
STRESZCZENIE

Podziały komórkowe, synteza aminokwasów, glikozamino-
glikanów i  enzymów oraz dojrzewanie włókien kolageno-
wych i  elastynowych to podstawowe procesy, które zacho-
dzą w zdrowej skórze. Występowanie tych reakcji jest moż-
liwe z udziałem energii komórkowej adenozynotrifosforanu 
(ATP), która powstaje wewnątrz mitochondriów. W obrębie 
jednej komórki eukariotycznej znajduje się od kilku do kilku 
tysięcy mitochondriów. Proces powstawania energii w mito-
chondriach nosi nazwę oddychania komórkowego lub ina-
czej cyklu kwasu cytrynowego, cyklu Krebsa. Koenzym Q10 
jest kluczowym nośnikiem elektronów łańcucha oddecho-
wego. Jednocześnie odpowiada za neutralizację wolnych 
rodników powstających w cyklu Krebsa, co zmniejsza stres 
oksydacyjny i spowalnia procesy starzenia tkanek.

W artykule zaprezentowano zebrane informacje na temat 
koenzymu Q10, jego budowy, roli, źródeł pozyskiwania oraz 
zastosowania w kosmetologii.

Uzupełnienie niedoboru koenzymu Q10 w skórze jest moż-
liwe poprzez stosowanie odpowiednich preparatów kosme-
tycznych, zabiegi kosmetologiczne oraz suplementy diety.
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Koenzym Q10. Budowa,  
źródła pozyskiwania oraz zastosowanie 

Coenzyme Q10. Structure, role, sources and application  
in cosmetology

WPROWADZENIE
Koenzym Q10 (CoQ10) został odkryty przez badacza Frede-
ricka Crane’a oraz jego współpracowników w 1957 r. [1]. Na-
zwa koenzym Q10 wywodzi się od jego budowy chemicznej, 
w której znajduje się pierścień benzochinonu z łańcuchem 

bocznym złożonym z 10 jednostek izoprenowych, które sta-
bilizują cząsteczkę (rys. 1).

Chociaż podobny w budowie do niektórych witamin (np. 
witaminy K), CoQ10 nie jest witaminą. Aby substancja zosta-
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and elastin fibers are the basic processes that take place in 
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pation of cellular energy of ATP (adenosine triphosphate), 
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chondria is called cellular respiration, known also as the 
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carrier of electrons in the respiratory chain. At the same 
time, it is responsible for the neutralization of free radicals 
formed in the Krebs cycle, leading to reduction oxidative 
stress and minimalization the aging processes of tissues.

The article presents the collected information on coen-
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ła zaklasyfi kowana do witamin, jej źródłem muszą być pro-
dukty spożywcze. 

Ta rozpuszczalna w tłuszczach, podobna do witaminy czą-
steczka, naturalnie występuje w każdej komórce – we wnę-
trzu błony komórkowej oraz w mitochondriach (rys. 2, 3).

Produkcja koenzymu Q10 następuje w  cytozolu, gdzie 
ogon izoprenowy jest wytwarzany z konwersji mewalonia-
nu, kluczowego produktu pośredniego zaangażowanego 
w syntezę cholesterolu i dolicholu oraz adduktów prenyla-
cji białek.

KOENZYM Q10
CoQ10 jest centralnym składnikiem w  mitochondrialnym 
łańcuchu transportu elektronów ETC (electron transport cha-
in) zlokalizowanym w wewnętrznej błonie mitochondrialnej, 
gdzie transportuje elektrony z kompleksów I i II do komplek-
su III, tym samym utrzymuje dostawy energii ATP niezbęd-
nej do translokacji protonów do przestrzeni międzybłonowej 
[5]. CoQ10 jest również składnikiem strukturalnym w  kom-
pleksach I  i  III. Kompleksy ETC są składane w  superkom-
pleksy oddechowe, co podnosi ich funkcjonowanie i ograni-
cza wyciek wolnych elektronów prowadzących do powstania 
wolnych rodników [6]. Koenzym Q10 odgrywa zatem funda-
mentalną rolę w bioenergetyce komórkowej.

Poza swoją rolą w generowaniu ATP, CoQ10 działa jako an-
tyoksydant. Neutralizuje wolne rodniki powstające w cyklu 
cytrynowym, inicjuje syntezę naturalnych antyoksydantów 
oraz jako przeciwutleniacz lipofi lowy regeneruje inne anty-
oksydanty. Ponadto koenzym Q10 uczestniczy w sygnaliza-
cji komórkowej, stabilizacji błon komórkowych oraz ekspre-
sji genów. Organy o dużym zapotrzebowaniu energetycznym 
(serce, mózg czy wątroba) posiadają największą ilość CoQ10.

NIEDOBORY KOENZYMU Q10
Wraz z wiekiem spada poziom koenzymu Q10 w organizmie. 
Zaburzenia związane z  jego niedoborem wiążą się głów-
nie ze spadkiem produkcji energii adenozynotrifosforanu 
(ATP), modyfi kacjami w składzie lipidów błon komórkowych 
i ich funkcji oraz z nadmierną produkcją wolnych rodników. 
Brak równowagi pomiędzy CoQ10 i funkcjonalną ETC prowa-
dzi do dysfunkcji mitochondriów, wzrostu wolnych rodni-
ków i uszkodzeń oksydacyjnych. Konsekwencją tych zmian 
mogą być choroby mitochondrialne, choroby układu krąże-
nia, układu nerwowego oraz przyspieszony proces starzenia.

Endogenna biosynteza Q10 ma tendencję do zmniejsza-
nia się wraz z  wiekiem. Największa zawartość koenzymu 
Q10 przypada na dwudziesty rok życia człowieka, po czym 
stopniowo następuje jego spadek. Biosynteza endogenna 
ma tendencję do zmniejszania się wraz z wiekiem. W wie-
ku osiemdziesięciu lat zawartość koenzymu Q10 może być 
niższa niż w chwili urodzenia [7]. Wskazuje to na rolę koen-
zymu Q10 w utrzymaniu zdrowia i optymalnego funkcjono-
wania wszystkich narządów, również skóry.

Rys.	2 Koenzym Q10
Źródło:	[3]

KOENZYM Q10 A SKÓRA
CoQ10 to cenny składnik dla komórek skóry, pomaga utrzy-
mać jej prawidłowe funkcje oraz jest niezbędny do jej rege-
neracji. Jako składnik zaangażowany w  proces wytwarza-
nia energii ATP, uczestniczy zarówno w procesach podzia-
łów komórkowych, jak i  w  syntezie białek podporowych, 
enzymów oraz pełni funkcje antyoksydacyjne.

Rys.	1 Ubichinon i Ubichinol 
Źródło:	[2]

Rys.	3 Witamina K
Źródło:	[4]
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To ostatnie działanie jest szczególnie istotne. Skóra jako 
narząd mający kontakt ze środowiskiem zewnętrznym oraz 
wewnętrznym, nieustannie narażona jest na działanie wol-
nych rodników. Egzogennym źródłem wolnych rodników 
jest promieniowanie ultrafioletowe UV, endogennym – sta-
ny zapalne oraz niewydolność mitochondrialna, która po-
jawia się z wiekiem.

Wolne rodniki uszkadzają nie tylko błony lipidowe i łań-
cuch DNA (kwas deoksyrybonukleinowy), ale również obec-
ne w  skórze właściwej włókna kolagenowe i  elastynowe. 
W konsekwencji dochodzi do zaburzenia funkcji komórko-
wych. Aby naprawić powstałe uszkodzenia, komórki skóry 
nieustannie są zaangażowane w regenerację i naprawę tka-
nek, procesy wymagające dużej ilości energii ATP i uregu-
lowanego metabolizmu komórkowego. Jednak wraz z wie-
kiem produkcja energii oraz aktywność mitochondriów 
spada [8, 9]. W  konsekwencji dochodzi do upośledzenia 
funkcji komórek i tkanek oraz do widocznych zmian struk-
turalnych. Powoduje to dobrze znane oznaki starzenia się 
skóry – suchość, pogłębienie zmarszczek, utratę jędrności 
oraz zaburzenia pigmentacji – dochodzi do rozwoju prze-
barwień, rzadziej odbarwień [10].

KOENZYM Q10 A DIETA
Organizm człowieka potrafi wytwarzać CoQ10 samodziel-
nie, jednak do jego produkcji potrzebuje aminokwasów – 
fenyloalaniny, tyrozyny oraz metioniny, które uczestniczą 
w szlaku kwasu mewalonowego. Ponadto niezbędne są wi-
taminy z  grupy B, włącznie z  witaminą B12, jak również 
niektóre składniki mineralne oraz pierwiastki śladowe. 
Źródłem wymienionych substratów do produkcji koenzy-
mu Q10 jest dieta. Aminokwasy znajdują się w każdym ży-
wym organizmie, jednak ich największa zawartość wystę-
puje w produktach odzwierzęcych oraz w roślinach strącz-
kowych. Podobnie jest z  witaminami z  grupy B, jednym 
z najlepszych źródeł witamin z grupy B są jajka. Im bardziej 
zróżnicowana dieta, tym dostarcza więcej produktów od-
żywczych, składników mineralnych i  pierwiastków ślado-
wych. Zdrowy sposób odżywiania oraz optymalne funkcjo-
nowanie układu pokarmowego przyczyniają się do utrzy-
mania syntezy koenzymu Q10 w organizmie.

Niektóre produkty spożywcze zawierają również ko-
enzym Q10 w  gotowej postaci. Głównymi źródłami CoQ10 
w  diecie są: surowe mięso, wątróbka, sardynki, tuńczyk, 
brokuły, kiełki pszenicy oraz oleje. Warto jednak zaznaczyć, 
że koenzym Q10 nie jest odporny na wysoką temperaturę, 
co oznacza, że termiczna obróbka wymienionych produk-
tów spożywczych, pozbawia ich tego składnika.

KOENZYM Q10 W SUPLEMENTACH DIETY
Koenzym Q10 jest jednym z najczęściej stosowanych skład-
ników w suplementach diety i odżywkach dla sportowców. 
Jest zalecany zarówno przez lekarzy, jak i specjalistów in-

nych dziedzin, w tym kosmetologów. Oficjalnie Q10 nie zo-
stał zatwierdzony przez Agencję Żywności i  Leków (FDA, 
Food and Drug Administration) do leczenia jakichkolwiek 
schorzeń. Mimo to, wielu naukowców podejmuje próbę sa-
modzielnego badania CoQ10 jako substancji mającej ko-
rzystny wpływ na organizm.

Badania przeprowadzone przez Zhao i wsp. wykazały, że 
suplementacja Q10 w  dawce 30 mg/dobę przez 6 miesię-
cy zmniejsza poziom wysokoczułego białka C-reaktywne-
go (hs-CRP, high sensitive C-reactive protein), tzw. białka ostrej 
fazy, w surowicy u pacjentów z chorobami sercowo-naczy-
niowymi [11].

Wiele naukowych opracowań wskazuje również, że su-
plementacja koenzymem CoQ10 jest niezbędna u pacjentów 
leczonych statynami. Statyny blokują wytwarzanie związku 
pośredniego w  szlaku biochemicznym mewalonianu, klu-
czowego enzymu w biosyntezie cholesterolu i CoQ10.

Odwrotne zalecenie ma miejsce w przypadku pacjentów 
z  ryzykiem zakrzepów, którzy leczeni są warfaryną. War-
faryna jest najczęściej stosowanym doustnym antykoagu-
lantem od czasu jej zatwierdzenia w 1954 roku. W jednym 
z kontrolowanych badań, koenzym Q10 dawkowany przez 
cztery tygodnie po 100 mg dziennie, nie zmieniał czasu 
krzepnięcia krwi mierzonego za pomocą międzynarodo-
wego współczynnika znormalizowanego INR (International 
Normalized Ratio), ani wymaganej dawki warfaryny. 

Natomiast inny raport opisywał zmniejszone działanie 
warfaryny u  pacjentów przyjmujących koenzym Q10 (30 
mg dziennie przez dwa tygodnie), z redukcją INR z 2,5 do 
1,4 [12, 13]. Badanie na szczurach wykazało, że koenzym 
Q10 zmniejszał działanie przeciwzakrzepowe warfaryny 
i zwiększał klirens obu enancjomerów warfaryny [14].

Suplementacja CoQ10 10 poprawia funkcję mitochondriów 
i zapewnia ochronę antyoksydacyjną narządów i tkanek do-
tkniętych różnymi stanami patofizjologicznymi. Zdolność 
CoQ10 do ochrony przed uwalnianiem wolnych rodników, 
które pełnią rolę markerów prozapalnych, hamuje rozwój 
stanów zapalnych i spowalnia procesy starzenia.

Suplementy z  koenzymem Q10 najczęściej występują 
w kapsułkach w dawkach 30, 60, 100, 200, 300, 400 i 600 mg. 
Chociaż nie ma ustalonej minimalnej ani maksymalnej sku-
tecznej dawki, to średnia dawka niezbędna do osiągnięcia 
efektu terapeutycznego (stężenie Q10 we krwi > 2,5 mcg/ml) 
wynosi 200 mg (przyjmowana dwa razy na dobę z  posił-
kiem) [15, 16]. Wyższe dawki – od 100 do 400  mg stosuje 
się u  pacjentów z  chorobami kardiologicznymi, natomiast 
w chorobach neurodegeneracyjnych (choroba Huntingtona, 
choroba Parkinsona i stwardnienie zanikowe boczne) daw-
ki od 600 do 3000 mg. Oprócz dawki, na jakość suplemen-
tu diety wpływa forma Q10, zastosowanie nośników lipido-
wych oraz konserwantów i innych dodatków.

Ponieważ CoQ10 jest lipofilny, jego wchłanianie jest po-
dobne do wchłaniania lipidów w przewodzie pokarmowym 

Aesthetic Cosmetology and Medicine
4 / 2021 / vol. 10 207



i zwiększa się po spożyciu z tłustym posiłkiem. Wchłania-
nie następuje w jelicie cienkim. Po wchłonięciu, CoQ10 jest 
redukowany do ubichinolu i  transportowany do wątroby, 
gdzie jest włączany do cząsteczek lipoprotein o bardzo ni-
skiej gęstości (VLDL)/LDL i uwalniany do krążenia. Po poda-
niu doustnym, maksymalne stężenie CoQ10 w osoczu wystę-
puje po 6, do 8 godzin, a okres półtrwania w fazie eliminacji 
wynosi ponad 30 godzin [17].

KOENZYM Q10 W KOSMETOLOGII
Koenzym Q10 jest popularnym składnikiem kosmetyków. 
Najczęściej występuje jako składnik przeciwstarzeniowy 
w  kosmetykach przeznaczonych do pielęgnacji skóry doj-
rzałej. Zawarty w  kosmetykach koenzym Q10 nie przedo-
staje się do żywych warstw naskórka i skóry właściwej, stąd 
jego działanie różni się względem opisanego wyżej działa-
nia związanego z syntezą energii komórkowej ATP. Obecny 
w  kosmetykach pielęgnujących CoQ10 wykazuje działanie 
antyoksydacyjne, bez wpływu na mitochondria. Koenzym 
Q10 jest jednak substancją, która sprawdzi się w pielęgna-
cji każdego rodzaju skóry. Z uwagi na działanie antyoksy-
dacyjne i  neutralizację wolnych rodników, Q10 spowalnia 
procesy starzenia (skóra dojrzała), ogranicza rozwój stanów 
zapalnych (trądzik pospolity, dojrzały, różowaty), zmniejsza 
aktywność melanocytów (przebarwienia). 

Koenzym Q10 w  postaci kosmetyków aplikowanych na 
skórę nie wpływa na mitochondria i  syntezę energii ATP. 
Takie działanie, oprócz diety i suplementacji, mogą wyka-
zywać zabiegi kosmetologiczne, m.in. mezoterapia igłowa 
z  podaniem ampułek zawierających koenzym Q10, która 
jest jedyną formą zabiegów pozwalających na uzupełnie-
nie koenzymu Q10 w głębokich warstwach skóry właściwej. 
W skórze właściwej, Q10 jest wykorzystywany między inny-
mi do produkcji włókien kolagenowych, elastynowych oraz 
glikozaminoglikanów. W  konsekwencji, przy założeniu, że 
zabiegi były częścią holistycznej terapii kosmetologicznej, 
dochodzi do spłycenia zmarszczek, poprawy jędrności oraz 
dzięki uzupełnieniu kwasu hialuronowego – poprawy na-
wilżenia skóry. 

PODSUMOWANIE
Koenzym Q10 to witaminopodobna cząsteczka, która wy-
stępuje w każdej komórce człowieka. Organy o dużym za-
potrzebowaniu energetycznym (serce, mózg czy wątroba) 
posiadają największą jego ilość.

Działanie CoQ10 jest wielotorowe: bierze on udział w od-
dychaniu komórkowym (prowadzącym do powstania ener-

gii ATP), jest przeciwutleniaczem, uczestniczy w sygnaliza-
cji komórkowej, stabilizacji błon komórkowych oraz eks-
presji genów. 

Działanie koenzymu Q10 w  skórze związane jest z  neu-
tralizacją wolnych rodników. Hamując rozwój stresu ok-
sydacyjnego, spowalnia procesy starzenia oraz zmniejsza 
procesy zapalne i ogranicza produkcję melaniny, co spra-
wia, że znajduje on zastosowanie w pielęgnacji każdego ro-
dzaju skóry.

Uzupełnienie CoQ10 w  skórze jest możliwe poprzez ze-
wnętrzne stosowanie kosmetyków do pielęgnacji domowej, 
zabiegi kosmetologiczne oraz suplementację.
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