OSTEOCARDIX® - средство за
профилактика на заболявания,
свързани с неправилното усвояване
на калция в организма
През 2009 г. в страните от ЕС беше регистрирана за употреба нова форма на Витамин К – Витамин К2
като менахинон-7 (МК-7) и утвърдена официална претенция за здравословен ефект. Все повече изследвания
потвърждават ползите от редовния прием на Витамин К2 върху калциевия метаболизъм и костното
ремоделиране, както и за правилното функциониране на ендокринната система. Комбинацията на Витамин
К2 и Витамин Д3 има синергитичен ефект и е с клинично доказана ефикасност.
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Витамин К е мастно разтворим витамин, който съществува
под две биологично-активни форми – Витамин К1 (филохинон)
и Витамин К2 (менахинони). Богати на Витамин К1 са зелените зеленчуци и някои растителни масла, докато Витамин К2
се съдържа в животинските продукти – месо, яйца и сирена.
Най-висока е концентрацията на менахинони в традиционната
японска храна натто, която представлява ферментирали соеви
зърна. Основните разлики между Витамините К1 и Витамин К2
се обуславят от различния им метаболизъм в организма. Докато и двата витамина се резорбират с приблизително еднаква
скорост, Витамин К1 се елиминира бързо само за няколко часа,
а Витамин К2 се задържа значително по-дълго в организма и
постига значими концентрации в кръвната плазма. Това му позволява ефективно да участва като кофактор при карбоксилирането на екстра-хепаталните гла-протеини, като остеокалцина
(ОС) и матричния гла-протеин (MGP). Така активираният MGP
предпазва кръвоносните съдове от образуване на калцификати,
а активираният ОС съдейства за правилното инкорпориране на
калция в костната система. OSTEOCARDIX® (www.osteocardix.
com) е синергична комбинация от натурален Витамин К2 (45
мкг) и Витамин Д3 (5 мкг).
Механизъм на действие: известно е, че адекватния прием
на Витамин Д е необходим за резорбцията и метаболизма на
калция в организма. Витамин К2 постига значима плазмена концентрация и ефективно участва в карбоксилирането на екстрахепаталните гла-протеини – MGP и остеокалцин. При проведено проучване на серумните нива на Витамин Д през 2012-та
година се установява, че в България 75,5% от населението над
20-годишна възраст са с ниво на витамин D под 50 nmol/l (1).
Въпреки че липсват данни за България, множество изследвания в
Европа потвърждават, че вероятният дефицит на Витамин К2
е още по-разпространен (2).
Профилактика на остеопорозата
Освен че съдейства за поддържането на костната плътност,
много изследвания демонстрират, че Витамин К2 подобрява

самата костна структура и като резултат костите са по здрави и значително се намалява риска от фрактури (3). Дори
когато вече е установена остеопороза и се провежда активно
лечение с лекарствени препарати, имащи за цел да повишат
нивото на калций в костната тъкан, допълнителният прием на
Витамин К2 подобрява здравината на новоизградената костна
тъкан и допълнително намалява риска от фрактури (4). Трябва
да се отбележи, че въпреки подобната си структура, натурал-

ната форма на Витамин К2 се отличава от синтетичния Витамин К (също известен като К1 или филохинон) по това, че
е необходима много по-малка доза за постигане на желаната
ефективност и факта, че Витамин К2 е безопасен за дългосрочна ежедневна употреба. През март 2013 година бяха публикувани резултатите от мащабно 3-годишно клинично проучване,
което има за цел да проследи ефекта от приема на ниски дози
натурален Витамин К2 върху нормалната функция на костната
система при жени след менопаузата (5). В края на 3 годишния период на изследването приемът на Витамин К2 довежда
до значително по-добро костно здраве в сравнение с плацебо
групата. Спадът на костната минерална плътност (КМП) в областта на шийката на бедрената кост е с около 1% по-малко и
статистически се отличава от плацебо групата. Резултатите
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от замервания на КМП в областта на лумбалните прешлени са
още по-впечатляващи (Фиг.1). Статистически значима разлика
се установява още след първата година и в групата, приемаща
Витамин К2 на практика не се отчита отклонение от базовата линия. Изследването също отчита значително по-добри
резултати по отношение на индексите CSI и ISI.
Профилактика на сърдечно-съдови заболявания
До скоро се считаше, че калцификацията на кръвоносните
съдове е необратим процес в резултат от стареенето. Отлагането на калций в артериите е основен рисков фактор за
повечето сърдечно-съдови заболявания. Сега вече е ясно, че
това е процес, който зависи от много фактори и се поддава
на регулация. Установено е, че здравата артериална тъкан
съдържа 20-50 пъти повече Витамин К2 (6). Особено характерни
са съдовите калцификати при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. Независимо от вида на съдовите калцификати,
в основата на тяхното образуване е нарушеният метаболизъм
на калция. В публикувано през октомври 2013 г. проспективно
рандомизирано клинично проучване сред 42 пациенти с хронична
бъбречна недостатъчност (ХБН) 3-4-ти стадий, които не са
на хемодиализа, се изследва ефектът от ежедневен прием на
комбинацията от 90 мкг натурален витамин К2 (менахинон-7)
+ 10 мкг витамин Д3 (холекалциферол). Проучването е проведено в продължение на 270 дни като са изследвани прогресията
на калцификацията на коронарните артерии и дебелината на
каротидната медиа и интима. Установява се, че приемът на
комбинацията от Витамин К2 и Витамин Д редуцира дебелината на каротидната медиа и интима. Също така се установява
тенденция към намаляване на прогресията на калцификация на
коронарните артерии, особено при тези с ненапреднала съдова калцификация. Счита се, че именно значителният инхибиращ
ефект върху образуването на съдови калцификати е в основата
на кардио-протективния ефект на Витамин К2, който най-добре е илюстриран от т.н. изследване от Ротердам. При това
епидемиологично проучване, обхващащо близо 5000 участници,
се установява силна зависимост между дългосрочния прием на
витамин К2 и риска от смъртност
от сърдечно-съдови заболявания. Ежедневен прием на 45 мкг витамин К2
се оказва достатъчен за намаляване
на риска от инфаркт на миокарда и
коронарна болест на сърцето – съответно с 34% и 35%. Също така, рискът от смъртност поради сърдечносъдово заболяване е с 47% по-нисък, а
рискът от смъртност по други причини е намален с 29%. Интересно е,
че този ефект е доказан единствено
за натуралната форма на витамин
К2, но не и за другите форми на витамин К.

енти ежедневният дългосрочен прием, както на 45 мкг на ден
(8) така и на 180 мкг на ден, не се свързва с отрицателни
ефекти. В същото време при дозата от 45 мкг на ден не се
наблюдава значителна промяна в про-тромбиновото време – основен клинико-лабораторен показател, който се проследява при
назначаване на терапия с Витамин К при пациенти на лечение
с антикоагуланти (8). Трябва да се отбележи, че ежедневният
прием на по-високи дози може да се отрази на про-тромбиновото време при някои пациенти.
Препоръчителна дозировка
Препоръчителният дневен прием на витаминните субстанции
в страните от ЕС се регламентира от Европейския Орган за
Безопасност на Храните (EFSA). При първоначалното одобрение на Витамин К2 през 2009-та година се постановява RDA
от 45 мкг на ден. В последствие тази препоръчителна доза е
повишена и към момента е 100 мкг на ден. Препоръчителният
прием на Витамин Д3 е 10 мкг на ден. Приемът на Osteocardix®
е възможен в два режима. За обща профилактика без наличие
на изявена необходимост е достатъчен прием на 1 таблетка
дневно, която осигурява 45 мкг натурален Витамин К2 и 5 мкг
Витамин Д3. При наличие на данни за неадекватен калциев метаболизъм препoръчителният дневен прием е две таблетки на
ден, които осигуряват съответно 90% и 100% от препоръчителния дневен прием на Витамин К2 и Витамин Д.
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Безопасност
Отчитайки подобрените фармакокинетични параметри на натуралния
Витамин К2, логичен е въпросът дали
продуктът е безопасен при редовен
прием в дозировката утвърдена в ЕС
(около 100 мкг на ден). При проведени
няколко клинични проучвания се установява, че при клинично здрави паци-
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