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چکيده
کوآنزی��م  Q10نق��ش حیات��ی در تولید ان��رژی س��لولی دارد و با فعالیت
آنتیاکس��یدانی خود موجب افزایش سیس��تم ایمنی بدن میشود .این کوآنزیم در
بافتهای��ی با گردش زیاد انرژی مانند قلب ،مغ��ز ،کبد و کلیه باالترین غلظت را
دارد .گزارش��ات حاکی از آن اس��ت که کوآنزیم  Q10در بهبود عملکرد ورزش��ی،
کاهش آس��یب ناش��ی از ورزش عضالنی ،فش��ار خون باال ،نارسایی قلب ،تعامل
با اس��تاتینها ،عملکرد اندوتلیال ،تعامل با س��وپر اکسید دسموتاز خارج سلولی،
تح��رک اس��پرم ،میگرن و بیماری پارکینس��ون موثر اس��ت .نیز ای��ن کوآنزیم در
بیماریهایی مانند ایدز ،س��وختگی ،س��رطان ،اعتیاد به مواد مخدر ،سوءهاضمه،
دیگر

نارسایی اندامهای متعدد ،عفونت جراحی ،سندرم خستگی مزمن ،اوتیسم و
اختالالت ش��ناختی مفید شناخته شده است .نقش کوآنزیم  Q10در درمان سرطان،
بیماریه��ای دندان و لث��ه ،معده ،عفونت ،چاقی ،دیس��تروفی عضالنی و آلرژی نیز
ثابت شده است .همچنین مکمل کوآنزیم  Q10در بیماران مبتال به دیابت و ناشنوایی
اثر مطلوبی داش��ته اس��ت .با توجه به مزایای یاد شده ،مصرف مکمل کوآنزیم Q10
برای پیش��گیری و درمان بس��یاری از بیماریهایی که افراد ق��ادر به تولید کافی
کوآنزیم  Q10نیستند توصیه میشود.
واژگان کلیدی :خواص سالمتبخش ،کوآنزیم Q10

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین – پیشوا ،گروه صنایع غذایی ،ورامین ،ایران،
 -2استادیار گروه تحقیقات صنایع غذایی ،انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ،دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -3استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین – پیشوا ،گروه صنایع غذایی ،ورامین ،ایران.
 -4استادیار گروه تغذیه بالینی ،انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ،دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -5دانشیار گروه صنایع غذایی ،انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ،دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم پزشگی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
* نويسنده مسئول ،ايميلsohrabv@sbmu.ac.ir :
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زهرا گودرزی ،1سارا سهرابوندی ،*2مهناز هاشمیروان ،3مهدی شادنوش ،4سیدامیرمحمد مرتضویان

*5

68

خواص سالمتبخش کوآنزیم Q10

مقدمه

کوآنزیم  Q10واسطه انتقال الكترون بين فالووپروتئينها

و سيتوكرومها در زنجيره تنفسي ميتوكندري است ( .)1این
بهار و تابستان  -1393دوره  - 23شماره  1و 2

کوآنزی��م یک جزء ضروری ب��رای تبدیل انرژی و تولید ATP

کوآنزیم  Q10بیش��تری دارند ( .)7عليرغم مزاياي گفته شده
در خصوص كوآنزيم  ،Q10مقامات مس��ئول در امريكا استفاده
از اين ماده را به عنوان درمان خاص بيماري مجاز ندانس��ته
اما در برخي از كش��ورها نظير ژاپن از اين كوآنزيم در درمان

در تمام سلولهای بدن بوده و در غشای بسیاری از اندامکها

بیماریهای احتقانی قلب استفاده شده است (.)8

یافت میش��ود ( .)2کوآنزیم  Q10با نام ش��یمیایی  -3,2دی

اثرات درماني كوآنزيم Q10

متوکس��ی  -5-متیل  -6-پلی ایزوپرن پارابنزوکوئینون است
که به نامهای  CO Q10و ویتامین  Q10نیز ش��ناخته میش��ود
( .)3مشخص شده است که سن باال ،تغذیه نامناسب ،استرس
و بیم��اری ،در کمبود کوآنزی��م  Q10در بدن موثرند و پس از
سن  20س��الگی ،توانایی س��نتز کوآنزیم  Q10از مواد غذایی
در بافته��ای بدن کاه��ش مییابد و بدن ب��ا کمبود کوآنزیم
 Q10مواجه میش��ود ( .)4مطالعات نش��ان میدهد که منابع
مورد نیاز کوآنزیم  Q10در بدن از س��ه طریق سنتز در داخل
ب��دن ،مصرف مواد غذایی و مکملهای خوراکی و یا ترکیبی
از این عوامل به دس��ت میآید .هر چند س��نتز درون سلولی
بزرگتری��ن منبع تولید کوآنزیم  Q10اس��ت ،ام��ا تنها منبع
نیست .بقیه کوآنزیم  Q10را میتوان از مواد غذایی تامین کرد
( .)5کوآنزیم  Q10عالوه بر نقش داش��تن در انتقال انرژی ،به
عنوان یک آنتیاکسیدان نیز عمل میکند .در سالهای اخیر
آنتیاکسیدانها به دلیل توانایی پیشگیری و نقش درمانی در
بسیاری از بیماریها از اهمیت زیادی برخوردار شدهاند .کشف
نقش رادیکالهای آزاد در سرطان ،دیابت ،بیماریهای قلبی
و عروقی ،بیماریهای خود ایمنی ،اختالالت عصبی ،افزایش
سن و بیماریهای دیگر منجر به انقالب در علم پزشکی شده
اس��ت .تحقیقات گستردهای در سطح جهان روی این عوامل
مفید در حال انجام اس��ت و ثابت ش��ده است که بسیاری از
آنها داروهای فعال هس��تند ( .)6کوآنزیم  Q10با تولید انرژی
به ش��کل  ATPدر تنفس هوازی س��لولی شرکت میکند که
95 %انرژی بدن از این راه تولید میشود ،بنابراین اندامهایی
مانن��د قلب و کبد که ان��رژی زیادتری نی��از دارند ،محتوای

ب��ا توجه به نقش کوآنزیم  Q10در تولید و انتقال انرژی و
خاصیت آنتیاکسیدانی آن ،این کوآنزیم می تواند در درمان
بس��یاری از بیماریهایی که به انرژی کمت��ر از حد مطلوب
س��لولی در س��وخت و ساز بدن و آسیب اکس��یداتیو مربوط
میش��وند ،استفاده شود .به دلیل ناکارآمدی انرژی سوخت و
س��از بدن در برخی شرایط ،استفاده از کوآنزیم  Q10به عنوان
یک عام��ل کمکی در درم��ان بیماریهای قلب��ی و عروقی،
عصبی ،گوارشی ،انواع س��رطانها و اختالالت ایمونولوژیکی
مفید نش��ان داده است ( .)8ش��رح عملکرد کوآنزیم  Q10در
درمان برخی از این بیماریها در جدول ش��ماره  1آورده شده
است.
بیماریهای قلبی-عروقی

نارس��ایی احتقان��ی قلب يكي از بيماريهایی اس��ت كه
در آن تنف��س و گ��ردش خون مختل میش��ود .تولید ATP

س��لول به مقدار کافی کوآنزیم  Q10وابس��ته است .به منظور
حفظ عملکرد مناس��ب قلب ،تامین مداوم انرژی و اسیدهای
آمینه ضرورت دارد .نقص در س��وخت و س��از و تامین انرژی
قلب ممکن است به اختالل در عملکرد انقباضی منجر شود.
می��وکارد بیماران با نارس��ایی احتقانی قلب ،افزایش فش��ار
اکس��یداتیو و کاه��ش غلظت کوآنزیم  Q10را نش��ان میدهد
( .)8درمان با کوآنزیم  Q10به طور قابل توجهی موجب بهبود
عملک��رد ماهیچههای قلب میش��ود ،در حال��ی که فاقد هر
گونه عوارض جانبی اس��ت ( .)3در یک بررسی اثرات -150
 50میلیگ��رم در روز مکم��ل کوآنزیم  Q10به مدت  3ماه در
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جدول  .1خواص سالمت بخش کوآنزیم Q10
بیماری

مکانیسم

بیماری عروق کرونر

کاهش فشاراکسیداتیو و افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی

فشار خون

بهبود عملکرد اندوتلیال

هانتینگتون

ایجاد تمرکز بیشتر ،افسردگی کمتر و تحریک پذیری کمتر

بازسازی سلولهای عصبی و سکته مغزی

کاهش فشاراکسیداتیو و افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی

ايست قلبي

آتروژنز

پارکینسون
میگرن

کاهش دمای بدن از  34˚Cبه 32˚C

کاهش فشاراکسیداتیو و افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی
ایجاد تمرکز بیشتر ،افسردگی کمتر و تحریک پذیری کمتر

کاهش فشاراکسیداتیو

 50-150میلی گرم در روز
*-

 200میلی گرم در روز

 1200میلی گرم در روز
-

 150-300میلی گرم در روز
-

بهبود احساس خستگی ذهنی و عملکرد فیزیکی

تولید ATP

کاهش فشاراکسیداتیو و افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی

-

سرطان پستان

کاهش فشاراکسیداتیو و افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی

 390میلی گرم در روز

ناباروری

افزایش تعداد و تحرک اسپرم

 200میلی گرم در روز

دیابت

کاهش فشاراکسیداتیو و افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی

سرطان های ریه ،پروستات ،لوزالمعده و
روده بزرگ

پیری

ایدز

خواص آنتی اکسیدانی

جلوگیری از کاهش وزن و افزایش سیستم ایمنی بدن

بیماری های ریوی

کاهش فشاراکسیداتیو و تولید ATP

آرتریت روماتوئید

کاهش فشار اکسیداتیو

پریودنتال

کاهش فشار اکسیداتیو

سندرم استفراغ تناوبی

کاهش فشار اکسیداتیو

آلرژی

کاهش فشار اکسیداتیو و افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی

زخم معده

بیماری های کبدی

کاهش میزان آسیب رادیکال های آزاد
کاهش فشار اکسیداتیو

بیماری های التهابی روده

کاهش فشار اکسیداتیو

دیستروفی عضالنی

کاهش فشار اکسیداتیو و تولید ATP

نارسایی مزمن کلیه
افزایش طول عمر

چاقی
* اطالعاتی در این مورد موجود نبود.

کاهش فشار اکسیداتیو

کاهش فشار اکسیداتیو و افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی
کاهش فشار اکسیداتیو

 300میلی گرم در روز

-

-

 100-200میلی گرم در روز
-

 100میلی گرم در روز
-

 100میلی گرم در روز

بهار و تابستان  -1393دوره  - 23شماره  1و 2

نارسایی احتقانی قلب

تولید ATP

ُدز مناسب
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 2500نفر بیمار مبتال به نارسایی احتقانی قلب مورد بررسی
قرار گرفت و بهبود قابل توجهی در بيماران مش��اهده ش��د،
ب��دون اين كه اثرات جانبي در بر داش��ته باش��د .نتيجه اين
بهار و تابستان  -1393دوره  - 23شماره  1و 2

تحقی��ق نش��ان داد كه مصرف مکمل کوآنزی��م  Q10بیخطر
اس��ت ( .)9بررس��یها در خصوص اثر كوآنزيم  Q10و ايس��ت
قلبي نش��ان ميدهد كه کوآنزیم  Q10ق��ادر به کاهش دمای
بدن از  34˚Cبه  32˚Cو ايجاد احس��اس خنكي در شخص

بیماریهای عصبی

مش��اهده ش��ده اس��ت که کوآنزیم  Q10توانایی خوبی
در بهبود بیماری پارکینس��ون و هانتینگتون داش��ته اس��ت،
طوریکه این بیماران قادر به تمرکز بیش��تر ،افسردگی کمتر
و تحریک پذیری کمتر شدند .اين موضوع در حالي است كه
هیچ دارو یا مکمل دیگری در خصوص کاهش پیش��رفت این
بیماری خطرناک وجود ندارد ( .)8کوآنزیم  Q10در پیشگیری

ناتوان است ( .)10بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که یک
رابطه مس��تقیم میان غلظت پایین کوآنزیم  Q10در پالسما و

از میگرن نیز نقش دارد و ُدز موثر برای درمان آن 50-300

میلیگرم در روز پیش��نهاد شده است ( .)16تحقیقات انجام

Q10

ش��ده اثر کوآنزیم  Q10در پیشگیری و درمان سکته مغزی را

بیماری عروقکرونر وج��ود دارد .مصرف مکمل کوآنزیم

سبب کاهش فشاراکسیداتیو شده و میتواند فعالیت آنزیمی
آنتیاکس��یدان را در بیم��اران مبتال به بیم��اری عروقکرونر
افزای��ش ده��د ( .)11کوآنزی��م  Q10در پیش��گیری و درمان
آتروژنز نیز میتواند موثر عمل کند (.)12
فش��ار خون معیار مناس��بی برای ارزیابی س�لامت قلب
ش��ناخته ش��ده و تحقيقات انجام ش��ده نش��ان مي دهد که
کوآنزیم  Q10در درمان فش��ار خون موثر اس��ت .اثر کوآنزیم
 Q10در فشار خون احتماال مربوط به بهبود عملکرد اندوتلیال
اس��ت .درمان مرس��وم با دوز  200میلیگرم کوآنزیم  Q10در
روز میتوان��د بهبود قابل توجه��ی در اختالل عملکرد قلب و
کیفیت زندگی داش��ته باش��د ( .)13در یک بررسی مشخص
ش��د که مصرف  120میلیگرم در روز کوآنزیم  Q10به همراه
 300واح��د در روز ویتامی��ن  Eبه م��دت  12هفته منجر به
کاه��ش  17میلیمتر جیوه در فش��ار خون سیس��تولیک در
مقایس��ه با  300واحد ویتامین  Eبه تنهایی میش��ود(.)14
 Mortensenو همکارانش در س��ال  1993در آزمایش��ی که
روی بیماران مبتال به فشار خون و بیماری عروقکرونر انجام
دادن��د 120 ،میلیگ��رم در روز کوآنزی��م  Q10را به مدت 8
هفته به این بیماران دادند و نتیجه حاکی از این بود که این
کوآنزیم باعث کاهش فش��ار خون سیستولیک و دیاستولیک
به ترتیب به میزان  12و  6میلیمتر جیوه میشود (.)15

به اثبات رس��اندند ( .)17کوآنزیم  Q10در بازسازی سلولهای
عصبی بیماران موثر است و دریافت  1200میلیگرم در روز
کوآنزی��م  Q10روند بیماری پارکینس��ون را ب��ه میزان 44%

کاهش میدهد ( .)18تحقيقات انجام ش��ده نشان دادند كه
مصرف خوراکی کوآنزیم  Q10موجب بهبود احساس خستگی
ذهن��ی و عملک��رد فیزیک��ی در طول کارهای خس��تگیآور
میش��ود و ممکن است از شرایط نامطلوب ناشی از خستگی
فیزیک��ی جلوگیری کند .مطالعهای روی  17داوطلب س��الم
نش��ان داد كه احساس خس��تگی ذهنی در اثر مصرف 300
میلیگرم کوآنزیم  Q10کاهش پیدا میکند (.)19
كاهش چین و چروک پوست

مطالع��ات حاکی از آن هس��تند که روند پیری اساس��اً
تحت تاثیر کوآنزیم  Q10است .میتوکندری در زنجیره تنفسی
ی��ک منبع مه��م اکس��یژن واکنشپذیر به ش��مار میآید که
نقش عمدهای در زوال س��اختارهای سلولی در دوران پیری
دارد .کوآنزیم  Q10بخش جداییناپذیر زنجیره تنفس��ی است
و در نتیج��ه دقیقاً هم��ان جایی قرار دارد ک��ه رادیکالهای
آزاد تولید میش��وند ،بنابراین خواص آنتیاکس��یدانی آن در
میتوکندری بس��یار مهم است .با افزایش سن میزان بیوسنتز
کوآنزی��م  Q10در بافتهای داخلی کاه��ش مییابد .کوآنزیم
 Q10در پوست انسان از کودکی تا بلوغ افزایش مییابد و پس
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از آن با افزایش س��ن و تحت تابش اشعه فرابنفش خورشید

طبیعی باردار شدند ،ولی شش ماه بعد از قطع کوآنزیم ،Q10

کاه��ش مییابد ( .)20در تحقیقات س��الهای اخیر کوآنزیم

تحرک اسپرم دوباره به سطح اصلی برگشت (.)26

 Q10توانای��ی خود را در کاهش عمق چین و چروک پوس��ت

ایدز

در یک بررسی مکانیسمهایی که به وسیله کوآنزیم

Q10

تش��کیل چین و چروک ناشی از اش��عه ماوراءبنفش را مهار
میکند مورد بحث قرار گرفت .نتایج نش��ان داد که کوآنزیم
 Q10مانع از تولید اینترکولین 6و متالوپروتئیناز میش��ود .نیز
اين كوآنزيم س��بب مهار کالژناز (آنزیم تضعيفكننده الیاف
کالژن) و منجر به جوانس��ازی مجدد چین و چروک پوست
میش��ود ( Blatt .)22و همکارانش در س��ال  1999گزارش
دادند که کوآنزیم  Q10فش��ار اکس��یداتیو را در پوست انسان
کاه��ش میدهد ک��ه این موضوع مهمتری��ن عامل مرتبط با
افزایش سن اس��ت ( Coles and Harris .)23در سال 1996
نش��ان دادند که افزایش طول عمر موشها با مصرف مکمل
کوآنزیم

Q10

رابطه مستقیم دارد (.)24

مطالعات انجام ش��ده در دهه اخیر نش��ان داده است که
محت��وای کوآنزیم  Q10در  LDLانس��ان ،میتواند از تغییرات
اکس��یداتیو  LDLحفاظت کند .مطالعات انجام شده در مورد
لیپوپروتئینهای جدا شده از سرم نشان میدهد کوآنزیم Q10

آنتیاکسیدانترین عامل در مقابل آنها است ،طوري كه سبب
محافظت آنها از آسیب اکسیداتیو میشود (.)25
ناباروری
نتایج حاصل از آزمايشات نشان ميدهد كه کوآنزیم Q10

در جلوگیری یا کاهش سقط جنین در زنان ( )16و ناباروری
مردان موثر اس��ت ،به طوری که کوآنزیم  Q10موجب افزایش
تعداد و تحرک اس��پرم در مردان میشود ( .)12در مطالعهای
که روی  22مرد با تحرک کم اس��پرم انج��ام دادند ،با 200
میلیگ��رم کوآنزیم  Q10در روز به م��دت  6ماه تحت درمان
قرار گرفتند که س��بب بهبود تحرک رو به جلو اس��پرم ش��د
و همس��ران  3نفر از آنها  3ماه پ��س از قطع درمان بهطور

از کمبودهای تغذیهای و اختالالت ایمونولوژیکی است .بهبود
تغذیه میتواند منجر ب��ه جلوگیری از کاهش وزن و افزایش
سیستم ایمنی بدن شود .تحقیقات نشان میدهد که کوآنزیم
 Q10در درمان این بیماری موثر اس��ت .در آزمایشی که روی
دو بیمار مبتال به ایدز انجام گردید مش��اهده شد که سالها
بدون هیچ نشانهای از عفونت پس از درمان مستمر با کوآنزیم
 Q10جان سالم به در بردند (.)27
بیماریهای ریوی

بیماری انس��دادی مزمن ریوی

(Chronic Obstructive

 ،)Pulmonary Diseaseالته��اب مزم��ن و غیرقابل برگش��ت
راههای هوایی با ناتوانی طوالنیمدت و در نتیجه مرگ است.
این بیماری در اثر پاس��خ التهابی به استنش��اق مواد سمی و
اغلب دود س��یگار ایجاد میش��ود .با توجه به افزایش شیوع
مصرف س��یگار در کش��ورهای در حال توس��عه ،این بیماری
پنجمی��ن علت ش��ایع مرگ و میر در جهان تا س��ال 2020
پیشبینی ش��ده است .مطالعات نش��ان میدهد که استفاده
از مکمله��ای کوآنزی��م  Q10در افراد مبتال ب��ه این بیماری
اثربخش بوده است (.)28
بیماری پریودنتال ()Periodontal

بیم��اری پریودنتال ی��ک بیماری لثه ب��ا عالئم التهاب
مزمن و عفونت لثه و بافت اطراف آن است و از علل عمده از
دس��ت دادن دندان در بزرگساالن به شمار میآید .تحقیقات
نس��بتاً کمی در خصوص اثر كوآنزي��م  Q10روي اين بيماري
انجام ش��ده اس��ت ولی با ای��ن حال نتای��ج امیدوارکنندهای
در بر داش��ته اس��ت .در مطالعهای ک��ه روی  10بیمار مبتال
به بیماری پریودنتال انجام گرفت ،مش��خص ش��د که کاربرد
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نشان داده است (.)21

ایدز یک بیماری پیچیده در ارتباط با طیف گستردهای
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موضعی کوآنزیم  Q10در مناطق آسیب دیده به مدت  3هفته،

موثر است (.)35

منجر به پیش��رفتهای قابل توجهی در سالمت و بهبود این

ساير بيماريها

بیماران میشود (.)29
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آرتریت روماتوئید ( )Rheumatoid Arthritisو دیستروفی

عضالنی ()Muscular Dystrophy

سندرم اس��تفراغ تناوبی (Cyclic Vomiting Syndrome

 )Associationبیماری نسبتاً شایعی است که با سردرد همراه
است .در تحقیقی مشخص شد که کوآنزیم  Q10در درمان این

فشار اکس��یداتیو یکی از عواملی اس��ت که در تغییرات

بیماری موثر است ( .)36نيز در مطالعات انجام شده مشخص

Q10

ش��د که بیم��اران مبتال به دیابت نوع  2ب��ه طور معنیداری

اهمی��ت بالقوه در درمان بیماران مبت�لا به این بیماری دارد

کوآنزی��م  Q10کمتری نس��بت به افراد س��الم در خون خود

( Folkers and Simonsen .)2در س��ال  1995دو بیم��ار در

دارن��د .بنابراين احتمال درمان ديابت ب��ا اين كوآنزيم وجود

محدوده سنی  7تا  69سال با دیستروفی عضالنی را به مدت

دارد ( .)37کوآنزی��م  Q10امکان درم��ان اختالالت مربوط به

 3م��اه ب��ا  100میلیگرم کوآنزی��م  Q10در روز تحت درمان

آلرژیه��ای مختلف را دارد ،با این حال هیچ آزمایش بالینی

قرار دادند و نتیجه این بود که کوآنزیم  Q10در پیش��گیری از

تاکنون در این زمینه انجام نش��ده است ( .)32در مطالعهای

تحلیل عضله موثر است (.)30

ک��ه روی بیماران مبتال به نارس��ایی مزمن کلیه انجام دادند،

انواع سرطان

مش��اهده کردند که در ص��ورت مصرف کوآنزیم  Q10به مدت

اولیه روماتیس��م مفصلی دخالت دارد ،بنابراین کوآنزیم

کوآنزیم  Q10میتواند ی��ک عامل تحریککننده ایمنی
بدن باشد .مطالعات متعدد نش��ان دادند که کمبود کوآنزیم
 Q10در بروز انواع سرطانها از جمله سرطانهای سینه ،ریه،
پروس��تات ،لوزالمعده و سرطان روده بزرگ موثر است (.)31
در ی��ک آزمایش روی دو بیمار مبتال به س��رطان پس��تان و
درمان آنها با  390میلیگرم کوآنزیم  ،Q10یکی پس از  6ماه
و دیگری پس از  11ماه درمان شدند (.)32
بيماريهاي دستگاه گوارش

 4هفته ،تعداد بیماران تحت دیالیز به طور معنیداری کمتر
میش��ود ( Gabby .)38در س��ال  1996در یک مطالعه که
روی  27نفر انجام دادند مش��اهده کردند که با دریافت 100
میلیگ��رم کوآنزیم  Q10در روز به طور متوس��ط پس از 9-8
هفته 13/5 ،کیلوگرم وزن کم کردند (.)33

نتیجه گیری

کوآنزیم  Q10دارای خواص س�لامتبخش بس��یاری

اس��ت که به نقش آن در انتقال انرژی و جلوگیری از آسیب

زخم معده به دلیل عواملی مانند اس��یدیته بیش از حد

اکس��یداتیو برمیگ��ردد این کوآنزی��م میتوان��د در درمان

معده یا عفونت توس��ط هلیکوباکتر پیلوری ایجاد میش��ود.

بس��یاری از بیماریهایی که به انرژی کمت��ر از حد مطلوب

کوآنزی��م  Q10میتوان��د از طری��ق کاه��ش می��زان آس��یب

س��لولی در س��وخت و س��از بدن مربوط میش��وند استفاده

رادیکالهای آزاد از ایجاد زخ��م معده جلوگیری کند (.)33

شود .نیز این آنتیاکس��یدان مهم موجب مهار اکسیداسیون

بررس��يهاي انجام شده نش��ان ميدهد كه کوآنزیم  Q10در

پروتئی��ن و چربی در غش��ای س��لولی ش��ده و بنابراین مانع

درم��ان هپاتیت و کاهش س��یروز کبدی موثر اس��ت (.)34

شروع پراکسیداسیون لیپیدی ،آس��یب اکسیداتیو به

گزارشات نشان ميدهد كه رژیم غذایی گلوتاتیون و کوآنزیم

و مولکولهای دیگر میش��ود .با توجه به وجود انواع سموم با

 Q10در پیشگیری و درمان بیماریهای التهابی روده در موش

ویژگی اکسیدان قوی در محیط زیست و کمبود این کوآنزیم
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در م��واد غذایی نیاز مصرف آن به ش��کل مکمل و یا افزوده
شده به مواد غذایی احس��اس میشود .این موضوع در حالی
است که استفاده از این کوآنزیم در ُدزهای باال بدون عوارض

تاثی��ر منفی در طعم و ظاهر آنها اس��ت .ب��ا توجه به مزایای
یاد ش��ده و نقش کوآنزیم  Q10در پیشگیری و درمان بسیاری
از بیماریه��ا ،مصرف ای��ن کوآنزیم توصیه میش��ود .با این
وجود ،بررس��ی اثر س�لامتبخش این کوآنزیم در پیشگیری
و درمان س��ایر بیماریها و بهبود فعالیت زیس��تی آن نیاز به
توجه بیشتری دارد و انجام پژوهشهای بیشتر در این رابطه
ضروری است.
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Abstract:
      Coenzyme Q10 plays a vital role in cellular energy production and with its antioxidant activity can

increase the body’s immune system. This coenzyme has the highest density in tissues with high energy
turnover such as the heart, brain, liver and kidney.
Reports suggest that coenzyme Q10 is effective in improves Exercise performance, Reducing ExerciseInduced Muscular Injury, Hypertension, Cardiac Failure, interact with statins, endothelial function, interactions
with extracellular superoxide dismutase, Sperm motility, migraine and Parkinson’s disease. Also this
coenzyme is effective in other diseases such as AIDS, burns, cancer, drug addiction, dyspepsia, multiple
organs failure, surgery infection, chronic fatigue syndrome, autism and other known cognitive disorders.
The role of coenzyme Q10 also have been proven in the treatment of periodontal disease, gastric ulceration,
obesity, muscular dystrophy and allergy. Also, coenzyme Q10 supplement has good effects on patients
with diabetes and deafness. According to the aforementioned benefits, coenzyme Q10 supplementation is
recommended for the prevention and treatment of many other diseases that people are not able to produce
enough coenzyme Q10.
Keywords: Coenzyme Q10, Health related aspects
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