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Technische fiche

CO-ENZYM Q10
Co-enzym Q10 of Q10 of ubiquinon is een vetoplosbare stof die in elke 
menselijke cel van nature aanwezig is (voornamelijk in weefsels die veel energie 
nodig hebben zoals hart, spieren,…). Co-enzym Q10 is zeer belangrijk voor 
het elektronentransport (generatie van energie) in de mitochondriën, de 
energiecentrales van onze cellen. Maar liefst 95% van de energie die het lichaam 
produceert verloopt via ATP-synthese waar Q10 een belangrijke rol in speelt. Een 
tekort aan Q10 ontstaat door onvoldoende biosynthese of een groot verbruik 
(intensief sporten, roken, inname van cholesterolverlagende statines). 
Bovendien dalen de niveaus bij iedereen gestaag maar zeker vanaf de leeftijd 
van 20 jaar. Uit wetenschappelijke studies blijkt een minimale dagdosis van 100 
mg co-enzym Q10 (= dagdosis Physalis Q10 forte) zeker aangewezen om onze 
reserves te herstellen. Bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen wordt 
100 tot 200 mg per dag aangeraden. Een dosering van 600 mg per dag werd 
gebruikt in de studie betreffende de ziekte van Huntington, terwijl een dosering 
van maximaal 1200 mg per dag werd toegepast bij de ziekte van Parkinson.

Figuur 1: verschillende chemische vormen co-enzym Q10

In de membraan van de mitochondriën komt een “pool” voor van co-
enzym Q10. Zowel onder zijn geoxideerde vorm (ubiquinon) als onder zijn 
gereduceerde vorm (ubiquinol) (figuur 1). Beide vormen komen in ons lichaam 
voor en zijn belangrijk voor een goed functioneren van het lichaam, ze kunnen 
ook vlot omgezet worden in de andere vorm. De vorm die in ons lichaam 
gesynthetiseerd wordt is de geoxideerde vorm, ubiquinon. Die wordt dan verder 
vlot omgezet in het ubiquinol. De ubiquinol vorm is de vorm die verantwoordelijk 
is voor de antioxidatieve werking. 

De grootste hoeveelheden co-enzym Q10 komt komen voor in de weefsels die 
het meeste energie verbruiken (figuur 2).

Weefsel CoQ10 (nmol/g)

Hart 500 mg
Nieren 360 mg
Lever 360 mg
Spieren 360 mg
Hersenen 360 mg
Darmen 360 mg
Longen 150 mg
Plasma (mol/l) 150 mg

Figuur 2: verbruik co-enzym Q10 in verschillende weefsels

Onze spieren vragen veel energie en de hartspier kunnen we aanzien als één 
van de grootste energieverslinders. Door de pompfunctie van de hartspier 
heeft ze een hogere nood aan co-enzym Q10. Een recent wetenschappelijk 
Deens onderzoek toont aan dat co-enzym Q10 als aanvulling op een 
standaardbehandeling van cardiologische aandoeningen zeer efficiënt kan zijn. 

Q10 forte
Physalis Q10 forte bevat natuurlijk gefermenteerd co-enzym Q10, een bestanddeel van 
de mitochondriën die voorkomen in alle menselijke cellen. De mitochondriën zijn de 
energiecentrales van ons lichaam en naarmate we ouder worden daalt de hoeveelheid 
co-enzym Q10 in de cellen. Physalis Q10 forte bevat daarnaast vitamine C en E die onze 
cellen beschermen tegen vrije radicalen. Vitamine C vermindert vermoeidheid en versterkt 
het immuunsysteem.

+ vitamine C & E

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓ Co-enzym Q10 als ubiquinon
✓ Vitamine C
✓ Vitamine E

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓ Is belangrijk voor de energieproductie in onze cellen.
✓ Ondersteunt de pompfunctie van het hart.
✓ Is gunstig voor het hartritme.
✓ Werkt bloeddrukverlagend.
✓ Vermindert vermoeidheid.
✓ Versterkt het immuunsysteem.
✓ Beschermt de cellen tegen oxidatieve stress (o.a. oxidatie van LDL-

cholesterol).
✓ Vermindert bijwerkingen van statines (cholesterolverlagende 

middelen).
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In de studie met 420 patiënten die lijden aan chronisch hartfalen werd aan een 
groep 3 x 100 mg co-enzym Q10 per dag (ubiquinon) toegediend terwijl een 2de 
groep een placebo kreeg toegediend. Bij de eerste groep patiënten die co-enzym 
Q10 als aanvulling kreeg op hun standaardmedicatie, verminderde het aantal 
sterftegevallen en ziekenhuisopnames, ten gevolge van een cardiologische 
aandoening, met maar liefst 42%! Eveneens trad er een significante daling 
op van de belangrijkste cardiologische problemen, wat de levenskwaliteit van 
dergelijke patiënten ten goede komt. 

Daarnaast is ook aangetoond dat co-enzym Q10 gunstig is voor het 
hartritme, bloeddrukverlagend werkt en beschermt tegen de oxidatie van 
LDL-cholesterol. 

CO-ENZYM Q10 EN HMG-COA REDUCTASE-INIHIBITOREN 
Co-enzym Q10 wordt aangemaakt uit dezelfde stof waaruit ons lichaam 
cholesterol aanmaakt (de synthese van cholesterol en Q10 gebeurt via de 
mevalonaatpathway). De werking van statines is gebaseerd op het blokkeren 
van die welbepaalde stof (HMC-CoA-reductase). Het gevolg van een 
statine-behandeling is dat ons lichaam niet alleen minder cholesterol kan 
aanmaken, maar helaas ook minder Q10. Dit zou kunnen verklaren waarom 
een belangrijke bijwerking van cholesterolverlagende statines zich uit in allerlei 
spierproblemen. Het gebruik van rode gist rijst als HMG-CoA reductase-inihibitor 
kan er tevens (alhoewel uitzonderlijk) voor zorgen dat er een daling van het 
lichaamseigen Q10 optreedt. 

Figuur 3: aanmaak co-enzym Q10 uit HMG-CoA

Er bestaan veel studies die het nut aantonen om extra Q10 in te nemen bij 
inname van HMG-CoA reductase-inihibitoren. 

VITAMINE C
Vitamine C is een wateroplosbare vitamine die als co-enzym fungeert voor 
talloze reacties in het lichaam. Zo ondersteunt vitamine C ons immuunsysteem 
(door een verbeterde T-celproliferatie). Bovendien is vitamine C nodig voor de 
werking van het energiemetabolisme en kan op die manier vermoeidheid 
tegengaan. Verder verhoogt het de ijzeropname en staat het in voor de 
collageenvorming. Vitamine C speelt ook een rol in de werking van het 
zenuwstelsel (concentratie, leren, geheugen en redeneren). Tot slot is de 
vitamine cruciaal voor de regeneratie van de actieve vorm van vitamine E en 
de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress. 

VITAMINE E
Vitamine E in natuurlijke producten (bv. plantaardige olie) bestaat uit een 
groep van twee reeksen verbindingen, de tocoferolen en de tocotriënolen. 
Natuurlijke tocoferolen zijn fysiologische antioxidanten die de in de 

celmembranen aanwezige vetten en de plasmalipoproteïnen beschermen. 
Vitamine E is betrokken bij talrijke biologische processen zoals de stabilisatie 
van celmembranen en de plaatjesaggregatie; deze vitamine speelt ook een 
rol als cofactor in talrijke enzymatische activiteiten en ook bij de genregulatie. 
Verschillende grootschalige epidemiologische studies hebben aangetoond 
dat personen met een hoge vitamine E-status een verlaagd risico hebben om 
bepaalde chronische ziekten te ontwikkelen; o.a. cardiovasculaire ziekten, 
kankers, cataract… 

Samenstelling per capsule

Co-enzym Q10 100 mg
Vitamine E (250%*) 30 mg
Vitamine C (50%*) 40 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

Gebruik: 
1 capsule per dag.  Te nemen bij het ontbijt met wat water.

•  Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.
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HMG-CoA

HMG-CoA reductase

Cruciaal enzym bij de synthese 
van cholesterol en co-enzym Q10

Inhibitie door: 
- Monacoline K
- Statines

MEVALONAAT

CHOLESTEROL  CO-ENZYM Q10

 




