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A szív-és érrendszeri megbetegedések illetve a csontrit-
kulás a nyugati országok vezető egészségügyi problémá-
ját jelentik, mivel a népesség öregedésével gyakoriságuk 
egyre nő, ezáltal jelentősen növelik a közegészségügy 
kiadásait. A szív-érrendszeri megbetegedések kialakulá-
sához vezető érelmeszesedés és a csontritkulás számos 
közös kockázati tényezője ismert: dohányzás, mozgás-
szegény életmód és a diszlipidéma. Lefolyásuk is ha sonló: 
mindkettőre jellemző a hosszú látens periódus, melyet 
bármikor akut (szívinfarktus vagy csonttörés) vagy kró-
nikus események (klaudikáció intermittens vagy időskori 
kifózis) szakíthatnak meg. A két kórkép hátterében azo-
nos kórfolyamatok állnak: szubklinikus gyulladás, 
oxidatív stressz és a károsodott kalcium anyagcsere. A 
hasonlóságok alapján merült fel a két kórfolyamat közöt-
ti kapcsolat megkeresésének igénye.

Az eddigi tudásunk alapján az érelmeszesedés kialaku-
lása aktív anyagcsere következménye, nem pedig pasz-
szív, az életkorral járó progresszív és irreverzibilis folya-
mat. A kórállapot kialakulásához vezető lépések sejt- és 
molekuláris szinten a csontok mineralizációjához hason-
lítanak. Az érelmeszesedés humán és kísérletes modellje-
iben jól ismert a vaszkuláris simaizomsejtek osteoblastokká 
történő átalakulásának folyamata, melynek utolsó lépése 
a simaizomsejtek kontraktilis formájának átalakulása 
szekretoros formává. Így az érfal merevsége fokozódik, 
annak káros hemodinamikai következményével, amely 
az elmeszesedett plakkok trombembóliás kockázatával 
együtt növeli a szív-érrendszeri halálozást. 

Az oszteoporózis és az érelmeszesedés közös kórfolya-
mata a K2 vitamin szubklinikai hiányára vezethető vissza. 
A K2 vitaminnak a táplálkozással történő elégtelen bevite-
le áll a kardiovaszkuláris szövődmények és a csontanyag-
csere zavarának hátterében. A véralvadásban nélkülözhe-
tetlen K1 vitamin ugyanakkor nincs hatással a fenti folya-
matokra, de a kétféle vitamint gátló orális antikoagulánsok 
alkalmazása megnöveli a kóros csonttörések gyakoriságát, 
valamint az erek és a porcok meszesedésének mértékét. A 
K1 és K2 vitaminok fontos fehérjéket, az ún. Gla-fehérjéket 
aktiválják. Nevüket onnan kapták, hogy glutaminsavat 
tartalmaznak, melyek karboxilációja K vitamin függő – ez 
kell a biológiai hatás kifejtéséhez. Az eddig ismert 17 fajta 
Gla fehérje közül a legtöbb a májban működő K1 vitamin 
segítségével fejti ki működését: a II, V, IX és X-es véralva-
dási faktorok és az anti trombotikus protein C, S és Z alko-
tórészei. Mostanáig három K2 vitamin függő Gla fehérjét 
azonosítottak, amelyek mindegyike alapvető szerepet tölt 
be az egészséges artériák falának, a csont- és ízületi rend-
szer és a fogak anyagcseréjében illetve a sejtek növekedé-
sében. Egyik képviselőjük, a mátrix Gla protein megakadá-

lyozza a kalcium hidroxiapatit formájában történő kicsapó-
dását az elasztikus lemezeken, így gátolva a meszesedés 
kialakulását. Egy másik fehérje, a csont Gla protein 
(osteocalcin) a csontok mineralizációját és a fogzománc 
képződését segíti elő. A harmadik K2 vitamin függő Gla 
fehérje, a Gas-6 (growth arrest specific-6 gene) számos 
kutatás középpontjában áll tumorellenes hatása miatt. 
Csökkenti a tumorok növekedését, hozzájárul a mátrix Gla 
fehérje meszesedést gátló hatásához, gátolja az érfal 
simaizomsejtjének apoptózisát, mely sok esetben az érel-
meszesedés kiindulásául szolgál. A többi fehérje szerepe 
még azonosításra vár. A K2 vitamin hiánya lehet a magya-
rázata a megnövekedett kalcium bevitel és a szív-érrend-
szeri kockázat illetve halálozás összefüggésének.

A nyugati társadalmakban a mátrix Gla fehérje 
karboxilációjának és aktivitásának aránya csak 60-70% 
körül van. Ezzel azonos mértékű a kimutatott K2 vitamin 
hiány, melyet az elmúlt 50 év megváltozott táplálkozási 
szokásai és a lakosság elöregedése okoznak, utóbbi eset-
ben ugyanis a zsírban oldódó vitaminok felszívódása 
csökken, és megváltozik a bélrendszer működése. A saj-
tok és a hőkezelt szója nagy mennyiségben tartalmaznak 
K2 vitamint, de kisebb mennyiségben a tojásban, húsban 
és halban is megtalálható. A K2 vitamin hiány kimutatá-
sának eszközei közé tartoznak a táplálkozással kapcsola-
tos kérdőívek vagy a vérzsírszinttől függő plazmakon-
centráció megmérése. A klinikai gyakorlat szempontjából 
azonban a K2 vitamin működésének megítélése a leg-
hasznosabb, melynek módszere a nem karboxilált K2 
vitamin függő fehérjék koncentrációjának mérése. A fenti 
kórélettani ismeretek birtokában a bizonyítottan K2 vita-
min hiányban szenvedő betegek étrendjének kiegészítése 
hosszú távon hozzájárul a szív-érrendszeri megbetegedé-
sek és porotikus törések gyakoriságának csökkenéséhez. 
A jelenleg elérhető adatok speciális betegcsoportokra 
vonatkoznak, pl. vesetranszplantáltakra vagy dializáltakra, 
akinél a K2 vitamin pótlás haszna a mátrix fehérje és 
osteocalcin esetében bizonyított.

Az ételek K2 vitamint előállító baktériumokat tartal-
maznak; különösen a hőkezelt sajtokban és szójában 
fordul elő sok menaquinone, melyet a Bacillus Subtilis 
Natto termel. Az ételekben előforduló baktériumok mel-
lett a bélrendszerben élő baktériumok jelentik a 
menaquinone másik fontos forrását. A tápcsatornában 
található 10-100 trillio baktérium közül a Bacteroidák 
csoportja képes a menoqinone szintetizálására, ami 
később a májban raktározódik, és ott a K2 vitamin 90%-
át teszi ki, ételeinkből csupán a maradék 10% származik. 
Kutatások zajlanak a bélben szintetizált menaquinone 
hasznosíthatóságát illetően teljes vagy részleges K vita-
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min hiányos táplálkozás esetén. Az eddigi eredmények 
alapján a bélcsatorna önmagában nem képes a szükséges 
mennyiséget biztosítani.

A K2 vitamin érelmeszesedést gátló hatása sok szinten 
nyert bizonyítást, különösen az atheroszklerotikus 
plakkokba lerakódó kalcium irányításáért felelős fehér-
jék karboxilálásával. Szükség van az eddig elért eredmé-
nyek nemzetközi elismertetésére és általános érvényű 

irányelvek kidolgozására a mindennapi klinikai gyakor-
lat számára. A bélrendszeri baktérium flóra egyensúlyá-
nak megbomlása és ennek hatása a K2 vitamin szintézi-
sére még felderítésére váró kérdéskört jelent. Az eddigi 
kutatások fényében az omnipotenssé vált K vitamin ígé-
retes eszköznek bizonyult a kardiovaszkuláris események 
megelőzésében: a megfelelő táplálkozás és a disz bakte-
riózis elkerülése lehetnek ennek kulcsai.

Összefoglalás és következtetések
A közelmúltban ismerték fel, hogy a K2-vitamin hiány is felelős lehet az oszteoporózis és az érelmeszesedés kialakulá-
sáért. Az úgynevezett kalcium paradoxon miatt lehetséges, hogy a károsodott kalcium anyagcsere a csontszövet  csökke-
nése mellett az erek falában kalcium lerakódást eredményez. Így a K2 vitamin hiánya a szív-érrendszeri kockázatot, 
illetve halálozást is növelheti, hiszen  az érrendszeri kalcifikáció  egyértelműen összefügg a kardiovaszkuláris morbidi-
tással és mortalitással. A meszesedés mértéke fontos prediktora a kardiovaszkuláris halálozásnak, a koronária esemé-
nyeknek, a myocardialis infarktusnak és stroke-nak. A magasabb koronária artéria kalcifikációs score esetén 10x-re 
emelkedik a 3-5 éven belül bekövetkező éresemény rizikója. Az érfal kalcifikáció tulajdonsága meghatározza ugyanakkor 
az érfal sérülékenységét, a már kialakult plaque stabilitását is. Az un. instabil plaque gyakran vezet váratlan éresemény-
hez . Az érfal meszesedés kialakulásában a K vitamin függő fehérjéknek is fontos szerepe van.

  A természetben két K vitamin forma létezik, a K1 vagy phylloquinone (phytomenadione), és a K2 vagy menaquinone, 
melynek több isoformája ismert. Kisebb részben a K vitamin felszívódásból áll rendelkezésre, nagy részét a bélrendszer 
egészséges microflórája termeli. Az isoformákat MK-n néven jelölik, melyben az „n” a prenyl oldali láncok számát 
jelöli. Az MK-8 és MK-9 fermentált ételekben (sajtok) találhatóak leginkább. A szója MK-7-ben igen gazdag.

  A K vitaminokról alkotott nézetünk az elmúlt évtizedben gyökeresen átalakult. A K vitamin dependens fehérjéknek a 
véralvadási kaszkádban betöltött szerepük mellett az atheroszklerózis patogenezisében igazolt hatásukat is leírták. Ezek 
a fehérjék az ér simaizom sejt migrációjának, az apoptózisnak  és az érfal meszesedésnek a szabályozásában is részt 
vesznek. A K2 vitaminfüggő Gla fehérjék közül a mátrix Gla protein megakadályozza a kalcium hidroxiapatit formájában 
történő kicsapódását az elasztikus lemezeken, az osteocalcin pedig a csontok mineralizációját segíti elő. A K2 vitamin 
érelmeszesedést gátló hatása sok szinten nyert bizonyítást, különösen az atheroszklerotikus plakkokba lerakódó kalcium 
irányításáért felelős fehérjék karboxilálásával. 

  A K2 vitamin előnyeit számos vizsgálat bizonyította. Civilizált populációkban K2 vitaminhiányt mutattak ki melyet 
az elmúlt 50 év megváltozott táplálkozási szokásaival és a lakosság elöregedésével magyaráznak. A Rotterdam tanul-
mány igazolta, hogy nagy dózisú K2 vitamin tartalmú diétának erősen protektív szerepe van a kardiovaszkuláris halálo-
zásra. Ez a 10 évig tartó vizsgálat megállapította, hogy a K2 vitaminban dús táplálkozás (legalább 32 mcg naponta) az 
artéria kalcifikációt 50%-kal, a kardiovaszkuláris halálozást 50%-kal és az összhalálozást 25%-kal csökkenti. Egy 
másik, populáció szintű vizsgálat közel 16 000, 49-70 év közötti, kardiovaszkuláris szempontból egészségesnek tekintett 
nőt követtek 8 éven át, akik nagy dózisban kaptak K2 vitamint. Megállapítható volt, hogy minden 10 mcg-mal emelt K2 
vitamin (MK-7, MK-8 és MK-9) fogyasztás 9%-kal csökkenti a koronária betegség rizikóját. 

  A bizonyítottan K2 vitaminhiányban szenvedő betegek étrendjének kiegészítése hosszú távon hozzájárul a szív-
érrendszeri megbetegedések és porotikus törések gyakoriságának csökkenéséhez. 

  Az eddig közölt adatok bíztatóak, a K2-vitamin pótlása hasznos eszköznek tűnik, hogy szembeszálljunk ezekkel a beteg-
ségekkel. További vizsgálatok szükségesek azonban a K2 vitamin vaszkuláris védő szerepének pontosabb tisztázására, 
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