4X CAŁKOWITEGO KOENZYMU
WIĘKSZE STĘŻENIE
Q10 W OSOCZU*

Ubichinol 100 mg
SOLGAR z dumą przedstawia nowość: Ubiquinol 100 mg. Ubichinol
to jedna z form koenzymu Q10 – w naszym suplemencie składnik
ten pochodzi od znanego i doświadczonego producenta:
japońskiej firmy Kaneka.

Co to takiego koenzym Q10?

Czy CoQ10 znajdziemy
w codziennej żywności?

Koenzym Q10 (CoQ10) jest
cząsteczką odgrywającą istotną
rolę w procesie wytwarzania energii
w mitochondriach. Znajduje
się we wszystkich komórkach
organizmu, a najwyższy jego poziom
stwierdzono w tkankach o dużym
zapotrzebowaniu na energię 1,2.

Tak, głównymi jego źródłami w diecie
są podroby, mięso, ryby, olej sojowy
i kukurydziany oraz orzeszki ziemne3.

W jakich formach związek
ten występuje w organizmie?

Koenzym Q10 znajdziemy
w organizmie w dwóch formach
– ubichinolu, który jest formą
zredukowaną oraz ubichinonu, który
jest formą utlenioną. CoQ10 ulega
cyklicznym przemianom do formy
zredukowanej lub utlenionej
w zależności od tego, która jest
potrzebna w konkretnej sytuacji1.

Czy proporcje form CoQ10
w organizmie są stałe?

Nie. Wraz z wiekiem dochodzi
do zmiany proporcji form CoQ10
w organizmie: rośnie ilość
formy utlenionej (ubichinonu),
a zmniejsza się ilość formy
zredukowanej (ubichinolu)4.

Najczęstszą formą koenzymu Q10
stosowaną wsuplementach diety
jest ubichinon. Z powodu swojej
znacznej lipofilności, tendencji
do tworzenia kryształów oraz dużej
masy cząsteczkowej ma bardzo
niską biodostępność5.
Badania kliniczne pokazują,
że ubichinol w porównaniu
do ubichinonu jest zdecydowanie
lepiej wchłaniany z przewodu
pokarmowego do krwiobiegu
– powoduje on ponad 4x większą
obecność zredukowanego
i całkowitego CoQ10 w osoczu
w porównaniu z ubichinonem6.

*w porównaniu do suplementacji ubichinonem6
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Porównanie stężenia całkowitego koenzymu Q10 w osoczu pomiędzy
dwiema formami CoQ10 — zredukowaną (ubichinol) i utlenioną (ubichinon).6
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Mitochondria – „elektrownie”

naszych komórek
Mitochondria to wyspecjalizowane
organelle komórkowe
o charakterystycznej budowie,
a jedną z ważniejszych funkcji którą
pełnią jest produkcja
energii użytecznej dla komórek.

Z tego też powodu mitochondria
znajdują się w największej ilości
w tkankach o dużym zapotrzebowaniu na energię, takich jak
serce, mózg, mięśnie szkieletowe,
wątroba czy nerki1,2.
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Energia wytwarzana jest w postaci cząsteczek ATP – adenozynotrójfosforanu. Cząsteczki
te są następnie wykorzystywane przez komórki w licznych procesach metabolicznych,
w trakcie wzrostu czy podziałów komórkowych.

ODDECHOWY

Najbogatszym źródłem koenzymu Q10 w produktach żywnościowych
jest mięso i ryby. Znaczne ilości CoQ10 znajdziemy także w olejach
roślinnych i orzechach. Mniejsze ilości są natomiast w warzywach
i owocach7. Obróbka poprzez smażenie zmniejsza
zawartość CoQ10 o 14-32%8.

Miejscem, gdzie dochodzi do syntezy większości
cząsteczek ATP w mitochondrium jest łańcuch
oddechowy. Jest to szereg kompleksów białkowych
wbudowanych w wewnętrzną błonę mitochondrium.
W łańcuchu oddechowym przepływ
elektronów pomiędzy kolejnymi
kompleksami białkowymi zapewnia
energię białkom kompleksu
do pompowania protonów
(w postaci jonów wodoru – H+)
na zewnątrz macierzy
mitochondrialnej, do przestrzeni
między błonowej.

I tutaj na scenie pojawia się właśnie
koenzym Q10, którego rolą jest
transportowanie elektronów
pomiędzy kompleksami białek
w łańcuchu oddechowym2.
Pompowanie protonów za zewnątrz macierzy mitochondrialnej powoduje
powstawanie gradientu jonów, który jest wykorzystywany do syntezy ATP
przez bardzo ciekawe białko. To białko to swego rodzaju obrotowa
„turbina”, napędzana jonami H+ - syntaza ATP.
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ZAWARTOŚĆ
CoQ10
(MG/100 G)7

Serce
Wątroba
Mięśnie

11,3
3,9-5
2,6-4

Serce
Wątroba
Mięśnie

1,2-12,8
2,3-5,4
1,4-4,5

Pierś
Udko
Skrzydełko

0,8-1,7
2,4-2,5
1,1

Sardynki
Makrela
Łosoś
Tuńczyk

0,5-6,4
1,1-6,7
0,4-0,8
0,5

Sojowy
Oliwa z oliwek
Z pestek winogron
Słonecznikowy
Rzepakowy

5,4-28
0,4-16
6,4-7,3
0,4-1,5
6,4-7,3

ZAWARTOŚĆ
CoQ10
(MG/100 G)7

ŻYWNOŚĆ
Orzechy

Warzywa

Owoce

Arachidowe
Włoskie
Pistacje
Laskowe
Migdały

2,7
1,9
2
1,7
0,5-1,4

Pietruszka
Brokuły
Kalafior
Szpinak
Kapusta pekińska

0,8-2,6
0,6-0,9
0,2-0,7
1
0,2-0,5

Awokado
Czarne porzeczki
Winogrona
Truskawki
Pomarańcze
Jabłka
Banany

1
0,3
0,6-0,7
0,1
0,1-0,2
0,1
0,1

Suplement diety SOLGAR Ubichinol 100 mg występuje
w postaci wygodnych do użycia kapsułek z żelatyny rybiej, które stanowią
ciekawą alternatywę dla tradycyjnej żelatyny wołowej lub wieprzowej.

Dla kogo przeznaczony jest suplement
diety Ubichinol 100 mg?
Dla osób
prowadzących
aktywny tryb życia1,2.

Dla osób chcących
wzbogacić dietę
o koenzym Q10.

Dla osób
dojrzałych
i starszych4.
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