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O autorze 
 

Gian Paolo Littarru ukończył medycynę na Katolickim Uniwersytecie 

Medycznym w Rzymie w 1967 r. Od 1969 r. do 1972 r. był doktorantem w 

Instytucie Biomedycznym Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, pod 

kierunkiem prof. Karla Folkersa. Do 1986 r. był profesorem biochemii 

komórkowej na Katolickim Uniwersytecie w Rzymie, a następnie przeniósł 

się na Politechnikę w Marche, Ankona, gdzie wykładał chemię medyczną i 

biochemię kliniczną studentom medycyny aż do niedawnej emerytury. W 

1997 r. założył Międzynarodowe Stowarzyszenie CoQ, którego był 

prezesem do 2013 r. Głównym zainteresowaniem badawczym profesora 

Littarru zawsze był Koenzym Q. Zainteresował się tą cząsteczką w 1968 

r., kiedy to po raz pierwszy zbadał strukturalną swoistość koenzymu Q w 

łańcuchu oddechowym mitochondriów różnych gatunków zwierząt. 

Wkrótce rozszerzył swoje badania na ludzi. We wczesnych latach 70., we 

współpracy z kardiochirurgami i neurologami, dokonał rozdziału 

mitochondriów i określenia statusu CoQ10 w licznych biopsjach serca i 

mięśni. Te badania biomedyczne zostały następnie rozszerzone na 

właściwości antyoksydacyjne CoQ10. 

Jako przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Koenzym 

Q10, autor promuje współpracę w tej dziedzinie badań z kilkoma grupami 

medycznymi na całym świecie, przyczyniając się w ten sposób do 

szybkiego poszerzenia biochemicznej i klinicznej wiedzy o cząsteczce 

znanej jako Koenzym Q10 i jej najbardziej aktywnej postaci, Ubichinolu. 
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Część 1. 

 

Biologia CoQ10  
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Wstęp  
Celem niniejszej książki jest wprowadzenie kilku podstawowych 

faktów biochemicznych i implikacji medycznych koenzymu Q, ze 

szczególnym naciskiem na jego zredukowaną postać, ubichinol. 

Odkrycie cząsteczki CoQ10 nastąpiło w wyniku intensywnego 

programu badawczego opracowanego przez prof. D. E. Greena z 

Uniwersytetu Wisconsin, mającego na celu zdobycie wiedzy na temat 

działania mitochondriów. Nastąpiło to w 1957 r. Wkrótce stało się jasne, 

że koenzym Q jest niezbędny do tworzenia mitochondrialnego ATP, tj.  

najbardziej skutecznego mechanizmu, który prowadzi do uwalniania 

energii chemicznej zawartej w naszych składnikach odżywczych. Kilka lat 

później prof. P. Mitchell został uhonorowany Nagrodą Nobla, ponieważ 

jego badania koncentrowały się na istotnej roli koenzymu Q w fosforylacji 

oksydacyjnej. Aby zrozumieć główną rolę koenzymu Q, konieczne jest 

zilustrowanie kontekstu komórkowego, w którym znajduje się koenzym Q. 

Dlatego mechanizmy, dzięki którym mitochondria wykorzystują energię 

pierwotnie zawartą w paliwach biologicznych, zostaną przedstawione w 

początkowych rozdziałach tej książki. 

Dalekowzroczność prof. Karla Folkersa, który w 1958 r. ponownie 

wyizolował koenzym Q10, ludzki koenzym Q z ludzkiego serca i objaśnił 

jego strukturę, pozwoliła mu przewidzieć kliniczne znaczenie CoQ10. W 

tym samym czasie prof. Yuichi Yamamura, pionier badań CoQ10 w 

kardiologii, opracował pierwsze badanie kliniczne CoQ10 u pacjentów z 

chorobą sercowo-naczyniową. 

Te przeczucia otworzyły nowe, zróżnicowane pole badań 

biomedycznych, a jego baza wiedzy została pogłębiona wraz z 

poszerzonym zrozumieniem podstawowej biochemii koenzymu Q. 

Wkrótce stało się jasne, że niektóre właściwości koenzymu in vitro i 

in vivo są wynikiem działania przeciwutleniającego, które związane są 

głównie ze zredukowaną postacią koenzymu Q10, ubichinolem. Dziś mamy 

szerszy obraz właściwości koenzymu Q10, co sugeruje, że niektóre z 

efektów CoQ10 mogą być związane również z jego możliwościami 
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modulowania innych funkcji mitochondrialnych i indukowania ekspresji 

genów. 

W ostatnich latach stale wzrasta zainteresowanie stresem 

oksydacyjnym i jego implikacjami w biologii i medycynie. Uznano, że 

wolne rodniki mają wpływ na w wiele procesów patofizjologicznych i różne 

choroby. Tak więc na uwagę zasługuje antyoksydacyjna rola CoQ10. 

Po omówieniu klasycznej bioenergetycznej roli koenzymu Q, 

spróbuję zilustrować ogromny obszar, na którym toczy się walka między 

uszkodzeniami oksydacyjnymi a obroną przeciwutleniaczy. Ogólne zasady 

zostaną opisane. Następnie skupię się na niektórych procesach 

patofizjologicznych związanych z uszkodzeniami wywołanymi przez wolne 

rodniki, gdzie dowody doświadczalne silnie sugerują obronną, 

przeciwutleniającą rolę koenzymu Q. 

Chciałbym zakończyć słowami nieżyjącego już przyjaciela, Dr. Pera 

Langsjoena, który pozostawił nam cenną spuściznę, którą stanowią jego 

znaczące osiągnięcia w badaniach klinicznych i skromny entuzjazm jego 

podejścia do tych nowych horyzontów: „Wolę mówić o nadziei związanej z 

badaniami klinicznymi nad CoQ10, który odgrywa kluczową rolę w 

bioenergetyce komórkowej i hamowaniu rozwoju wolnych rodników”. 

Mówię również z „okopów” badań klinicznych, które są moim naturalnym 

środowiskiem. 

Z tego punktu widzenia przytłaczająca rzeczywistość nie polega na 

tym, ile wiemy, ale jak mało wiemy o wielu poważnych problemach 

klinicznych (mimo, że doskonale nadajemy dokładne nazwy tym 

warunkom). Badania w tej dziedzinie, które obejmują znacznie więcej niż 

tylko CoQ10, stanowią zupełnie nowy wymiar ludzkiego zrozumienia 

tajemnic zdrowia i jego złego stanu, które mogą być uznane za główny 

postęp od czasu odkrycia bakterii. W samej tylko kardiologii można 

przewidzieć czas, w którym to choroba serca i krążenie mogą utracić 

swoją niechlubną pozycję jako główna przyczyna śmierci. Zasadniczo 

szybki postęp wiedzy w medycynie jest tak szeroki, że cały jej obszar, z 
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czasem, może być pozytywnie ponownie oceniony na podstawie tych 

nowych zasad.” 

	
Ryc. 1 – Dr Frederick Crane 

 

Żółty związek został początkowo wyizolowany w 1957 r. z 

mitochondriów z serca wołowego w laboratoriach Instytutu Enzymów na 

Uniwersytecie Wisconsin pod kierownictwem Dr. D. Greena. W skład 

czwórki naukowców, którzy dokonali tego wyizolowania czy też odkrycia, 

wchodzili: F.L. Crane, Y Hatefi, R.L. Lester i C. Widmer1. 

Dr Karl Folkers otrzymał od dr. Crane’a kilka miligramów 

krystalicznej substancji, którą zabrał do laboratoriów badawczych Merck w 

Rahway, w New Jersey. Folkers, wraz ze swoimi współpracownikami w 

Merck, ponownie wyizolował i określił strukturę tego związku. 
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Struktury Ubichinonu i Ubichinolu 
 

 Utlenianie 

  ¬ 

     Redukcja 

           ®              

 

 

Ubichinon        Ubichinol 

(utleniony z CoQ10)    (zredukowany z 

CoQ10)      CoQ10) 

 

frggg 

 

ffdgd 

 

 

 

Ryc. 2 – Struktury Ubichinonu i Ubichinolu 

 

Związek nazwano koenzymem Q10 (CoQ10), ponieważ miał on aktywność 

koenzymatyczną w układach enzymatycznych mitochondriów. Ogólnie 

koenzymy są substancjami niezbędnymi do aktywności enzymu. CoQ10 

wkrótce zostanie uznany za niezbędny koenzym w bioenergetyce 

oddychania. Z chemicznego punktu widzenia jest to lipid. Litera Q 

pochodzi od swojej grupy chinonowej; liczba 10 określa liczbę jednostek 

izoprenoidowych w łańcuchu bocznym. 

Dr R.A. Morton, który również izolował i badał ten związek, w ciągu 

tych samych lat nazwał go ubichinonem, ze względu na jego powszechne 

występowanie w dyfuzji w żywych organizmach2. Końcówka lub sufiks 

„non” wskazywał na utleniony stan cząsteczki. Zredukowaną formę z 

końcówką „nol” nazwano ubichinolem. 



	 9	

Koenzym Q10 jest koenzymem człowieka i wielu ssaków; inne 

gatunki zwierząt mają koenzym Q z krótszym łańcuchem bocznym 

mającym mniej niż 10 jednostek izoprenoidowych. W związku z tym, 

mówiąc ogólnie, powiemy: koenzym Q lub ubichinon. Termin Koenzym Q 

lub CoQ10 będzie używany w odniesieniu do ludzkiego Koenzymu Q, który 

jest również dostępny jako suplement diety. 

W ostatnich latach japońska firma Kaneka była w stanie 

wyprodukować ubichinol, zredukowaną formę i udostępnić go jako 

suplement diety, opracowując specjalną procedurę, która stabilizuje go w 

zredukowanej postaci. 

 

 

  

Źródła 
1. Crane P.L., Hatefi Y., Lester R.L. and Widmer C. Isolation of a 

quinone from beef heart mitochondria. Biochim. Biophys. Acta 25: 

220-221, 1957. 

2. Morton R.A., Wilson G.M., Lowe J.S., and Leat W.M.F. Ubiquinone. 

Chemical Industry, 1649, 1957. 
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Przemiany energetyczne w żywych 

organizmach 

 
Koenzym Q został odkryty w wewnętrznej błonie mitochondriów, 

organelli wewnątrzkomórkowej, gdzie poprzez interwencję tlenu energia 

chemiczna określonych cząsteczek organicznych pracujących jako 

substrat energetyczny zostaje przekształcona w trójfosforan adenozyny 

(ATP). ATP jest formą energii chemicznej wykorzystywanej przez nasze 

komórki. 

Błony mitochondrialne można porównać do skomplikowanych roślin 

energetycznych, w których cząsteczki są przekształcane w inne 

cząsteczki, a podczas procesu uwalniają część swojej energii. Jesteśmy w 

ciągłym procesie konwersji energii biologicznej. Termodynamika, badanie 

konwersji energii, zajmuje się przyczynami, które powodują, że pewne 

reakcje mogą zachodzić spontanicznie. Spontaniczne wydarzenia 

implikują wzrost netto zaburzeń we wszechświecie. Ciepło jest energią w 

swojej najbardziej nieuporządkowanej formie, przypadkowym ruchem 

cząsteczek. Płomień pieca zwiększa ruch cząsteczek wody zawartych w 

rondlu nad płomieniem. Kiedy komórka uwalnia ciepło, zwiększa 

intensywność ruchu otaczających cząsteczek. Spalanie drewna lub szybu 

naftowego prowadzi do ogromnego, bezsensownego rozpraszania ciepła, 

ale spalanie benzyny powoduje, że samochody jeżdżą, a samoloty latają. 

Tylko w pewnych warunkach i tylko w części, ciepło może zostać 

przekształcone w pracę. Oznacza to wykorzystanie części energii 

produkowanej w świecie biochemicznym. 
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W systemach biologicznych część energii zaangażowanej w 

skomplikowane transformacje jest przetwarzana w formy energii inne niż 

ciepło. To przewodzenie energii związane jest, na poziomie 

mitochondrialnym, z wyrafinowanym szeregiem enzymów i kompleksów 

enzymatycznych: są to przede wszystkim białka przyspieszające reakcje 

chemiczne, które udostępniają energię w żywym organizmie. 

Podstawowym aspektem tego mechanizmu jest to, że reakcje 

najwyraźniej przeznaczone do wytworzenia zaburzenia, są sprzężone z 

innymi reakcjami, które tworzą porządek, złożoność i życie. Energia nie 

jest ani tworzona, ani niszczona: uwalnianie ciepła i wytwarzanie porządku 

wymaga energii do życia. Jeśli chodzi o źródła tej energii, dla roślin jest to 

promieniowanie elektromagnetyczne Słońca. Dla zwierząt jest to energia 

chemiczna zawarta w wiązaniach kowalencyjnych cząsteczek 

organicznych, które stanowią ich pożywienie. W samym sercu obu 

złożonych mechanizmów znajduje się cząsteczka o strukturze chinonu; 

plastochinon w roślinach i koenzym Q u zwierząt. 

 

Paliwa chemiczne i energia 

 
Energia dla wszystkich potrzeb naszego ciała pochodzi z naszych 

biologicznych paliw: cukrów, tłuszczów i, w mniejszym stopniu, białek. 

Generalnie komórki zwierzęce mogą wytwarzać określoną ilość ATP w 

procesie, który polega na kontrolowanym częściowym niszczeniu glukozy, 

które nie wymaga tlenu. Jest to beztlenowa glikoliza. W tym procesie 

uwalniana jest tylko niewielka część całkowitej wolnej energii potencjalnie 

dostępnej z utleniania cukru. Znacznie bardziej stała ilość energii jest 

dostępna w mitochondriach, w procesie, który zużywa tlen. Tlen jest 

silnym utleniaczem, a podczas utleniania uwalniane są znaczne ilości 

energii. Spalanie drewna, benzyny lub innych paliw to przykłady silnych 

utleniaczy. 
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Zabieranie elektronów oznacza utlenianie. Zatem pierwiastek lub 

cząsteczka, która nabywa elektrony poprzez pobieranie elektronów z innej 

cząsteczki, jest utleniaczem; ten, który uwalnia elektrony, jest środkiem 

redukującym. Opisujemy tutaj „reakcje redoks”. Spalanie to 

wysokoenergetyczne utlenianie przeprowadzane przez silne utleniacze 

(wysoce elektroujemne atomy), któremu towarzyszy szczególna emisja 

światła i ciepła. W świecie biologicznym tlen jest dominującym 

utleniaczem, a reakcje spalania zachodzą w niezwykle kontrolowany 

sposób bez widocznych płomieni. 

Inną ważną cechą biologicznego utleniania jest to, że zachodzi ono 

w złożonym mechanizmie obejmującym cząsteczkę, która oszczędza 

znaczną ilość energii uwalnianej przez spalanie. Ta cząsteczka, która 

może przekształcać energię w różne rodzaje pracy, to trójfosforan 

adenozyny (ATP). 

Mitochondria można uznać za elektrownie komórkowe. Energia jest 

wykorzystywana poprzez reakcje zachodzące w wysoce zorganizowanych 

kolejnych etapach fosforylacji oksydacyjnej znajdującej się w 

wewnętrznej błonie mitochondrialnej, która zwija się w grzebień, ciągły 

zygzakowaty wzór w zewnętrznej warstwie błony. Fosforylacja 

oksydacyjna to proces, w którym główna część energii metabolicznej jest 

uwalniana i przekształcana w formę energii, która może być powszechnie 

stosowana do wielu różnych potrzeb komórkowych: energii ATP. 

 

Fosforylacja oksydacyjna mitochondriów: 

nasza główna elektrownia 

 
Mitochondrialny łańcuch transportu elektronów (lub łańcuch 

oddechowy) można porównać do pędzącego górskiego potoku, w którym 

elektrony płyną w dół w kierunku tlenu. W najbardziej stromych częściach 

zbocza dostępna jest wystarczająca ilość energii do zasilania turbiny. Są 
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to wyrafinowane silniki, które produkują ATP, molekularną walutę, która 

napędza ruch biologiczny - od mrugania oczami do wysiłku fizycznego. 
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Ryc. 3 – Zewnętrzna i wewnętrzna błona mitochondrialna 

 

W łańcuchu oddechowym atomy wodoru są transportowane jako 

takie do pewnego punktu, a następnie są rozbijane na protony i elektrony. 

Elektrony przechodzą przez szereg nośników elektronów wzdłuż 

łańcucha, aż dotrą do tlenu, który, poprzez nabycie 2 elektronów, staje się 

naładowany ujemnie (O=). W końcu protony neutralizują te ładunki ujemne 

i powstaje H2O. Wiele białek uczestniczących w katalizowanym przez 

enzym transporcie protonów i elektronów do tlenu jest zorganizowane w 

kompleksy oddechowe związane z błoną, a koenzym Q odgrywa 

zasadniczą rolę w trzech z tych kompleksów. Przyjmuje protony i elektrony 

z górnych części składowych, a więc redukuje się (ubichinol), a następnie 

przekazuje je do dalszych składników, powracając do utlenionej postaci 

(ubichinonu). 

Istnieją dwa ruchome składniki, które szybko rozprzestrzeniają się 

wzdłuż płaszczyzny błony: koenzym Q10 i cytochrom c. W przekazywaniu 

elektronów pośredniczą przypadkowe kolizje pomiędzy dyfundującymi 

dawcami i akceptorami wzdłuż kompleksów enzymów. 

Utlenianie zredukowanych koenzymów uwalnia energię, która jest 

wykorzystywana do zasilania mechanizmu pompy protonowej, który 

koncentruje H+ w przestrzeni międzybłonowej. 

Jeden z głównych mechanizmów molekularnych podstawowych dla 

przepływu protonów obejmuje koenzym Q, czyli CoQ10 u ludzi, który 

poruszając się w środowisku węglowodorowym wewnętrznej błony 

mitochondrialnej, staje się protonowany (ubichinol, forma bogata w proton) 

po jednej stronie błony i deprotonowany (ubichinon) po drugiej stronie, co 

prowadzi do nagromadzenia się protonów w przestrzeni międzybłonowej1. 

Ta translokacja protonów generuje potencjał błonowy (ΔV, również 

tradycyjnie oznaczany jako AΨ), który determinuje siłę napędową protonu. 

Ryc. 4 przedstawia syntezę ATP jako turbinę, napędzaną przez przepływ 

wsteczny protonu i przekształcanie jednej formy energii w drugą. 
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Ryc. 4 Produkcja energii mitochondrialnej jest jak turbina napędzana 

przez przepływ protonów 

 

Lokalizacja i funkcja koenzymu Q w łańcuchu 
oddechowym 
 

Koenzym Q10 jest cząsteczką, która przenosi wodór (lub elektrony + 

protony, tj. e- + H+) przez krążenie w utlenionej postaci jako ubichinon lub 

w nieutlenionej, bogatej w proton postaci, takiej jak ubichinol. Jako taki, 

ubichinol jest ośrodkiem dawcy [e- + H+], podczas gdy ubichinon jest 

ośrodkiem akceptującym [e- + H+] w katalitycznych białkach łańcucha 
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oddechowego w błonie grzebienia mitochondrialnego. Chociaż koenzym 

Q10 jest o umiarkowanie dużą cząsteczką, wykazuje wysoką ruchliwość w 

bogatym w węglowodory środowisku dwuwarstwy fosfolipidowej, w której 

znajdują się różne ośrodki katalityczne łańcucha oddechowego2. 

Co więcej, stężenie całkowitego Koenzymu Q10 ma krytyczne 

znaczenie dla prędkości łańcucha oddechowego, podobnie jak stosunek 

Ubichinol/Q103. 

Ta ostatnia koncepcja pomaga nam zrozumieć racjonalne 

przesłanki, które łączą klasyczną bioenergetyczną funkcję protonowo-

napędzającą CoQ10 i jej rolę antyoksydacyjną. Z jednej strony, każdy stan 

zwiększonego stresu oksydacyjnego prowadzący do zwiększonego 

udziału koenzymu Q10 jako przeciwutleniacza może w jakiś sposób 

zmniejszyć krytyczną dostępność samego koenzymu Q10 do oksydacyjnej 

fosforylacji. Z drugiej strony, pomaga to również zrozumieć możliwy 

mechanizm działania dostarczonego egzogennego CoQ10, który, przez 

przezwyciężenie niedoboru, może przywrócić wyższy przepływ energii i 

zwiększoną transdukcję energii. 
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Endogenne i odżywcze źródła koenzymu Q10 

 
Koenzym Q10 jest szeroko rozpowszechniony w naturze, dlatego 

występuje w wielu tkankach roślinnych i zwierzęcych, stanowiących część 

naszej normalnej diety. Koenzym Q10 jest również aktywnie syntetyzowany 

przez nasze komórki. Przez to nie jest uznawany za witaminę według 

klasycznej definicji. Tak więc poziomy tkanek CoQ10 zależą zarówno od 

endogennej biosyntezy, jak i od podaży egzogennej. Zapotrzebowanie 

metaboliczne i wskaźnik obrotu CoQ10 powinny być również brane pod 

uwagę przy próbie ustalenia „statusu odżywczego” CoQ10. 

 

Wartość odżywcza 
Zawartość CoQ9 i CoQ10 w różnych rodzajach żywności została 

oceniona w pracy Kamei i in. CoQ9 jest zwykle obecny w zbożach, a 

CoQ10 występuje w wielu źródłach, w tym w mięsie, mleku, owocach i 

warzywach, by wymienić tylko kilka. Źródła dietetyczne CoQ10 oferują 

zarówno ubichinol jak i ubichinon1. Na przykład obie formy CoQ10 znajdują 

się w soi (więcej niż 6 μg/g), a ubichinol występuje w większym stężeniu 

niż ubichinon. CoQ10 występuje również w orzechach włoskich, migdałach, 

w olejach i owocach bogatych w olej i zielone warzywa; szpinak jest 

szczególnie bogaty w CoQ10. Niektóre gatunki ryb mają również 

stosunkowo duże ilości CoQ10. Opierając się na samej wadze, sardynki 

mają ponad dwa razy więcej CoQ10 niż wołowina; 1,6 kg sardynek zawiera 

100 mg CoQ10. Mleko i ser mają niższą zawartość koenzymu Q10. Trudno 

jest ocenić względne znaczenie endogennej biosyntezy i egzogennego 

spożycia; to ostatnia odgrywa również znaczącą rolę. Dane z Kishi i in. 

wykazały, że u pacjentów, u których stosuje się całkowite żywienie 

pozajelitowe (TPN) poziom CoQ10 w osoczu ulega znacznemu 

zmniejszeniu (50%) w ciągu zaledwie jednego tygodnia. To odkrycie może 

być związane z brakiem spożywania CoQ10 i/lub jego prekursorów 
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obecnych w pożywieniu lub ze stresorami, które spowodowały, że pacjent 

wymaga TPN. W naszym laboratorium często stwierdzaliśmy poziom 

CoQ10 w osoczu zbliżony do lub nawet niższy niż 0.1 μg/ml u pacjentów 

po urazie. Trudno jest ocenić, w jakim stopniu dane te były powiązane z 

całkowitym żywieniem pozajelitowym lub z poważnymi stanami klinicznymi 

pacjentów w szoku. 0,1 μg/ml stanowi bardzo małą wartość, ponieważ 

normalne poziomy w osoczu wynoszą około 0,79 ± 0,2 μg/ml. 

 

Biosynteza CoQ10 

 
Ryc. 5 – Schematyczne przedstawienie szlaku biosyntezy prowadzącego 

do cholesterolu, dolicholu i koenzymu Q 

 

CoQ10 jest syntetyzowany przez nasz organizm, a szlak biosyntezy 

jest powszechny aż do pewnego stopnia w biosyntezie cholesterolu. W 
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rzeczywistości cholesterol i koenzym Q są końcowymi produktami tego 

ważnego szlaku biosyntezy, który kontrolowany jest przez kluczowy 

enzym, reduktazę hydroksy-metyloglutarylo-koenzymu A (reduktaza 

HMGCoA). Tak więc, cholesterol i CoQ10 dzielą, do pewnego momentu, 

swoją biosyntetyczną ścieżkę. 

 

CoQ10 i inhibitory reduktazy HMG-CoA 
(statyny) 
 

Inhibitory reduktazy HMG-CoA, znane jako statyny, stanowią silną 

terapię w strategii anty-cholesterolowej. Leczenie obniżające poziom 

cholesterolu odgrywa istotną, dobrze rozpoznawalną rolę we wtórnej 

profilaktyce choroby niedokrwiennej serca, jak wykazano na przykład w 

Skandynawskim Badaniu na temat Przetrwania Simwastatyny [4S]2. 

Ponieważ CoQ10 i cholesterol mają ten sam szlak biosyntezy, 

uzasadniona jest hipoteza, że terapia statynami może również prowadzić 

do obniżenia poziomu CoQ10. W 1993 roku donieśliśmy o wynikach 

pierwszych badań przeprowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, 

które wykazały, że zarówno simwastatyna, jak i prawastatyna powodują 

obniżenie poziomu CoQ10 w osoczu, podobne do stężenia cholesterolu3. 

Inne badania potwierdziły te dane4. Ogólnie rzecz biorąc, statyny są 

potężnymi, skutecznymi lekami, zwykle bezpiecznymi, z wyraźnie niską 

częstością działań niepożądanych, ale które w niektórych przypadkach 

okazały się bardzo poważne. W sierpniu 2001 r. ustalono wyraźną 

zależność między stosowaniem ceriwastatyny i rabdomiolizy (niszczenie 

komórek mięśniowych) a śmiercią niektórych pacjentów. Skutki uboczne 

statyn obejmują osłabienie mięśni, ból i podwyższony poziom CK i/lub 

aktywności aminotransferaz w osoczu i te objawy mogą przynajmniej 

częściowo być związane z pewnym stopniem niedoboru CoQ10. Można 

rozsądnie wysunąć hipotezę, że w pewnych warunkach, w których istnieją 

inne przyczyny zubożenia koenzymu Q10, leczenie inhibitorami reduktazy 
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HMGCoA może poważnie zaburzać poziom koenzymu Q10 w osoczu i 

prawdopodobnie w tkankach. 

 

	
Ryc. 6 – Spadek zawartości ubichinolu związany z wiekiem 

 

Fizjologiczny spadek stężenia CoQ10 następuje z wiekiem5,6, co 

może powodować, że osoby starsze będą bardziej podatne na obniżanie 

zawartości CoQ10 indukowanej przez statynę. Folkers i inni odnotowali u 

ograniczonej liczby pacjentów, którzy byli poddawani terapii CoQ10 z 

powodu zastoinowej niewydolności serca, nagłe pogorszenie czynności 

serca po dodaniu statyn do terapii. To pogorszenie zostało 

przezwyciężone przez zwiększenie ich dziennej dawki CoQ10. Poza 

działaniem obniżającym poziom CoQ10 w osoczu, badania na zwierzętach 

wykazały również wyczerpanie tkanek podczas leczenia statynami. 

Zmniejszenie koenzymu Q10 tkanek podczas leczenia statynami może 

mieć niekorzystny wpływ na produkcję ATP w komórkach, co zostało 

udowodnione u psów i świnek morskich. Istnieje tylko kilka badań 

dotyczących wpływu leczenia statynami u ludzi na stężenie CoQ10 w 

mięśniach. We wczesnym badaniu Laaksonena i innych zmniejszenie 

stężeń ubichinonu w surowicy podczas leczenia simwastatyną nie 
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powodowało obniżenia poziomów CoQ10 w tkance mięśniowej7. Pacjenci 

przyjmowali simwastatynę w dawce 20 mg na dobę przez 4 tygodnie. W 

nowszej publikacji ta sama grupa doniosła o wynikach badań mających na 

celu ocenę wpływu leczenia statyną w dużych dawkach na metabolizm 

cholesterolu i ubichinonu oraz funkcję mitochondrialną w ludzkim mięśniu 

szkieletowym. Stężenie ubichinonu w mięśniach rzeczywiście zmniejszyło 

się istotnie w grupie otrzymującej simwastatynę, a w mięśniu kilku 

pacjentów nastąpiło znaczne pogorszenie funkcji mitochondrialnych8. 

 

Suplementacja CoQ10/Ubichinol i miopatia 
wywołana statyną 
 

Na podstawie powyższych obserwacji logiczne wydaje się 

postawienie hipotezy, że suplementacja CoQ10 może być odpowiednim 

narzędziem terapeutycznym do zapobiegania i/lub przeciwdziałania 

niekorzystnym skutkom leczenia statynami. 

Jak dotąd dysponujemy jedynie kilkoma badaniami sugerującymi 

szybką poprawę w leczeniu bólu i zmęczenia wywołanych przez statynę 

za pomocą uzupełniającego CoQ10. 

W artykule autorstwa Caso i in. opublikowanym w American Journal 

of Cardiology12, trzydziestu dwóch pacjentów leczonych statynami zgodnie 

z aktualnymi wytycznymi III Panelu dot. Leczenia Dorosłych/Narodowego 

Programu Edukacji w zakresie cholesterolu i zgłaszającymi objawy 

miopatii zapisano do podwójnie ślepej próby. Pacjenci przyjmowali różne 

statyny, ale wspólną cechą było to, że u wszystkich oni rozwinęły się 

objawy miopatyczne zdefiniowane jako obecność samego bólu mięśni lub 

w połączeniu z innymi objawami, takimi jak osłabienie mięśni i zmęczenie. 

Pacjenci zostali zrandomizowani, a osiemnastu z nich trafiło do grupy 

CoQ10 i otrzymało 100 mg CoQ10/dzień przez jeden miesiąc, podczas gdy 

pozostali byli leczeni 400 j.m. witaminy E/dzień przez 30 dni. Wpływ 

suplementacji CoQ10 na ból mięśni badano przed i po interwencji za 

pomocą Krótkiego Inwentarza Bólu – kwestionariusza szeroko 
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stosowanego jako narzędzie do oceny bólu i wpływu bólu na wykonywanie  

codziennych czynności. Nasilenie bólu zmniejszyło się o 40%, a wpływ 

bólu na codzienną aktywność o 38%, przy czym obydwie liczby były 

bardzo znaczące. W grupie leczonej witaminą E nie zaobserwowano 

żadnych zmian natężenia bólu ani wpływu bólu na wykonywanie  

codziennych czynności. Wyniki potwierdzają hipotezę o możliwej 

etiologicznej roli zubożenia CoQ10 w patogenezę objawów miopatycznych 

u pacjentów leczonych statyną. Autorzy wnioskują również, że 

suplementacja CoQ10 może stanowić alternatywę dla zaprzestania 

leczenia tymi lekami. 

Zlatohlavek i in. również przeprowadzili badanie, choć nie 

kontrolowanym placebo, na wpływ ubichinolu na minimalizowanie skutków 

ubocznych mięśni w grupie pacjentów leczonych różnymi statynami i 

różnymi dawkami16. W grupie 28 pacjentów poddanych miopatii 

statynowej Ubichinol podawano przez 6 miesięcy w dawce 60 mg/dobę. 

Stężenia CoQ10 w osoczu wzrosły o prawie 200%, co jest związane z 

dobrą biodostępnością ubichinolu, ból zmniejszył się średnio o 54%, a 

osłabienie mięśni o 44%. 

Czasami w trakcie leczenia statynami mogą pojawić się problemy z 

sercem. 

Silver wraz ze współpracownikami udokumentowali systematyczne 

upośledzenie czynności rozkurczowej komory u stabilnych pacjentów 

ambulatoryjnych rozpoczynających leczenie atorwastatyną w leczeniu 

hiperlipidemii. Autorzy postulują, że wrażliwe markery rozkurczowe mogą 

wyjaśniać wczesne biomarkery zaburzające czynność lewej komory, a po 

stwierdzeniu odwrócenia tych nieprawidłowości u pacjentów, którym 

podano CoQ10 w dawce 300 mg na dobę, włączono go do terapii 

atorwastatyną9. 

Langsjoen przedstawił badanie przeprowadzone na grupie 50 

pacjentów, którzy przyjmowali statyny średnio przez 28 miesięcy i 

wykazali jeden lub więcej z niekorzystnych wpływów statyny9. Wszyscy 

pacjenci byli suplementowani koenzymem Q10 i otrzymywali go średnio 
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przez 22,4 miesiąca. Nastąpiła znaczna poprawa w zmniejszeniu 

zmęczenia, bólu mięśni, duszności, utraty pamięci i neuropatii obwodowej. 

Nie znaleziono dowodów na negatywne konsekwencje po odstawieniu 

leków statynowych. U 84% pacjentów, którzy byli leczeni przez ponad rok, 

nie doszło do zawału mięśnia sercowego lub udaru. Badanie to jest 

poważnie ograniczone, ponieważ przeprowadzono dwie równoczesne 

interwencje, tj. odstawienie statyny i suplementacja CoQ10. 

Prawidłowy sposób rozwiązania tego problemu może polegać na 

utworzeniu badania z wystarczającą liczbą pacjentów leczonych 

statynami, w których ci wykazujący działania niepożądane będą 

randomizowani i leczeni za pomocą placebo lub CoQ10. Co więcej, duża 

grupa pacjentów mogłaby zacząć od statyn i CoQ10; wpływ statyn i 

występowanie skutków ubocznych byłby monitorowany. Chociaż 

wykazano, że terapia statynami przynosi korzyści, odpowiedź 

długoterminowa w chorobie niedokrwiennej serca mogła zostać osłabiona 

ze względu na efekt zubożenia CoQ10. 

Cały problem został zrecenzowany przez Marcoffa i Thompsona. 

Stwierdzili, że nie ma wystarczających dowodów, aby wykazać 

etiologiczną rolę niedoboru CoQ10 w miopatii związanej ze statynami oraz, 

że należy przeprowadzić szeroko zakrojone, dobrze zaplanowane badania 

kliniczne w celu rozwiązania niniejszego problemu13. 

Niedawno wykwalifikowana grupa badaczy z Hartford Hospital w 

stanie Connecticut, prowadzona przez wspomnianego już prof. 

Thompsona, w dalszym ciągu badała mechanizmy bolesności mięśniowej 

wywołanej statyną14. Około 800 pacjentów poddanych terapii statynami 

(połowa z nich z bólem mięśniowym i połowa bez) było genotypowanych w 

celu oceny 31 kandydujących genów z literatury na temat ich związku z 

wywoływanymi przez statyny częstymi bólami mięśni. Wśród badanych 

genów najsilniejsze powiązanie między wariantem genetycznym a bólem 

mięśni stwierdzono dla COQ2, genu kodującego kluczowy enzym w 

biosyntezie CoQ10. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że nie 

wszyscy pacjenci są jednakowo wrażliwi na skutki uboczne statyny. 
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Możemy lepiej zrozumieć, którzy pacjenci ulegają niedoborowi CoQ10 

podczas leczenia statynami i którzy pacjenci mogą czerpać korzyści z 

leczenia CoQ10. 

W części dotyczącej kardiologii będziemy się odnosić do ostatnich 

wyników uzyskanych przez leczenie pacjentów ubichinolem, które 

wykazują działania niepożądane związane ze statynami. 
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Poziomy koenzymu Q10 w osoczu 
 

Koenzym Q10 obecny jest również w krwi ludzkiej, gdzie jest 

transportowany przez lipoproteiny osocza, głównie LDL. Poziomy 

koenzymu Q10 we krwi mają określone skutki metaboliczne i 

diagnostyczne. 

CoQ10 jest obecny w każdym składniku krwi, ponieważ został 

dokładnie zbadany1. Białe krwinki i płytki krwi zawierają CoQ10, co nie jest 

zaskakujące, ponieważ mają mitochondria. Jego obecność ma znaczenie 

metaboliczne w bioenergetyce tych komórek. Jedną z wczesnych 

obserwacji korelowanych z obecnością CoQ10 również w czerwonych 

krwinkach było to, że prawdopodobnie odgrywa on rolę ochronną jako 

przeciwutleniacz. Uzupełnianie ludzkich czerwonych krwinek egzogennym 

CoQ10 umożliwia tym komórkom uzyskanie większej odporności na 

autooksydację termiczną, a ich aktywność ATPazy jest lepiej zachowana. 

Osocze CoQ10 jest rutynowo badane w niektórych laboratoriach, zarówno 

w warunkach podstawowych, jak i po doustnej suplementacji CoQ10, w 

celu weryfikacji osiągnięcia poziomu terapeutycznego i ustalenia 

zależności dawka-odpowiedź. 

Poziomy CoQ10 w osoczu niekoniecznie korelują z tkanką CoQ10 i 

statusem CoQ10 organizmu2. Stężenia CoQ10 w osoczu są istotne z dwóch 

powodów. Prawdopodobnie odzwierciedlają one metaboliczne 

zapotrzebowanie tkanek i odgrywają istotną rolę przeciwutleniającą 

chroniącą cholesterol LDL przed modyfikacjami oksydacyjnymi. Utlenianie 

LDL modyfikuje obojętny cholesterol do działania aterogennego, 

stymulując w ten sposób powstawanie blaszek miażdżycowych w 

tętnicach. (To działanie będzie szerzej omówiona w innym rozdziale tej 

książki). Niskie poziomy CoQ10 w osoczu są powszechnie notowane w 

nadczynności tarczycy. W rzeczywistości, w chorobach tarczycy, także 

gdy są indukowane farmakologicznie, poziomy CoQ10 w osoczu 
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jednoznacznie odzwierciedlają stan kliniczny pacjenta. Dzięki 

eksperymentom przeprowadzonym na świnkach morskich sprawdzono, że 

nadczynność tarczycy i wysiłek fizyczny są dwoma stanami, które 

stymulują biosyntezę tkanki CoQ10, prawdopodobnie w ramach ogólnego 

wzrostu zapotrzebowania metabolicznego, prowadząc również do 

przyspieszonego wychwytu CoQ10 przez tkanki. CoQ10 jest głównie 

związany z osoczem, a nie z komórkowymi komponentami krwi. Prawie 

60% CoQ10 wydaje się być związane z LDL, 26% z HDL i 14% z innymi 

lipoproteinami1. Ponieważ praktycznie cały CoQ10 transportowany we krwi 

jest związany z cholesterolem, uważam, że zawartość CoQ10 powinna być 

wyrażana zarówno jako absolutne stężenie (μg/ml lub μM), jak i jako 

stosunek CoQ10 /Chol (nmolCoQ10 /mmolChol). 

CoQ10 transportowany jest głównie przez LDL, gdzie około 95% jest 

w postaci zredukowanej, tj. Ubichinol. Wartości „znormalizowane” mogą 

lepiej odzwierciedlać poziom CoQ10 w osoczu i być użyteczne dla 

podkreślenia pewnych różnic. W rzeczywistości pacjenci z 

hipercholesterolemią, którzy mają wyższy poziom LDL, również generalnie 

mają wyższy poziom koenzymu Q10. W związku z tym pozornie normalny 

poziom CoQ10 może być naprawdę niski, jeśli pacjenci mieli podwyższone 

stężenie LDL4,5,6,7. 

 

Poziom koenzymu Q10 w osoczu jako 
niezależny czynnik prognostyczny 
umieralności w przewlekłej niewydolności 
serca 

 

Kilka lat temu grupa dr Florkowskiego w Christchurch w Nowej 

Zelandii opublikowała badanie, w którym poziomy CoQ10 w osoczu były 

skorelowane ze śmiertelnością w grupie pacjentów z objawową przewlekłą 

niewydolnością serca (CHF)8. Pacjenci byli obserwowani po medianie 

wynoszącej 2,69 (zakres od 0.12 do 5.75) lat; monitorowanie 
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przeprowadzano co najmniej co 3 miesiące. Niższe stosunki CoQ10 i 

CoQ10 do lipidów były czynnikiem prognostycznym gorszej 

przeżywalności. Analiza matematyczna pozwalająca na ocenę wpływu 

standardowych czynników prognostycznych przeżycia, w tym wiek przy 

przyjęciu, płeć, zawał mięśnia sercowego, czynność nerek i NT-proBNP 

(wskaźnik niewydolności serca), wykazały, że CoQ10 był niezależnym 

czynnikiem prognostycznym przeżycia. Stosunek CoQ10 do całkowitego 

cholesterolu był również istotnym czynnikiem prognostycznym przeżycia. 

Siła związku między (niskim) CoQ10 a śmiertelnością była większa niż 

obserwowana dla NT-proBNP, uznanego markera niewydolności serca. 

Zdaniem autorów jest zatem prawdopodobne, że niedobór CoQ10 może 

być ważnym mechanizmem patogenetycznym związanym z gorszymi 

wynikami w CHF, i to dodatkowo wspiera kontrolowane badania 

interwencyjnej suplementacji CoQ10. 
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Wolne rodniki, uszkodzenia oksydacyjne i 
obrona antyoksydacyjna 
 

Elektrony zajmują rejony przestrzeni zwane orbitalami. Każdy 

orbital może zawierać jeden lub dwa elektrony: niesparowany elektron jest 

tym, który jest sam w jednym orbitalu. Wolny rodnik jest zwykle 

definiowany jako dowolny gatunek, zdolny do niezależnego istnienia, 

zawierający jeden lub więcej niesparowanych elektronów. Obecność 

jednego lub więcej niesparowanych elektronów jest tradycyjnie oznaczona 

kropką, co oznacza zatem charakter rodnikowy, np. R� (R kropka lub R 

rodnik). Rodnik może dać elektron innej cząsteczce lub może zabrać ze 

sobą jeden elektron, przenosząc w ten sposób jego rodnikowy charakter. 

Również gdy rodnik dodaje się do rodnika, powstaje nowy rodnik. 

Cechą, która staje się jasna, jest to, że rodnik wytwarza inny rodnik, 

co prowadzi do reakcji łańcuchowej. Szczególny przypadek propagacji 

łańcucha rodnikowego, który ma wyjątkowe znaczenie in vivo, to taki, 

który zachodzi poprzez tzw. abstrakcję wodoru. Atom wodoru składa się z 

pojedynczego protonu i pojedynczego elektronu. Tak więc rodnik, który 

usuwa atom wodoru z cząsteczki, pozostawia niesparowany elektron na 

atomie, do którego pierwotnie przyłączono wodór. 

• Wyciąganie elektronu 

Chciałbym przypomnieć czytelnikom, że odjąć elektrony, znaczy 

utlenić, a cząsteczka, która traci jeden elektron, zostaje utleniona. Może to 

nastąpić w przypadku promieniowania lub utleniania przez inny rodnik: 

• Dodanie elektronu 

Dodać jeden elektron, znaczy zredukować. 

Tworzenie wolnych rodników w środowisku biologicznym prowadzi 

do rozważenia znacznego udziału tlenu w reakcji rodnikowej i uszkodzeń 

oksydacyjnych. W systemach komórkowych najbardziej efektywne 

mechanizmy pozyskiwania energii z paliw biologicznych oparte są na 
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spalaniu cukrów i tłuszczów za pomocą wysoce utleniającej mocy tlenu 

cząsteczkowego. Te procesy są dokładnie kontrolowane i opierają się na 

wyrafinowanym systemie mitochondrialnego łańcucha oddechowego. 

W mitochondrialnej produkcji ATP, sam tlen jest redukowany w taki 

sposób, że dwa elektrony (i dwa protony) są akceptowane przez każdy 

atom tlenu prowadząc do utworzenia cząsteczki wody: dlatego nazywa się 

ją czterowalentną redukcją tlenu, ponieważ cztery elektrony są pobierane 

przez tlen cząsteczkowy. Niewielki procent elektronów wycieka z 

głównego łańcucha oddechowego i prowadzi do reakcji 

„monoelektronicznej, jednowartościowego tlenu cząsteczkowego”, która 

wytwarza anion ponadtlenkowy (O2 -). 

Z tego rodnikowego gatunku powstają inne, bardziej reaktywne 

rodniki. Wolne rodniki nie zawsze są złe: w rzeczywistości liczne 

mechanizmy adaptacyjne w komórkach polegają na złożonej sieci 

sygnalizacyjnej wyzwalanej przez rodniki. W niektórych przypadkach 

wolne rodniki wytwarzane przez poszczególne linie komórkowe stanowią 

podstawę skutecznego systemu obronnego przeciwko bakteriom, takim 

jak bakteriobójcze mechanizmy neutrofili, rodzaj białych krwinek. 

Powinniśmy również pamiętać, że pociski te nie tylko zabijają robaka, ale 

mogą także uszkadzać otaczające tkanki. W naszym ciele istnieje 

subtelna równowaga między poziomem wolnych rodników a wielkością 

obrony antyoksydacyjnej: brak równowagi w stosunku do pierwszego jest 

nazywany stresem oksydacyjnym. Wysoki poziom wolnych rodników może 

zależeć od przyspieszonej produkcji przez organizm, narażenia na 

wysokie poziomy wolnych rodników pochodzących ze środowiska lub diety 

bez odpowiedniego przyjmowania przeciwutleniaczy.  
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Peroksydacja lipidów i uszkodzenie błony 

 
Jak wspomniałem powyżej, rodnik dąży do uzupełnienia swojego 

na wpół wypełnionego elektronowego orbitala elektronem oderwanym od 

struktur o wysokiej gęstości elektronowej, z którymi mógłby się zderzyć. 

Kiedy to dzieje się w błonie biologicznej, powstaje nowy rodnik, który 

propaguje i wzmacnia reakcję rodnikową w błonie. Gdy występuje 

wystarczająco wysokie napięcie tlenowe, powstaje rodnik nadtlenkowy: 

są to pewne cechy tak zwanej peroksydacji lipidów. Powinniśmy 

wyobrazić sobie dynamiczną sytuację, w której rozpuszczone w 

tłuszczach przeciwutleniacze – Koenzym Q i witamina E – nieustannie 

przeciwdziałają propagacji rodnikowej reakcji łańcuchowej. Hydronadtlenki 

są usuwane przez układy enzymatyczne, takie jak peroksydaza 

glutationowa. Mechanizmy przeciwutleniające zostaną omówione na 

następnych stronach. 

Peroksydacja lipidów w błonach komórkowych prowadzi do utraty 

płynności błony komórkowej, zmiany błony komórkowej i 

przepuszczalności tkanki oraz ogólnego zaburzenia interakcji lipid-białko. 

Wszystkie te zmiany powodują szkodliwe następstwa dla enzymów 

związanych z błoną, kanałami jonowymi, białkami transportowymi i 

receptorami. 

Wolne rodniki atakują również białka i kwasy nukleinowe. 

Wspomnimy o tym fakcie, ale na następnych stronach podkreślimy 

ochronny wpływ koenzymu Q10, w szczególności ubichinolu, na 

utlenianie DNA. 
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Antyoksydacyjne orzeźwienie biochemii dla 
personelu medycznego 
 
Mechanizmy antyoksydacyjne 
 

Nasze organizmy są chronione przed indukowanymi przez rodniki 

uszkodzeniami oksydacyjnymi za pomocą różnych strategii obrony 

antyoksydacyjnej, które są zaangażowane do przeciwdziałania atakowi 

utleniającemu w jego wczesnych stadiach, tj. tworzeniu rodników 

startowych, jak również podczas inicjacji i procesu propagacji łańcucha. 

Ponadto częścią obrony antyoksydacyjnej jest zdolność usuwania 

uszkodzonych struktur i ich naprawy. Wreszcie, adaptację można również 

zaliczyć do mechanizmów antyoksydacyjnych1. 

 

Mechanizmy zapobiegawcze 
 

Gdy dostępne jest odpowiednie stężenie metali, obecność kwasów 

tłuszczowych lub wodoronadtlenków fosfolipidów może prowadzić do 

wytworzenia wysoce reaktywnego rodnika hydroksylowego, który 

zainicjowałby reakcję łańcuchową. Pierwsza linia obrony antyoksydacyjnej 

opiera się na mechanizmach, które redukują H2O2 i inne nadtlenki oraz 

dokonują sekwestracji jonów metali, odpowiedzialnych za ich rozkład. 

Peroksydazy są enzymami katalizującymi redukcję wodoronadtlenków 

przy użyciu różnych substratów jako czynników redukujących. Dwie 

dobrze znane peroksydazy to katalaza, która redukuje H2O2 poprzez 

zastosowanie innej cząsteczki H2O2 jako czynnika redukującego i 

peroksydazy glutationowej, która wykorzystuje dwie cząsteczki glutationu 

jako donorów wodoru. 

Jak wspomniano powyżej, ponieważ metale przejściowe są 

niezbędne do tworzenia rodnika hydroksylowego, skuteczna sekwestracja 
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metali, głównie żelaza, stanowi ważny mechanizm antyoksydacyjny w 

ramach kategorii mechanizmu zapobiegawczego. 

Karotenoidy, takie jak beta-karoten i likopen, również stanowią 

ważną linię obrony antyoksydacyjnej w środowisku lipidowym: poprzez 

wychwytywanie tlenu singletowego zapobiegają tworzeniu się nadtlenków 

lipidów. Anion ponadtlenkowy (O2-), chociaż nie jest szczególnie 

reaktywny, w niektórych przypadkach odpowiada za bezpośredni atak na 

cząsteczki docelowe. Bardziej znaczący jest jego udział w stresie 

oksydacyjnym za pośrednictwem żelaza. O2- może zredukować Fe+++ do 

Fe++, „niebezpiecznego żelaza” i może również uwolnić go z ferrytyny, 

gdzie jest przechowywany. Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) może 

zostać sklasyfikowana jako członek zapobiegawczych przeciwutleniaczy, 

ponieważ usuwa O2-. 

Dysmutaza jest reakcją, w której ten sam gatunek działa jako 

środek utleniający i redukujący. W przypadku anionu ponadtlenkowego 

jedna cząsteczka jest redukowana do H2O2 przez drugą, która jest 

utleniana do O2. Cała reakcja wymaga również dwóch protonów: 

2O2- + 2H+ ® H2O2 +O2 

W komórkach eukariotycznych występują dwie 

wewnątrzkomórkowe dysmutazy ponadtlenkowe: Cu, ZnSOD, główna 

wewnątrzkomórkowa SOD i MnSOD, zlokalizowana głównie w macierzy 

mitochondrialnej. W 1982 r. Marklund i współpracownicy określili trzecią 

SOD i nazwali ją zewnątrzkomórkową dysmutazą ponadtlenkową 

(ecSOD), ponieważ jest ona dominującą SOD w płynach 

zewnątrzkomórkowych2,3. Utrata lub zmniejszenie poziomu czy dysfunkcja 

jednej z trzech SOD została powiązana z chorobami z udziałem wolnych 

rodników. Ta koncepcja zostanie dokładniej przedstawiona w rozdziale na 

temat CoQ10 i ecSOD. 
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Mechanizmy łamania łańcucha 
 

Druga linia obrony przed atakiem oksydacyjnym opiera się na 

cząsteczkach, które reagują z wolnymi rodnikami i w jakiś sposób 

neutralizują ich rodnikowy charakter poprzez przekształcenie ich w nie-

rodniki. Są one zwykle określane jako „zmiatacze rodników”. Ta czynność 

przerywa reakcję propagacji łańcucha. SOD jest czasami klasyfikowana 

jako zmiatacz rodnikowy, ponieważ poprzez dysmutację znosi rodnikowy 

charakter anionu ponadtlenkowego. Większość rodnikowych zmiataczy 

ma względnie niską masę cząsteczkową; niektóre z nich są hydrofilowe, a 

niektóre lipofilowe, co zapewnia różne środowiska komórkowe dzięki 

odpowiedniej ochronie antyoksydacyjnej. Wśród substancji 

rozpuszczalnych w wodzie wymienimy: albuminę, kwas askorbinowy, 

kwas moczowy, bilirubinę i tiole. 

Wśród lipofilów najlepiej zbadane są Witamina E i Ubichinol. 

Prawdziwa skuteczność antyoksydacyjna wszystkich tych cząsteczek jest 

związana z ich koncentracją, ich wewnętrzną reaktywnością i ruchliwością 

w mikrośrodowisku, w którym się znajdują. Wszystkie te czynniki 

przyczyniają się do ich zdolności do przechwytywania i niwelowania 

rodników. Na ogół w odniesieniu do rodników działają jako donory wodoru. 

Innymi słowy, rodniki mogą z łatwością działać jako twórcy wodoru, gdy 

zderzają się ze zmiataczem rodnikowym, który sam w sobie staje się 

rodnikiem. Postać rodnika zmiatającego jest na ogół bardziej stabilnym 

rodnikiem w porównaniu z wolnym rodnikiem, z którego został 

wytworzony, więc propagacja łańcucha zostaje przerwana. Co ważniejsze, 

można go ponownie przekształcić w zredukowaną, przeciwutleniającą 

formę za pomocą odpowiednich środków redukujących, jak to zostanie 

opisane dla witaminy E. Rozpatrując peroksydację lipidów, klasyczny 

mechanizm łamania łańcuchów to mechanizm przeprowadzany przez 

tokoferole, zwłaszcza alfa-tokoferol (witaminę E), który przekazuje wodór 

swojej grupy fenolowej rodnikowi peroksylowemu, redukując go do 

wodoronadtlenku. Gdy tak się dzieje, aktywna forma witaminy E jest 
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zużywana i powstaje w ten sposób tzw. rodnik tokoferylu. Ten ostatni 

można ponownie przekształcić w aktywną postać witaminy E poprzez 

ubichinol. Dlatego ubichinol działa jako antyoksydant niszczący 

łańcuch, a także regeneruje witaminę E do jej aktywnej formy. 

Kombinacja Ubichinol_Witamina E stanowi potężny duet 

przeciwutleniaczy w środowisku lipidowym. 

 

Mechanizmy naprawcze 
 

Trzecia linia obrony składa się z mechanizmów, które usuwają 

cząsteczki uszkodzone przez atak oksydacyjny i zastępują uszkodzone 

struktury nowymi. W środowisku błony bogatej w lipidy istnieją na przykład 

specyficzne fosfolipazy, które usuwają utlenione kwasy tłuszczowe z 

fosfolipidów. W tym układzie naprawczym, wodoronadtlenki stają się 

bardziej wrażliwe na peroksydazy, a lizofosfolipidy (fosfolipidy, z których 

usunięto kwas tłuszczowy) są ponownie acylowane. Uszkodzone 

oksydacyjnie białka są rozpoznawane i rozkładane przez proteazy. Istnieją 

również ważne mechanizmy naprawy DNA, co zostało krótko opisane w 

rozdziale dotyczącym uszkodzeń oksydacyjnych DNA. 

 

Mechanizmy adaptacyjne 
 

 Wolne rodniki powstające w środowisku komórkowym oraz 

reaktywne formy tlenu działają również jako sygnał zdolny do indukowania 

syntezy i transportu odpowiedniego przeciwutleniacza do miejsca 

działania. Trening fizyczny, na przykład, jest bodźcem indukującym 

syntezę katalazy, innych peroksydaz i koenzymu Q. Błony wyszkolonych 

zwierząt mogą lepiej znosić ataki peroksydacyjne. 
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Właściwości przeciwutleniające koenzymu Q10 
 

Poza dobrze poznaną, istotną rolą koenzymu Q w transdukcji 

energii i fosforylacji oksydacyjnej, istnieją znaczące dowody na to, że 

koenzym Q działa w błonach biologicznych jako rozpuszczalny w lipidach 

przeciwutleniacz. Dowody te zostały stworzone przez liczne modele 

doświadczalne, zarówno in vivo, jak i in vitro1-13. 

Ubichinol działa poprzez spowolnienie reakcji propagacji łańcucha 

zgodnie z ogólnym mechanizmem dostarczania wodoru do rodników, co 

omówiono, gdy wspomnieliśmy o przeciwutleniaczach łamiących łańcuchy 

rozpuszczalne w tłuszczach. 

Innym dobrze znanym mechanizmem, dzięki któremu ubichinol 

wywiera swoje właściwości przeciwutleniające, jest ten, który został po raz 

pierwszy zbadany przez Packera, Kagana i in. Autorzy ci wykazali, że 

ubichinol, zredukowany koenzym Q, regeneruje alfa-tokoferol, aktywną 

formę witaminy E, poprzez redukcję tokoferylu11. 

Ernster podkreślił fakt, że koenzym Q jest jedynym rozpuszczalnym 

w lipidach przeciwutleniaczem, który komórki zwierzęce mogą 

biosyntetyzować „de novo” i dla których istnieją odpowiednie mechanizmy 

enzymatyczne do regeneracji zredukowanej formy10. Kilka lat temu nasza 

grupa wykazała, że ubichinol wywiera swoje właściwości 

przeciwutleniające również poprzez inaktywację ferrimioglobin, gatunek 

zdolny do wywołania ataku oksydacyjnego na poziomie mięśni i serca12. 

Pole, które zazwyczaj ilustruje znaczenie właściwości 

przeciwutleniających ubichinolu, jest reprezentowane przez lipoproteiny 

osocza. Ten problem zostanie omówiony na stronie 46.  
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Oksydacyjne uszkodzenie DNA 
 

DNA jest stale narażone na endogennie generowane reaktywne 

formy tlenu (ROS), które powodują modyfikacje oksydacyjne1. Egzogenne 

czynniki chemiczne i fizyczne atakują również cząsteczkę DNA, co 

prowadzi do innych dróg możliwego uszkodzenia oksydacyjnego. Nasze 

komórki również posiadają skuteczne układy naprawcze DNA, ale jeśli nie 

są wystarczające, mogą wystąpić mutacje, co jest kluczowym krokiem w 

karcynogenezie. Obrona naprawcza powinna wystarczyć w „normalnym” 

środowisku, w którym ROS są skutecznie zwalczane przez 

przeciwutleniacze, zarówno enzymatyczne, jak i nieenzymatyczne. Kiedy 

ekspozycja na czynniki utleniające jest nadmierna lub obrona 

antyoksydacyjna jest niewystarczająca, przytłaczające zdarzenie może 

spowodować zwiększenie poziomu nienaprawionego DNA. 

 

Ocena stopnia utlenienia DNA 
 

 
Ryc. 7 – Obraz komety pod mikroskopem 
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Metody HPLC są często stosowane do ilościowego oznaczania 

produktów utleniania DNA. Innym podejściem jest elektroforeza żelowa z 

pojedynczą komórką (SCGE), znana również jako test kometowy. 

Podczas elektroforezy w tych samych warunkach alkalicznych, fragmenty 

DNA indukowane przez środki uszkadzające DNA migrują do anodowej 

strony komory, odsłaniając, po odpowiednim zabarwieniu, 

charakterystyczny obraz komety, w którym ogon reprezentuje uszkodzone 

DNA płynące z głowicy nienaruszonego  bardziej DNA. 

Dane z komet można zbierać za pomocą wizualnej punktacji lub za 

pomocą komputerowej automatycznej analizy obrazu. 

 

Koenzym Q10 i uszkodzenie DNA 
 

Przeciwutleniającą funkcję CoQ10 badano głównie w środowisku 

lipidowym, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności przeciwdziałania 

peroksydacji lipidów, ale jest on również w stanie zapobiec utlenianiu 

białka i DNA. W naszych początkowych badaniach dotyczących tego 

tematu wykazaliśmy, że CoQ10 chroni DNA przed utlenianiem 

powodowanym przez H2O2 w modelu in vitro wykorzystującym 

wyizolowane ludzkie obwodowe limfocyty (komórki wstępnie inkubowano z 

liposomami obciążonymi ubichinonem lub ubichinolem) 2. Kolejne badania 

wykazały, że ludzkie limfocyty, pochodzące od ochotników, uzupełnione in 

vivo CoQ10 były również chronione przed oksydacyjnym uszkodzeniem 

DNA, a ochrona była proporcjonalna do stężenia CoQ10 w osoczu i 

komórkach3. W tym samym badaniu podkreślono również, że na 

aktywność enzymów naprawczych DNA pozytywnie wpłynęła 

suplementacja CoQ10. 

Niedawno nasza grupa przeprowadziła badanie w celu 

zweryfikowania, czy doustne podawanie CoQ10 może zapewnić środki 

zmniejszające uszkodzenia oksydacyjne DNA u dzieci i młodzieży 

dotkniętych zespołem Downa4,5. 
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Charakterystyczne cechy tej patologii to upośledzenie umysłowe, 

demencja typu alzheimerowskiego i przedwczesne starzenie się. 

Wiadomo, że stres oksydacyjny odgrywa główną rolę w tym zespole, 

zarówno z powodu czynników genetycznych, jak i epigenetycznych, co 

sugeruje, że brak równowagi oksydacyjnej przyczynia się do objawów 

klinicznych ZD. W szczególności implikacje oksydacyjnego uszkodzenia 

DNA w zespole Downa są powiązane z neurodegeneracją związaną z 

zespołem. Skutki stresu oksydacyjnego w zespole Downa są 

dokumentowane na bardzo wczesnym etapie, nawet z życia 

embrionalnego. 

Limfocyty krwi obwodowej od pacjentów z ZD wykazały, przy użyciu 

testu kometowego, znacznie zwiększone uszkodzenie DNA. W badaniu 

przeprowadzonym w naszym laboratorium 30 pacjentów dotkniętych 

zespołem Downa zostało zapisanych i losowo przydzielonych do grupy 

interwencyjnej (16 pacjentów) lub do grupy placebo (14 pacjentów). 

Głównym punktem końcowym badania były zmiany indeksów komet 

uszkodzenia DNA (długość ogona, intensywność ogona i moment 

ogonowy). Pacjenci byli suplementowani CoQ10 w dawce 4 mg/kg/dzień 

lub równoważną ilością placebo utworzoną przez identyczne kapsułki w 

miękkiej otoczce żelowej zawierające nośnik fosfolipidowy CoQ10. 

Zasadnicze poziomy CoQ10 w osoczu były podobne u pacjentów z 

ZD i zdrowych dzieci, ale istotnie niższy poziom CoQ10 obserwowano w 

limfocytach i płytkach krwi u osób z ZD. Gdy pacjent był traktowany jako 

jednostka obserwacyjna, nie stwierdzono istotnych różnic w uszkodzeniu 

DNA u pacjentów leczonych za pomocą CoQ10 lub placebo. Biorąc pod 

uwagę komórkę jako jednostkę obserwacyjną, analiza danych wykazała 

znacząco ochronny wpływ leczenia CoQ10 w odniesieniu do długości 

ogona i jego migracji, podczas gdy nie wpłynęło to na intensywność ogona 

i jego moment. Podejście statystyczne, uwzględniające wszystkie komórki 

od pacjentów powiązanych z CoQ10, w porównaniu do wszystkich 

komórek od pacjentów, którzy otrzymali placebo, wykazało znaczący 

wpływ CoQ10 w minimalizowaniu uszkodzeń DNA. Obserwacje te mogą 
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wskazywać, że leczenie CoQ10 w naszych warunkach eksperymentalnych 

nie było w stanie przywrócić uszkodzeń DNA w silnie upośledzonych 

komórkach, jednak było w stanie zminimalizować uszkodzenia DNA w 

głównej populacji słabo uszkodzonych komórek, prawdopodobnie 

opóźniając przejście do bardziej zaawansowanego stadium uszkodzeń 

DNA. W rzeczywistości leczenie CoQ10 skutecznie zmniejszało o 12-16% 

komórek wykazujących niski poziom uszkodzeń DNA, co czyniło je 

zaliczanymi do kategorii komórek nieuszkodzonych. Może to wskazywać 

na potencjalne zastosowanie w profilaktycznych terapiach mających na 

celu opóźnienie uszkodzenia DNA i progresję takiego uszkodzenia w kilku 

stanach patologicznych. 
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Lipoproteiny osocza, uszkodzenia 
oksydacyjne i miażdżyca 
 

Struktura i funkcja lipoprotein w osoczu 
 

Tłuszcze są z definicji nierozpuszczalne w wodzie, jednak między 

wieloma narządami istnieje wymiana lipidów z różnych przyczyn 

metabolicznych. Ta wymiana odbywa się oczywiście poprzez strumień 

krwi, dzięki czemu nasz organizm wykorzystuje specjalne sposoby 

transportu. Sposób, w jaki substancje rozpuszczalne w lipidach (na 

przykład CoQ10) są transportowane w środowisku wodnym krwi, odbywa 

się przez lipoproteiny. Określone klasy lipoprotein można klasyfikować i 

rozdzielać na podstawie różnych względnych ilości lipidów i białek. Lipidy 

są lżejsze niż białka, więc gęstość zmniejsza się wraz ze wzrostem 

odsetka lipidów. LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości) i VLDL (lipoproteiny o 

bardzo niskiej gęstości) mają stosunkowo wyższą zawartość materiału 

lipidowego w porównaniu z HDL (lipoproteiny o dużej gęstości). LDL 

będzie brany pod uwagę na tych stronach jako główny czynnik 

aterogenny. 
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Ryc. 8 – Schematyczne przedstawienie struktury lipoprotein o małej 

gęstości (LDL). LDL mają sferoidalny kształt o promieniu 25-30 nm. 

Zewnętrzna warstwa składa się z fosfolipidów i wolnego cholesterolu, 

natomiast trójglicerydy i estry cholesterolu znajdują się w wewnętrznej 

części. Apoproteiny pozostają na powierzchni, chociaż w pewnym stopniu 

przenikają do wewnętrznej części. 

 

Lipoproteiny są schematycznie zilustrowane na Ryc. 8. Cząstka 

LDL ma sferoidalną strukturę, w której zewnętrzna część jest bardzo 

zgodna z wodą, a jej wewnętrzna część jest lipofilowa, tj. dobrze mieści 

cholesterol i inne tłuszcze. W rzeczywistości warstwa powierzchniowa jest 

wykonana z fosfolipidów, które są amfipatyczne, tj. mają strukturę 

chemiczną złożoną z głowy, która może wchodzić w interakcje z wodnym 

środowiskiem osocza, i ogona, którego z lipidami łączy spore 

podobieństwo. 

 
Utlenianie lipoprotein i ochrona przez 
ubichinol 
 

Ponieważ ich izolowanie stało się możliwe, wkrótce stało się 

oczywiste, że lipoproteiny, zwłaszcza LDL, są łatwo utleniane, a produkty 

oksydacji LDL są cytotoksyczne1,2. LDL są często bogate w 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak kwas linolowy i kwas 

arachidonowy, które mogą być łatwo utlenione. Suplementacja diety 

kwasem oleinowym, który jest jednonienasycony znacznie obniża 

peroksydację LDL3. 

LDL zawierają ściśle określone ilości przeciwutleniaczy, a ich 

modyfikacja oksydacyjna jest wynikiem delikatnej równowagi między 

atakiem oksydacyjnym a skutecznością mechanizmów 

antyoksydacyjnych. Jeszcze przed paroma laty powszechnie sądzono, że 
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kwas askorbinowy i alfa-tokoferol były pierwszymi przeciwutleniaczami, 

które interweniowały i były spożywane podczas działania 

przeciwutleniającego, następnie działania te przypisywano likopenowi i 

karotenowi. We wczesnych latach 90. profesor Roland Stocker i jego 

grupa odkryli, że ubichinol jest najbardziej reaktywnym 

przeciwutleniaczem w LDL i posiada zdolność regeneracji aktywnej 

postaci witaminy E4. Ponadto wkrótce okazało się, że doustna 

suplementacja CoQ10, nawet kilkudniowa, sprawia, że LDL staje się 

bardziej odporny na utlenianie. W kolejnych latach różni badacze, w tym 

nasza grupa, potwierdzili te dane. Zjawisko to przedstawiono na Ryc. 9. 

Zabezpieczanie LDL stanowi jedną z ochronnych funkcji ubichinolu 

oddziałującą na nasze tętnice. Wysoki poziom LDL, a także palenie i 

nadciśnienie tętnicze, są pierwszorzędowymi czynnikami ryzyka wśród 

osób cierpiących na choroby sercowo-naczyniowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 9 – Ubichinol powoduje, że LDL jest bardziej odporny na utlenianie 
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Uzyskano dowody doświadczalne wskazujące, że oksydacyjnie 

zmodyfikowany LDL staje się aterogenny2. Stwierdzono, że komórki 

śródbłonka są zaangażowane w atak oksydacyjny na LDL, jak opisano 

powyżej. Atak oksydacyjny na LDL również poważnie wpływa na białko. W 

wyniku tych zmian, LDL nie są już „rozpoznawane” przez normalne 

receptory i są łatwiej pobierane przez receptory zmiatające makrofagi. 

Schematyczne przedstawienie tych procesów przedstawiono na Ryc. 10. 

LDL opuszczają strumień krwi, przenikają przez wyściółkę komórek 

śródbłonka i docierają do przestrzeni podśródbłonkowej, gdzie ulegają 

utleniającemu atakowi przez komórki śródbłonka. Zmodyfikowane 

oksydacyjnie LDL są zdolne do wywoływania dalszych procesów, w tym 

aktywacji płytek krwi i wywierania chemotaktycznego przyciągania na 

krążące monocyty, które migrują do przestrzeni podśródbłonkowej, gdzie 

stają się makrofagami. Komórki te są zdolne do przyjmowania szybciej 

modyfikowanego oksydacyjnie LDL, a pobieranie to obejmuje specjalny 

receptor, zwany „receptorem zmiatającym”. Te procesy prowadzą do 

akumulacji lipidów, głównie cholesterolu i estrów cholesterolu, w 

makrofagach, które staną się komórkami piankowatymi naładowanymi 

lipidami. Komórki piankowate mogą być uważane za esencję zmian 

miażdżycowych. 

Dr Kontush potwierdził, że wrażliwość LDL jest bezpośrednio 

skorelowana z ich zawartością w wielonienasyconych kwasach 

tłuszczowych i wyraźnie wykazał, że z drugiej strony jest odwrotnie 

skorelowana z zawartością ubichinolu5. Nasza grupa wykazała, że 

większość ubichinolu obecnego we krwi jest transportowana przez LDL. W 

rzeczywistości wysokie poziomy ubichinolu w osoczu oznaczają wysoki 

poziom ubichinolu w LDL, a nasza grupa przeprowadziła szeroko 

zakrojone prace, wykazując, że istnieje silna korelacja, w LDL, między 

zawartością ubichinolu i odpornością na atak oksydacyjny. 

Wykazanie, że ubichinol chroni LDL przed utlenianiem, silnie 

sugeruje, że jego obecność jest istotna w przeciwdziałaniu miażdżycy, ale 

nie jest bezpośrednim dowodem jego działania przeciwmiażdżycowego. W 
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rzeczywistości ten efekt dowodowy uzyskano w dwóch modelach 

zwierzęcych. 

Prawdziwe przeciwmiażdżycowe działanie CoQ10 wykazali Stocker i 

in. u myszy, u której zastosowano technikę celowania genowego z 

wyłączeniem apolipoproteiny E [ang. apolipoprotein E-knockout mice] 

(ApoE-/-)6. Zaledwie 0,5% CoQ10 znacząco zmniejszyło miażdżycę w 

korze aorty i łuku, ale nie w zstępującej aorcie piersiowej, podczas gdy 

sama witamina E (0,2%) była antyaterogenna tylko w korzeniu aorty. 

R.B. Singh poinformował również o wynikach podobnych badań 

przeprowadzonych w modelu doświadczalnej miażdżycy u królika7. 

Leczenie koenzymem Q prowadziło do znacznie mniejszych rozmiarów 

płytek blaszki miażdżycowej. Częstość występowania blaszek 

miażdżycowych, owrzodzenie blaszki aorty, owrzodzenie blaszki 

miażdżycowej, zakrzepica płytki aortalnej, zakrzepica lub krwawienie w 

naczyniach wieńcowych były znacząco niższe w grupie CoQ niż w grupie 

placebo, co wskazuje, że leczenie CoQ10 może poprawić jakość blaszki 

miażdżycowej. 
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Ryc. 10 – Powstawanie komórek piankowatych 
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Znaczenie stanu zredukowanego CoQ10 
 

Zastosowanie bardzo czułych detektorów elektrochemicznych 

pozwala na ilościowe oznaczenie procentu CoQ10 w utlenionej i 

zredukowanej postaci, a osocze jest bardzo odpowiednim materiałem do 

pomiaru tego stosunku. Stan redoks jest zwykle wyrażany jako 

ubichinol/całkowity CoQ10 (%) lub ubichinon/całkowity CoQ10. W świeżo 

pobranej krwi CoQ10 jest prawie całkowicie zredukowany, tj. prawie 95% 

koenzymu to ubichinol. Zmniejszony stosunek ubichinonu do całkowitego 

CoQ10 jest czułym markerem o ulepszonym statusie antyoksydacyjnym. 

Kilka lat temu wykazaliśmy, że spontaniczne utlenianie ubichinolu w 

osoczu i w izolowanym LDL było znacznie wolniejsze w osoczu 

wzbogaconym w CoQ10 lub LDL. Innymi słowy, wyższa zawartość CoQ10 

chroniła również ubichinol przed utlenianiem8. W tym samym artykule 

wykazaliśmy bardzo silną korelację między zawartością ubichinolu LDL a 

opornością LDL na peroksydację lipidów. Również w tamtych latach 

stwierdzono odwrotną korelację między zawartością ubichinolu a 

poziomem wodoronadtlenku zarówno w osoczu nasienia, jak i w płynie 

nasiennym9. Za pomocą analizy regresji wielokrotnej stwierdzono silną 

korelację pomiędzy liczbą plemników, ruchliwością i zawartością 

ubichinolu-10. Stwierdzono również odwrotną korelację między proporcją 

ubichinolu i ubichinonu a odsetkiem plemników z nieprawidłową 

morfologią. Ostatnio koncepcje te zostały potwierdzone in vivo. Jedno z 

naszych ostatnich badań wykazało, że suplementacja oliwą z oliwek 

wzbogaconą w CoQ10 prowadzi do niższego stosunku ox/całkowitego 

CoQ10, wskaźnika poprawy statusu redoks10. To samo zjawisko w dość 

wysokich dawkach opisano kilka lat temu w badaniu Milesa i jego 

współpracowników, gdzie ubichinol był podawany dzieciom dotkniętym 

przez trysomię-21. 
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Znaczenie stężenia ubichinolu w osoczu 
 

Wiadomo, że Indianie lub mieszkańcy Azji Południowej mieszkający 

w różnych krajach są szczególnie podatni na chorobę wieńcową. Hughes i 

inni11 określili status antyoksydacyjny, w tym CoQ10 i różne parametry 

lipidowe w losowej próbie Indian i Chińczyków z ogólnej populacji 

Singapuru. Chociaż między dwiema grupami etnicznymi nie stwierdzono 

żadnych znaczących różnic w stężeniach cholesterolu całkowitego, 

trójglicerydów i cholesterolu LDL w osoczu, zarówno ubichinol, jak i 

całkowite stężenie CoQ10 w osoczu były istotnie niższe u indyjskich 

mężczyzn niż u chińskich; proporcje ubichinolu i całkowitego CoQ10 do 

trójglicerydów, cholesterolu całkowitego i LDL były również niższe w 

podgrupie indyjskiej. Nie było znaczących różnic w innych poziomach 

przeciwutleniaczy. Można rozsądnie wywnioskować, że konsekwentnie 

niższe wartości ubichinolu u mężczyzn indyjskich mogą przyczyniać się do 

większej podatności tej grupy etnicznej na chorobę wieńcową serca. 
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Ubichinol jako suplement diety 
 

Jak szeroko omówiono w poprzednich rozdziałach, CoQ10 jest 

terminem ogólnym, który odnosi się zarówno do jego postaci utlenionej, 

jak i zredukowanej: ta ostatnia może być również nazywana ubichinol-10 

(CoQ10H2) lub tylko ubichinol. 

W mitochondrialnym łańcuchu oddechowym CoQ10 jest w sposób 

ciągły redukowany, a następnie ponownie utleniany przez odpowiednie 

enzymy. Również w układach pozakomórkowych, takich jak osocze krwi i 

osocze płynu nasiennego CoQ10, występuje w dwóch postaciach. Dlatego 

też w środowisku zewnątrz-mitochondrialnym istnieje kilka układów 

enzymatycznych zdolnych do regeneracji ubichinolu z ubichinonu, 

zewnątrz-mitochondrialnych reduktaz CoQ10. Mówiąc o działaniu 

antyoksydacyjnym, ubichinol jest aktywną postacią CoQ10. Ten silny 

rozpuszczalny w lipidach przeciwutleniacz jest endogennie 

syntetyzowany, a także, w małych ilościach, wprowadzany z pożywieniem. 

Najczęstszą postacią CoQ10 jako suplementu jest forma utleniona; w 

ostatnich latach ubichinol stał się dostępny dzięki technologii Kaneka1,2,3. 

Nasz organizm jest w stanie zredukować ubichinon do ubichinolu, ale, co 

zostanie przedstawione w dalszej części, podawanie ubichinolu jest 

bardziej skuteczne w niektórych sytuacjach. Omawiając wyższość 

ubichinolu, musimy pamiętać o koncepcjach zmniejszania pojemności i 

biodostępności. 

Aby umożliwić absorbcję CoQ10 należy go najpierw przekształcić w 

ubichinol. Można to osiągnąć poprzez działanie specyficznych enzymów, 

zwanych „Reduktazami”. W jakiś sposób stanowi to obciążenie dla 

naszego organizmu, ponieważ każda redukcja wymaga utleniania innych 

cząsteczek. Ponadto istnieją dowody, przynajmniej w niektórych modelach 

zwierzęcych, że zdolność redukowania zmniejsza się wraz z wiekiem. W 

rzeczywistości wykazano, że ubichinol jest lepiej wchłaniany w 

porównaniu do CoQ10. 
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Wydajność redukcji CoQ10 zmniejsza się wraz 
z wiekiem 
 

DT-diaforaza (NQO1), jest dobrze znanym enzymem, ważnym dla 

detoksykacji kilku związków z pierścieniami benzenowymi. Jest to również 

jeden z głównych układów zewnątrzpochodnych enzymów zdolnych do 

redukcji CoQ10 do ubichinolu. Redukujące równoważniki tej reakcji 

pochodzą z NADPH+H+. Szczególna aktywność NQO1 znacząco 

zmniejsza się w wątrobie myszy i wątrobie szczurzej wraz z wiekiem. 

Aktywność reduktazy tioredoksyny wykazała również to znaczne 

zmniejszenie w nerkach u starszych szczurów. Z drugiej strony 

stwierdzono, że poziomy NADPH, niezbędnego donora elektronów dla 

enzymu NQO1, znacznie spadły wraz z wiekiem5-9. 

 

Ulepszona biodostępność ubichinolu 
 

Istnieją doświadczalne dowody na to, że biodostępność ubichinolu-

10, gdy jest podawany doustnie, przewyższa odpowiednio biodostępność 

utlenionego CoQ10. Na biodostępność CoQ10 wpływa kilka czynników 

zawartych w preparacie, dlatego możemy dokonać porównania, jeśli dla 

pewnej receptury nośnik jest taki sam i jedyną zmianą jest to, że CoQ10 

ma postać utlenioną lub zredukowaną. Obserwacji tej można dokonać, na 

przykład, porównując CoQ10 Kaneki w utlenionej postaci, jak opisano w 

pracy Ikematsu i in., z ubichinolem Kaneki opisanym przez Hosoe i in.2 

Widzimy, że poziomy osoczowe osiągane z ubichinolem są zbliżone 

do odpowiednich poziomów ubichinonu podanego w  dawce prawie 

trzy razy większej. 
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Ryc. 11 – Biodostępność UBICHINOLU i CoQ10 

 
Podobny wniosek można wyciągnąć mówiąc o innych recepturach. 

Nasza grupa badawcza uzyskała bezpośredni dowód tej koncepcji po 

przeprowadzeniu kilku badań z utlenionym, klasycznym preparatem 

CoQ10i odpowiednim preparatem zawierającym ubichinol. Na przykład 

średni poziom osiągnięty przy 300 mg/dzień utlenionego CoQ10 w grupie 

pacjentów dotkniętych chorobą niedokrwienną serca wynosił 3,2 pg / ml, a 

4 pg, gdy pacjenci przeszli również program ćwiczeń fizycznych. Ta sama 

formulacja i ta sama dawka generowały poziomy około 4 pg / ml w grupie 

zdrowych ochotników. Po potraktowaniu tej grupy 300 mg odpowiedniego 

preparatu ubichinolu osiągnięto średni poziom zbliżony do 6 pg / ml4. Jak 

zostanie opisane poniżej, grupie pacjentów kardiologicznych, którzy 

wcześniej byli leczeni ubichinonem, podawano te same dawki ubichinolu i 

obserwowano wyższe poziomy w osoczu, a także lepsze wyniki kliniczne. 
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CZĘŚĆ 2 

 

Korzyści zdrowotne wynikające z 
suplementacji ubichinolem 
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Koenzym Q i ubichinol w chorobie sercowo-
naczyniowej 
 

CoQ10 odkryto w sercu, a mięsień sercowy ma rzeczywiście bardzo 

wysokie stężenie tego istotnego czynnika. Nasze badania na początku lat 

70., kiedy pracowałem z Dr Folkersem w Austin, przeprowadzono na 

ponad stu biopsjach serca uzyskanych podczas operacji: stwierdzono 

pewien stopień niedoboru CoQ10 w mięśniu sercowym pacjentów z 

niewydolnością serca, a niedobór ten był większy u pacjentów najbardziej 

chorych i u których te zaburzenia były największe. Wyniki te zostały 

potwierdzone później, gdy technika HPLC stała się dostępna. Niedobór 

CoQ10 nie był przyczyną choroby, ale możemy rozsądnie wysunąć 

hipotezę, że przyczynił się on do postępującego pogorszenia typowego 

dla tego stanu, w którym serce jest naprawdę głodne energii. Na 

podstawie tych wyników rozpoczęto podejście uzupełniającego leczenia 

przewlekłej niewydolności serca (CHF) z CoQ10. W kolejnych latach 

zaobserwowano łagodny, ale znaczący wpływ CoQ10 na wysokie ciśnienie 

krwi. Odnosząc się do tego ostatniego problemu, mogliśmy tylko 

spekulować, że może to dotyczyć właściwości antyoksydacyjnych CoQ10. 

W ostatnich latach uzyskaliśmy szerszy obraz wielowymiarowego efektu 

koenzymu Q10 i ubichinolu w chorobie sercowo-naczyniowej: te efekty 

prawdopodobnie wynikają z dobrze znanej funkcji w bioenergetyce 

mitochondrialnej, ochrony przeciwutleniaczy i przeciwdziałania dysfunkcji 

śródbłonka. Pojęcia te zostaną omówione na następnych stronach. 

 

Zastoinowa niewydolność serca 
 

Zastoinowa niewydolność serca (CHF) jest jedną z głównych 

wskazań do stosowania CoQ10 jako terapii adjuwantowej. 

 CHF to stan, w którym moc pompowania serca jest poważnie 

zagrożona. W CHF komórki mięśnia sercowego nie mają kurczliwości 
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niezbędnej do skutecznego pompowania krwi do różnych części ciała. Na 

poprzednich stronach podkreślono istotną rolę CoQ10 w bioenergetyce 

komórkowej i wykazano, że optymalizacja stanu koenzymu Q10 w 

komórkach sercowych poprawia ich funkcjonalną pojemność. Chociaż 

celem tej książki nie jest krytyczna analiza wszystkich prac dotyczących 

CoQ10 i CHF, wspomnę niektóre z badań, które pomagają wyjaśnić, w 

jakim stopniu CoQ10 może wpływać na ten stan. 

Wczesne badania z CoQ10 w kardiologii przeprowadził dr Karl 

Folkers. Pionierem w tej dziedzinie był również Dr Per Langsjoen, 

kardiolog z Teksasu. 

Wieloletnie doświadczenia Langsjoena i Folkersa zostały 

podsumowane w artykule opublikowanym w 1990 r. w American Journal of 

Cardiology2. Autorzy rozpoczęli badanie w 1981 r. od próby pilotażowej, 

podwójnie ślepej z krzyżowaniem, na grupie 19 pacjentów dotkniętych 

kardiomiopatią rozstrzeniową klasy III i IV w skali NYHA. W tym badaniu 

podawanie CoQ10 doprowadziło do zwiększenia poziomów CoQ10 we krwi 

z równoczesną poprawą funkcji mięśnia sercowego i warunków 

klinicznych. W ciągu następnych 42 miesięcy 126 pacjentów dotkniętych 

tą samą chorobą zostało włączonych do badania i kontynuowano je przez 

5 lat. 75% tych pacjentów miało więcej niż 50 lat, a rozkład wieku był 

porównywalny między obiema płciami. Większość pacjentów należała do  

klasy III i IV w skali NYHA i była stabilizowana konwencjonalną terapią. 

Pacjenci rozpoczęli leczenie 100 mg CoQ10 na dzień. Na początku średnie 

poziomy CoQ10 we krwi wynosiły 0.85 μg/ml, tj. były znacznie niższe niż 

analogiczne poziomy w grupie 54 normalnych podmiotów badań, 

pokazując średnią wartość 1.07 μg/ml. Wartości te wzrosły po terapii 

CoQ10 do około 2 mg/ml i zostały utrzymane na tym poziomie. Średnia 

frakcja wyrzutowa (EF) wynosiła 41% na początku badania i wzrosła 

znacząco do 59% stabilnych wartości po 6 miesiącach. Szczegółowa 

analiza pojedynczych pacjentów wykazała, że 71% pacjentów osiągnęło 

istotną poprawę EF po 3 miesiącach leczenia i 16% w ciągu 6 miesięcy. W 

sumie nastąpiła znacząca poprawa EF u 87% pacjentów. Łączna liczba 
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106 pacjentów poprawiła się o jedną lub dwie klasy w skali NYHA, z 

pewnym stopniem korelacji z poprawą EF. 

Wkład w skuteczność CoQ10 w leczeniu niewydolności serca 

przedstawili Hoffman-Bang, Swedberg i in., którzy opracowali podwójnie 

ślepe, krzyżowe badanie na 79 pacjentach, z których 60 w klasie III3 w 

skali NYHA. Analiza danych dotyczących jakości życia ujawniła znaczną 

poprawę percepcji zmysłowej i sprawności fizycznej. Istotne różnice 

zostały również odnotowane w odniesieniu do EF mierzonej indukowanym 

wzrostem obciążenia wstępnego, tj. z podniesionymi nogami i 

maksymalnym obciążeniem mierzonym przez badanie ergometryczne. 

Wśród licznych badań włoskich należy wymienić wieloośrodkowe, 

podwójnie ślepe badanie koordynowane przez Trimarco i Condorelli’ego4. 

W badaniu wzięły udział 33 ośrodki kliniczne, w których zapisano 641 

pacjentów; 319 zostało przydzielonych do grupy leczonej CoQ10 (100-150 

mg/dzień) i 322 do grupy kontrolnej otrzymującej placebo. W sumie 16 i 21 

pacjentów zmarło, odpowiednio, w ciągu 12 miesięcy, ale różnica nie była 

znacząca. Jednak częstość występowania ostrego obrzęku płuc była 

istotnie niższa w grupie leczonej CoQ10, w porównaniu z grupą kontrolną. 

Epizody astmy sercowej były również znacznie rzadziej występujące w 

grupie leczonej CoQ10; ostatecznie, arytmie były znacznie częstsze w 

grupie kontrolnej. Bardzo interesującym wynikiem było to, że odsetek 

pacjentów wymagających jednego lub więcej przyjęć do szpitala w 

czasie badania był bliski 40% w grupie kontrolnej, w porównaniu z 

20% w grupie leczonej CoQ10 (P<0.01). Oceniano również rodzaje klas 

w skali NYHA. W grupie leczonej CoQ10 wystąpiło istotne zmniejszenie 

klasy w skali NYHA, co wskazuje na poprawę czynnościową. 

Zmniejszenie to było już znaczące po 3 miesiącach leczenia CoQ10 i 

utrzymywało się na stałym poziomie do 12 miesięcy. U pacjentów z grupy 

placebo nie odnotowano zmniejszenia klasy w skali NYHA. Wreszcie, 

lekarze biorący udział w badaniu i sami pacjenci zostali poproszeni o 

wydanie ogólnego klinicznego oświadczenia na temat efektów leczenia, 

stosując wynik 1 do 3. 
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Średni wynik przedstawiony zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy 

podczas całego badania, pozostał niezmieniony w grupie kontrolnej 

placebo, podczas gdy stopniowo zwiększał się w grupie leczonej CoQ10. 

Zasadne wydaje się pytanie, czy w niewydolności serca występuje 

zwiększona produkcja rodników. Serce znajduje się pod kontrolą 

autonomicznego układu nerwowego, a niewydolne serce przechodzi serię 

reaktywnych mechanizmów, co również implikuje wyższe uwalnianie 

katecholamin: często prowadzi to do pogorszenia samej niewydolności. 

Na przykład zwiększona częstość występowania arytmii u pacjentów z 

niewydolnością serca może być w zasadny sposób powiązana, 

przynajmniej częściowo, ze zwiększoną stymulacją katecholaminą. 

W obecności nadmiaru katecholamin, jeden z dwóch możliwych 

katabolicznych szlaków katecholaminowych zostałby wzmocniony, tj. 

utlenianie katecholamin do adrenochromu i adrenolutinu. Ta ścieżka 

kataboliczna obejmuje interwencję anionu ponadtlenkowego, a więc także 

innych reaktywnych form tlenu. Dowody doświadczalne z różnych dziedzin 

wskazują również, że zwiększone spożycie koenzymu Q występuje w 

sytuacjach charakteryzujących się zwiększonym poziomem uszkodzenia 

oksydacyjnego. Terapeutyczne stosowanie CoQ10 w zastoinowej 

niewydolności serca, poza uzasadnieniem wspomnianym na początku 

tego rozdziału, może być również związane z możliwymi korzystnymi 

działaniami przeciwutleniaczy w tym zespole klinicznym, prawdopodobnie 

w postaci ubichinolowego przeciwutleniacza. 

W podwójnie ślepym kontrolowanym badaniu przeprowadzonym u 

pacjentów z Izraela należących do klasy IV w skali NYHA zastosowanie 

konwencjonalnego leczenia CoQ10 skutkowało zmniejszeniem 

występowania duszności, zmniejszeniem klasy w skali NYHA, 

złagodzeniem objawów nokturii i zmęczenia5. Najbardziej znaczący wynik 

zaobserwowano w „sześciominutowym teście chodzenia”. W 

rzeczywistości, pacjenci leczeni CoQ10 zwiększyli odległość z 269 do 382 

metrów, podczas gdy w grupie placebo nastąpiła zmiana ujemna z 254 do 

177 metrów. 
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Artykuł opublikowany niedawno w International Journal of 

Cardiology podkreśla wyniki 5-letnich badań prospektywnych, 

prowadzonych przez dr Urban Alehagen, przeprowadzonych wśród 

starszych obywateli Szwecji leczonych selenem i koenzymem Q106. 

Selen jest niezbędnym składnikiem odżywczym biorącym udział w 

różnych procesach życiowych organizmu, takich jak obrona 

antyoksydacyjna, metabolizm oksydacyjny i reakcja odpornościowa. 

Znane jest ścisłe powiązanie między zawartością selenu w glebie, 

spożyciem selenu i zdrowiem. Najlepiej zilustrowaną sytuacją jest choroba 

Keshana, endemiczna kardiomiopatia występująca w niedoborach selenu 

w śródlądowych Chinach. Oprócz tej szczególnej sytuacji istnieją obawy, 

czy dzienne spożycie selenu jest wystarczające w wielu krajach Europy 

Zachodniej. Salonen i inni. zaobserwowali 2.9-krotnie zwiększone ryzyko 

zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z niskim poziomem 

selenu7. Z drugiej strony udział koenzymu Q10 w kardiologii jest znany od 

wielu lat, począwszy od początkowych obserwacji niskiego poziomu 

CoQ10 w mięśniu sercowym i korelacji ze stopniem dysfunkcji mięśnia 

sercowego. Nowsze wyniki wskazują na niższe poziomy koenzymu Q10 w 

osoczu pacjentów z sercem o niższym czasie przeżycia, w porównaniu z 

odpowiednimi poziomami u pacjentów, którzy przeżyli dłużej, co 

omówiono na poprzednich stronach8. Dlatego też istniało już tło dotyczące 

znaczenia zarówno CoQ10, jak i selenu w leczeniu chorób serca. 

Artykuł Alehagena podkreśla niektóre biochemiczne fakty, które 

mogą wzmocnić związek między CoQ10 i selenem. Jednym z nich, 

który jest ściśle związany z głównym tematem niniejszej broszury, 

jest to, że selen jest niezbędny do funkcjonowania reduktazy 

tioredoksyny, enzymu wśród tych, które w naszym ciele redukują 

ubichinon do ubichinolu, aktywnej postaci CoQ10 o właściwościach 

przeciwutleniających. 

W badaniu Alehagena i jego grupy, 443 osoby z wiejskiego 

miasteczka w południowo-wschodniej Szwecji, w wieku 70-88 lat, zostały 

podzielone na 2 grupy: 221 z nich podjęło aktywne leczenie, a 222 
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otrzymało placebo. Aktywne leczenie składało się z 200 mg/dzień CoQ10 i 

200 mikrogramów/dzień tabletek organicznych drożdży selenowych. 

Uczestnicy przeszli badanie kliniczne, EKG i echokardiografię; krew 

została pobrana do analizy BNP, uznanego markera uszkodzenia mięśnia 

sercowego. 

Obserwacja trwała około 5 lat, w grupie placebo, z różnych 

przyczyn, zmarło 36 uczestników, z kolei w grupie, u której zastosowano 

aktywne leczenie zmarło 28 uczestników: różnica nie była statystycznie 

istotna. Tymczasem, śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych była 

znacznie wyższa w grupie placebo (28/222, 12,6%) w porównaniu z grupą 

leczoną aktywnie (13/221, 5,9%). Było to widoczne, gdy przeprowadzono 

analizę jednowymiarową, a także biorąc pod uwagę, w wieloczynnikowej 

analizie regresji, inne zmienne, które same w sobie doprowadziły do 

zwiększonej śmiertelności, a należały do nich: płeć męska, wiek, klasa III 

w skali NYHA, palenie tytoniu, cukrzyca itp. Wieloczynnikowa analiza 

regresji, leczenie za pomocą CoQ10 i selenu określiło HR (współczynnik 

ryzyka) na poziomie 0,46 (P=0.02). Z praktycznego punktu widzenia 

CoQ10 plus selen zmniejszyły o ponad połowę ryzyko śmiertelności. 

Istotną różnicę poziomów stężenia NT-proBNP w osoczu między dwiema 

grupami zanotowano po 24 miesiącach, jednak różnica ta była 

wyraźniejsza po 48 miesiącach: niższe poziomy proBNP w aktywnej 

grupie terapeutycznej podkreślają lepszy stan tkanki mięśnia sercowego. 

Czynność skurczowa serca oceniona w badaniu echokardiograficznym 

również wykazała znacznie lepszy wynik w aktywnej grupie 

suplementowanej w porównaniu z grupą placebo. Badanie to, chociaż 

prowadzone na ograniczonej liczbie uczestników i należące do raczej 

wąskiego przedziału wiekowego, wykazuje znacząco obniżone ryzyko 

śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych, po długotrwałym 

leczeniu CoQ10 i selenem w porównaniu z placebo, czemu towarzyszyło 

lepsze funkcjonowanie serca i poprawione wskaźniki funkcji mięśnia 

sercowego. 
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Te zachęcające wyniki stanowią solidną podstawę do dalszych 

badań suplementacyjnych na większych populacjach, w różnych grupach 

wiekowych, szczególnie w warunkach, w których może występować 

niedobór selenu i/lub CoQ10. W ciągu ostatnich 20 lat przeprowadzono 

szereg metaanaliz dotyczących wpływu CoQ10 na CHF; ostatnia, 

autorstwa Fotino i in., została opublikowana w 2013 r.9 Przegląd ten 

obejmował kontrolowane badania, w których jako pierwszorzędny wynik 

uznano klasy EF i NYHA. Suplementacja CoQ10 spowodowała łączną 

średnią zmianę netto na poziomie 3,67% (95% Cl: 1.60%, 5.74%) w EF i   

-0.30 (95% Cl: -0.66, 0.06) w klasie funkcjonalnej NYHA. Zmiany te były 

znaczące w niektórych podklasach badań. 

 

Badanie Q-Symbio 
 

W tym podwójnie ślepym, kontrolowanym badaniu placebo grupa 

badaczy koordynowana przez Prof. Svenda Aage Mortensena zbadała 

wpływ koenzymu Q10 na objawy pacjentów – pojemność funkcjonalną i 

status biomarkerów (NT-proBNP) oraz długoterminowe wyniki – poprzez 

monitorowanie zachorowalności i umieralności. Artykuł został właśnie 

przyjęty do publikacji w Journal of the American College of Cardiology, 

Heart Failure12. 

Pacjenci dotknięci niewydolnością serca (H.F.), w klasie III lub IV 

wg skali Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA), którzy 

otrzymywali aktualną farmakologiczną terapię byli losowo przydzielani w 

równoległych grupach do CoQ10 100 mg trzy razy na dobę lub do placebo. 

Pierwotnym długoterminowym punktem końcowym był czas do 

pierwszego MACE (poważny niekorzystny incydent sercowo-

naczyniowy) obejmujący nieplanowaną hospitalizację z powodu 

pogorszenia się HF, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, pilnej 

transplantacji serca i mechanicznego wspomagania, wykorzystując 

czas do pierwszej analizy zdarzeń. 
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Łącznie 420 pacjentów – CoQ10 (N=202), placebo (N=218) – 

zostało włączonych do badania z 2-letnim okresem obserwacji. Po 3 

miesiącach zaobserwowano trend ze zmniejszonym poziomem NT-

proBNP w grupie CoQ10. Po 2 latach nastąpiła znaczna poprawa klasy w 

skali NYHA w grupie CoQ10. Pierwotny punkt końcowy został osiągnięty 

przez 29 pacjentów w grupie CoQ10, w porównaniu z 55 pacjentami w 

grupie placebo (14 procent vs 25 procent). Pacjenci leczeni CoQ10 mieli 

znacząco niższą śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych i 

rzadszą hospitalizację z powodu HF. Śmiertelność w wyniku wszystkich 

przyczyn była również niższa w grupie CoQ10, 18 pacjentów w porównaniu 

do 36 pacjentów w grupie placebo (9 procent vs 17 procent). W grupie 

CoQ10 wystąpiło mniej działań niepożądanych w porównaniu z grupą 

placebo. 

Autorzy konkludują, że: „Q-SYMBIO jest pierwszym badaniem z 

podwójną ślepą próbą w przewlekłej HF podejmującą temat suplementacji 

CoQ10 i jej wpływu na szansę przeżycia. Pacjenci leczeni CoQ10 mieli 

zmniejszone wskaźniki hospitalizacji z powodu pogorszenia HF i mniej 

zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, z których oba mogą 

odzwierciedlać znaczną poprawę w czynności serca. Leczenie CoQ10 było 

bezpieczne, cechowało się zmniejszeniem wskaźnika śmiertelności z 

różnych przyczyn. Dlatego też CoQ10 należy traktować jako część terapii 

podtrzymującej u pacjentów z przewlekłą HF”. 

Kilka lat temu dostępna stała się zredukowana forma 

koenzymu Q10, ubichinol, a kilka badań wykazało lepszy efekt w 

porównaniu z ubichinonem, również w praktyce kardiologicznej. 
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Ubichinol w praktyce klinicznej 
 

Dr Peter Langsjoen zdobył szerokie doświadczenie w leczeniu 

pacjentów dotkniętych zastoinową niewydolnością serca za pomocą 

CoQ10. W ciągu ostatnich kilku lat zaczął także stosować ubichinol. 

Według dr Langsjoena, pacjenci z zastoinową niewydolnością serca 

często nie osiągają terapeutycznych poziomów CoQ10 w osoczu nawet 

przy dużych dawkach ubichinonu, a kliniczna poprawa jest ograniczona. 

Postulował on, że obrzęk jelit u tych krytycznie chorych pacjentów może 

zaburzać wchłanianie CoQ10. Początkowo opisał siedmiu z tych 

pacjentów, u których poziom CoQ10 w osoczu i wynik kliniczny znacznie 

się poprawiły, gdy pacjenci przeszli z ubichinonu na ubichinol podawany w 

mniej więcej takich samych dawkach. Autorzy postawili hipotezę, że 

mechanizm absorpcji jelitowej CoQ10 jest również zagrożony z powodu 

bardzo poważnego obrzęku i, z jeszcze nieznanego powodu, ubichinol jest 

lepiej wchłaniany. Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, wykazano, że 

ubichinol wykazuje lepszą biodostępność, przynajmniej u ludzi zdrowych, 

w porównaniu z ubichinonem. Później dodatkowych 23 pacjentów z 

niewydolnością serca, poddanych maksymalnej terapii medycznej i na 

ubichinonie, zostało przestawionych na ubichinol. Poziomy CoQ10 w 

osoczu wynoszące średnio 384 mg/dzień ubichinonu wynosiły 2.9 μg/ml. 

Gdy autorzy zastąpili ubichinon ubichinolem (średnio 334 mg/dzień), 

poziom CoQ10 w osoczu wzrastał do 5.3 μg/ml. Ów podwyższony poziom 

CoQ10 był związany z poprawą zarówno funkcji skurczowej, jak i 

rozkurczowej mięśnia sercowego, wraz z poprawioną klasyfikacją w skali 

NYHA10. Do 2009 roku autorzy byli przekonani o wyższej absorpcji 

ubichinolu u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową i leczyli około 300 

innych pacjentów. 

Dr Langsjoen dokonał również prospektywnej analizy pacjentów, 

którzy zgłosili się do jego kliniki kardiologicznej z objawami niewydolności 

serca, które pojawiły się około sześć lat po leczeniu statynami i u których 

nie stwierdzono innej przyczyny niewydolności serca11. W szczególności 



	 70	

odniósł się do 83 pacjentów z izolowaną dysfunkcją rozkurczową (obecną 

u 88% pacjentów) oraz połączoną dysfunkcją skurczową i rozkurczową (u 

pozostałych 12%). Wszyscy pacjenci przerwali terapię statynami i 

rozpoczęli suplementację ubichinolem – średnio na poziomie 260 

mg/dobę. Poziom CoQ10 w osoczu wzrastał do średnio 4.6 μg/ml. Według 

dr Langsjoena kardiomiopatia statynowa (SCM) jest częstą przyczyną 

niewydolności serca. W połączeniu z odstawieniem statyn i 

suplementacją ubichinolem, SCM była odwracalna do stanu 

prawidłowego u 33 na 67 pacjentów (49%), uległa poprawie się u 18 

pacjentów (26%) i pozostała niezmieniona lub uległa pogorszeniu u 

14 pacjentów (21%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie ze skalą Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA) istnieją cztery 

klasy pacjentów z niewydolnością serca. 

Klasa I - Bez ograniczeń: Zwykła aktywność fizyczna nie powoduje zbędnego 

zmęczenia, duszności ani palpitacji. 

Klasa II - Nieznaczne ograniczenie aktywności fizycznej: Pacjenci ci są spokojni. Zwykła 
aktywność fizyczna prowadzi do zmęczenia, palpitacji, duszności lub bólu dławicowego. 

Klasa III - Znaczne ograniczenie aktywności fizycznej: Chociaż pacjenci są w stanie 

spokoju, mniej niż zwykła aktywność doprowadzi do wystąpienia objawów.  

Klasa IV - Niemożność przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności fizycznej bez 

dyskomfortu: Objawy niewydolności zastoinowej występują nawet w spoczynku. Przy 

każdej aktywności fizycznej odczuwany jest większy dyskomfort. 
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Ubichinol i funkcja śródbłonka 
 

W ciągu ostatnich dwóch dekad wiele badań dotyczyło dysfunkcji 

śródbłonka. Śródbłonek jest wewnętrzną wyściółką naszych tętnic. Ten 

istotny składnik naszych naczyń krwionośnych działa poprzez uwalnianie 

kilku czynników wazoaktywnych odpowiedzialnych za rozkurczanie i 

kurczenie się tętnic, hamowanie agregacji płytek (zapobieganie 

zakrzepowi) i płynną proliferację komórek (będącą również przyczyną 

powstawania miażdżycy), wreszcie za właściwości przeciwzapalne. Wśród 

czynników rozkurczających naczynia, jednym z najczęściej badanych jest 

tlenek azotu (NO.). Dysfunkcja śródbłonka odzwierciedla brak równowagi 

między uwalnianiem czynników rozkurczających naczynia krwionośne a 

czynnikami śródbłonkowymi naczyń krwionośnych. Spadek dostępności 

NO. obejmuje albo zmniejszenie jego produkcji przez komórki śródbłonka, 

albo zwiększenie ilości samego NO.. Wiadomo, że stres oksydacyjny jest 

jedną z przyczyn dezaktywacji NO., a anion ponadtlenkowy jest rodzajem 

molekularnym odpowiedzialnym za to. Macierz międzykomórkowa, 

materiał, który łączy komórki śródbłonka, jest również wyposażona w 

narzędzia obronne przeciwko utlenianiu NO.. Są one głównie 

reprezentowane przez zewnątrzkomórkową dysmutazę ponadtlenkową 

(ecSOD), enzym, który eliminuje anion ponadtlenkowy. Badanie 

złożonego scenariusza molekularnego obejmuje zaawansowane metody 

biochemiczne, które nie są możliwe do wykonania rutynowo. Funkcję 

śródbłonka można mierzyć pośrednio, oceniając reakcję naczynioruchową 

tętnic obwodowych na bodźce zwiększające uwalnianie NO.. Jedna z 

technik polega na pomiarze dylatacji za pośrednictwem przepływu (FMD). 

Stosując mankiet do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu, przepływ krwi 

zatrzymuje się na kilka minut: po zwolnieniu mankietu naprężenie 

wywołane przez wznowiony przepływ krwi stymuluje wytwarzanie NO. 

przez komórki śródbłonka. Po uwolnieniu NO. następuje wzrost średnicy 

tętnicy, który można zmierzyć za pomocą echografu. 
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Ryc. 12 – Pomiar funkcji śródbłonka 

 

 Spadek poniżej oczekiwanej drożności tętniczej wskazuje na 

dysfunkcję śródbłonka, która jest predykcyjna dla wystąpienia zdarzeń 

klinicznie niepożądanych. CoQ10 korzystnie wpływa na FMD, łagodząc 

dysfunkcje śródbłonka. Pierwsza obserwacja została przeprowadzona 

przez Geralda Wattsa i jego grupę13, którzy to udokumentowali pozytywny 

wpływ CoQ10 na polepszenie FMD, a zatem dysfunkcję śródbłonka, w 

grupie chorych na cukrzycę typu II. W tym samym roku rozpoczęto 

intensywne prace w Ankonie, we współpracy z dr. Belardinellim, 

koncentrując się na wpływie CoQ10 i ćwiczeniach fizycznych u pacjentów z 

chorobą niedokrwienną serca. Współpraca ta doprowadziła do 

opublikowania dwóch artykułów, obu w European Heart Journal14,15. W 

pierwszym badaliśmy wpływ samego wysiłku fizycznego, CoQ10 z 

ćwiczeniami fizycznymi i bez oraz placebo. Było już wiadome, że wysiłek 
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fizyczny poprawia dysfunkcję śródbłonka u pacjentów z chorobą 

niedokrwienną serca: suplementacja CoQ10 była skuteczna w tym samym 

stopniu, a kombinacja ćwiczeń i CoQ10 była jeszcze bardziej imponująca. 

W drugim artykule potwierdziliśmy pozytywny wpływ CoQ10 na poprawę 

FMD u pacjentów cierpiących na chorobę niedokrwienną serca i 

odkryliśmy również, że CoQ10 zwiększa ilość zewnątrzkomórkowego SOD. 

Efekt ten był szczególnie widoczny u pacjentów z bardziej zmienioną 

FMD. 

 Na funkcję śródbłonka ma wpływ również stan zapalny tych 

komórek, a ubichinol wpływa także i na te procesy. Podczas starzenia, 

śródbłonek ulega specyficznym modyfikacjom charakteryzującym się 

nasiloną reakcją zapalną i upośledzoną aktywnością wytwarzania NO.. 

Niedawno byliśmy w stanie zbadać te procesy na poziomie molekularnym, 

stosując model starzenia naczyniowego in vitro, tj. hodowlę komórek 

śródbłonka hodowanych in vitro aż do osiągnięcia etapu starzenia. To 

pozwoliło nam ocenić wpływ ubichinolu na modulację odpowiedzi 

zapalnej związanej ze starzeniem się16. Przeprowadzono to w 

warunkach podstawowych i w obecności ostrego bodźca prozapalnego, tj. 

ekspozycji na lipopolisacharyd bakteryjny (LPS). Wiadomo, że w 

starzejących się komórkach śródbłonka wzmocnione uwalnianie markerów 

stanu zapalnego jest aktywowane przez modulację specyficznych 

wewnątrzkomórkowych procesów sygnałowych regulowanych przez małe 

niekodujące RNA zdefiniowane jako mikroRNA (miR). Ekspozycja 

młodych komórek poddanych prowokacji LPS na ubichinol była w stanie 

wyciszyć sygnalizację związaną z zapaleniem, skutecznie ograniczając 

uwalnianie komórek przez interleukinę-6, główny czynnik prozapalny 

odpowiedzialny za SASP (fenotyp wydzielania związanego z sekrecją). W 

starszych komórkach sygnał wewnątrzkomórkowy również został 

zahamowany, chociaż nie tłumaczyło to istotnego zmniejszenia uwalniania 

IL-6. Te dane są prawdopodobnie związane z nadmiernie wysokim 

stanem zapalnym w starszych komórkach. 
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 Oporność LDL zarówno na peroksydację jak i funkcję śródbłonka 

pozytywnie wpływa na stężenie ubichinolu w osoczu, które w dużym 

stopniu zależy od egzogennego CoQ10. Od dawna wiadomo, że po 

jednorazowym lub przedłużonym podawaniu CoQ10 można zaobserwować 

niewielki wzrost jego poziomu w sercu, mięśniach i innych narządach, 

podczas gdy niezwykle wysokie ilości CoQ10 można znaleźć w wątrobie i 

osoczu, a wysokie stężenia ubichinolu w osoczu z pewnością chronią 

tętnice. W tym kontekście ubichinol jest dostępny jako wstępnie 

aktywowana, przeciwutleniająca postać gotowa do wykorzystania jego 

możliwości bez potrzeby konwersji ubichinonu. 
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Ćwiczenia fizyczne, wolne rodniki  
i CoQ10/Ubichinol 
 

 Obliczono, że około 3% tlenu zużywanego przez nasz organizm nie 

jest całkowicie zredukowane do wody, ulegając w zamian redukcji 

monoelektronowej, która wytwarza anion ponadtlenkowy i inne reaktywne 

formy tlenu zdolne do inicjowania reakcji rodnikowych i zdarzeń. Norma ta 

staje się niezwykle wysoka, gdy zwiększa się ogólny pobór tlenu, na 

przykład w trakcie wysiłku fizycznego, szczególnie w sportach 

wytrzymałościowych. Intensywne ćwiczenia aerobowe wymagają 

ekstremalnie podwyższonego zużycia tlenu, które, podobnie jak w 

przypadku mięśni nóg, może osiągnąć poziom sto razy wyższy w 

porównaniu do poziomów spoczynkowych. Zwiększona produkcja 

rodników związana z wysiłkiem fizycznym wynika również z hipertermii 

typowej dla ćwiczeń o wysokiej intensywności1. W rzeczywistości 

wykazano, że wzrost temperatury stymuluje rozprzęganie fosforylacji 

oksydacyjnej. Zamiast przepływać przez cały łańcuch oddechowy w celu 

wytworzenia H2O i ATP, elektrony przedostają się przez «skrótem» w 

kierunku tlenu, tworząc anion ponadtlenkowy. 

Liczne badania eksperymentalne przeprowadzone na zwierzętach 

laboratoryjnych, jak również na człowieku wykazały zwiększoną produkcję 

wolnych rodników podczas wysiłku fizycznego, jak również w 

nieagresywnych ćwiczeniach2-4. Znaczne wzrosty stężenia pentanu, 

końcowego produktu peroksydacji lipidów w wydychanym powietrzu, były 

mierzone u mężczyzn podczas intensywnych ćwiczeń fizycznych. Możliwe 

było również monitorowanie wzrostu malondialdehydu w osoczu (innego 

produktu peroksydacji lipidów) po wysiłku fizycznym. W grupie 

ultramaratończyków – sportowców wytrzymałościowych – przyrost 

malondialdehydu korelował z uwalnianiem do krwioobiegu dehydrogenazy 

mleczanowej i kinazy kreatynowej wywołanej ćwiczeniami fizycznymi3. 

Badania te nie zawsze dawały spójne wyniki. Zasadne jest stwierdzenie, 

że poziom stresu i zakres szkolenia badanych podmiotów wywiera swój 
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wpływ na tego rodzaju eksperymenty. Jeśli weźmiemy pod uwagę, na 

przykład, peroksydację lipidów, będzie to zależało od stopnia 

oksydacyjnego uszkodzenia i wyposażenia w przeciwutleniacze błonnika 

mięśniowego lub innych tkanek. Ten ostatni punkt jest bardzo ważny, 

ponieważ pozwala nam rozważyć wpływ ostrego wysiłku fizycznego i 

treningu na mechanizmy obrony antyoksydacyjnej, zarówno 

enzymatyczne, jak i nieenzymatyczne. 

 Kilka badań wykazało wzrost „enzymów obronnych”, tj. dysmutazy 

ponadtlenkowej, katalazy, peroksydazy glutationowej w różnych modelach 

ćwiczeń krótko- i długoterminowych. W jednym z tych badań, 

przeprowadzonym na sportowcach, u których wykonywano biopsje 

mięśnia, można było wykazać wzrost dysmutazy ponadtlenkowej i 

katalazy skorelowany z wartościami maksymalnego pobrania tlenu (VO2 

max) badanych sportowców. 

 Powszechnie wiadomo, że trening jest silnym bodźcem do 

biosyntezy elementów miofibrylarnych, jak również do mechanizmu, który 

generuje ATP niezbędną do podtrzymania ćwiczeń. Stanowi także bodziec 

zdolny do indukowania biosyntezy układów antyoksydacyjnych. W 

rzeczywistości, mięśnie uczestniczące w programie treningu 

wytrzymałościowego mają lepszą zdolność utleniania zarówno 

pirogronianu, jak i kwasów tłuszczowych, paliwa, które zapewniają energię 

dla samego ćwiczenia. Te ulepszone właściwości oksydacyjne wynikają 

ze zwiększonej liczby naczyń włosowatych, zwiększonej zawartości 

mioglobiny, końcowego nośnika tlenu, a przede wszystkim zwiększonej 

objętości pojedynczych mitochondriów i większej liczby mitochondriów, 

organelli, w których odbywa się ostateczne zbieranie energii. Ta zmiana w 

kierunku typu mięśnia o bardziej widocznym utleniającym charakterze jest 

również potwierdzona u ludzi, gdzie po treningu wytrzymałościowym 

można znaleźć wzrost włókien oksydacyjnych typu I. 

 Udowodniono również, że obfitość koenzymu Q jest skorelowana 

z zasobami utleniania włókien I typu, włóknami, które czerpią większość 

swojej energii z aerobowych mechanizmów mitochondrialnych. Ten wzrost 
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koenzymu Q można rozsądnie interpretować nie tylko jako część bardziej 

ogólnego wzrostu mitochondriów i składników mitochondrialnych 

indukowanych treningiem wytrzymałościowym, ale także jako 

wzmocnienie środowiska komórkowego w cząsteczkach zdolnych 

przeciwdziałać utleniającemu obrazowi typowemu dla wzmożonej 

aktywności tlenowej. Robert Beyer podkreślił, wiele lat temu, że zawartość 

koenzymu Q w błonie mitochondrialnej normalnych, prowadzących 

siedzący tryb życia, 25-miesięcznych zwierząt jest o 30% niższa w 

porównaniu do zawartości koenzymu Q u zwierząt trzymiesięcznych. 

Proces starzenia wiąże się ze spadkiem tkanki koenzymu Q, a trening jest 

w stanie zminimalizować ten efekt. Reżim treningu wytrzymałościowego 

był w stanie zwiększyć stężenie koenzymu Q w sercach 

submitochondrialnych cząstek u takich starszych zwierząt o 41% w 

porównaniu do tych prowadzących siedzący tryb życia. Warto wspomnieć 

o kilku szczegółach pracy Beyera6. Stopień peroksydacji lipidów w 

błonach przygotowanych z tych 3 grup (młodych, starych, starych, ale 

wytrenowanych) wykazuje niewielkie różnice, ale mają one różne 

możliwości przeciwutleniające. Dodatek bursztynianu, który redukuje 

endogenny koenzym Q, przez dehydrogenazę bursztynianową, reduktazę 

koenzymu Q, powoduje w każdym przypadku znaczące hamowanie 

peroksydacji lipidów, ale jest również wprost proporcjonalna do 

endogennej zawartości koenzymu Q w cząstkach submitochondrialnych, 

będąc cząstki submochondrialne z 25-miesięcznych wyszkolonych i 

trzymiesięcznych zwierząt prowadzących siedzący tryb życia. Podczas 

testowania in vitro trzy populacje mitochondriów wykazywały ten sam 

poziom peroksydacji, ale po dodaniu bursztynianu, który przekształca 

ubichinon w ubichinol, mitochondria zawierające więcej ubichinonu stały 

się bardziej chronione. Dane te podkreślają, że trening przeciwdziała 

zmniejszeniu ubichinonu wytwarzanego przez wiek, ale konwersja do 

ubichinolu jest konieczna, aby uzyskać lepszą ochronę antyoksydacyjną. 

Oczywiste jest, że trening stymuluje syntezę ubichinonu w celu 

zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania metabolicznego i potrzeby 
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dodatkowej ochrony przed utlenianiem. W tych warunkach może wystąpić 

dysproporcja między dostępnością składników enzymatycznych i 

apoenzymatycznych, tj. chociaż poziom koenzymu Q jest absolutnie 

zwiększony, może istnieć względny niedobór w odniesieniu do wzrostu 

innych składników mitochondrialnych i peroksydacji lipidów. 

 Aby dalej badać tę koncepcję, warto wiedzieć, czy podawanie 

CoQ10 jest w stanie złagodzić pewne zjawisko biohumoralne, o którym 

wiadomo, że jest powiązane z zakresem uszkodzenia oksydacyjnego. W 

eksperymencie przeprowadzonym przez Shimomura i in.7 grupa 

wyszkolonych zwierząt, z których część była leczona CoQ10, była 

ćwiczona przez 30 minut na bieżni, w pozycji z góry. Zwierzęta leczone 

CoQ10 miały wyższy poziom koenzymu Q10 w mięśniach, a wczesny 

wzrost poziomu kinazy kreatynowej i dehydrogenazy mleczanowej w 

osoczu, ze względu na wysiłek, był widoczny w znacząco niższym stopniu 

u leczonych zwierząt. Jest to oznaka mniejszego uszkodzenia mięśni. 

 Podobnych obserwacji dokonano również w eksperymencie 

przeprowadzonym na sportowcach. Bargossi i in. podawali CoQ10 grupie 

maratończyków i testowali tych sportowców za pomocą cykloergometru 

podczas submaksymalnej próby wysiłkowej. Podwyższenie poziomów 

enzymów w osoczu (oznaka bólu mięśni) było niższe po leczeniu CoQ10 w 

porównaniu z kontrolnymi wartościami początkowymi. Już kilka lat temu 

badania nad wpływem CoQ10 w wysiłku fizycznym skupiały się na dwóch 

kwestiach: ochronie przed uszkodzeniami spowodowanymi wysiłkiem 

fizycznym i poprawie sprawności fizycznej. Biorąc pod uwagę pojęcia 

opisane na stronach poświęconych oszczędzaniu energii i zawartości 

koenzymu Q w mitochondrii, przeprowadzono kilka badań nad 

bioenergetyczną rolą CoQ10 w medycynie sportowej. W jednym z 

wczesnych raportów byliśmy w stanie pokazać, że podawanie CoQ10 

grupie młodych rowerzystów znacznie zwiększyło VO2max. Efekt ten 

został później potwierdzony u sportowców uprawiających mniej aerobowe 

dyscypliny, takie jak siatkówka czy koszykówka9. 
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 Od czasu tych wczesnych obserwacji przeprowadzono wiele 

badań dotyczących wpływu CoQ10 na wydolność fizyczną i zmęczenie. 

Niektóre z nich wykazały jego pozytywny wpływ, podczas gdy inne nie. 

Badanie przeprowadzone przez Cooke’a i in. wykazało, że po 

pojedynczym podaniu poziomy CoQ10 w osoczu znacząco korelowały z 

poziomami CoQ10 w mięśniach, maksymalnym zużyciem tlenu i czasem 

bieżni aż do wyczerpania. Po dwóch tygodniach suplementacji CoQ10 

obserwowano tendencję do wydłużenia czasu do wyczerpania. W innej 

próbie, przeprowadzonej przez Mizuno i in.. (2008)11 doustne podawanie 

CoQ10 złagodziło subiektywne uczucie zmęczenia i sprawność fizyczną. 

Kon przeprowadził podwójnie ślepą próbę12, w której grupa sportowców 

kendo suplementowanych CoQ10 wykazała niższe poziomy CK, 

mioglobiny (markerów uszkodzenia mięśni) i nadtlenków lipidów (markery 

stresu oksydacyjnego) w porównaniu z odpowiednimi wartościami w 

grupie placebo. Również w 2008 r. Tauler i in. wykazał, że suplementacja 

kombinacją przeciwutleniaczy, w tym CoQ10, była w stanie zapobiec 

uszkodzeniom oksydacyjnym wywołanym przez grę w piłkę nożną14. W 

badaniu autorstwa Zhenga i in. przestudiowano ostre działanie CoQ10 i 

placebo na autonomiczną aktywność nerwową oraz metabolizm 

energetyczny w spoczynku i podczas ćwiczeń: w grupie CoQ10 utlenianie 

tłuszczu znacząco wzrosło podczas ćwiczeń; wyniki sugerują, że CoQ10 

zwiększa autonomiczną aktywność nerwową podczas ćwiczeń o niskiej 

intensywności15. W podwójnie ślepym badaniu pilotażowym pacjentów z 

Zespołem Post-Polio leczono 200 mg CoQ10/dobę. Siła mięśni, ich 

wytrzymałość i jakość życia wzrosły statystycznie istotnie u wszystkich 14 

pacjentów, ale nie było znaczącej różnicy między grupami CoQ10 i placebo 

(Skough i in. 2008) 16. 

 Badania przeprowadzone z CoQ10 w zakresie sprawności 

fizycznej dały niejednoznaczne wyniki, które w rzeczywistości czasami 

były nierozstrzygające. Krytyczna analiza możliwych przyczyn takiej 

różnicy wyników musi uwzględniać kilka kwestii. 
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 Pierwsza obserwacja dotyczy dawkowania. Koenzym Q10 na ogół 

jest słabo wchłaniany, a nawet w przypadku najlepszych preparatów 

można obliczyć absorpcję jelitową nie większą niż 4%. Po przetestowaniu 

różnych receptur i dawek dowiedzieliśmy się, że wchłonięta ilość (w 

przeliczeniu na % podanej dawki) jest lepsza dla niskich dawek; co więcej, 

ważne jest, aby spożywać CoQ10 razem z posiłkiem. Oczywiście ważna 

jest jakość preparatu: z kilkoma wyjątkami stwierdziliśmy, że preparaty 

tłuste, takie jak żelki, są lepiej wchłaniane niż preparaty suche. Nie jest to 

zaskakujące: ponieważ CoQ10 jest tłuszczem, lepiej wchłaniania się razem 

z tłuszczami. W niektórych przypadkach mogą występować pewne 

czynniki hamujące rozpuszczanie tabletki i wchłanianie koenzymu. 

Badania z koenzymem Q10 w zakresie ćwiczeń fizycznych i medycyny 

sportowej mają na celu pomiar wydajności, ale także łagodzenie mięśni i 

bardziej ogólnych uszkodzeń związanych z treningiem o wysokiej 

intensywności. Wielu użytkowników CoQ10 zwykle odnosi się do 

możliwości wykonania określonej pracy przy pewnym obciążeniu 

treningowym w bardziej naturalny, mniej bolesny sposób. Jest to nie tylko 

kwestia odczuć, może się okazać, że ta różnica fizjologiczna może być 

mierzona biochemicznie. W ostatnich badaniach Diaz-Castro i in.22 

wykazano, że suplementacja CoQ10 przed wysiłkiem fizycznym zmniejsza 

stres oksydacyjny i moduluje sygnalizację zapalną, zmniejszając kolejne 

uszkodzenia mięśni. Dowody naukowe dotyczące wpływu CoQ10 w 

medycynie sportowej opierają się również na koncepcji dawki i długości 

leczenia. Odpowiednia dawka, jakość preparatu, długość leczenia 

skutkują odpowiednim poziomem CoQ10 w osoczu, co może być związane 

z konkretnym efektem biologicznym. W rzeczywistości niektóre 

biochemiczne, fizjologiczne lub kliniczne efekty wymagają osiągnięcia 

określonego poziomu CoQ10 w osoczu. Kilka lat temu byliśmy w stanie 

wykazać, że poprawa funkcji śródbłonka u pacjentów z chorobą 

niedokrwienną serca następowała z wyraźnie większą częstością, gdy 

spożycie koenzymu Q10 doprowadzono do poziomu 2.5 μg/ml w osoczu. 
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 Jak wspomniałem w poprzednim rozdziale, ubichinol wykazuje 

lepszą dostępność biologiczną w porównaniu do utlenionego koenzymu 

Q10 i ta właśnie cecha przesądziła o jego użyciu w dwóch dobrze 

zaprojektowanych badaniach w zakresie wydajności wysiłkowej. W 

badaniu przeprowadzonym przez Bloomera20 siedemnastu aktywnych 

fizycznie uczestników, regularnie biorących udział w ćwiczeniach 

aerobowych i/lub beztlenowych, przyjmowało na śniadanie jedną kapsułkę 

zawierającą 300 mg ubichinolu na dzień, przez 30 dni lub kapsułkę 

placebo. Te same osoby, po 21-dniowym okresie wypłukiwania leku, 

zostały przestawione na „inne leczenie” prowadzone metodą krzyżowej 

podwójnie ślepej próby. Badanie ukończyło piętnaście osób. Leczenie 

ubichinolem nie poprawiło znacząco sprawności fizycznej, z wyjątkiem 

niektórych wybranych uczestników. Analizując dane stwierdzono bardzo 

istotną korelację pomiędzy wzrostem poziomów ubichinolu w osoczu a 

poprawą całkowitej pracy w cyklu sprinterskim. W rzeczywistości u 

wszystkich 6 pacjentów, u których wystąpiła co najmniej 200% zmiana 

poziomu ubichinolu w osoczu, wydolność uległa poprawie, podczas gdy 

żaden z podmiotów poniżej tego progu nie zwiększył swojej wydolności. 

Chociaż ilość podawanego uczestnikom ubichinolu (300 mg) jest znaczna, 

została spożyta w pojedynczej dawce na śniadanie. Dla niektórych z nich 

ta pojedyncza dawka była wystarczająca do osiągnięcia odpowiedniego 

poziomu w osoczu, czemu towarzyszyła odpowiedź fizjologiczna. Dobra 

korelacja pomiędzy % zmiany ubichinolu w osoczu a całkowitą liczbą cykli 

powoduje, że możemy przewidzieć, że istotna odpowiedź byłaby 

rzeczywiście osiągnięta, gdyby poziom ubichinolu w osoczu był nieco 

wyższy. 

 W 2013 r. Alf, Schmidt i Siebrecht opublikowali wyniki badań 

przeprowadzonych na grupie 100 osób, rekrutowanych spośród młodych 

niemieckich sportowców regularnie trenujących przed Londyńskimi 

Igrzyskami Olimpijskimi21, u których zastosowano leczenie ubichinolem lub 

placebo,. Wszyscy sportowcy otrzymywali codziennie 5 kapsułek, z 

których każda zawierała laktozę, oleisty nośnik lub 60 mg ubichinolu, a 
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leczenie trwało 6 tygodni. Wydajność fizyczną mierzono w różnych fazach 

badania jako maksymalną moc wyjściową wyrażoną w watach na kilogram 

masy ciała. Obie grupy zwiększyły wydajność fizyczną: w grupie placebo 

wzrost w ciągu tych 6 tygodni wyniósł 8,5%, podczas gdy w grupie 

ubichinolu poprawa wyniosła 11%, różnica ta była znacząca. 

Podsumowując, pozytywny efekt treningu był znacznie bardziej widoczny 

u zawodników, którzy zażyli ubichinol. Autorzy tego artykułu podkreślają, 

że oprócz generowania lepszych osiągów, ubichinol korzystnie wpływał na 

zdrowie tych sportowców. 
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CoQ10/Ubichinol i niepłodność u mężczyzn 
 

Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że uszkodzenia plemników 

spowodowane przez reaktywne formy tlenu (ROS) odgrywają kluczową 

rolę patogenetyczną, co wskazuje stres oksydacyjny jako czynnik 

pośredniczący w dysfunkcji nasienia w etiologii niepłodności u mężczyzn1. 

Plemniki mają wysoką zawartość wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych (PUFA) w błonie komórkowej i niskie stężenie 

cytoplazmatycznych enzymów wymiatających, dzięki czemu są łatwo 

podatne na peroksydację w obecności podwyższonych poziomów ROS w 

płynie nasiennym. Nadtlenkowe uszkodzenie błony prowadzi do 

modyfikacji przepuszczalności ze zwiększonym napływem sodu i wapnia 

oraz wyczerpaniem ATP. Konsekwentna aktywacja enzymów zależnych 

od Ca (proteaz, fosfolipaz) powoduje kaskadę uszkodzeń białek i lipidów, 

w tym także inaktywację enzymów i zmianę strukturalnego DNA, a 

ostatecznie śmierć komórki. Źródło reaktywnych form tlenu jest związane 

zarówno z plemnikami, jak i infiltrującymi leukocytami występującymi w 

spermie. Należy podkreślić, że ROS odgrywają również ważną rolę 

fizjologiczną w funkcjonowaniu plemników, na przykład pewien poziom 

anionu ponadtlenkowego jest niezbędny do akumulacji plemników, co 

umożliwia przenikanie plemników do błony komórkowej. Podobnie jak w 

przypadku innych układów i narządów, pewna ilość ROS i innych rodników 

pełni funkcje fizjologiczne, z kolei ich nadmiar powoduje uszkodzenia. 

Plemniki i plazma nasienia są obdarzone raczej niskim poziomem 

enzymów antyoksydacyjnych, ale posiadają także antyoksydanty 

przełamujące łańcuchy zdolne do przeciwdziałania rodnikom utleniającym, 

hamując rozprzestrzenianie się reakcji łańcuchowych wolnych rodników. 

Zarówno rola bioenergetyczna, jak i antyoksydacyjna CoQ10 

sugerowały możliwy udział w męskiej płodności. Z jednej strony wiadomo, 

że w plemnikach występuje duża ilość mitochondriów, w których 

ruchliwość wymaga dużego nakładu energii. Z drugiej strony, jak 

pokazano w poprzednich punktach, ochrona błon przed stresem 
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oksydacyjnym może odgrywać rolę w zachowaniu integralności spermy. 

Co więcej, biosyntetyczny mechanizm CoQ jest obecny na niezwykle 

wysokim poziomie w jądrach szczura. 

Pierwsze oznaczenie endogennych poziomów CoQ10 w płynie 

nasiennym zostało przeprowadzone przez naszą grupę, wykazując, że 

CoQ10 można było oznaczać w całkowitej ilości płynu nasiennego oraz w 

plazmie nasienia2,5. Jego poziomy wykazały dobrą korelację z liczbą i 

ruchliwością plemników, z wyjątkiem populacji pacjentów z żylakami 

powrózka nasiennego, u których całkowicie brakowało korelacji z 

ruchliwością plemników. Żylaki powrózka nasiennego to nieprawidłowe 

powiększenie naczyń jąder, często związane z upośledzeniem płodności. 

Co więcej, u pacjentów z żylakami powrózka nasiennego istotnie wyższy 

odsetek całkowitego CoQ10 był obecny w osoczu krwi w porównaniu z 

normalnymi osobami lub innymi niepłodnymi pacjentami bez żylaków 

powrózka nasiennego (stosunek osocze/płyn nasienny Q10 wynosił 69 ± 

7.1% w porównaniu z 41.2 ± 5.6%). Dane te zostały również potwierdzone 

na większej grupie pacjentów. 

Po chirurgicznej rekonstrukcji żylaków powrózka nasiennego 

wykazano częściową korektę nieprawidłowości w plazmie nasienia –

dystrybucji koenzymu Q10 przez pelemniki4,6. Wszystkie wspomniane 

badania uwzględniają całkowity poziom CoQ10, niezależnie od jego stanu 

redoks. Pierwszy raport dotyczący oznaczania zredukowanych i 

utlenionych postaci ubichinonu został wykonany przez naszą grupę7. 

Wykazaliśmy istotną korelację pomiędzy formą zredukowaną 

(ubichinolem) a liczbą plemników w plazmie nasienia, odwrotną korelację 

między poziomem ubichinolu i wodoronadtlenku zarówno w plazmie 

nasienia, jak i w płynie nasiennym, silną korelację - za pomocą analizy 

regresji wielokrotnej - między liczbą plemników, ruchliwością i zawartością 

ubichinolu w płynie nasiennym, a na końcu odwrotną korelację między 

stosunkiem ubichinolu/ubichinonu a odsetkiem nieprawidłowych postaci. 

Wyniki te wskazują na ważną rolę ubichinolu w hamowaniu tworzenia 

wodoronadtlenku. Stwierdzono również niższy stosunek 
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ubichinol/ubichinon w plemnikach pobranych od pacjentów z idiopatyczną 

asthenozoospermią (IDA, nieprawidłowa ruchliwość plemników, 

nieznanego pochodzenia) oraz w plazmie nasieniu pacjentów z IDA i 

pacjentów z asthenozoospermią (VARA) związaną z żylakami powrózka 

nasiennego w porównaniu do grupy kontrolnej8. 

Ważnym wnioskiem było to, że stężenie ubichinolu i 

ubichinolu/ubichinonu może być wskaźnikiem stresu oksydacyjnego w 

płynie nasiennym, a spadek poziomu ubichinolu może stanowić czynnik 

ryzyka dla jakości nasienia. Plemniki charakteryzujące się niską 

ruchliwością i nieprawidłową morfologią, o niskiej zawartość CoQ10, mogą 

być mniej zdolne do przeciwdziałania stresowi oksydacyjnemu, co może 

prowadzić do zmniejszenia stosunku ubichinolu do ubichinonu. 

 

Badania nad egzogennym podawaniem CoQ10 
 

Wpływ CoQ10 na ruchliwość plemników in vitro został wcześniej 

podany przez Lewina i Lavona9. Znaczący wzrost ruchliwości 

zaobserwowano w nasieniu uzyskanym od mężczyzn z 

asthenozoospermią, które inkubowano egzogennym CoQ10, podczas gdy 

nie zaobserwowano znaczących zmian w ruchliwości plemników u 

normalnych pacjentów. W tym samym badaniu odnotowano również 

wpływ egzogennego CoQ10 in vivo w grupie pacjentów o niskim wskaźniku 

zapłodnienia po zapłodnieniu in vitro za pomocą intracytoplazmatycznego 

wstrzyknięcia nasienia na niepłodność czynnika męskiego. Nie 

odnotowano znaczących zmian w większości parametrów nasienia, ale 

zauważono znaczną poprawę szybkości zapłodnienia po leczeniu 60 

mg/dobę przez średnio 103 dni. 

Próbując wyjaśnić potencjalną rolę terapeutyczną, podawaliśmy 

CoQ10 grupie chorych na niepłodność z idiopatyczną asthenozoospermią. 

Dwudziestu dwóch pacjentów (średni wiek: 31 lat, zakres: 25-39 lat) 

dotkniętych idiopatyczną asthenozoospermią zostało włączonych do 

badania10. Pacjenci zostali wybrani na Oddziale Andrologii Wydziału 
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Endokrynologii, Szpitala Umberto I, Uniwersytetu w Ankonie (Włochy). 

Wszyscy pacjenci wykazywali kliniczną historię pierwotnej niepłodności 

przez co najmniej 3 lata. Z bezpłodnością nie był najwyraźniej związany 

żaden czynnik kobiecy. Liczba plemników u kwalifikujących się pacjentów 

wynosiła > 20x106/ml, ruchliwość plemników (ruchliwość w przód11, klasa 

A i B, zgodnie z kryteriami WHO z 1999 r.) < 50% przy dwóch różnych 

analizach plemników i prawidłowej morfologii plemników > 30%. 

Badanym pacjentom podawano CoQ10 w dawce 200 mg/dobę 

podzielonej na dwie dawki przez sześć miesięcy. Analizę nasienia, w tym 

wspomaganą komputerowo analizę nasienia i ruchliwość (C.A.S.A.), testy 

CoQ10 i fosfatydylocholiny, przeprowadzono na początku badania i po 

sześciu miesiącach terapii. Następnie przeprowadzono analizę nasienia 

po sześciu miesiącach od przerwania terapii (wypłukanie). 

Wyniki pokazały, po raz pierwszy, wzrost poziomu CoQ10 w 

nasieniu po leczeniu. Jeśli chodzi o osocze krwi, wzrost po podaniu CoQ10  

w dawce 200 mg/dzień był w stanie potroić wartości podstawowe. 

Znaczący wzrost zawartości CoQ10 wykryto również w plemnikach. 

Leczenie CoQ10 spowodowało także zwiększenie zawartości fosfolipidów 

(mianowicie fosfatydylocholiny) zarówno w plazmie nasienia, jak i 

plemnikach. Te fosfolipidy są niezbędnymi składnikami lipoprotein 

transportujących CoQ10 w płynie nasiennym. Potencjalnym wyjaśnieniem 

tego odkrycia jest to, że zwiększone poziomy CoQ10 również wymagają 

odpowiedniego wysokiego stężenia lipidowego nośnika. 

Jeśli chodzi o cechy nasienia, stwierdzono istotną różnicę w 

ruchliwości komórek plemników (klasa A + B) po sześciu miesiącach 

stosowania suplementacji CoQ10 (od 9.13 ± 2.50 do 16.34 +/- 3.43%, p 

<0.05). Poprawę ruchliwości potwierdzono również przy użyciu 

komputerowego wyznaczania parametrów kinetycznych. Po leczeniu 

stwierdzono znaczący wzrost VCL i VSL. Nie stwierdzono istotnych różnic 

w stężeniu i morfologii nasienia. 

Co ciekawe, chociaż nie wykazano bezpośredniej korelacji, 

korzystna zależność (przy użyciu współczynnika asocjacji Cramera) była 
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widoczna wśród względnych zmian, w stosunku do wartości początkowych  

i po leczeniu, plazmy nasienia lub wewnątrzkomórkowej zawartości CoQ10 

i C.A.S.A. (VCL i VSL) parametry kinetycznych. 

Ruchliwość plemników do przodu była istotnie zmniejszona po 

sześciu miesiącach wypłukiwania (od 16.34 ± 3.43 do 9.50 ± 2.28%, p 

<0,001), natomiast nie stwierdzono istotnych różnic w stężeniu i morfologii 

plemników. Żony trzech z dwudziestu dwóch pacjentów (13.6%) zaszły w  

ciążę w naturalny sposób w ciągu trzech miesięcy po przerwania terapii 

(2.4% ciąż na każdy cykl). 

Dane z naszego badania wykazują znaczną poprawę cech 

kinetycznych plemników po sześciu miesiącach podawania CoQ10, 

zarówno na podstawie oceny manualnej, jak i komputerowej. Ponadto, 

wyniki te stanowią pierwszy dowód na to, że egzogenne podawanie CoQ10 

zwiększa jego poziomy w plazmie nasienia i plemnikach. 

Kilka lat później byliśmy w stanie potwierdzić te obserwacje w 

podwójnie ślepym, kontrolowanym badaniu placebo 15, gdzie stosowaliśmy 

również dawkę 200 mg/dobę. Egzogenne podawanie koenzymu Q10 

zwiększało ten poziom i ubichinol w nasieniu, było też skuteczne jeśli 

chodzi polepszenie cech kinetycznych plemników u pacjentów dotkniętych 

idiopatyczną asthenozoospermią. U pacjentów z niższą wyjściową 

wartością ruchliwości i niższymi poziomami koenzymu Q10 mieli 

statystycznie istotnie większe prawdopodobieństwo odpowiedzi na 

leczenie. 

Podsumowując, podanie CoQ10 może odgrywać pozytywną rolę w 

leczeniu asthenozoospermii, prawdopodobnie związanej zarówno z jej 

funkcją w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym, jak i jego 

właściwościami antyoksydacyjnymi. 

Kwestię tę poruszał również prof. Safarinejad w Teheranie12. Do 

oceny wpływu Q10 na trzy parametry nasienia - gęstość, ruchliwość i 

morfologię zastosowano kontrolowane placebo, randomizowane badanie 

kliniczne. Uczestnicy badania (212 niepłodnych mężczyzn z idiopatyczną 

oligoasthenoteratozoospermią [OAT]) byli leczeni przez 26 tygodni, a z 
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późniejszym 30-tygodniowym okresem wypłukiwania. Badanie wykazało, 

że 300 mg/dzień koenzymu Q10 znacząco poprawiło wszystkie trzy 

parametry nasienia, podczas gdy pozostały one niezmienione w grupie 

placebo. 

Wydaje się jednak, że wyniki badań oparte wyłącznie na poprawie 

wartości nasienia nie mogą w całości objąć tej kwestii. Prawdopodobne 

jest, że dokładniejszą miarą wyniku byłaby częstość ciąż, ponieważ jest to 

ostateczny cel leczenia niepłodności. Jednak, przy zastosowaniu 

wskaźnika ciąż jako głównego celu punktów końcowych terapii, konieczne 

jest wzięcie pod uwagę wskaźnika ciąż naturalnych u niepłodnych par bez 

zastosowania leczenia. W świetle tych obserwacji, w kolejnym 

prospektywnym badaniu otwartym oceniano wpływ terapii Q10 na 

wskaźniki ciąż naturalnych u par z idiopatyczną niepłodnością czynnika 

męskiego. W badaniu tym, wspomnianego już Prof. Safarinejada13, 

uzyskano wskaźnik ciąż na poziomie 34.1%. Dawka CoQ10 wynosiła 300 

mg dwa razy na dobę, a długość leczenia - 12 miesięcy. W porównaniu ze 

skróconym 12-miesięcznym skumulowanym wskaźnikiem ciąż naturalnych 

wynoszącym 6.4% na liście pacjentów oczekujących z obniżoną 

płodnością, jest to znaczący wzrost i może nie zostać osiągnięty, jeśli 

pacjenci zostali pozostawieni bez leczenia. Badanie wykazało nawet 

tendencję do wyższych wskaźników ciąż, kiedy czas podawania Q10 został 

przedłużony poza początkowy okres 6 miesięcy. 

Ten sam autor rozszerzył swoje obserwacje, wykorzystując 

ubichinol14. 

W podwójnie ślepym, kontrolowanym, randomizowanym badaniu 

placebo, w sumie 228 mężczyzn z niewyjaśnioną niepłodnością losowo 

przydzielono do jednej z dwóch grup. Pierwsza grupa otrzymywała 200 

mg ubichinolu przez 26 tygodni, podczas gdy druga grupa stosowała 

podobny schemat leczenia placebo. W obu grupach zastosowano 12-

tygodniowy okres nieleczenia. Suplementacja ubichinolem skutkowała 

poprawą wynoszącą odpowiednio 81.6%, 31.7% i 24% jeśli chodzi o 

gęstość, ruchliwość i morfologię nasienia. 
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W porównaniu z poprzednim badaniem, ubichinol był skuteczniejszy 

niż Q10 w poprawie liczby i ruchliwości plemników. Gęstość nasienia 

zwiększyła się ponad 2,5-krotnie w przypadku ubichinolu w porównaniu do 

konwencjonalnego Q10. 
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Poza tematami omawianymi w tym przeglądzie, warto wspomnieć o serii prac dotyczących ubichinolu. Lista tych 

odniesień wraz z krótkim komentarzem do ich treści znajduje się w poniższej tabeli. 

Autor i rok Obszar Streszczenie 
Kawasaki T 2012 ALS Leczenie ubichinolem może dostarczyć korzyści pacjentom z ALS. 

Murata 2008 ALS Wskaźnik ubichinolu był zmniejszony w płynie mózgowo-rdzeniowym u pacjentów z sALS w 

porównaniu z CSF w grupie kontrolnej (p<0.005). 

Isobe 2010b Alzheimer Badanie przeprowadzone na ludziach z udziałem 30 pacjentów z nieleczoną chorobą 

Alzheimera i 30 dobranymi pod względem wieku kontrolami zdrowia wykazało, że stosunek 

ubichinolu był odwrotnie skorelowany ze stężeniami 8-OHdG w CSF pacjentów z AD. 8-

OHdG można postrzegać jako biochemiczne miejsce uszkodzenia wywołanego przez 

rodniki hydroksylowe. Autorzy wnioskują, że te i wcześniejsze wyniki silnie potwierdzają 

pogląd, że podawanie ubichinolu (zredukowanego CoQ10) może być nowatorskim i 

skutecznym sposobem leczenia w AD. 

Miles 2003 Analityka Poziom ubichinolu w osoczu jest ściśle regulowany i wynosi około 96% +-1% u zdrowych 

osób dorosłych. 

Onur 2014 Przeciwdziałanie 

efektom starzenia 

się 

% ubichinolu zmniejsza się z wiekiem, co wskazuje na wyższy stres oksydacyjny lub raczej 

zmniejszoną zdolność antyoksydacyjną starzejących się zwierząt. 

Tian 2013 Przeciwdziałanie 

efektom starzenia 

się 

Ubichinol spowalnia starzenie się i związany z wiekiem ubytek słuchu dzięki mechanizmowi 

aktywacji funkcji mitochondrialnych poprzez ekspresję genów sirtuiny (znanych jako geny 

długiego życia). 

Elsayed 2001 Przeciwutleniacz W przeglądzie GlaxoSmithKline researcher, że wykazano, że palenie wyczerpuje organizm 

z jego endogennych przeciwutleniaczy, takich jak ubichinol. Wykazano, że wyczerpywanie 

się antyutleniaczy zwiększa indywidualną wrażliwość na wolne rodniki i inne rodzaje 

utleniaczy wytwarzane przez palenie papierosów, a zatem prowadzi do podwyższonej 

zachorowalności, starzenia się i śmierci. Suplementacja diety antyoksydantami może 
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zmniejszyć ogólne obciążenie oksydacyjne, które zwiększa się w wyniku palenia 

papierosów. 

Safari 2007 Miażdżyca Ubichinol ma pozytywny wpływ na powinowactwo natywnego LDL do jego receptora, co jest 

ważne, ponieważ wychwyt LDL poprzez jego receptor zmniejsza modyfikację LDL i 

zapobiega powstawaniu miażdżycy. 

Zakova 2007 Miażdżyca Stosunek ubichinol/LDL-C prawdopodobnie będzie czynnikiem ryzyka aterogenezy. 

Gvozdjakova 2012 

IQA abstrakt 

Autyzm Korzystny wpływ suplementacji ubichinolem u dzieci autystycznych 

Kaneka 2011 

komunikat prasowy 

Uroda - doustnie W tym badaniu na zwierzętach ubichinol wykazał silniejsze działanie tłumiące na 

powstawanie zmarszczek niż ubichinon. Wyniki te sugerują, że doustne przyjmowanie 

ubichinolu może skutecznie hamować powstawanie zmarszczek (fotostarzenie) wywołanych 

promieniowaniem ultrafioletowym poprzez hamowanie stanu zapalnego i angiogenezy w 

skórze. 

Bruge 2013 Uroda - skóra Ubichinol, ale nie Q10, może skutecznie przeciwdziałać depolaryzacji mitochondrialnej 

związanej z UVA, co sugeruje potencjalną rolę tej cząsteczki w kosmetologii w recepturach 

opracowanych z myślą o przeciwdziałaniu efektom starzenia się. 

Kaya 2012 Układ sercowo-

naczyniowy 

Wskaźnik ubichinolu był istotnie niższy u pacjentów z CAD (choroba tętnic wieńcowych) niż 

w grupie kontrolnej. Suplementacja ubichinolem może wykazywać działanie 

kardioprotekcyjne w CAD. 

Ates 2013 Cukrzyca % ubichinolu jest znacząco niższy u chorych na cukrzycę typu PDRP [proliferacyjna 

retinopatia cukrzycowa]. Wysoki % poziomu ubichinolu wskazuje na działanie ochronne. 

Mezawa 2012 Cukrzyca Ubichinol poprawia kontrolę glikemii w cukrzycy typu 2 poprzez poprawę wydzielania 

insuliny bez żadnych działań niepożądanych. 

Macunluoglu 2012 Dializa Wskaźniki CoQ10 w osoczu są zmniejszone i dodatnio skorelowane z rezerwą przepływu 

wieńcowego u pacjentów z hemodializą. Dane sugerują, że nieprawidłowości w poziomie 

CoQ10 w surowicy mogą ułatwiać rozwój dysfunkcji śródbłonka u pacjentów z hemodializą i 
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że poziomy te mogą okazać się użytecznymi biomarkerami do subklinicznej oceny ryzyka 

sercowo-naczyniowego u tej populacji pacjentów. 

Ohkawa 2004 Dializa Utrzymywanie poziomu współutleniaczy, zwłaszcza ubichinolu-10, w LDL wydaje się być 

ważne dla hamowania prooksydacyjnego działania alfa-tokoferolu i dla zapobiegania 

oksydacji LDL u pacjentów poddawanych hemodializie. 

Owada 2013 Dializa Ubichinol obniża stres oksydacyjny u pacjentów hemodializowanych. 

Kubo 2008 Dieta Szacowane średnie dzienne spożycie ubichinolu-10 i całkowitego koenzymu Q10 obliczone 

na podstawie naszych wyników i danych na temat dziennego spożycia żywności w Japonii 

wyniosły odpowiednio 2.07 i 4.48 mg. Zatem spożycie ubichinolu-10 stanowiło 46% 

całkowitego spożycia koenzymu Q10. 

Passi 2002 Dieta Poziom ubichinolu w tkance mięśniowej może być przydatny jako wskaźnik świeżości ryb. 

Miles 2007 Zespół Downa Stan prooksydantów w osoczu dzieci z trisomią 21, oceniany na podstawie poziomu 

ubichinolu, może być znormalizowany dzięki suplementacji ubichinolem. 

Fukuda Watanabe 

2012 IQA Sevilla 

OGŁOSZENIE 

Zmęczenie Spożycie ubichinolu łagodzi objawy w zespole chronicznego zmęczenia. 

Watanabe 2012 

Komunikat prasowy  

Zmęczenie Ubichinol łagodzi objawy zespołu chronicznego zmęczenia, a ich łagodzenie jest 

skorelowane z poziomem CoQ10 w osoczu. 

Watanabe 2012 

Komunikat prasowy 

Zmęczenie Ubichinol znacznie zmniejsza częstotliwość przebudzeń nocnych i znacząco poprawia 

wykonywanie zadań arytmetycznych u pacjentów z CFS. 

Choy 2012 Płodność Komentarze ekspertów na temat artykułu Safarinejada z 2012 r. potwierdzające, że 

ubichinol może zmienić istniejące praktyki w leczeniu niepłodności u mężczyzn. 

Thakur 2012 IQA 

abstrakt 

Płodność Badania przeprowadzone na ludziach, które pokazują, że 150 mg ubichinolu na dobę jest 

korzystne dla pacjentów z oligospermią, jak również w przypadkach nieprawidłowości jąder. 

Miyamae 2013 Fibromialgia Ubichinol łagodzi ogólne zmęczenie i hipercholesterolemię u osób młodych cierpiących na 

fibromialgię. 
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Fisher 2012 Ekspresja genu Ubichinol zmniejsza ekspresję monocytów i metylację DNA prozapalnego genu CXCL2 u 

ludzi. 

Schmelzer 2011 Ekspresja genu Ubichinol wpływa na ekspresję genów uczestniczących w sygnalizacji PPARa i 

metabolizmie lipidów bez zmiany stanu metylacji promotora DNA w wątrobie myszy. 

Hayashi 2012 IQA 

abstrakt + 

OGŁOSZENIE 

Odporność Ubichinol wykazuje działanie ochronne u myszy zakażonych wirusem grypy A. Efekt ten 

może wynikać ze stymulacji funkcji odpornościowej. 

Kelekci 2012 Odporność CoQ10 jest znacząco zmniejszony u pacjentów z H1N1 (pandemia grypy) 

Schmelzer 2009 Zapalenie Spójne dane in vitro i in vivo sugerują, że ubichinol może dostrajać odpowiedź zapalną 

poprzez umiarkowaną redukcję ekspresji miR-146a. 

Schmelzer 2009 Zapalenie W komórkach THP-1 (ludzka monocytowa linia komórkowa) naukowcy odkryli, że ubichinol 

znacznie zmniejsza wydzielanie czynników prozapalnych TNF-α, MlP-1α i RANTES w 

odpowiedzi na LPS. Na ogół kontynuują, ubichinol pośredniczy w silniejszym działaniu 

przeciwzapalnym na testowane związki prozapalne niż PDTC i NAC, dwa dobrze znane 

zmiatacze rodników pośredniczące w jego właściwościach przeciwzapalnych poprzez 

zmniejszoną aktywację NFkB. 

Schmelzer IQA 

2010 abstrakt 

Zapalenie Podsumowanie badań Dr Schmelzera dostarczające dowodów in vitro i in vivo, że ubichinol 

zmniejsza procesy zapalne, cholesterol LDL i różnicowanie/proliferację komórek poprzez 

modelowanie szlaków sygnałowych NFKB i PPARa. 

Schmelzer 2011 LDL Suplementacja ubichinolem u ludzi pośredniczy w wyraźnym wpływie redukcji na poziom 

cholesterolu LDL (-12.7%) z wyraźnym wpływem na miażdżycogenne, o niskiej gęstości 

cząsteczki LDL. 

Ryo 2011 Zdrowie jamy ustnej Podawany doustnie CoQ10 (100 mg/dobę) poprawia funkcję wydzielniczą śliny poprzez 

polepszenie zmniejszonej produkcji ATP w gruczołach ślinowych, zwiększając metabolizm 

energii i wywierając działanie przeciwutleniające w gruczołach ślinowych uszkodzonych 

przez stres oksydacyjny. Ubichinol był związany z wyższym procentowym wzrostem 
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wydzielania śliny w porównaniu do konwencjonalnego Q10. 

Sugano 2013 Zdrowie jamy ustnej 150 mg ubichinolu dziennie wykazywało znaczną poprawę przyczepności płytek i 

krwawienia w porównaniu z placebo. Można również wykazać tendencję do poprawy 

aktywności antyoksydacyjnej śliny i nieświeżego oddechu. 

Cleren 2008 Parkinson Wykazano, że skuteczność zredukowanego CoQ10 (ubichinolu) w celu ochrony przed 

zubożeniem dopaminy była większa niż skuteczność CoQ10 w modelu parkinsonizmu MPTP 

u myszy. 

Roland 2010 Ciąża W badaniu przeprowadzonym na ludziach z udziałem 30 pacjentów z normotensją i 29 

pacjentów ze stanem przedrzucawkowym wykazano, że poziom ubichinolu był znacząco 

niższy w przypadku stanu przedrzucawkowego w porównaniu z ciążami normotensyjnymi 

(p=0.04). CoQ10 jest wrażliwym markerem stresu oksydacyjnego w stanie 

przedrzucawkowym. 

Deguchi 2008 Funkcje 

psychologiczne 

Wyniki tego badania sugerują, że utrzymanie CoQ10 w stanie zredukowanym jest ważne dla 

poprawy QOL. Wyniki wykazały znaczny wzrost wyników „witalności” i „zdrowia 

psychicznego” u osób starszych (+80 lat) po suplementacji ubichinolem. 

Kawaharada 2013 Funkcje 

psychologiczne 

Regularne przyjmowanie ubichinolu może zmniejszać objawy fizyczne ze względu na stres 

w miejscu pracy, a tym samym zwiększać zaangażowanie w pracę, wskazując na 

użyteczność w zarządzaniu stresem dla pracowników. 

Shih 2007 Zmniejszenie Starzejące się szczury wykazują 86% znacznego spadku aktywności NQO1 w stosunku do 

młodej grupy. 

Ishikawa 2011 Choroba nerek Ubichinol, zredukowana postać CoQ10, skutecznie poprawia czynność nerek, 

prawdopodobnie ze względu na jej działanie antyoksydacyjne. 

Ishikawa 2012 Choroba nerek Ubichinol może potencjalnie zapobiegać nefrotoksyczności cyklosporyny. 

Sato 2012 Choroba nerek Ubichinol może zapobiegać lub minimalizować nefrotoksyczność cyklosporyny poprzez 

działanie przeciwutleniające. 

Hidaka 2008 Bezpieczeństwo Przegląd: Ocena bezpieczeństwa koenzymu Q10 (Q10 i ubichinol) 
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Alf 2013 Aktywność sportowa Suplementacja UBICHINOLEM zwiększa szczytową produkcję energii u wyszkolonych 

sportowców: podwójnie ślepe, kontrolowane badanie placebo 

Kaneka 2011 

komunikat prasowy; 

aktywność fizyczna 

Aktywność sportowa Ubichinol poprawia aktywność fizyczną i wyniki zdrowia psychicznego u zdrowych osób. 

Kettawan 2007 IQA 

abstrakt 

Aktywność sportowa W badaniu ze 130 szczurami zaobserwowano znaczne wydłużenie czasu pływania podczas 

4-tygodniowego doustnego podawania CoQ10. Naukowcy sugerują, że ubichinol został 

zużyty w celu ochrony organizmu przed stresem oksydacyjnym podczas nadmiernego 

obciążenia aerobowego i do obrony przed uszkodzeniem komórek. 

Maruoka 2012 Aktywność sportowa Przyjęcie jednorazowej dawki ubichinolu dało bardzo znaczący wpływ na czas biegania. 

Vaughan2013 Statyny Statyny mogą zmniejszać zdolność metaboliczną mięśni szkieletowych, co powoduje 

zmniejszoną dostępność energii komórkowej, którą można zachować za pomocą 

podawania ubichinolu. 

Zlatohlavek 2013 Statyny Sześciomiesięczne podawanie ubichinolu (zredukowana forma CoQ10) zmniejszyło ból i 

wrażliwość mięśni w statystycznie istotny sposób w miopatię postatynowej. 
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Wnioski 

 
W niniejszej pracy starałem się przedstawić umiejscowienie  

koenzymu Q10, jego rolę bioenergetyczną i właściwości antyoksydacyjne: 

obie najważniejsze funkcje komórkowe, zarówno bioenergetyczna, jak i 

obronna, są w rzeczywistości zawarte w tej samej substancji. Co więcej, 

dowiedzieliśmy się, że bierze on również udział w dziedzinie ekspresji 

genów. Z tego, co przedstawiłem na poprzednich stronach, jasno wynika, 

że ubichinol jest postacią obdarzoną potencjałem przeciwutleniającym. 

Mechanizm metaboliczny jest w stanie zmniejszyć poziom CoQ10 w 

naszym organizmie, ale udostępnienie już zredukowanej formy stanowi 

zaletę, szczególnie w warunkach takich jak starzenie, gdy potencjał 

redukcji jest utrudniony. W przypadku koenzymu Q10 odnotowano sporą 

liczbę korzyści medycznych w różnych dziedzinach i jasne jest, że 

ubichinol ma potencjał, aby zapewnić jeszcze więcej korzyści. Mówiąc o 

działaniu koenzymu Q10, zakres poprawy klinicznej zależy również od 

dawki i koreluje z poziomem w osoczu osiągniętym przy określonej dawce. 

Lepsza biodostępność ubichinolu spowodowała, że wielu lekarzy 

zaobserwowało znaczny postęp u swoich pacjentów. Z drugiej strony, w 

naszych systemach in vitro, kiedy inkubujemy nasze linie komórkowe z 

ubichinolem, wychwyt komórkowy i efekty biochemiczne są niewątpliwie 

bardziej wyraźne niż w przypadku stosowania tradycyjnego koenzymu 

Q10. Co więcej, związany z wiekiem nieunikniony zanik funkcji życiowych 

jest czymś, co naprawdę obejmuje mitochondrialny i zewnątrz-

mitochondrialny koenzym Q10. Ubichinol jest produktem naturalnym, 

znajdującym się w sercu naszego metabolizmu: uzyskanie lepszego 

intelektualnego zrozumienia tej cząsteczki pobudzi badania i rozszerzy jej 

zastosowania biomedyczne. 
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