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 НОВО КЛИНИЧНО ИЗСЛЕД-
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ЕВРОПА ....................... 2 

 НЕОБХОДИМ ЛИ Е ВИТА-

МИН К2 ЗА ПОДРАСТВАЩИ-

ТЕ? .............................. 2 Витамин К2  
focus ИЗТ О ЧНИ К  Н А Н АУ ЧН А И Н ФО РМ АЦИ Я З А  РО ЛЯТ А Н А  ВИ-

Т АМИ Н  К2  З А ЧО ВЕШ КОТ О З Д РАВЕ . 

През последните години Витамин К2 се превърна от малко известна 

форма на Витамин К в най-изследвaния витамин.  Многобройни изслед-

вания проведени във водещи научни центрове в света демонстрират 

ролята на Витамин К2 за човешкото здраве. 

Витамин К2 в комбинация 
с бисфосфонати при лече-
нието на остеопорозата.  

В първия брой на Витамин К2 

focus вече стана въпрос, че 

приема на натурален Витамин 

К2 подобрява здравината на 

костите и намалява риска от 

фрактури при жени в постмено-

пауза. Логичен е въпросът дали 

Витамин К2 има роля и при ле-

чението на остеопороза в ком-

бинация с утвърдени лекарст-

вени средства . Едни от най-

широко използваните лекарст-

вени средства за лечение на 

остеопороза в България и Евро-

па са бисфосфонатите, като 

етидонат, алендронат, риседро-

нат, ибандронат и други, но 

комбинираното лечение с Вита-

мин К2 все още не е възприето 

в практиката.  При контролира-

но и рандомизирано клинично 

изследване проф.Такеда прос-

ледява ползата от включването 

на Витамин К2 в лечението на 

остеопоразата при жени след 

менопаузата.   (на стр.2) 

Нови положителни резултати при клинич-
но изследване на Витамин К2 в Европа! 
През 2007- година в ЕС стартира мащабно клинично изследване имащо за цел в продължение на 3  годи-

ни да проследи ефекта от  приема на натурален Витамин К2 върху здравето на костната и сърдечно-

съдовата системи при жени след менопаузата.  Последните резултати бяха получени в края на 2011 и 

въпреки, че данните все още се обработват, вече е ясно че ще бъде отчетен положителен ефект.  Очак-

вайте повече в следващите броеве на Витамин К2 focus. 



Витамин К2 и ле-
чението на остео-
пороза 
(Продължение от стр.1) 

Пациентите са разпределени в 4 групи: гру-
па (а) приема Витамин К2, (б) етидронат, (в) 
етидронат и Витамин К2 и (г)  калций.  На 
Фигура 1 графично са представени резулта-
тите от измерванията на костната минерална 
плътност –  КМП (в областта на предмишни-
цата) в продължение на 2 години.  Вижда се,  
че лечението с етидронат стабилно повиша-
ва КМП, но когато приема е комбиниран с 
Витамин К2 се постигат значително по-добри 
резултати.  Самостоятелното лечение с Вита-
мин К2 не повишава КМП, но подпомага под-
държането й около началната стойност.   
 

Фигура 1. КМП в продължение на 24 месеца 
 
Разбира се, освен количествени параметри 
като например КМП, костта има и качествени 
такива, тоест самоцелното увеличаване на 
КМП не би било рационално, ако не води до 
намаляване на фрактурния риск. Именно в 
подобряване на качествените параметри и 
здравината на костта се крие големият тера-
певтичен ресурс на Витамин К2.  Резултатите 
от проследяването на честотата на фракту-
рите от изследването на проф.Такеда са 

представени на Фигура 2.  Очевидно е, че 
въпреки че не повишава КМП значително, 
приема на Витамин К2 значително намалява 
риска от фрактури, почти до степента в коя-
то това постига лечението с етидронат.  От 
друга страна, комбинацията на Витамин К2 и 
етидронат намалява в още по-голяма степен 
вероятността от фрактури.   

Фигура 2. Честота на вертебралните фракту-
ри при пациентите включени в изследването 

 
Заключението на проф.Такеда е, че бисфос-
фонатите остават първия избор при лечение-
то на остеопороза, поради положителния 
ефект върху КМП, но комбинирането им с 
Витамин К2 значително подобрява ефектив-
ността и качеството на лечението.  Като про-
дукт с доказана безопасност при дългосроч-
на употреба,  Витамин К2 може да се приема 
и самостоятелно като профилактично средст-
во, което значително подобрява качествени-
те параметри на костта и редуцира риска от 
фрактури.   
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НЕОБХОДИМ ЛИ Е 

ВИТАМИН К2 ЗА 

ПОДРАСТВАЩИТЕ? 

 

Децата имат много по-
интензивен костен мета-
болизъм от възрастните - 
затова нуждата им от ви-
тамин К е по-висока.  Ня-
колко проучвания показ-
ват ясно изразен дефицит 
на витамин К при деца.  
Костното ремоделиране е 

най-високо по време на 
детството и юношеството. 
Затова децата и хората в 
старческа възраст имат 
най-големи потребности 
от витамин К. Общоизвес-
тно е, че колкото по-
висока е върховата костна 
маса, толкова по-защитен 
е човек от остеопороза в 
по-напреднала възраст. 

Научните данни, както от 
епидемиологични проуч-
вания, така и от клинични 
изпитвания показват 
връзка между по-високото 
съдържание на витамин К 
при деца и по-здравите 
кости. При скоро проведе-
но проучване, публикува-
но в British Journal of 
Nutrition (Фев. 2008) 
Summeren et al доказва, 

че подобреното съдържа-
ние на витамин К при де-
ца в юношеска възраст за 
период от две години води 
до по-висока костна мине-
рална плътност. Връзката 
между по-високото съдър-
жание на витамин К и по-
доброто здраве на костите 
е потвърдена чрез измер-
ване на съотношението на 
активния към неактивен 

остеокалцин. 

ОСТЕОКАРДИКС® съдържа 45 мкг 

натурален Витамин К2.  Остеокар-

дикс® е разработен в сътрудничество 

с български и европейски научни инс-

титути.   Качественият контрол на 

всяка партида се извършва от анали-

тичната лаборатория на VitaK Холан-

дия под ръководството на професор  

Cees Vermeer.   
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Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA) препоръчва ежедневен прием от 45 мкг Витамин К2. 
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