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Op 19 februari 2015 is een belangrijke studie verschenen in de 
online-versie van het wetenschappelijke tijdschrift Thrombosis 
and Haemostasis. Dit onderzoek is de eerste in zijn soort, waarin 
het langetermijneffect is bekeken van vitamine K2 (menaqui-
none-7) op de gezondheid van de bloedvaten. 

De resultaten bevestigen dat MenaQ7 vitamine K2 niet alleen de 
leeftijdsgebonden vaatstijfheid remt, maar ook een opmerkelijke 
verbetering laat zien van de vasculaire elasticiteit. 

Deze Nederlandse studie is uitgevoerd aan de Universiteit van 
Maastricht en bevestigt een verband dat eerder al uit twee grote 
Nederlandse bevolkingsstudies (waarbij ruim 20.000 mensen 
betrokken waren) naar voren kwam, namelijk een lager risico 
op kalkafzetting in de aderen bij een hogere consumptie van 
vitamine K2 uit de voeding. 

De nieuw gepubliceerde studie is uitgevoerd onder 244 gezonde, 
postmenopauzale vrouwen tussen de 55 en 65 jaar. Dit onderzoek 
laat zien dat aanvulling van de voeding met vitamine K2 resulteert 
in vermindering van de vaatstijfheid. 
Vaatstijfheid neemt toe met het ouder worden en is een 
onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Vaatstijfheid 
door kalkafzetting in de vaatwand veroorzaakt namelijk ongun-
stige structurele en functionele veranderingen van de vaatwand. 

Bijzonder aan deze studie is dat er gebruik is gemaakt van een 
vitamine K-dosis die binnen het voedingsbereik valt. De ene helft 
van de studiegroep kreeg drie jaar lang 180 microgram (mcg) 
natuurlijke vitamine K2 per dag, in de vorm van menaquinon-7 
(MK-7), en de andere helft kreeg een placebo. 
In de nieuwe Maastrichtse studie is de vaatstijfheid gemeten met 
twee verschillende methodes: echotracking (ultrasound techniek) 
en pulse wave velocity (PWV). 

Na 3 jaar was er in de vitamine K2-groep geen toename opgetre-
den in de vaatstijfheid. In tegendeel, de elasticiteit van de vaat-
wand was zelfs verbeterd. Het effect is het grootst bij vrouwen die 
aan het begin van de studie een hogere mate van vaatstijfheid 
hadden. In de placebogroep is de vaatstijfheid iets toegenomen. 

Vitamine K2 zorgt ervoor dat calcium in de botten blijft en niet in 

de vaatwand gaat zitten. Kalkafzetting in de bloedvaten heeft een 
negatieve invloed op iemands levensverwachting. Verkalking van 
de vaten kan je tien jaar ouder maken, afhankelijk van de mate 
van verkalking.

Verder heeft aanvulling met vitamine K2 een gunstig effect op de 
bloedspiegels van een eiwit dat een zeer belangrijke rol speelt in 
het tegengaan van aderverkalking. 
Dit eiwit, het matrix-Gla-proteïne (MGP), heeft deze remmende 
werking op kalkafzetting alleen als het in de actieve vorm ge-
bracht is door vitamine K. Bij onvoldoende inname van vitamine 
K2 uit de voeding is de bloedspiegel van inactief MGP hoger dan 
bij een goede voorziening met vitamine K2. Inactief MGP staat in 
verband met sterfte door hart- en vaatziekten en wordt als marker 
gebruikt voor het risico op hart- en vaatziekten. 
Na drie jaar lange suppletie met vitamine K2 zijn de bloedspiegels 
van inactief MGP met 50% gedaald ten opzichte van placebo. 
Ook dit duidt op een vermindering van het risico op hart- en 
vaatziekten. 

De onderzoekers verwachten dat voedingssuppletie met vitamine 
K2 ook bij mannen dezelfde resultaten zullen opleveren als bij de 
vrouwen in deze studie. [1]
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VITAMINE K2 VERBETERT FLEXIBILITEIT VAN DE 
BLOEDVATEN
Studieresultaten van het Nederlandse onderzoek worden gepubliceerd in het vooraanstaande tijdschrift 
Thrombosis and Haemostasis.
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Summary
Observational data suggest a link between menaquinone (MK, vitamin K2) intake and cardiovascular (CV) health.
However, MK intervention trials with vascular endpoints are lacking. We investigated long-term effects of MK-7 (180 µg
MenaQ7/day) supplementation on arterial stiffness in a double-blind, placebo-controlled trial. Healthy postmenopausal
women (n=244) received either placebo (n=124) or MK-7 (n=120) for three years. Indices of local carotid stiffness
(intima-media thickness IMT, Diameter end-diastole and Distension) were measured by echotracking. Regional aortic
stiffness (carotid-femoral and carotid-radial Pulse Wave Velocity, cfPWV and crPWV, respectively) was measured using
mechanotransducers. Circulating desphospho-uncarboxylated matrix Gla-protein (dp-ucMGP) as well as acute phase
markers Interleukin-6 (IL-6), high-sensitive C-reactive protein (hsCRP), tumour necrosis factor-α (TNF-α) and markers
for endothelial dysfunction Vascular Cell Adhesion Molecule (VCAM), E-selectin, and Advanced Glycation Endproducts
(AGEs) were measured. At baseline dp-ucMGP was associated with IMT, Diameter, cfPWV and with the mean z-scores
of acute phase markers (APMscore) and of markers for endothelial dysfunction (EDFscore). After three year MK-7
supplementation cfPWV and the Stiffness Index β significantly decreased in the total group, whereas distension,
compliance, distensibility, Young’s Modulus, and the local carotid PWV (cPWV) improved in women having a baseline
Stiffness Index β above the median of 10.8. MK-7 decreased dp-ucMGP by 50 % compared to placebo, but did not
influence the markers for acute phase and endothelial dysfunction. In conclusion, long-term use of MK-7 supplements
improves arterial stiffness in healthy postmenopausal women, especially in women having a high arterial stiffness.
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VITAMINE K2
Vitamine K2, in de vorm van menaquinone-7, komt oorspronkelijk 
uit gefermenteerde voedingsstoffen. Bacteriën, zoals Bacillus liche-
niformis uit korstmos en Bacillus subtilis natto uit gefermenteerde 
soja, kunnen grotere hoeveelheden vitamine K2 produceren. 
Deze natuurlijke vitamine K2-vorm is goed opneembaar, blijft veel 
langer in het lichaam en heeft een sterkere werking dan andere 
vitamine K-vormen. 

Vitamine K is belangrijk voor de bloedstolling, maar uit recente 
inzichten blijkt dat vitamine K zeker zo belangrijk is als vitamine D 
voor het behoud van normale botten. Dit geldt voor jong en oud. 
Daarnaast heeft vitamine K, met name vitamine K2, nog diverse 
andere functies die belangrijk zijn voor een normale fysiologie.

Verschillende specifieke eiwitten zijn voor hun werking afhanke-
lijk van vitamine K2. Deze eiwitten zijn betrokken bij de calcium-
huishouding en zijn belangrijk voor een goede botopbouw en de 
bescherming tegen calciumafzetting in de aderen. Vitamine K2 is 
nodig om deze niet-actieve eiwitten actief te maken. 

In deze studie is gebruik gemaakt van MenaQ7 vitamine K2 180 
microgram.

MenaQ7 Forte van Springfield Nutraceuticals bevat 180 micro-
gram natuurlijke vitamine K2 kristallen. Dit biedt een grotere 
zuiverheid van meer dan 95% pure menaquinone-7. MenaQ7 
Forte bevat de 100% trans-vorm – de gewenste vorm voor mense-
lijke consumptie.


