Farmacie en voeding

Zowel aortaklep als coronaire vaten

Cumarines verkalken
Cumarinegebruik is op lange termijn een cardiovasculaire
risicofactor: antagonisme van vitamine K leidt tot verkalking
van de aortaklep en de coronaire vaten.
Tekst | Lan Kiauw de Munck-Khoe

• Casus

• Mechanisme

Bij 86 patiënten met een verkalkte aortaklep
is de mate van verkalking van de aortaklep en
de coronaire vaten gemeten, met multislice
spiral computed tomography. Van hen gebruik
ten 23 personen chronisch een cumarinede
rivaat (gemiddeld 88 maanden). Bij de cuma
rinegebruikers maten de onderzoekers een
tweemaal zo groot verkalkingsgebied in
vergelijking met niet-cumarinegebruikers.
De verkalkingsscore van de aortaklep was
2410 versus 1070 en van de coronaire vaten
1561 versus 738 [1].
In een andere patiëntengroep met korter
gebruik van fenprocoumon (gemiddeld 25
maanden) kwam verkalking van aortaklep
pen ook tweemaal meer voor dan bij nietcumarinegebruikers (37% respectievelijk
16%) [2].

Cumarinederivaten remmen het enzym vita
mine-K-epoxidereductase (VKOR) door
binding aan het complex subunit 1
(VKORC1). Dit verhindert de werking en de
recycling van vitamine K. Daardoor is niet
alleen minder vitamine K beschikbaar voor
de activering (carboxylering) van stollings
factoren in de lever – de beoogde werking –
maar ook van andere vitamine-K-afhanke
lijke proteïnen. Bijvoorbeeld het boteiwit
osteocalcine, de matrix-Gla-proteïne (MGP)
– die voorkomt in de vaatwand en andere
zachte weefsels – , de antitrombotische
proteïnen S en C in de vaatwand
en Gas6 dat betrokken is bij
celgroei en apoptose.
MGP in gecarboxyleerde vorm
is een van de sterkste remmers
van arteriële verkalking.
Bloedspiegels van onvolledig
gecarboxyleerde MGP correle
ren met de ernst van vasculaire
verkalking [5].

• Interactie
Hier is sprake van een chronisch, subkli
nisch vitamine-K-tekort in de vaatwand,
veroorzaakt door cumarinegebruik. Hoewel
deze interactie in meerdere publicaties is
beschreven [1-4], ontbreken deze in de SPC’s
van acenocoumarol en fenprocoumon.

• Risicogroepen
Iedere chronische cumarinegebruiker, met
of zonder andere cardiovasculaire risicofac
toren, kan een verhoogd (extra) risico
hebben op vaatwandverkalking door cumari
nes. Bij personen met een marginale vita
mine-K-status – door onvoldoende inname
via de voeding of door malabsorptie – en bij
ouderen, diabetici, nier- en dialysepatiënten,
kan het al bestaande cardiovasculaire risico
toenemen door cumarinegebruik.
Mogelijk hebben polymorfismen van het
VKORC1-gen of het MGP-gen invloed op de
individuele gevoeligheid voor vasculaire
verkalking door cumarinen.

• Maatregelen
Indien langdurig gebruik van anticoagulan
tia nodig is, dient de voorschrijver het risico
van vasculaire verkalking mee te wegen in
zijn geneesmiddelenkeuze. Wanneer
bestaand gebruik van cumarinen wordt
voortgezet, zijn de volgende maatregelen van
belang:
- monitoring van de bloedspie
gels van inactieve MGP;
- monitoring van de botmassa;
- zo mogelijk de cumarine
vervangen door een ander type
anticoagulans;
- suppletie met vitamine K2
(niet met vitamine K1) [6]. Dit
is echter nog niet nader onder
<
zocht.
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• Verschijnselen
De verschijnselen van vasculaire verkalking
in de arteriële vaatwand zijn de volgende:
- kalkafzetting in de media en de intima van
de vaatwand;
- morfologische verandering van vasculaire
gladde spiercellen in een osteogeen feno
type;
- vaatstijfheid;
- verkalking van de hartkleppen.
De mate van verkalking is afhankelijk van de
cumarinedosis en de gebruiksduur.
De overige verschijnselen zijn:
- osteopenie door inactief osteocalcine;
- huidnecrose door inactieve proteïne S en C.
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