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COENZYSTAR Q10 #1117
Složení produktu

Olej z rýžových otrub, želatina, vitamin E, glycerin, koenzym Q10, voda, včelí vosk, 
barvivo (oxid titaničitý).

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je klasifikován jako potravina pro zvláštní výživu.
Ubidekarenon [2-Deka-(3-methylbut-2-enylen)-5,6-dimethoxy-3-methyl-4-benzo-

chinon] je koenzym, přirozeně se vyskytující v rostlinných i živočišných tkáních, kde se 
podílí na elektronovém transportu v mitochondriích (resp. na tvorbě ATP). Je to významný 
zametač volných kyslíkových radikálů, má antioxidační vlastnosti a stabilizuje membrány.

Látka se podílí na energetické výměně v buňce, významně je akumulována v kar-
dio- a hepatocytech. Lidský organismus jej nesyntetizuje, je přijímán stravou. Jeho nedo-
statek se projevuje poruchami tělesných funkcí, také hypertenzí, zejména však snížením 
funkčnosti srdce a snížením fyzické výkonnosti. Látka je využívána terapeuticky zejména 
při srdečních insuficiencích [1-4] dále při klasické léčbě chemoterapeutiky zhoubného 
bujení, spojené s radioterapií, kdy se významně podílí na šetření energie organismu 
a do jisté míry může pozitivně ovlivnit pacienty s Parkinsonovým syndromem [5,6]. Terapeutické denní dávky se pohybují 
v rozmezí 100 – 200 mg (v indikovaných případech i více, až kolem 500 mg). Tokoferoly se vyskytují v přírodě především 
v rostlinných zdrojích (embrya cereálií, kukuřice atd.), odkud se ve formě směsi získávají ve formě volných alkoholů jako 
tzv. klíčkové oleje. Prakticky přicházejí v úvahu čtyři izomery: α-, β-, g- a δ-.

V současné době se tato směs rozpuštěná v rostlinném oleji s obsahem přírodních mastných kyselin, prospěšných orga-
nismu (např. produkt Weizkeimölkapseln, fy Pohl) používá jako antioxidační prostředek na ochranu cévního systému a pro 
zlepšení energetické bilance myokardu. V současnosti je však běžnější používat syntetický α-tokoferol (který je v přírodních 
směsích tokoferolů zastoupen ve vysokém měřítku) a to ze dvou důvodů: ostatní tokoferoly mají biologické účinky velmi 
blízké a také proto, že α-tokoferol lze připravit nenáročně a poměrně lacino synteticky. Biologický účinek směsi lze tedy 
dokumentovat na této látce, která je výrazně stabilní ve formě acetátu a tak je také používána. V organismu působí jako 
celulární antioxidant a zhášeč volných kyslíkových radikálů. Avitaminóza se projevuje v reprodukčním systému, svalstvu 
a kardiovaskulárním systému. Je lipofilní, resorbuje se z GIT, prochází placentární bariérou. Používá se v mnoha oblastech 
infertility, při atrofii dýchacích cest a zažívacího ústrojí, doplňkově při percepčních poruchách sluchu, při neurastenii, 
degenerativních proliferačních změnách kloubního systému, sekundární svalové insuficienci a myopatii, jako adjuvans 
při některých endokrinních poruchách (hypogonadizmu, thyreotoxikózách aj.), poruchách výživy, malabsorpčním syn-
dromu, chronických aktivních hepatitidách, jako adjuvans při léčbě některých parodontopatií. Používá se také k ochraně 
cévního systému před jeho degenerací (jako antioxidans). Rice Bran Oil je lipofilní extrakt, získávaný zpravidla extrakcí 
superkritickými kapalinami (kapalným oxidem uhličitým) z plev, resp. rostlinného materiálu, vzniklého po loupání rýže. 
Kromě mastných kyselin obsahuje dvě základní komponenty: Oryzanoly [nejčastěji však; gamma-oryzanol; triaconta-
nyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)prop-2-enoat]. Vykazuje antioxidační aktivitu v modelu cytochromových systémů, má 
antiulcerativní efekt na gastrické léze (sledováno u myší), byl klinicky hodnocen při chronických gastritidách. Jako léčivo 
je používán především k léčbě hyperlipidemií (3× denně 100 mg); v nižších dávkách je využíván jeho efekt na autonomní 
a endokrninní funkce.

Látka vykazuje vliv na osu hypothalamus-hypofýza (potkan), resp. na syntézu a uvolňování růstového hormonu (GH) 
a prolaktinu (PRL). Hodinu po podání se snižuje syntéza GH a uvolnění PRL a zvyšuje se hladina mediálního bazální 
hypothalamického dopaminu. Látka je potentním inhibitorem LH u krys. Gamma-oryzanol obsahuje ve své molekule ky-
selinu trans-ferulovou, která má významné antioxidační účinky. Tato sloučenina (nebo rice bran oil) jsou součástí produktů 
pro doplňkovou výživu sportovců; uplatňuje se zde celkový pozitivní efekt na intermediární metabolismus a antioxidační 
účinky. U gamma-oryzanolu nejsou popisovány vedlejší účinky. Trans-Ferulovou kyselinu (4-hydroxy-3-methoxyskořicová 
kyselina), která je látkou v přírodě se poměrně široce vyskytující (je získávána z rýžových slupek a hydrolýzou komponent 
buněčných stěn některých lipnicovitých); kromě volné kyseliny je používána její sodná sůl (rozpustná ve vodě). Je známa 
a využívána její antioxidační aktivita: vykazuje inhibiční aktivitu vůči jaterní lipidové peroxidaci (myši), v případě ozařování 
organismu UV zářením funguje jako zhášeč volných radikálů a působí supresívně na oxidativní reakce indukované tímto 
zářením – chrání fyziologickou integritu buněk. Obdobně působí v kosmetických přípravcích na kůži.

Ferulát sodný je zametačem volných kyslíkových radikálů; má protektivní efekt na mitochondriální systémy jater 
(hlodavci), poškozované volnými kyslíkovými radikály. Stejným způsobem je možno patrně hodnotit ochranu těla před 
karcinogenezí inhibicí tvorby N-nitroso sloučenin. Ferulová kyselina má protizánětlivou aktivitu (zásah do kaskády me-
tabolismu arachidonátu). Je novým a silným inhibitorem produkce IL-8 (myši) a může se významně uplatnit jako pro-
tizánětlivý prostředek. Vykazuje také extenzívní inhibiční vliv na alergické reakce typu I, II, III a IV. Látka má určitý 
spasmolytický účinek na svalovinu aorty; relaxuje norepinefrinem vzniklé spasmy aorty (potkan) a snižuje viskozitu krve. 
Je-li kombinována s tetramethylpyrazinem (přírodní látka, potenciální protizánětlivé léčivo), pak dochází k potenciaci účinku 
a zároveň se výrazně sníží akutní toxicita (myši). Z hlediska vlivu na reprodukční systém antagonizuje ferulová kyselina 
vliv exogenních androgenů na ventrální prostatu jak u kastrovaných tak intaktních potkanů. Látka nemá efekt na seminální 
vesikly, ani nevykazuje estrogenní aktivitu na samicích. Neantagonizuje receptorovou vazbu testosteronu, ani neinhibuje 
konverzi testosteronu na 5α-testosteron. Má významně příznivý vliv na životnost spermií fertilních i infertilních individuí, 
snižuje poškození membrán spermatických buněk vlivem lipidové peroxidace, zvyšuje v nich intracelulární cAMP a cGMP. 
Ukazuje se, že o ní lze uvažovat v souvislosti s terapií astenozoospermní infertility. Velmi významný účinek (po antioxi-
dačním patrně druhý nejvyužitelnější) je antihyperlipidemický; byl zjištěn v souvislosti se studiem rice bran oil. Nakonec 
lze uvést, že látka může hrát významnou roli v kompetitivní inhibice tyrosinasy.
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Kyselina ferulová bývá používána při produkci potravních doplňků pro sportovce. V současnosti se o ní hovoří jako 
o pomocném prostředku zvyšujícím sílu a výdrž atletů. Z hlediska toho, co zde bylo řečeno, je tato aplikace racionální. 
Výrobce doporučuje použití produktu pro zlepšení srdeční činnosti fyziologickou cestou (podáním především ubidekare-
nonu -látky tělu vlastní). Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

1 tobolka 2× denně.

Toxicita složek

Složky produktu v uvedeném množství a doporučeném dávkování nepřinášejí riziko toxicity.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých 
složek

Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude ucho-
váván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců od 
data výroby. V případě, že budou tobolky uchovávány na přímém slunečním světle v otevřené nádobě, je pravděpodobný 
rozklad mastných kyselin a částečně tokoferolů vlivem těchto fyzikálních podmínek. Ostatní komponenty produktu jsou 
relativně stálé.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků

Není známo, že by u jednotlivých složek docházelo k interakci ať už mezi sebou nebo enzymovými systému lidského 
organismu za vzniku produktů s nežádoucím účinkem.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu

Tato možnost není reálná.

Zhodnocení

Produkt lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.


