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Wat is vitamine K?
Vitamine K is geen enkele vitamine maar een verzamelnaam voor een groep vetoplosbare vitamines.
De letter "K" is ontleent van het Duitse woord "koagulation", wat bloedstolling betekent. Dit geeft al
een groot deel van de werking van deze vitaminengroep weg. Maar vitamine K doet nog meer!

Vitamine K1 en K2
Vitamine K is onder te verdelen in K1 en K2. K1 is een vorm die in een gezond Westers
voedingspatroon voorkomt. Zo komt K1 vooral voor in spinazie, peterselie, algen, groene thee en
bepaalde koolsoorten. Deze plantaardige vorm is bekend onder verschillende namen: fylloquinon,
fytonadion of fytomenadion. K1 is volledig actief als een vitamine in mensen en dieren. De opname is
echter niet gunstig. Slechts zo`n 5-15 % van de aanwezige K1 wordt opgenomen uit de voeding.
Vitamine K2 is bekend onder de naam menaquinon en ontstaat door fermentatie met behulp van
bacteriën. Ook komt menaquinon in beperkte hoeveelheid voor in zuivel, vlees en eieren. Daarnaast
is de bacteriële flora (voornamelijk E. Coli en Bacteroïdes fragilis) van de dikke darm in staat
menaquinon te produceren. De opname is echter niet altijd optimaal omdat vetoplosbare vitamines
alleen in het ileum (een deel van de dikke darm) kunnen worden opgenomen. Er is hierdoor sprake
van een nauw tijdsvenster. Menaquinon kan worden onderverdeeld in verschillende vormen: MK-4
tot en met MK-14. De M staat voor menaquinon en K staat voor vitamine K. . Een derde vorm van
vitamine K is K3 (menadion). Dit is een synthetische pro-vitamine K.

Verschil K1 en K2
Het verschil tussen K1 en K2 is dat K2 eenvoudiger in het lichaam werkzaam is, terwijl K1
hoofdzakelijk in de lever actief is. Vitamine K1 is na 8 uur uit het lichaam verdwenen, terwijk K2 tot
wel 4 dagen actief aanwezig blijft in ons lichaam. De opname van K2 uit voeding is ook vele malen
hoger. K2 geeft een tienmaal hogere serumconcentratie dan K1. Ook wordt K2 in verband gebracht
met het voorkomen van hart- en vaatziekten. Vitamine K1 doet dit niet.

To do or natto do
MK-4 komt in beperkte mate voor in vlees en kan deels uit K1 worden gevormd. MK-5 t/m MK 9
worden hoofdzakelijk gevonden in gefermenteerde zuivel zoals kaas en yoghurt. Een uitzonderlijk
rijke bron van MK-7 is het Japanse gerecht natto. Natto ontstaat door fermentatie van sojabonen,
waardoor er een slijmerige bonenbrij ontstaat. Voor de ongetrainde Westerse smaakpapillen is natto
een delicatesse die enige oefening vergt. MK-10 t/m MK-14 zijn zeldzaam.
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De smaakbeleving van natto dient net als wijn, rauwe
oesters, olijven en blauwschimmelkaas verworven te
worden.

Meer dan bloedstolling
Vitamine K is noodzakelijk voor de productie van bepaalde stollingsfactoren in de lever (GLAeiwitten). Een ernstig vitamine K tekort leidt hierdoor tot een verlengde stollingstijd van het bloed.
Het is overigens niet zo dat een verhoogde inname vitamine K een overmatige bloedstolling
teweegbrengt. Vitamine K is eerder een middel om de stolling op een juiste manier te reguleren.

Sterke botten
Vitamine K activeert (carboxyleert) het calciumbindende eiwit osteocalcine, waardoor het
beschikbare calcium in het botweefsel afgezet kan worden. Vitamine D is verantwoordelijk voor de
productie (synthese) van osteocalcine. Vitamine K2 verhoogt daarnaast de vorming en activiteit van
osteoblasten. Osteoblasten zijn cellen die botweefsel aanmaken. Het is om deze reden dat vitamine
D, vitamine K en calcium als team noodzakelijk zijn voor sterke botten.
Rechts op de tekening zijn de osteoblasten
zichtbaar. Deze zetten af op het botweefsel.
De osteoclasten (links) "vreten" aan het
botweefsel. Zolang de verhouding tussen
beiden in evenwicht is, is er geen sprake van
botverlies. Maar daar is voldoende vitamine
D3, calcium en vitamine K2 voor nodig.

Soepele vaten
Met de leeftijd neemt kalkafzetting in de bloedvaten toe. Dit veroorzaakt vaatverstijving waardoor
de vaten makkelijker schade kunnen oplopen. Door de activering van osteocalcine daalt het
calciumgehalte in het bloed en blijven onze vaten soepel en schoon. Vitamine K voorkomt zodoende
ook een stijging van het cholesterol ten gevolge van plaquevorming.

Bloedsuikerspiegel
Menaquinon is gunstig voor zowel de insulinegevoeligheid als de secretie van insuline. Hoewel de
precieze werking niet bekend is tonen verschillende onderzoeken een daling in de HOMA waarde van
proefpersonen. De HOMA waarde staat voor homeostatic model assessment en is een methode om
de -gevoeligheid en insulineproductie te meten. Insuline is nodig om glucose in de lichaamscellen te
brengen. Hoe minder insuline nodig is om dit te bereiken hoe effectiever dit werkt.
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Insuline werkt als een "deurbel" voor glucose. Wanneer er
te veel en te vaak insuline wordt gemaakt door de
pancreas (alvleesklier) worden de cellen ongevoelig
hiervoor. Dit leidt tot een verhoogde bloedsuikerspiegel
en mogelijk diabetes type 2.

Gezonde gewrichten
Vitamine K reguleert niet alleen de mineraalhuishouding van de botten maar ook van het kraakbeen.
Ook is vitamine K in staat nuclear factor kappa B (NFkB- een ontstekingsstofje) te remmen, waardoor
de kans op een ontstekingsziekte zoals reumatoïde artritis verkleint.

Hersenfuncties
Vitamine K (K1 en MK-4) is in hoge concentraties aanwezig in de hersenen. Ook hier is de rol van
Vitamine K niet helemaal duidelijk, maar er zijn verbanden tussen een lage vitamine K status en
gedragsverandering waargenomen in proefdieren. Onderzoeken lijken aan te tonen dat vitamine K
nodig is voor bescherming van de axonen (zenuwbanen tussen de hersencellen) door aanmaak van
membraanlipiden. Dit zijn vettige stofjes die als een beschermlaag de zenuwen omgeven,
vergelijkbaar met de coating van een elektriciteit snoer. Met name myeline is noodzakelijk om onze
zenuwen te beschermen. En opnieuw is het beschikbaar maken van calcium door vitamine K een
belangrijke voorwaarde om kalkafzetting in de hersenen te voorkomen.

Myeline is nodig voor bescherming van axonen. Axonen zijn de
zenuwbanen (snelwegen) die de elektrische informatie
overbrengen tussen de hersencellen (neuronen).

Oorzaken vitamine K-tekort
Diverse oorzaken kunnen leiden tot een vitamine K-tekort:
- te lage inname met de voeding
- alcoholisme
- chirurgische maagverkleining
- Collitis ulcerosa of ziekte van Crohn
- verhoogd vetpercentage (obesitas)
- chronische leverziekte
- antibiotica verlaagt de aanmaak van K2 in de darmen door de destructieve werking op de
darmflora.
- galzuurbinders remmen de opname van vetoplosbare vitaminen waaronder vitamine K.
- corticosteroïden verhogen de uitscheiding van vitamine K met de urine.
- salicylaten (aspirine) verlagen de vitamine K status
- anticonvulsia (waaronder fenytoïne en fenobarbital) verhogen de afbraak van vitamine K in de
lever.
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In de praktijk komt een vitamine K gebrek daarom vaker voor dan verwacht. Osteoporose bij ouderen
kan een aanwijzing zijn van een lage vitamine K en vitamine D status. Het is daarom aan te raden
calcium altijd in combinatie met D en K te suppleren.

Interacties
Suppletie met vitamine K vermindert de werking van vitamine K-antagonisten (bloedverdunners)
wanneer u boven de dagelijkse dosering van 100 mcg suppleert.

Dosering
De (Nederlandse) AHD voor vitamine K (K1/K2) bedraagt 75 mcg per dag (1-1,5 mcg/kg/dag) voor
volwassenen en 35 mcg/dag voorkinderen, 75 mcg/dag voor adolescenten. Deze adviezen gaan van
een ideale situatie uit. Een optimale inname kan door de eerder aangegeven verstoringen veel hoger
liggen dan de ADH. Mocht u echter een vitamine K-tekort vermoeden is het aan te raden in
samenwerking met een orthomoleculair arts of -therapeut de optimale dosering te bepalen.

Conclusie
Vitamine K is veel meer dan een bloedstoller. Sterke botten en gewrichten, kalme zenuwen, stabiele
bloedsuikerspiegel en schone soepele vaten zijn allen afhankelijk van de vitamine K status.
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