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INTRODUCERE

Migrena este, din punct de vedere al abordårii
terapeutice, o piatrå de încercare pentru medici.

Arsenalul utilizat în tratament ¿i profilaxie
cuprinde numeroase medicamente ¿i metode non-
farmacologice.

Astfel, pentru „cuparea“ crizei migrenoase se
folosesc medicamente „abortive“: antiinflamatoare
nesteroidiene (AINS), analgezice opioide, alcaloizi
din secara cornutå, cofeina, triptanii, unele sedative,
antiemetice ¿i multe alte medicamente.

Uneori e necesarå o medica¡ie profilacticå, me-
nitå så råreascå episoadele, så le diminueze inten-
sitatea ¿i så favorizeze ac¡iunea medica¡iei „abor-
tive“. ªi aici sunt numeroase op¡iuni: AINS – (din
nou), beta-blocante, blocan¡i ai canalelor de calciu,
antidepresive, unele antiepileptice.

STUDIU TERAPEUTIC
PRIVIND UTILITATEA COENZIMEI Q10

(UBIQUINONA) ÎN PROFILAXIA MIGRENEI
LA COPII ªI ADOLESCENºI

Dr. Liana Tauberg
Spitalul Universitar de Urgen¡å „Elias“

REZUMAT
Articolul prezintã rezultatele administrãrii coenzimei Q10 la un grup de 14 copii cu migrenå, având vârste cuprinse între 10 ¿i 14 ani.
Administrarea unei doze de 60 de miligrame pe zi a dus la scåderea semnificativå a numårului de zile cu migrenå ¿i a zilelor de
absenteism ¿colar la 8 din cei 14 copii. De asemenea, la reducerea semnificativå a consumului de AINS la 9 din cei 14 copii.
Efectele benefice s-au ob¡inut dupå doar 2 luni de suplimentare. Studii anterioare, efectuate la adul¡i, au consemnat efecte benefice
în migrene la doze mai mari, ¿i dupã perioade de timp mai lungi de suplimentare.
Nu au existat efecte secundare nedorite.
Rezultatele trebuie privite sub rezerva lotului redus, ¿i faptului cå studiul este deschis, fårå control placebo.
Coenzima Q10 pare un adjuvant promi¡åtor pentru profilaxia migrenelor la copil, dar sunt necesare studii mai ample pentru confirmare.
Cuvinte cheie: Coenzima Q10; migrenå; profilaxie; copil

ABSTRACT
Q10 coenzyme for the prophylaxis of migraine in children and adolescents

The article presents the results of an open study of administration of a dietary supplement – coenzyme Q10, for the prophylaxis of
migraine, on a group of 14 children aged between 10 an 14 years.
A small dose, of only 60 mg daily, produced a more than 50% decrease of the number of days with headache, in 8 of the 14 children.
The doses of NSAID taken by 9 of the 14 children were reduced by more than 50%.
These results were obtained after only two months of supplementation.
In previous adult studies, there have been noticed results after longer periods of supplementation, and with higher doses of coenzyme
Q10 .
There have been no adverse effects.
This is a preliminary, open study, without placebo control, on a very small group of children. Coenzyme Q10 looks promising for
migraine prophylaxis in children. But further, larger studies are needed to confirm its usefulness
Key words: Q10 coenzyme; migraine; prophylaxis; children

Arsenalul terapeutic mai cuprinde adjuvante:
plante medicinale, såruri de calciu ¿i magneziu, vita-
mine B, melatoninå, coenzima Q10 ¿i altele.

Atât medica¡ia abortivå cât ¿i cea profilacticå
prezintå dezavantaje, legate de efectele secundare
(ce se pot acumula în timp), interac¡iuni medica-
mentoase, risc de supradozaj, acut sau cronic. Mi-
grenele din copilårie persistå în aproximativ o trei-
me din cazuri la vârsta de adult. Atunci când se
ini¡iazå un tratament, trebuie ¡inut seama de efectele
lui pe termen lung.

În plus, cercetåri recente au aråtat cå, în timp, în
urma repetårii episoadelor migrenoase, în creierul
pacien¡ilor se produc leziuni, urmare a stress-ului
oxidativ. Ele pot duce la apari¡ia de focare epilep-
togene, deficite neurologice, accidente vasculare
cerebrale.
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DATE DESPRE COENZIMA Q10

Coenzima Q10 (ubiquinona) este o substan¡å cu
structurå similarå cu vitaminele E ¿i K. A fost
descoperitå în 1957, simultan, de cåtre Dr. F Crane
din SUA ¿i Prof. RA Morton din Anglia. Are rol în
metabolismul energetic, sinteza ATP, colagenului,
elastinei, neutralizarea radicalilor liberi. Este cofac-
tor pentru cel pu¡in trei enzime mitocondriale, dar
¿i pentru alte enzime celulare. Organele cu meta-
bolism intens (mu¿chii, miocardul, creierul), cele
implicate în detoxifieri (ficatul, rinichii), zonele cu
turn-over mare (pielea, mucoasele), au cele mai mari
necesitå¡i. În procesele metabolice, ea ac¡ioneazå
sinergic cu al¡i compu¿i: vitamina E, caroten, acid
alfa-lipoic, vitamina C, vitamine din complexul B.
Deficitul de coenzimå Q10 e asociat cu obezitatea,
diabetul, unele boli cardio-vasculare, tegumentare,
deficite imune, paradontozå.

Organismul uman con¡ine între 500-1500 mg
de coenzimå Q10. Ea provine din douå surse: apor-
tul exogen ¿i sinteza endogenå.

Majoritatea alimentelor crude con¡in coenzima
Q10, dar doar cele de origine animalå sunt suficient
de bogate. Pu¡ine vegetale (fructe oleaginoase, spa-
nac) con¡in cantitå¡i mai mari. Coenzima Q10 e dis-
truså în propor¡ie de 70-90% prin prelucrare termicå.
E oxidabilå, se pierde ¿i prin expunere la aer, lumi-
nå. La om, aportul exogen ocupå un loc modest,
consumul alimentelor neprelucrate termic fiind
redus.

Coenzima Q10 e produså de toate celulele, dar
ficatul este locul principal al sintezei, ce porne¿te
de la aminoacidul tirozinå. Printr-o succesiune de
reac¡ii, în care sunt implicate numeroase enzime,
cel pu¡in 8 vitamine ¿i câteva minerale, se ajunge
la ubiquinonå. Enzima HMG-CoA reductazå ocupå
un loc - cheie în sintezå. Interesant cå e implicatå ¿i
în sinteza colesterolului. Medicamente ca statinele
o blocheazå ¿i scad ¿i sinteza de coenzimå Q10.
Func¡ionarea miocardului depinde în mare måsurå
de coenzima Q10 ¿i astfel se poate ajunge, para-
doxal, ca medicamente menite så previnå afec¡iunile
cardiace, så determine uneori disfunc¡ii.

Sinteza coenzimei Q10 scade dupå vârsta de 40
de ani, organismul devenind dependent de aportul
exogen (care, cum am aråtat, este redus).

În alimente, coenzima Q10 se gåse¿te predo-
minant în formå liposolubilå, fiind absorbitå împre-
unå cu lipidele. Absorb¡ia depinde de buna func¡io-
nare a tubului digestiv ¿i glandelor anexe, fiind redu-
så în bolile digestive. Calciul, antiacidele, inhibitorii
secre¡iei gastrice, fibrele în exces, medicamentele

ce perturbå absorb¡ia lipidelor, diminueazå ¿i
absorb¡ia intestinalå a acestui compus. Regimurile
hipolipidice sunt sårace în coenzima Q10, ¿i ea nici
nu poate fi absorbitå bine în lipsa lipidelor.

Existå ¿i o formå hidrosolubilå, prezentå în ali-
mente în cantitå¡i mici. Absorb¡ia ei e mai rapidå ¿i
aproape completå, mai pu¡in dependentå de func-
¡ionarea digestiei.

Necesarul de coenzimå Q10 e greu de stabilit,
datå fiind dubla provenien¡å. El cre¿te dupå 40 de
ani, dar ¿i la fumåtori, la cei ce tråiesc în medii polu-
ate, ori sunt expu¿i la toxice. Efortul, stressul, modifi-
cårile climatice, bolile (orice afec¡iune, cât de neîn-
semnatå) fac så creascå mult consumul. Medica-
mente ca sulfamidele (antimicrobiene, diuretice,
antidiabetice), xantinele, beta-blocantele, antidepre-
sivele triciclice, fenotiazinele, clonidina ¿i altele,
cresc necesarul de coenzima Q10.

Coenzima Q10 poate fi administratå oral, sub for-
må medicamentoaså. În unele ¡åri existå produse
injectabile intra-venos. E folositå în cardiologie,
oncologie, dermatologie, stomatologie, cosmeticå,
geriatrie, medicina sportivå. Dintre afec¡iunile în
care e beneficå, men¡ionåm: insuficien¡a cardiacå,
aritmiile, hipertensiunea arterialå, cardiomiopatiile,
paradontoza, afec¡iuni degenerative ca boala Alzhei-
mer, deficite imunologice (inclusiv infec¡ia cu HIV),
diabetul, obezitatea, anumite forme de cancer,
distrofiile musculare ¿i altele.

Studii recente au aråtat efecte favorabile în
prevenirea migrenelor: Rozen ¿i colab (2002),
administrând 150 mg de coenzima Q10 pe zi la 32
de pacien¡i cu migrene, au ob¡inut, dupå 3 luni, o
reducere cu peste 50% a numårului de episoade la
61% dintre ei. Un studiu dublu-orb, efectuat de
Sandor ¿i colab în 2005, a dus la scåderea cu peste
50% a frecven¡ei migrenelor la 47% dintre pacien¡i,
comparativ cu 14% la cei ce au primit placebo.

În România, coenzima Q10 se gåse¿te sub formå
de suplimente alimentare. Produsele cele mai bune
con¡in forma hidrosolubilå. Asocierea cu substan¡e
sinergice (vitamina E, C, caroten, acid alfa-lipoic,
carnitinå) este utilå. Majoritatea suplimentelor con-
¡in înså forma liposolubilå, ¿i trebuie luate dupå o
maså cu con¡inut lipidic. Suplimentele con¡in între
10 ¿i 100 de mg. Dozele variazå între 10 ¿i 400
mg/zi. Dozele uzuale sunt de 30-100 mg, dar în
unele afec¡iuni (cancer, accidente cardio-vasculare)
se dau chiar ¿i 400 mg/zi.

Pânå acum nu s-au demonstrat efecte toxice,
chiar la doze mari. Rareori, la unii pacien¡i, poate
provoca irita¡ie gastricå. Produsele enterosolubile
înlåturå ¿i acest inconvenient.
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Existå posibilitatea dozårii sanguine a coenzimei
Q10 (de¿i nivelul sanguin nu reflectå fidel statusul
unui compus ce se gåse¿te în majoritate stocat în
rezerve). Astfel de metode nu sunt înså disponibile
în România.

Suspicionarea unei caren¡e se poate baza pe cu-
noa¿terea situa¡iilor de risc, iar „controlul“ faptului
cå suspiciunea e corectå, e efectul favorabil al supli-
mentårii.

Atunci când administråm coenzima Q10, efec-
tele benefice sunt de a¿teptat, în func¡ie de afec¡iune,
status-ul metabolic, dozå ¿i preparat, dupå 2-6
såptåmâni. În caren¡ele severe pot exista amelioråri
rapide, în doar câteva zile. Dupå o perioadå de
administrare a unor doze suficiente pentru a „um-
ple“ rezervele, dacå tratamentul se întrerupe, efecte-
le se men¡in un timp. La persoanele care au motive
de caren¡e serioase (vârstnici, bolnavi cronici, afec-
¡iuni digestive, hepatice, obezitate, diabet, tratamen-
te interferând metabolismul), efectele se „sting“ ra-
pid.

În ceea ce prive¿te migrenele, efectele ob¡inute
în studii s-au instalat la 2-3 luni de tratament cu
doze mari (100-300 mg/zi).

Spre deosebire de medicina adultului, în pe-
diatrie coenzima Q10 e pu¡in utilizatå. Copiii, la care
sinteza endogenå e mare, au rar deficite. Ei au mai
pu¡ine afec¡iuni cronice, ¿i nu iau atâtea medica-
mente. Coenzima Q10 a fost studiatå în pediatrie în
special în tratamentul distrofiilor musculare ¿i car-
diomiopatiilor.

STUDIU, MATERIAL ªI METODÅ

Am pornit de la o constatare întâmplåtoare, la o
persoanå la care s-a administrat coenzima Q10
pentru alte motive, fapt ce a dus la ameliorarea unei
migrene pe care o avea de mul¡i ani. Am gåsit apoi
în literaturå date despre efectele favorabile în
migrene.

Am realizat între 2003-2005 un studiu preli-
minar, deschis, fårå control placebo, la un grup mic
de copii ¿i adolescen¡i între 10 ¿i 18 ani, având mi-
grene episodice frecvente.

Criteriile includerii în studiu:
• existen¡a migrenelor, minimum 3 episoade pe

lunå în ultimele 3 luni;
• consum sistematic de AINS, care så poatå fi

„cuantificat“;
• acordul pacien¡ilor ¿i familiei, ob¡inut dupå

explicarea detaliatå a datelor despre coenzima
Q10.
Studiul s-a realizat la 14 copii având între 10 ¿i

18 ani.

Etapele studiului

1. Etapa preliminarå. Timp de 4 såptåmâni s-a
cerut copiilor ¿i familiei alcåtuirea unui „jurnal“ cu
notarea:
• zilelor cu migrene ¿i zilelor „libere“, fårå dureri;
• zilelor de absenteism ¿colar, total sau par¡ial,

cauzate de migrene
• notarea medicamentelor de tip AINS luate

pentru calmarea durerilor.
Pacien¡ilor li s-a cerut ca, în cele 4 såptåmâni,

så continue så ia tratamentul profilactic pe care îl
urmau, ¿i så utilizeze AINS la nevoie. Dar, în pri-
vin¡a acestora din urmã, am solicitat limitarea
tipurilor de preparate la o listå cuprinzând:

- metamizol;
- paracetamol;
- ibuprofen;
- diclofenac;
- acid acetilsalicilic.
Am alcåtuit un „scor“ atribund unei doze din

fiecare substan¡å un „punctaj“, prezentat în tabelul
1.

2. Perioada de suplimentare cu coenzima Q10.
Copiii au primit timp de 16 såptåmâni 60 mg pe zi
de coenzima Q10.

Din motive pe care le voi detalia, nu am putut
folosi dozele mari indicate de autorii studiilor citate.
Preparatele au fost diferite, unele cu forma hidro-
solubilå, altele cu cea liposolubilå. La 2 copii cu
afec¡iuni digestive s-a administrat din start forma
hidrosolubilå.

Dupå 8 såptåmâni de suplimentare (considerate
necesare pentru ob¡inerea unui efect), în urmåtoarele
2 perioade de câte 4 såptåmâni s-a completat din
nou „jurnalul“, la fel ca în faza preliminarå.

3. Perioada de sistare a suplimentårii. Dupå 16
såptåmâni, administrarea suplimentului a fost opritå
¿i, încå 4 såptåmâni, s-a ¡inut jurnal, pentru a urmåri
men¡inerea sau nu a efectului dupå întrerupere.

4. Perioada tardivå. Dupå 4 såptåmâni de între-
rupere, s-a spus familiilor cå, în func¡ie de propria
lor opinie, copiii pot continua så ia sau nu coenzima
Q10, în doze de 60 mg/zi, timp de 20 de zile pe
lunå. Am contactat familiile la 6 luni întrebând dacå
s-a continuat sau nu administrarea.

Tabelul 1
Punctajele atribuite medicamentelor de tip AINS
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Parametrii urmåri¡i, rezultate

S-au urmårit în lunile 3 ¿i 4 de suplimentare, ¿i
în luna urmåtoare sistårii administrårii, urmåtorii
parametri:
• numårul de zile în care copilul a prezentat

migrene;
• numårul de zile de absenteism ¿colar (acestea

nu au putut fi evaluate în perioade de vacan¡å);
• „scorul“ lunar al calmantelor, alcåtuit din însu-

marea punctajelor din tabel;
• orice efecte negative sau pozitive, men¡ionate

de pacien¡i ¿i pårin¡i;
• dupå 6 luni, s-a consemnat dacå pacientul a mai

luat sau nu suplimentul.
Am considerat ca råspuns bun îndeplinirea ur-

måtoarele criterii:
• scåderea cu minim 50% a numårului de zile cu

migrene, numårului de zile de absen¡e ¿colare
¿i scorului terapeutic în lunile 3 ¿i 4 de supli-
mentare. Pentru numårul de absen¡e ¿colare, dacå
nu a putut fi evaluat în ambele luni de supli-
mentare, am limitat analiza doar la una din cele
douå perioade.
Am considerat „satisfåcator“ dacå s-a ob¡inut

scåderea cu minim 50% a scorului terapeutic, chiar
dacå celelalte criterii n-au fost îndeplinite total.

Am mai notat:
• luarea în continuare a suplimentului la 6 luni de

la cura „de studiu“.
Rezultatele individuale sunt consemnate în

tabelul 2. De remarcat cå rezultatul administrårii
coenzimei Q 10 a fost de tip „totul sau nimic“. La
unii copii s-au ob¡inut beneficii evidente, la al¡ii
rezultatul a fost nul (Tabelul 2).

Numårul de zile cu migrene:
La to¡i cei 14 copii din studiu au existat, în pe-

rioada preliminarå, 73 de zile cu migrene (în medie
5,21 zile cu migrene pe lunå).

În såptåmânile 9-12 numårul de zile cu migrene
la întreg lotul a scåzut la 54 (în medie 3,86 zile cu
migrene pentru fiecare copil).

În såptåmânile 13-16 au existat 47 de zile cu
migrene (în medie 3,36).

Dupå oprirea suplimentårii, în luna ce a urmat,
numårul total de zile cu migrene a fost de 50 (3,57
în medie).

Cum am aråtat, rezultate evidente s-au ob¡inut,
de fapt, doar la 8 copii. Am analizat separat rezul-
tatele la grupul de copii care au råspuns bine la
administrarea suplimentului:

Cei 8 copii au avut un total de 45 de zile cu
migrene în perioada preliminarå. (Cu o medie de
5,62 zile pe lunå.)

În såptåmânile 9-12 numårul de zile cu migrene
a fost de 18 la ace¿ti copii. (Cu o medie de 2,25
zile pe lunå.)

Numårul a scåzut ¿i mai mult în såptåmânile
13-16. S-au consemnat doar 9 zile cu migrene (1,12
în medie).

Dupå oprirea suplimentårii, în cele 4 såptåmâni
ce au urmat, s-au notat 15 zile cu migrene (1,87 în
medie).

Evolu¡ia scorului terapeutic mediu

Media scorului terapeutic la întregul lot de 14
copii a fost de 19.

Ea s-a redus dupå suplimentare astfel:
În såptåmânile 9-12 media scorului terapeutic a

fost de 10.
În såptåmânile 13-16 am înregistrat o medie de

9.
Tot o medie de 9 s-a înregistrat în luna de dupå

sistarea suplimentårii.
Analiza mediei scorului terapeutic la cei 9 copii

la care, de fapt, s-au ob¡inut rezultate bune sau sa-
tisfåcåtoare a dus la urmåtoarele rezultate:

Perioada preliminarå: scorul terapeutic mediu a
fost de 19,5.

Såptåmânile 9-12 : scorul terapeutic a fost de
6,5 la cei 9 copii.

El s-a redus la 4,4 în såptåmânile 13-16.
Dupå sistarea suplimentårii, în cele 4 såptåmâni,

s-a consemnat un scor terapeutic mediu de 6.
Datele de mai sus sunt figurate în graficele 1, 2

¿i 3.

Grafic 1
Evolu¡ia numårului de zile cu migrene
dupå suplimentarea cu coenzima Q10

1. Primul set de coloane indicå evolu¡ia numårului
de zile cu migrene la întreg grupul de 14 copii luat
în studiu.
Al doilea set de coloane indicå evolu¡ia numårului
de zile cu migrene la grupul de 8 copii la care
s-au ob¡inut rezultate favorabile în urma suplimentårii
 cu coenzima Q10

Legenda:
• Perioada preliminarå
• Såptåmânile 9-12 de suplimentare
• Såptåmânile 13-16 de suplimentare
• Perioada de 4 såptåmâni dupå sistarea suplimentårii.
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Deoarece numårul de zile de absenteism ¿colar
nu a putut fi analizat la to¡i copiii, din cauza unor
perioade de vacan¡å, nu detaliem acest aspect.

Comentarii

• Din cei 14 pacien¡i, la 8 s-au ob¡inut rezultate
bune (scåderea cu minim 50% a numårului de
zile cu migrene, a zilelor de absenteism ¿colar
¿i a „scorului“ terapeutic). Rezultatele s-au men-
¡inut în luna ce a urmat stopårii suplimentårii.
Pe lângå ameliorarea migrenelor, 5 copii au de-
clarat ¿i alte efecte benefice: cre¿terea apetitului,
sporirea randamentului ¿colar.

• La un pacient numårul de zile cu migrenå ¿i nu-
mårul absen¡elor nu a scåzut, dar scorul tera-
peutic a scåzut cu peste 50% (rezultat considerat
satisfåcåtor).

• La 6 luni cel pu¡in 7 dintre cei 9 copii la care s-au
ob¡inut rezultate bune sau satisfåcåtoare
continuau så ia coenzima Q10. Doar doi copii nu
au mai putut fi contacta¡i la 6 luni.

• La 5 dintre pacien¡i nu s-au ob¡inut rezultate în
privin¡a migrenelor. Dar, e interesant cå doi din
ei, la 6 luni, continuau så ia suplimentul, deoa-
rece observaserå beneficii ca ameliorarea apeti-
tului ori a randamentului ¿colar.

• Nu au existat efecte secundare nedorite, nici un
pacient nu a întrerupt tratamentul în timpul
studiului.

Concluzii

• Coenzima Q10 s-a dovedit un adjuvant util în
profilaxia migrenelor.

• Rezultatele au fost de tip „totul sau nimic“. Dacå
tratamentul a fost benefic, rezultatele au fost
evidente.

• Compusul a dus la scåderea cu cel pu¡in 50% a
numårului de zile cu migrenå, absen¡elor
¿colare, „scorului“ terapeutic, la mai mult de
jumåtate dintre pacien¡i. La unii a dus la „trans-
formarea“ migrenelor cu episoade frecvente în
forme cu episoade rare.

• Beneficiile, la o doza de doar 60 mg, s-au ob¡i-
nut dupå 2 luni de suplimentare. E o periodå
mai scurtå decât cea din studiile de la adul¡i.

• Terapia a avut efect adjuvant. Ea a permis scå-
derea dozelor de AINS dar nu ¿i suprimarea trata-
mentului de fond. (Patru copii au încercat, din
proprie ini¡iativå, så întrerupå tratamentele medi-
camentoase profilactice pe care le urmau, dar la
3 dintre ei migrenele au reapårut.)

• Au existat ¿i alte beneficii: ameliorarea apetitului,
cre¿terea randamentului ¿colar. Acestea s-au
manifestat ¿i la pacien¡i la care nu s-au ob¡inut
rezultate sub aspectul migrenei.

• Ca o constatare, am ob¡inut beneficii evidente
la acei copii la care se putea bånui o caren¡å.
Astfel, din 9 copii la care rezultatul a fost consi-
derat bun sau satisfåcåtor, 7 aveau motive evi-
dente de necesar crescut:
– 2 erau bolnavi de astm bron¿ic. Boala cronicå

¿i medica¡ia folositå pentru ea duc la necesitå¡i
sporite.

– al¡i 2 copii prezentau afec¡iuni digestive.
Unul, cu reflux gastro-esofagian, fåcea trata-
ment cu antisecretorii ¿i antiacide. Al doilea
avea repetate episoade diareice.

Grafic 3
Evolu¡ia mediei scorului terapeutic

dupå suplimentarea cu coenzima Q10

1. Primul grup de coloane aratå evolu¡ia mediei scorului
terapeutic la tot grupul de 14 copii cuprins în studiu.
2. Al doilea grup de coloane indicå evolu¡ia mediei
scorului terapeutic la cei 9 copii la care s-au ob¡inut

efecte benefice sub acest aspect în urma suplimentårii cu
coenzima Q10.

Legendå:
• Perioada preliminarå
• Såptåmânile 9-12 de suplimentare
• Såptåmânile 13–16 de suplimentare
 Perioada de 4 såptåmâni dupå sistarea suplimentårii.

Grafic 2
Evolu¡ia mediei numårului de zile cu migrene dupå

suplimentarea cu coenzima Q10

1. Primul set de coloane aratå media numårului de zile
cu migrene la tot grupul de 14 copii luat în studiu.

2. Al doilea set de coloane aratå media numårului de zile
cu migrene la grupul de 8 copii la care suplimentarea cu

coenzima Q10 s-a dovedit beneficã sub acest aspect.

Legendå:
• Perioada preliminarå
• Såptåmânile 9-12 de suplimentare
• Såptåmânile 13-16 de suplimentare
 Perioada de 4 såptåmâni dupå sistarea suplimentårii.
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– un copil urmase recent o curå de slåbire
drasticå ¿i dezechilibratå.

– doi copii erau în perioade de pregåtire pentru
examene.

• Nu au existat inconveniente, nici chiar la pacien-
¡ii la care nu s-a ob¡inut ameliorarea migrenelor.

• Autorii care au studiat eficien¡a coenzimei Q10

în migrene au lucrat cu doze de 100-300 mg/zi.
Poate cu astfel de doze rezultatele ar fi fost mai
bune. Nu am putut folosi doze mai mari, din
motive „psihologice“. La majoritatea prepara-
telor sunt men¡ionate pe prospecte doze de 30-
60 mg/zi. La multe dintre ele scrie „A nu se admi-
nistra la copii“. De¿i literatura men¡ioneazå lipsa
de toxicitate, faptul cå poate fi administratå la
orice vârstå, ar fi fost greu så conving pårin¡ii så
dea copiilor mai mult decât scria în prospect.
Mai ales cå la nici un produs nu e men¡ionat cå
ar fi benefic în migrene. Dar doza micå utilizatå

a dus la rezultate mai bune decât cele din studiile
citate. Poate explicate prin faptul cå, la copii,
necesarul de coenzima Q10 e mai mic.

• Inconvenientul principal e perioada necesarå
pentru apari¡ia efectelor. Pu¡ini pacien¡i au
råbdare ca un produs så-¿i facå efectul dupå 2
luni.

• Altå problemå e de ordin financiar. Preparatele
de coenzima Q10 sunt costisitoare. Evident, fiind
un supliment alimentar, nu intrå la gratuitå¡i.

• La copiii cu migrene meritå încercatå administrarea
coenzimei Q10. Maximum de beneficii se ob¡ine la
acei copii la care existå motive de a bånui o caren¡å.
Indiferent dacå se ob¡in sau nu rezultate, pânå în
prezent nu s-a demonstrat nici un risc.

• Aceste concluzii, formulate pe baza unui numår
redus de cazuri, reprezintå doar un punct de ple-
care, oferind o op¡iune ce råmâne så fie confir-
matå prin studii ulterioare mai ample.


