
Omschrijving en biochemische achtergrond 
Co-enzyme Q10 is een lipofiele (vetoplosbare) stof, die zich geïsoleerd 
voordoet als een witte tot lichtgele (ubiquinol) of een gele tot oranje (ubi-
quinone) vaste stof met een wasachtige consistentie. Terwijl de namen 
“ubiquinol” en “ubiquinone” verwijzen naar de “ubiquiteit” of “alomtegen-
woordigheid” van co-enzyme Q10 in alle cellen in de natuur met een aëro-
be stofwisseling, verwijst “co-enzyme” naar het ondersteunen van enzym-
systemen bij de productie van de energieleverancier ATP. Omdat de mens 
in staat is CoQ10 endogeen in de lever aan te maken uit acetylCoA via me-
valonzuur (het wordt gesynthetiseerd in hetzelfde proces als cholesterol), 
is co-enzyme Q10 strikt genomen geen vitamine. Toch wordt er vermoed 
dat in verschillende omstandigheden de lichaamseigen productie niet vol-
staat van deze “bio-actieve stof” of “metavitamine” en dat er een exogene 
aanvoer via de voeding noodzakelijk is, waardoor ze “conditioneel essen-
tieel” wordt. Zoals bij nutritionele tekorten (selenium, magnesium, vitamine 
E), bij vetarme diëten, bij stress, bij allerlei ziekten en bij gebruik van me-
dicijnen zoals o.a. bètablokkers en zeker cholesterolverlagende statines 
(die de aanmaak van co-enzyme Q10 afremmen). Ook merkt men dat bij 
verouderen de bloedspiegel aan co-enzyme Q10 afneemt (de hoogste 
spiegels worden aangetroffen rond de leeftijd van 20 jaar om vervolgens 
geleidelijk af te nemen), hetzij door een verminderde synthese en/of door 
een verhoogde lipidenperoxidatie. Bij mensen die parenterale voeding krij-
gen, dalen de plasmaniveaus aan co-enzyme Q10 binnen de week met 
50 %, wat ook de noodzaak aan een exogene aanvoer aantoont. Volgens 
sommige auteurs is zelfs nagenoeg de hele westerse populatie deficiënt 
aan co-enzyme Q10.

Ubiquinol = direct werkzaam vorm van co-enzyme Q10
Co-enzyme Q10 is één van de sterkste vetoplosbare antioxidanten. Hierbij 
wordt ubiquinol, de gereduceerde vorm van CoQ10 die fungeert als elekro-
nendonor en dus als direct antioxidans werkt, omgezet tot het geoxideerde 
ubiquinone. Meer dan 80 % van co-enzyme Q10 in het plasma van een 
gezonde persoon komt voor onder de vorm van ubiquinol. De verhouding 
ubiquinol/ubiquinone is dan ook een indicator voor de gezondheid: hoe 
meer oxidatieve stress er is in het lichaam, hoe lager de ratio ubiquinol/
ubiquinone. Dergelijke lage ratio treft men onder andere aan bij hart- en 
vaatziekten, diabetes, migraine, leverziekten, neurologische aandoenin-
gen zoals de ziekte van Parkinson. Ook bij ouderen ziet men een lagere 
ratio ubiquinol/ubiquinone. Hieruit mag duidelijk blijken dat ubiquinol de te 
verkiezen vorm is van co-enzyme Q10 om in te zetten als voedingssup-
plement. Als volledig gereduceerde vorm van co-enzyme Q10 is ubiquinol 
direct werkzaam als elektronendonor of antioxidans om vrije radicalen te 
neutraliseren en om energie op te wekken. Vooral suppletie met ubiquinol 
verbetert de ratio ubiquinol/ubiquinone en verhoogt de antioxidatieve ca-
paciteit van het lichaam. Ubiquinone of geoxideerde CoQ10 is een elek-
tronenreceptor, die eerst nog tot ubiquinol in het lichaam moet omgezet 
worden, om als antioxidans te kunnen fungeren. Het is dus niet logisch 
bij nood aan extra antioxidanten het geoxideerde ubiquinone in te zetten 
om vervolgens op lichaamseigen antioxidanten (zoals NADH) beroep te 
doen voor de omzetting tot zijn actieve vorm. Ubiquinone heeft eigenlijk 
alleen zin op jongere leeftijd en in afwezigheid van chronisch verhoogde 
oxidatieve stress. Bovendien wordt ubiquinol, door de aanwezigheid van 
de 2 hydroxylgroepen, ongeveer 8 maal gemakkelijker opgenomen dan 
ubiquinone, leidt het tot hogere plasmaspiegels en heeft het een langere 
verblijfsduur in het lichaam. Zo komt de dagelijkse inname van 150 mg 
ubiquinol overeen met 1200 mg ubiquinon (om een bloedspiegel van 3,84 
mcg/ml te bereiken) en komt 300 mg ubiquinol overeen met 2400 mg ubi-
quinon (om een bloedspiegel van 7,28 mcg/ml te bereiken). Andere studies 
houden het bij een 4,3 maal hogere bloedspiegel van co-enzyme Q10 bij 
gebruik van dezelfde hoeveelheid ubiquinol tov ubiquinone. 

Brede preventieve en ondersteunende werking
Ubiquinol is een belangrijke vetoplosbaar intra- en intercellulair antioxidans 
in het lichaam. Het fungeert o.a. als “direct” antioxidans in de mitochondriën 
en in de celmembranen door de lipidenperoxidatie en proteïne-oxidatie af 
te remmen en in de celkern door de oxidatieve schade aan DNA af te rem-
men. Zo is het gehalte aan CoQ10 in de celmembranen 3 tot 30 maal hoger 
dan dat van vitamine E, toch een gekend antioxidant tegen lipidenperoxida-
tie. Ubiquinol is verder ook een “indirect” antioxidans door de regeneratie 
van andere antioxidanten te bevorderen: vooral vitamine E-radicalen wor-
den terug omgezet tot hun overeenkomstige actieve tocoferol. Van ubiqui-
nol gaat dan ook een algemeen neuroprotectief (zenuwbeschermend) en 
cytoprotectief (celbeschermend) effect uit. Omdat daarnaast steeds meer 
blijkt dat ubiquinol ook bijdraagt tot de expressie van honderden genen en 
zo een belangrijke genregulator zou zijn en omdat het ook de apoptose 
(geprogrammeerde celdood) bevordert, kent men er steeds meer belang 
aan bij de preventie van kanker. Zo vindt men lagere spiegels van CoQ10 
in borstkankerweefsel dan in omliggend weefsel en zijn lage spiegels van 
CoQ10 gecorreleerd met een slechtere prognose. Vrouwen met baarmoe-
derhalskanker of het voorstadium ervan (cervicale neoplasie) vertonen 
lagere concentraties CoQ10 in de vaginale en cervicale cellen. In dieren-
studies met vroegtijdig verouderende (SAMP1-) muizen werd significant 
de vertraging van het verouderingsproces aangetoond, alsook het vermin-
deren van de oxidatieve stress en de DNA-schade: met ubiquinol verliep 
de vertraging 40 % trager dan met ubiquinone en 51 % trager dan met 
placebo; er was geen significant levensverlengend effect. Van ubiquinol 
mag dan ook gesteld worden dat het bijdraagt tot de preventie van:
-  vroegtijdige ouderdomsverschijnselen (“Anti-aging”), leeftijdsge-
   bonden ziektebeelden, degeneratieziekten, leeftijdsgebonden 
   achteruitgang van orgaanfuncties: van het hart (zie verder), van
   de hersenfunctie, van de nierfunctie, van het immuunsysteem, van de
   ogen…. Als adjuvans in de geriatrie leidt 100 mg ubiquinol (gereduceerd
   CoQ10) tot een significante toename van “vitaliteit” en “mentale 
   gezondheid”
-  kanker: o.a. borst-, prostaat-, cervix- en huidkanker
-  neurodegeneratieve aandoeningen zoals de Ziekte van Parkinson
-  maag- en duodenumulcera (maag- en dundarmzweren), pancreatitis
   (pancreasontsteking)
-  huidveroudering (topische aanwending vermindert significant de
   diepte van rimpels)
-  neveneffecten van chemotherapie
-  de vorming van vrije radicalen bij intensief sporten

Preventie en aanpak van hart- en vaatziekten
Co-enzyme Q10 speelt in het lichaam de rol van cofactor (van de enzymen 
complex I, II en III) in de elektronentransportketen in de mitochondriën, 
waarbij de energiedragende stof ATP of adenosinetrifosfaat gevormd wordt. 
Co-enzyme Q10 vervult dus een essentiële rol bij de omzetting van voe-
dingsstoffen tot energie en bepaalt voor een deel de snelheid ervan. Co-en-
zyme Q10 wordt in afnemende concentraties aangetroffen in de hartspier, 
de nieren, de lever, de skeletspieren, de hersenen, de pancreas, de long, 
de schildklier, de testikels, de darm en de huid. Vooral voor de hartspier is 
co-enzyme Q10 een tonicum: verschillende onderzoeken tonen een cor-
relatie tussen de ernst van hartziekten en de ernst van CoQ10-deficiëntie. 
Gebrek aan CoQ10 zou dan ook op zijn minst een secundaire rol spelen 
in de etiologie van hart- en vaatziekten. Zo worden lage plasmaspiegels 
aan CoQ10 en een verlaagde ubiquinol/ubiquinone ratio waargenomen bij 
hartinsufficiëntie (zwakke hartfunctie), coronaire vaataandoeningen (aan-
doeningen van de kransslagaders), angina pectoris (hartkramp), cardiomy-
opathie (aandoeningen van de hartspier), hypertensie (hoge bloeddruk). 
Hartweefselbiopsies bij patiënten met diverse hartkwalen, toonden bij 50 à 
75 % der gevallen een tekort aan CoQ10. Ook het hoger vernoemde anti-
oxiderende vermogen is belangrijk voor het cardioprotectieve (hartbescher-
mende) effect, omdat in de hartspier door het intensieve energiemetabo-
lisme een hoge graad van oxidatieve stress heerst; markers van oxidatieve 
stress nemen significant af door co-enzyme Q10. Zo ziet men bij ratten dat 
de concentratie van CoQ10 in het bloed significant in verband staat met de 
schade na een hartinfarct: CoQ10 beperkt duidelijk de schade. 8 weken 
CoQ10 na een hartinfarct bij de mens leidde significant tot een vertraagde 
hartslag, verlaagde bloeddruk, vermindering van glucose, triglyceriden en 
lipoproteïne a en verhoging van HDL-cholesterol. Als antioxidans remt ubi-
quinol verder significant de oxidatie van LDL-cholesterol tot oxycholesterol, 
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UBIQUINOL
Gereduceerde, actieve Co-enzyme Q10

•  gereduceerde en dus direct werkzame vorm van co-enzyme Q10
•  natuurlijke “all-trans”-vorm, verkregen door fermentatie 
•  sterk celbeschermend antioxidans
•  belangrijk voor de energiestofwisseling van spieren en hartspier
•  rol in preventie en aanpak van hart- en vaatziekten 
•  helpt de nevenwerkingen van cholesterolverlagende statines
   opvangen



een belangrijke stap in het ontstaan van atherosclerose: ze wordt hierbij 
eerder aangesproken dan vitamine E en C. Omdat CoQ10 ook het gehalte 
verlaagt aan lipoproteïne a, een gekende risicofactor voor atherosclerose, 
werkt ze dus globaal anti-atherosclerotisch. Ten slotte gaat van CoQ10 
een niet onbelangrijke hypotensieve (bloeddrukverlagende) werking uit: 
als antioxidans verbetert de endotheelfunctie van de bloedvaten en leidt 
ze tot verbeterde afgifte en/of activatie van NO (stikstofmonoxide), wat 
zorgt voor een relaxatie en verwijding van de bloedvatwand. Als voedings-
supplement heeft ubiquinol zeker een plaats:
-  in de preventie en aanpak van: atherosclerose (slagaderverkal-
   king) en van hart- en vaatziekten als angina pectoris (hartkramp;
   150 mg/dag: minder aanvallen, minder nood aan medicijnen, meer
   energie), hartinfarct (minder celschade, sneller herstel, 150 mg/dag
   van dag 1 tot 28 na een infarct leidde tot 50 % minder hartproblemen)
   en diabetische vasculaire complicaties
-  als adjuvans bij aandoeningen van de hartspier: hartinsufficiëntie
   (hartzwakte, hartfalen; 60 à 200 mg CoQ10 verbetert de ejectiefractie
   en het hartminuutvolume; minder vermoeidheid, borstpijn, kortademig-
   heid, enkeloedeem en hartkloppingen), hartklepstoornissen, zoals
   mitralisklepprolaps, cardiomyopathie (ziekte van de hartspier),
   arrythmieën (hartritmestoornissen), ter herstel na hartchirurgie
-  als  adjuvans bij hypertensie (hoge bloeddruk): 2 maal 60 mg
   CoQ10 per dag leidt tot significante afname van de systolische en
   diastolische bloeddruk met resp. 11 tot 17 en 8 tot 10 mm Hg, laat
   significante reductie toe van de dosis bloedverlagende medicijnen
-  als adjuvans bij hyperlipemie/hypercholesterolemie (verhoogde
   bloedvetten, w.o. cholesterol)

Belangrijk voor vitaliteit en prestatievermogen
Door het hierboven beschreven antioxiderende vermogen met ondermeer 
beschermen van het spierweefsel tegen oxidatieve schade en door het 
bevorderen van de energieproductie in weefsels met een intensief meta-
bolisme, kan ubiquinol ook ingezet worden:
-  bij energiegebrek, vermoeidheid, chronische vermoeidheid, 
   fibromyalgie
-  bij een verminderde uithouding en prestatievermogen (vooral bij 
   mensen met een sedentaire levenswijze)
-  ter ondersteuning van het prestatievermogen bij uithoudings-
   sporten, voor een betere recuperatie na intensieve belasting, 
   ter preventie van spierletsels
-  als adjuvans bij erfelijke vormen van spierziekten en neurogene
   spieratrofie (syndroom van Prader-Willi, de ziekte van Duchenne, 
   morbus Becker en de ziekte van Charcot-Marie-Tooth; 100 mg per dag
   leidt in de helft der gevallen tot klinische verbeteringen zoals langer en
   beter kunnen wandelen, minder vermoeidheid en bij iedereen tot
   verbetering van de hartfunctie; bij hogere doses als 300 à 400 mg/dag
   worden betere resultaten voorspeld)

Een must voor statinegebruikers
Heel wat mensen nemen statines voor het verlagen van het choleste-
rolgehalte. Deze medicijnen verminderen de synthese van cholesterol 
in de lever door inhibitie van het enzyme 3-hydroxy-3-methylglutaryl-co-
enzyme A-reductase (HMG-Co A-reductase). Hierdoor wordt helaas ook 
de lichaamseigen aanmaak van co-enzyme Q10 afgeremd. Zo leidt bvb. 
atorvastatine tot een significante daling van de CoQ10-spiegel in het bloed 
en is er bij gebruik van statines een significante toename van de ratio lac-
taat/pyruvaat, indicatief voor een mitochondriale dysfunctie door CoQ10-
gebrek. Niet alleen kan dit gebrek mee aan de basis liggen van spierpijnen 
en spieraantasting, door een verminderde beschikbaarheid van co-enzyme 
Q10 treedt er bij 71 % van de patiënten met dyslipidemie, die behandeld 
worden met statines, een vermindering van de diastolische functie van het 
linkerventrikel van het hart op. Het toedienen van ubiquinol: 
-  helpt de gereduceerde bloedspiegels van Co-enzyme Q10 door
   statines op te vangen, zonder de cholesterolverlagende werking
   ervan te verminderen
-  draagt bij tot vermindering van mogelijke nevenwerkingen van
   statines zoals myalgieën (spierpijnen), myopathieën (spieraan-
   doeningen): 100 mg CoQ10 per dag zorgde voor een significante
   daling van de ernst en hoeveelheid spierpijn door statines (40 % na 30
   dagen); 400 IU vitamine E deed niets

 Waarom u kiest voor UBIQUINOL van Mannavital:

  •  het is de gereduceerde vorm van co-enzyme Q10 en dus de direct
     werkzame vorm van dit belangrijke antioxidans
  •  het is een door fermentatie verkregen, natuurlijke “all-trans”-vorm
     van co-enzyme Q10
  •  het heeft de beste prijs/kwaliteit verhouding

-  draagt bij tot het voorkomen van een verminderde diastolische
   functie van linkerventrikel door statines (100 mg à 300 mg per
   dag kan de verminderde functie van het linkerventrikel door statines
   opvangen)
-  verbetert de antioxidantenstatus bij behandeling met statines

Hulp bij migraine
Bij 75 % van de migrainepatiënten stelt men een lagere spiegel aan CoQ10 
vast in het bloed dan in de controlegroep. Bovendien is de ratio ubiqui-
nol/ubiquinone laag, wat duidt op een verhoogde oxidatieve stress. 1 à 
3 mg CoQ10/kg lichaamsgewicht leidt tot significante afname van de 
frequentie van de aanvallen (van 19 naar 12,5 dagen/maand, bij 46 % 
een reductie van 50 % van de hoofdpijndagen). 150 mg/dag leidde na 3 
maand bij 61,3 % tot meer dan 50 % reductie van dagen met migraine. 
Bovendien was er ook een afname van begeleidende verschijnselen als 
nausea (misselijkheid).

Bijkomende indicaties van co-enzyme Q10. 
-  Co-enzyme Q10 werkt hypoglycemiërend (bloedsuikerspiegelverla-
   gend) bij diabetes type 2 en het voorstadium ervan (metabool syn-
   droom). Het vermindert tevens de kans op vasculaire complicaties 
   (zie hoger)
-  Co-enzyme Q10 bevordert de gezondheid van het tandvlees en pa-
   radontaal weefsel (weefsel rond de tanden) en vermindert de kans op
   paradontitis (Ontsteking van de weefsels rondom de tanden)
-  Co-enzyme Q10 verbetert de beweeglijkheid van spermacellen bij
   mannelijke infertiliteit (onvruchtbaarheid)
-  Co-enzyme Q10 verbetert de immuniteit en vermindert de ernst van
   allergieën
-  Co-enzyme Q10 verbetert de nierfunctie bij chronische 
   nierinsufficiëntie

Productinformatie 
UBIQUINOL van Mannavital bevat per capsule 50 mg ubiquinol, de geredu-
ceerde co-enzyme Q10 van Kaneka QHTM, verkregen door fermentatie en 
onder de natuurlijke “all-trans”-vorm. Overige ingrediënten: koolzaadolie, 
capsule (gelatine, glycerol), plantaardige glycerine, bijenwas en sojaleci-
thine (GMO-vrij).

Aanwending, doses, veiligheid
Er wordt aangeraden ubiquinol in te nemen gedurende (een) vethoudende 
maaltijd(en). De aangeraden doses variëren vooral tussen 50 à 200 mg. 
In België zijn dagdoses tot 200 mg als voedingssupplement toegelaten. 
Maar gezien ubiquinol een zeer veilige substantie is, mogen op voorschrift 
hogere doses gegeven worden.
•  als beschermend antioxidans, voor meer energie: 50 à 200 mg per dag
•  als “anti-aging”-strategie: 100 à 300 mg per dag 
•  bij gebruik van statines: om de lage co-enzyme Q10-spiegel op te 
   vangen: minimum 60 mg à 100 mg per dag
•  bij verminderde diastolische functie van linkerventrikel door therapie met
   statines: 100 mg à 300 mg per dag
•  bij hypertensie: 100 à 120 mg/dag
•  bij hartinsufficiëntie (hartfalen): 100 mg tot 3 maal 100 mg/dag
•  bij migraine: 1 – 3 mg/kg lichaamsgewicht of 3 maal 100 mg/dag
•  bij spierdystrofie: 100 à 400 mg/dag
•  bij paradontitis: 100 à 200 mg per dag
De inname van CoQ10 moet zeker gebeuren onder controle van een arts:
-  bij mensen met diabetes type 2: omdat de bloedsuikerspiegel kan 
   verlagen en de medicatie eventueel moet aangepast worden
-  bij mensen die bloedverdunners van het coumarinetype gebruiken 


