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СПЕРМИ
Сперматозоїди, так як і багато ін ших видів клітин, чут
ливі до окис  лю вального пошкодження, так як ак  тивні 
форми кисню грають клю   чову патогенетичну роль 
(1) в дис функціональності сперми та чо ло вічому 
безплідді. МакЛе од в спів   авторстві (2) зробив впер
ше ори гінальне дослідження: спер ма то  зоїди, інку
бовані  in  vitro під високим кисневим тиском були 
схильні до  зниження активності; такі умови бу ли 
спровоковані шляхом до даван ня каталази в інкуба
ційне се редовище. Після цього в бага тьох наукових 
дослідженнях було під тверджено важливе значен
ня окислювального стресу в чо ловічому безплідді, 
як і визначалось на цей раз (3,4).
Високий вміст поліненасичених жир  них кислот 
в мембранах спер матозоїдів і низька концентра ція 
по глинаючих цитоплазматичних фер     мен тів роб
лять ці клітини висо ко   чут ливими до перекису в при
сут ності підвищених рівнів активних форм кисню 
в спермі (5–7). (…)
Про  дукування активних форм кис ню пов’язане із са
мими спер ма то зоїдами і з інфільтрацією лей коцитів 
у  спермі. (11, 12, 24–28). Тут відзначається чіт к а ко
реляція між концентрацією лей коцитів і рівнем ак
тивних форм кисню (29), а також між рівнем активних 
форм кисню, перекисним окисленням ліпідів і фун кці
ональним пошкодженням (8, 30).
Додаткові дослідження показали, що рівень актив
них форм кис   ню в сперматозоїдах вищий в чо ловіків 

з варикоцеле, ніж в конт  роль ній групі, при пускаючи, 
що дисфункція сперматозоїдів в па цієнтів з варико
целе частково може залежати від окис лювального 
стресу (39). Пацієнти з варикоцеле пред ставляють 
цікаву наукову модель, оскільки виявляють поси
лену генерацію активних форм кисню і високий рі
вень оксиду азоту, який прямо залежить від рівня 
активних форм кисню (40).

КОЕНЗИМ Q10
Біоенергетична та антиоксидантна роль Коензиму 
Q10 виявляється в двох напрямках впливу на чоло
вічу фертильність: з одного боку відомо, що велика 
кількість мітохондрій присутня в  сперматозоїдах, 
для рухливості яких в потребі є висо ко енергетичні 
витрати (51); з іншо го боку, захист мембран від 
окислювального стресу може грати роль при збе
реженні цілісності спер ма тозоїдів; більше того, 
біосин те тичні технології за  участю Коензиму 
Q10  використовуються досить ши роко в  експери
ментах на спермі щурів (52).
Перші аналітичні дані про рі вень Коензиму Q10 в ея
куляті були представлені нашими дослідни ками 
(53). Показники свідчили про хорошу кореляцію між 
кількістю сперматозоїдів і їхньою активністю, окрім 
групи пацієнтів з варикоцеле, в яких кореляція між 
активністю сперматозоїдів відсутня. В  дано му екс
перименті взяли участь 60 папієнтів (21  пацієнт з 
нор мозо  ос пермією, 15 пацієнтів з азо о спер мією чи 
олігозооспермією, 2  стерильних пацієнта із запа
ленням статевих шляхів, 22 пацієнти з варикоцеле, 
7 з яких також мають олігоазооспермію. Більше то
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г о, у пацієнтів із варикоцеле від   мі чався значно ви
щий рівень заг аль ного Коензиму Q10  в  спермі в 
по рівнянні з пацієнтами без па т о логічних змін, чи 
іншими пато     логіями (співвідношення між плаз   мою 
сперми та Коензимом Q10 до  рів нювало 69±7.1% 
проти 41.2±5.6%, ρ<0.01, відповідно). У всіх пацієн
тів стандартні ана лі зи сперми були виконані: оцінка 
пара метрів сперматозоїдів, оцінка об’єму еякуляту, 
кількості спермато оїдів, морфології сперматозоїдів, 
відсотку активності відповідно до класифікації Всес
вітньої орга ніза ції охорони здоров’я (ВООЗ) (54). 
Зразки сперматозоїдів до слі джу вались протягом од
нієї го  дини. Всі пацієнти пройшли клі ніч не обстежен
ня, а також були підтверджені діагнози 22 паці єн тів з 
варикоцеле кольоровою доплеросонографією (55). 
Такі дані були також під твер джені в багатьох інших 
пацієнтів (48, 56, 57). (…)
Наостанок, ми обстежили пацієнтів з варикоцеле 
після оперативного втручання; спостерігалася ли
ше часткова реверсія, оскільки співвідношення між 
плазмою і загальним Коензимом Q10 знизи лося і ко
реляція між загальним Коензимом Q10 і активністю 
спер матозоїдів не відновилася (61). Оскільки, фо
лікулостимулюючий гормон, здавалося, був залуче
ний до регуляції загальної антиок сидантної системи 
сперми (62), і для того, щоб дослідити фізі оло гічний 
гормональ ний контроль Ко ен зиму Q10, було обсте 
жено інші 13  пацієнтів з олі го а с те но зо ос пермією, 
які бу ли під контролем 3 місяці до і після рекомбі
нантної ФСГтерапії (225  ОД/тиждень) (63). Після 
ФСГтерапії кількість Коензиму Q10  збільшилось, 
але не значно в плаз мі сперми (0.035±0.010 проти 
0.028±0.005 мг/мл).

КОЕНЗИМ Q10 І ЙОГО 
ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ В СПЕРМІ
Всі ці дослідження розглядають рів ні загального 
Коензиму Q10 не залежно від його окис лювально
відновного по тенці  алу. Перші результати з ана лі зу 
окислених форм Коензиму Q10 були зроблені на
шими дослід ни ка ми (64). Ми показали значну коре
ляцію між скороченою фор мою (убіхінолом) і кіль
кістю сперматозоїдів в плазмі сперми і протилежну 
кореляцію між убіхінолом і рівнем гідропероксиду 
у плазмі сперми, сильну кореля цію — використову
ючи множинний регресійний аналіз — між кількістю 
сперматозоїдів, їхньою активністю та вмістом убі
хінолу10 в  плазмі сперми і, наостанок, зворотня 
кореляція між співвідношенням убі хінолу/Коензиму 
Q10 і відсотком па тологічних форм. (…) Важливим 
підсумком є те, що співвідношення QH2/QOX може 
бути індексом окислювального стресу і показником 
зниження якості сперми.

ВВЕДЕННЯ  
КОЕНЗИМУ Q10  

ПРИ ЧОЛОВІЧІЙ БЕЗПЛІДНОСТІ
Левін & Лавон (70) вперше опи су   ють ефект впливу 
Коензи му Q10 на рухливість спермато зо     їдів in vitro: 
значний вплив на рух  ливість сперматозоїдів спо
сте      рі  гали в  пацієнтів з астено зо    ос пермією, інку
бованих при ек зо     ген  ному введенні Коензиму Q10, 
проте значного впливу Коен зиму Q10 на спермато
зоїди без патологічних змін виявлено не бу ло. Такі 
дослідження також виявляють ефективний вплив 
Коен зиму Q10  при екзогенному вве денні  in  vivo 
в групах пацієнтів з низькою фертильною здатністю, 
піс ля запліднення in vitro з інтра ци топлазматичною 
ін’єкцією спер матозоїдів при чоловічому факто
рі безпліддя. В більшості у всіх інших параметрах 
сперма тозоїдів не було виявлено значних змін, але 
значні позитивні результати відзначались після лі
кування дозою 60 мг на день протягом 103 днів.
Значне зниження рівня активності сперматозоїдів 
відзначається після 6місячної перерви від лікуван
ня (з 16.34 ± 3.43 до 9.50 ± 2.28%, ρ<0.001), попри 
те, що значних змін в концентрації сперматозоїдів 
та морфології також не відмічається. Також було до
сліджено можливу залежність віку пацієнтів та кіль
кісного вмісту Коензиму Q10, фос фатидилхоліну 
(до  і після лікування) в  плазмі сперми та спер
матозоїдах, в результаті активність була виявлена, 
але кореляція не визначалася.
Це наукове дослідження визначає кращі кінетичні 
показники сперма тозоїдів після 6місячного введен
ня Коензиму Q10 як при меха ніч ному, так і при авто
матизованому комп’ютерному аналізі. Більше того, 
дані результати підтверджують результати першо
го дослідження, що екзогенне введення Коензиму 
Q10 покращує всі показники в плазмі сперми, а та
кож параметри сперматозоїдів. Це покращення по
казників було важливе, особливо в плазмі сперми, 
де постлікувальний ефект зріс в 3 рази в порівнянні 
з початковим рівнем. Так само зріс рівень концен
трації Коензиму Q10 (зріс в 2–3 рази в порівнянні 
до початкового рівня), у плазмі крові як було вияв
лено після постійного введення хінону (75). Оскіль
ки Коензим Q10 — високо ліпофільна молекула, ми 
можемо обгрутовано висувати гіпотезу про те, що 
присутня дифузія через фосфоліпідну двошарову 
мембрану клітини, але ми до сих пір не знаємо, чи 
транспорт від плазми крові до яєчок чи і залоз при
датків є пасивним, чи залучений активний механізм. 
Проте хороший зв’язок спостерігається серед цих 
варіацій відповідно до індексу Крамера V, який під
тримує гіпотезу про патогенетичну роль Коензиму 
Q10 при астенозооспермії, та відповідно до попе
редніх досліджень (66).
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ПЕРШЕ ПОДВІЙНО  
СЛІПЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Так, як і пілотне дослідження  — пла цебоконтро
льоване подвійно сліпе рандомізоване досліджен
ня було виконане у 60 пацієнтів, які отримували Ко
ензим Q10 по 200 мг на день за 2 прийоми (Jarrow 
Formulas LA, США) (76). Критерії прийнятності були 
такими  ж, як і в  пілотному дослідженні. Обробка 
результатів була після 1  місяця, 6  місяців терапії 
(30 пацієнтів) та плацебо (30 пацієнтів) і ще 3 мі
сяців послідовних спостережень (Т–1, Т0, Т+3, Т+6, 
Т+9). В  такі терміни результати дослідження були 
представлені:: а) аналіз спер матозоїдів в  Т–1, Т0, 
Т+3, Т+6, Т+9, включаючи комп’ютерний ана ліз в Т0, 
Т+3, Т+6, Т+9  для оцін ки модифікації параметрів 
спер матозоїдів (21); б) Коензим Q10 і QH2 в плазмі 
сперми і спер ма тозоїдах в Т0 і Т6 для оцінки будь
яких змін протягом терапії [рі вень Коензиму Q10 ви
значався в плазмі сперми за допомогою спеціаль
ної високоефективної рі дин ної хроматографічної 
системи з електрохімічним детектором (Shi se ido 
Co. Ltd.)].
Рівень Коензиму Q10 зростав в плазмі сперми піс
ля лікування, основний показник значно зріс на по
чатку лікування з 61.29±20.24 до 99.39±31.51 нг/мл 
після 6 місяців екзогенного введення Коензиму Q10 
(ρ<0.0001). Знач не зростання рівня вмісту Коен
зиму Q10  також відмічалось в  сперматозоїдах (з 
2.44±0.97  до  4.57±2.46  нг/106  клітин, ρ<0.0001). 
Аналогічним чином, рівень QH2 також значно зріс 
в плазмі спер  ми та сперматозоїдах після ліку вання 
(з 31.54±10.05  до  51.93±16.44  нг/мл, ρ<0.0001; і з 
0.95±0.46 до 1.84±1.03 нг/106 клітин, ρ<0.0001, від
повідно) (76). Ніяких статистично значних модифі
кацій не було знайдено в пла цебогрупах.
Значне покращення було виявле не в загальній ак
тивності спер ма то зоїдів (з 33.14 ± 7.12 до 39.41 ± 
6.80%, ρ<0.0001) та в активності в напрямку «впе
ред» (з 10.43 ± 3.52  до  15.11 ± 7.34%, ρ<0.0003) 
після 6  місяців лікування (Т+6) Коензимом Q10. 
Покращення кінетичних параметрів сперматозо
їдів також було виявлено під час комп’ютерного 
аналізу, з підвищенням криволінійної швид кос ті 
(з 27.99±5.32  до  33.18±4.22  μм/с, ρ<0.0001) та лі
нійної швидкості (з 10.74±2.63  до  13.13±2.86  μм/с, 
ρ<0.0001) після лікування (76). Ніяких статистично 
важливих модифікацій не було знайдено в кінетич
них параметрах сперматозоїдів в  плацебогрупах. 
Наприкінець лікування (Т+6) середні значення кіне
тичних параметрів лікованих груп були значно вищі, 
ніж в  плацебогруп, які підтверджують попередні 
результати. Що цікаво, слабка лінійна залежність 
спостерігається серед відносних показників перед 

лікуванням (Т0) та після лікування (Т+6) в  плазмі 
сперми, в  кількості інтрацелюлярного Коензиму 
Q10, QH2 і кінетичних параметрах сперми. Більше 
того, значна зворотня кореляція була знайдена між 
відносними показниками плазми сперми, вмістом 
інтрацецюлярного Коензиму Q10, QH2 та кінетични
ми параметрами, які були визначені перед почат
ком лікування (Т0) та після 6 місяців медикаментоз
ного лікування (Т+6). Насправді, пацієнти з низькою 
початковою ак тивністю сперматозоїдів і низьким 
рівнем Коензиму Q10  мають статистично значно 
більшу ймовірність на  хорошу відповідь на  ліку
вання. Після перерви в лікуванні (Т+9), показники 
кінетичних параметрів сперматозоїдів (загальна 
актив ність, та рух в напрямку «вперед», криволіній
на швидкість) бу ли значно знижені в порівнянні до  
щойно пролікованих груп (Т+6). Резуль тативність 
в  настанні швид кої спон танної вагітності також є 
під твер дженням ефективності те рапев тичного під
ходу, навіть незважаючи на те, що вибірка пацієнтів 
була не великою як для статистичного аналізу.

ВИСНОВКИ
Коензим Q10  при ендогенному введенні має важ
ливе значення для активності сперматозоїдів та їх
ньої кількості; більше того, він є одним із головних 
антиоксидантів в плазмі сперми. Його присутність 
не залежить від лізису клітин, як і не залежить від 
наявності лактат дегідрогенази (53); більше того, 
його кількісний розподіл між клітинним та позаклі
тинним середовищем є активним процесом, що є 
важливо для пацієнтів з варикоцеле (56). Рівень Ко
ензиму Q10 вплазмі сперми корелюється з актив
ністю сперматозоїдів. (…)
Покращення активності спермато зо їдів, як наслі
док екзогенного введення Коензиму Q10, може бути 
пояснено на основі добре відомого факту про те, 
що Коензим Q10 бере участь у мітохондріальному 
енергетичному забезпеченні і його антиоксидант
них функціях (77). (…)
Виходячи з цього, введення Коензиму Q10 дає по
зитивний ефект при лікуванні пацієнтів хворих 
на асте нозооспермію, що пов’язано не тільки з його 
участю в дихальному ланцюзі в мітохондріях, а й з 
його антиоксидантними функціями. Підвищена кон
центрація Коен зи  му Q10  в  плазмі сперми і спер
ма тозоїдах з покращенням кінетичних показників 
сперматозоїдів після лікування і докази прямої ко
реляції між концентрацією Коензиму Q10 і активніс
тю сперматозоїдів є під твер дженням позитивного 
ефекту взаємодії. Глибше розуміння цьо го молеку
лярного механізму в пер с пективі дасть кращі зна
ння про так зване нез’ясоване безпліддя.
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Не є лікарським засобом! 
Повна інформація про дієтичну  

добавку знаходиться в листку-вкладиші.
Дана інформація призначена виключно для 

професійної діяльності фармацевтичних  
та медичних працівників

SperGinQ10 покращує параметри спермограми завдяки синергічній 
дії та вибірковому вивільненні активних компонентів

SperginQ10 сприяє покращенню параметрів  
сперми (кількість, рухливість, здатність  
до запліднення, життездатність).

Інноваційна технологія контрольованого  
вивільнення Fast-Slow-Very Slow покращує  
біодоступність активних компонентів.

Орнітин та цитрулін допомагає підтримувати  
постійну концентрацію Аргініну протягом  
тривалого часу.

Зручний режим дозування 1 раз на добу.
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