 В ИТАМИН К2

В КОМБИНА-

БРОЙ 5

ЦИЯ С БИСФОСФОНАТИ ПРИ
ЛЕЧЕНИЕТО НА ОСТЕОПОРОЗАТА ............................ 1

Ап ри л

2012

 НОВО

КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА В ИТАМИН К2 В
Е ВРОПА ....................... 2

 НЕОБХОДИМ ЛИ Е В ИТАМИН К2 ЗА ПОДРАСТВАЩИТЕ? .............................. 2

Витамин К2

ИЗТОЧНИК НА НАУЧНА И НФОРМАЦИЯ ЗА РОЛЯТА НА ВИТАМИН К2 ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ.

focus

През последните години Витамин К2 се превърна от малко известна
форма на Витамин К в най-изследвaния витамин. Многобройни изследвания проведени във водещи научни центрове в света демонстрират
ролята на Витамин К2 за човешкото здраве.

Витамин К2 в комбинация
с бисфосфонати при лечението 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 постменопауза. Логичен е въпросът дали
Витамин К2 има роля и при лечението на остеопороза в комбинация с утвърдени лекарствени средства . Едни от найшироко използваните лекарствени средства за лечение на

остеопороза в България и Европа са бисфосфонатите, като
етидонат, алендронат, риседронат, ибандронат и други, но
комбинираното лечение с Витамин К2 все още не е възприето
в практиката. При контролирано и рандомизирано клинично
изследване проф.Такеда проследява ползата от включването
на Витамин К2 в лечението на
остеопоразата при жени след
менопаузата. (на стр.2)

Нови положителни резултати при клинично изследване на Витамин К2 в Европа!

През 2007- година в ЕС стартира мащабно клинично изследване имащо за цел в продължение на 3 години да проследи ефекта от приема на натурален Витамин К2 върху здравето на костната и сърдечносъдовата 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. Очаквайте повече в следващите броеве на Витамин К2 focus.

Витамин К2 и лечението на остеопороза

Н ЕОБХОДИМ ЛИ Е
В ИТАМИН К2 ЗА
ПОДРАСТВАЩИТЕ ?

(Продължение от стр.1)

Пациентите са разпределени в 4 групи: група (а) приема Витамин К2, (б) етидронат, (в)
етидронат и Витамин К2 и (г) калций. На
Фигура 1 графично са представени резултатите от измерванията на костната минерална
плътност – КМП (в областта на предмишницата) в продължение на 2 години. Вижда се,
че лечението с етидронат стабилно повишава КМП, но когато приема е комбиниран с
Витамин К2 се постигат значително по-добри
резултати. Самостоятелното лечение с Витамин К2 не повишава КМП, но подпомага поддържането й около началната стойност.

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 която това постига лечението с етидронат. От
друга страна, комбинацията на Витамин К2 и
етидронат намалява в още по-голяма степен
вероятността от фрактури.
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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 терапевтичен ресурс на Витамин К2. Резултатите
от проследяването на честотата на фрактурите от изследването на проф.Такеда са

Заключението на проф.Такеда е, че бисфосфонатите остават първия избор при лечението на остеопороза, поради положителния
ефект върху КМП, но комбинирането им с
Витамин К2 значително подобрява ефективността и качеството на лечението. Като продукт с доказана безопасност при дългосрочна употреба, Витамин К2 може да се приема
и самостоятелно като профилактично средство, което значително подобрява качествените параметри на костта и редуцира риска от
фрактури.
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Децата имат много поинтензивен костен метаболизъм от възрастните затова нуждата им от витамин К е по-висока. Няколко проучвания показват 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. Общоизвестно е, че колкото повисока е върховата костна
маса, толкова по-защитен
е човек от остеопороза в
по-напреднала възраст.
Научните данни, както от
епидемиологични проучвания, така и от клинични
изпитвания показват
връзка между по-високото
съдържание на витамин К
при деца и по-здравите
кости. При скоро проведено проучване, публикувано в British Journal of
Nutrition (Фев. 2008)
Summeren et al доказва,
че подобреното съдържание на витамин К при деца в юношеска възраст за
период от две години води
до по-висока костна минерална плътност. Връзката
между по-високото съдържание на витамин К и подоброто здраве на костите
е потвърдена чрез измерване на съотношението на
активния към неактивен
остеокалцин.

Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA) препоръчва ежедневен прием от 45 мкг Витамин К2.
Копие на цитираните публикации в изданието може да бъдат поискани чрез емейл на pharma@itec.bg. Osteocardix® е хранителна добавка и не е
заместител на разнообразното хранене. Остеоkардикс® е запазена търговска марка на ИТЕК ЕООД.
Издава: ИТЕК Фарма продукти, тел. 0800 20 606, e_mail: pharma@itec.bg

