура трае 4-5 часа  Насоките за 
добра практика K/DOQI (National Kidney 
Foundation, K/DOQI 2005) само предла-
гат дефиниране на възпаление при нива 
на С-реактивен протеин >5-10 mg/l, като 
нива над 10 mg/l се смятат пряко свърза-
ни с повишена коморбидност.  Разглеж-
дането на индивидуалните стойности на 
изследваните показва значителни вариа-
ции при отделните пациенти, подкрепе-
но и от изследванията на Beerenhout (12). 
Интересно е, че при част от изследвани-
те серумното ниво на С-реактивния про-
теин намалява, като подобни данни пуб-
ликуват и Wu et al. (14). В хода на просле-
дяване за по-дълги периоди може да се 
обсъждат и доза и продължителност на 
прием на аналози на витамин D, защото 
ефектите са доза-зависими и се изменят 
във времето. Поне част от причините за 
разнопосочните резултати произлизат и 
от това, че има все още много неясни мо-
менти в знанията ни както за механизми-
те на антиинфламаторния ефект на вита-
мин D, така и за всички конкретни при-
чини за повишения С-реактивен протеин 
при диализното лечение.    

Серумните нива на бета2-микрогло-
булин са обект на особено внимание, за-
щото натрупвания от бета

2
-микроглобу-

лин са и в основата на диализно-свър-
заната амилоидоза, усложнение, което 
може да се прояви след по-дълъг пери-
од на диализно лечение. Поначало с от-
падане на бъбречната функция нивата 
на бета2-микроглобулин се повишават. 
При аналогични параметри на проучва-
не, Mumtaz et al. (15), установяват зна-
чително по-високите средни стойности 
от 92,6 mg/l. Намалението на серумното 
ниво на бета2-микроглобулин, наблюда-
вано от нас, е сигнификантно, за разлика 
от промените в другия острофазов мар-
кер С-реактивен протеин. Подобна лип-
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са на достоверна взаимозависимост уста-
новяват и Rahbar et al. (16). Това намале-
ние трудно може да се обясни с една кон-
кретна причина на фона на многоброй-
ните, взаимносвързани или не, фактори 
на диализното лечение. В последно време 
интересът към създаване на широка база 
данни за стойностите на бета

2
-микрогло-

булин при бъбречните увреждания във 
всички стадии се увеличава и поради фа-
кта, че се установява достоверна зависи-
мост между нивата на бета

2
-микроглобу-

лин и кардиоваскуларната заболеваемост 
при уремични пациенти, както и значе-
нието му като прогностичен фактор за 
обща и кардиоваскуларна смъртност при 
диализни пациенти,  (17,18).

Заключение
Установяват се промени под въз-

действието на аналози на витамин D. За 
установяване на ясни тенденции обаче 
са необходими системни проследявания 
на стойностите на С-реактивен протеин 
и бета2-микроглобулин при пациенти на 
диализно лечение и суплементираща ви-
тамин D терапия. Продължителен пери-
од на наблюдение, по-голям брой изслед-
вани,  едновременното проследяване и на 
други маркери на възпалението за уста-
новяване на евентуални взаимозависи-
мости, както и подробни данни за дозата 
и вида на прилагания аналог на витамин 
D ще доприесат за изясняване на влия-
нието на аналозите на витамин D алфа-
калцидол и калцитриол върху острофа-
зови маркери на възпалението при хро-
ничното бъбречно възпаление V стадий. 
Дава се възможност за прецизиране на 
терапията и за по-добро прогнозиране на 
състоянието и риска от заболеваемост и 
смъртност при тези пациенти.
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