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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 . 

Серия от научни изследвания проведени под контрола на професор 

Cees Vermeer от Университета на Маастрихт по неоспорим начин де-

монстрират значителния ефект от приема на Витамин К2 за здраве-

то на костната и сърдечно-съдовата системи.   

Витамин К2 е полезен за 
всички в семейството! 
Вече е добре известно, че 

съвременния начин на хране-

не не осигурява достатъчно 

Витамин К.  В същото време, 

благодарение на значителния 

напредък на медицината през 

последните 10 години, вече е 

доказано, че Витамин К е 

ключов елемент за поддър-

жане на хомеостазата, чиято 

роля далеч надхвърля осигу-

ряване на коагулацията на 

кръвта.  През последните го-

дини беше недвусмислено 

изяснена и ролята на различ-

ните витамини от групата К, 

които независимо че са с по-

добна структура, изпълняват 

различни функции.    

Забележителната разлика 

между Витамините К1 (които 

се осигуряват от зелените на 

цвят зеленчуци) и К2 (чийто 

източник са ферментиралите 

храни, меките сирена и най-

вече натто) е, че след като 

бъдат усвоени и транспорти-

рани до черния дроб, по-

голяма част от ...(на стр.2) 

Витамин К2 и в космоса? 
Известно е, че при дълготрайно пребиваване в космоса в условия на безтеглов-

ност космонавтите губят значителна костна маса.  Европейската космическа 

агенция си е поставила за задача да намери решение на този значим здравосло-

вен проблем.  В продължение на няколко дълготрайни космически мисии е тест-

вано отделното и комбинирано приемане на калций, витамин Д и Витамин К2. 

Единствено Витамин К2 е показал потенциал да намали загубата на костна маса. 

Nutrition, October 2002 



Витамин К2 за всички 
в семейството 

(Продължение от стр.1) 

Витамин К1 се задържа там, за да 
осигури функционирането на факто-
рите на коагулация, докато Витамин 
К2 се освобождава в кръвния поток, 

като по този начин осигурява необ-
ходимия Витамин К към всички ос-
танали тъкани на тялото, включи-
телно костите, кръвоносните съдо-

ве, хрущялната тъкан и т.н. 
Това е ясно, но кои категории хора 
имат най-силна нужда от прием на 

Витамин К2.  Това са: 
 
Децата1:  Остеокалцинът е един от 
най-разпространените протеини в 
човешкото тяло и в периода на из-
растване неговата концентрация е 

около 10 пъти по-голяма. Това озна-
чава, че нуждата от Витамин К2 при 
децата е значителна.  За съжаление 
консумацията на „бързи закуски“ и 
неправилното хранене като цяло не 
осигуряват необходимите количест-

ва от този ключов витамин.  Избяг-

ването на суб-клиничен  дефицит на 
Витамин К през първите 20 години 
от живота е необходим фактор за 
избягване на здравословни пробле-
ми през по-късните периоди от жи-
вота.  Както всички знаем, костната 
плътност нараства само до 30 го-

дишна възраст, след което започва 
период на постоянен спад. Осигуря-
вайки максимално възможен пик на 
костна плътност само по себе си 
значително намалява вероятността 

от развитие на остеопорозата. 
 
Жените около менопауза: Поради 
настъпващите хормонални проблеми 

в този период се наблюдава рязък 
спад на костната плътност.  Когато 
не се вземат съответни мерки за 
промяна начина на живот, хранене, 

засилена физическа активност, този 
спад се задълбочава и само след 
няколко години може да бъде диаг-

ностицирана остеопения или начал-
на форма на остеопороза.  Доказано 
е , че редовният прием на Витамин 
К2 значително забавя спада в кост-
ната плътност.  Дори когато остео-
порозата вече е настъпила и е необ-

ходимо активно лечение с лекарст-
вени средства, включването на при-
ем на Витамин К2 като съпътстваща 
терапия подобрява резултатите от 
лечението и допълнително намалява 
риска от фрактури. 

 

Възрастните:   Установено е, че 
след 50 годишна възраст значител-
на част от остеоклцина е в не-
активна форма, което е резултат от 
дефицит на Витамин К2.  Това е и 
периода в който множеството риско-
ви фактори дават израз на процеси  

свързани със стареенето, като прог-
ресивното намаляване на костната 
плътност, калциране и втвърдяване 
на кръвоносните съдове, които про-
цеси  в напреднала фаза водят до 

живото-застрашаващи заболявания 
като остеопороза, инфаркти и ин-
султи.  Приема на Витамин К2 не 
може като с магическа пръчка да 

върне времето назад, но при завър-
шило през 2012 година  рандомизи-
рано плацебо-контролирано 3-
годишно изследване се установява, 

че редовния прием на добавки с 
Витамин К2 води до: 

 Значително подобряване на кос-

тната  структура  в  най -
критичните места застрашени от 
фрактури; 

 Подобряване на еластичността 

на кръвоносните съдове, устано-
вено чрез т.н. скорост на пулсо-
вата вълна; 

Както заявява проф. Вермер от Уни-
верситета в Маастрихт, който е един 
от авторите на изследването, особе-
но вълнуващо е, че се установява 
подобрение в тези ключови харак-

теристики, обуславящи процеса на 
стареене и то чрез една лесна про-

мяна в начина ни на живот – да за-
почнем да приемаме достатъчно Ви-
тамин К2. 

Библиография: Cees Vermeer, “Vitamin 
K: the effect on health beyond coagula-
tion.” Food & Nutrition research. 2012:56 

1Остеокардикс® се препоръчва за въз-
растни и деца навършили 14 години. 

 

ОСТЕОКАРДИКС® съдържа 45 мкг натура-

лен Витамин К2.  Остеокардикс® е разра-

ботен в сътрудничество с български и 

европейски научни институти.   Качестве-

ният контрол на всяка партида се извърш-

ва от аналитичната лаборатория на VitaK 

Холандия под ръководството на професор  

Cees Vermeer.   
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