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HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK

AA (C20:4ö>-6) arachidonsav 

ALA (C18:3co-3) a-linolénsav 

EFA essential fatty acid 

EPA (C20:5cd-3) ejkozapenténsav 

DHA (C22:6ö)-3) dokozahexénsav 

DHGLA (C20:3co-6) dihomo-y-linolénsav 

GLA (C18:3ö-6) y-linolénsav 

LA (C18:2©-6) linolsav

LC-PUFA hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsav
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I. BEVEZETÉS

Az esszenciális zsírsavakat, a linolsavat (C18:2co-6, LA) és az a-linolénsavat 

(C18:3go-3, ALA) az emberi szervezet nem képes előállítani, így ezeket a zsírsavakat 

a táplálékbevitellel kell biztosítani. A hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen 

zsírsavak (long-chain polyunsaturated fatty acid, LC-PUFA), melyek közül 

legfontosabbak az arachidonsav (C20:4co-6, AA) és a dokozahexénsav (C22:6ö)~3, 

DHA), az esszenciális zsírsavak (essential fatty acid, EFA) metabolizmusa során 

képződnek. Az AA-nak és a DHA-nak számos kedvező élettani hatása ismert. 

Szerepet játszanak a membránstruktúrák felépítésében, a membránok fluiditásának és 

így élettani működéseknek a biztosításában. A hosszú szénláncú zsírsavaknak 

jelentős szerepet tulajdonítanak mind az idegrendszer korai fejlődésében, mind a 

szomatikus növekedésben. Ezen túlmenően, a hosszú szénláncú zsírsavak 

előanyagként szerepelnek a prosztaglandinok, thromboxánok és leukotriének, mint 

biológiailag aktív vegyületek szintézisében.

Az LA-ban, illetve az ALA-ban szegényes vagy teljesen hiányos táplálkozás 

(pl.: parenterális táplálás zsíroldat adása nélkül) káros következményei ismertek. 

Ennek a két zsírsavnak megfelelő mennyiségben történő biztosítására vonatkozó 

táplálkozástani előírások jól körvonalazottak. Sokáig elfogadott, bár tudományos 

adatokkal alá nem támasztott álláspont szerint az esszenciális zsírsavakból a hosszú 

szénláncú, többszörösen telítetlen metabolitok szintézise az emberi szervezetben még 

különböző kóros állapotokban is kellő hatékonysággal működik megfelelő LA és 

ALA ellátottság esetén. Az elmúlt évtized megfigyelései azonban felvetik annak a 

lehetőségét, hogy az élettanitól eltérő táplálkozás, illetve különböző betegségek 

mellett kialakulhat a hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavmetabolitok

hiányállapota.



1. Biokémiai jellegzetességek

a) Cisz izomér telítetlen zsírsavak

A telítetlen zsírsavakban a kettős kötések elsősorban cisz konfigurációjú formában 

fordulnak elő a természetben. Cisz konfiguráció esetén a kettős kötések mentén a 

szénlánc azonos oldalon helyezkedik el, ami a harmadlagos térbeli szerkezetben egy 

törést okoz, szemben a transz konfigurációval, ahol a szerkezet a telített 

zsírsavakéhoz hasonlóan egyenes (1. ábra). Az eltérő térbeli elhelyezkedés 

különböző kristályos szerkezetet ad a két izomérnek, aminek következtében eltérő 

fizikai tulajdonságok alakulnak ki. A cisz izomér zsírsavak olvadáspontja jelentősen 

alacsonyabb, mint a megfelelő transz izoméreké.

A zsírsavak leírásában szokásosan alkalmazott, ún. rövid képletben a C betű 

utáni szám az acil lánc szénatomjainak számát jelöli, a kettőspont után a kettős 

kötések számát tüntetik fel, míg az omega-x, vagy n-x formula a molekula metil 

végéhez legközelebb levő telítetlen szénatom helyét jelöli. A táplálkozás-élettanilag 

jelentős többszörösen telítetlen zsírsavak 18, 20 vagy 22 szénatomból álló, 2-6 kettős 

kötést tartalmazó vegyületek. A molekula metil végén lévő omega szénatomhoz 

legközelebb elhelyezkedő kettős kötés határozza meg, hogy a zsírsav melyik 

családba tartozik: a metil csoporttól számított távolság alapján omega-9, omega-6 és 

omega-3 sorozatot különítünk el.

A zsírsavak metabolizmusának jellegzetessége, hogy a molekula mindig a 

karboxil csoport felöli végén aktiválódik, így akár lánchosszabbodás (elongáció), 

akár telítetlen kötések kialakulása (deszaturáció) történik, a különböző sorozatba 

tartozó molekulák sohasem tudnak átalakulni egymásba. Az omega-6 zsírsavak 

előanyaga a linolsav, az omega-3 zsírsavaké pedig az a-linolénsav. Az élettanilag 

legfontosabb omega-6 LC-PUFA-nak, az AA-nak a LA-ból való szintézise
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COOH

Linoléalídinsav (C18;2co-6f transz., transit

1. ábra. Cisz és transz konfigurációjú kettős kötések geometriai elhelyezkedése 

(felül), illetve a linolsav (C18:2co-6, cisz, cisz) és a linolealidinsav (C18:2(ö-6, transz,

transz) harmadlagos szerkezete (alul)
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2. ábra. Az ©-6 és ©-3 hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak a 

prekurzor esszenciális zsírsavakból kiinduló bio szintézisének sémája
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egyszerűbb, mindössze háromlépcsős enzimatikus folyamat, míg a legfontosabb 

omega-3 LC-PUFA-nak, a DHA-nak az ALA-ból történő biotranszformációja egy 

bonyolultabb, többlépcsős, elongációs és deszaturációs átalakuláson kívül 

peroxiszómális p-oxidációt is magában foglaló biokémiai folyamat (2. ábra). A 

különbségek ellenére, a metabolizmus különböző lépéseiben ugyanazon 

enzimrendszer vesz részt.

b) Transz izomér telítetlen zsírsavak

A telítetlen zsírsavak sajátos csoportját alkotják a kettős kötéseket transz 

konfigurációban tartalmazó vegyületek. A természetben transz konfigurációjú kettős 

kötések csak a kérődző állatok előgyomrában végbemenő erjedés során keletkeznek. 

A transz zsírsavak elnevezése a korábban leírtakhoz hasonló, a képlet végéhez 

illesztett „t” jelzi a transz konfigurációt.

Az izomérek térszerkezeti különbsége nemcsak eltérő fizikai 

tulajdonságokban nyilvánul meg, hanem az enzimekkel való kölcsönhatás, a 

biológiai metabolizmus különböző voltában is. Mivel a transz izomérek 

ugyanazokhoz az enzimekhez kötődnek metabolizmusuk során mint a cisz izomérek, 

ezért megzavarhatják a cisz izomérek, köztük az esszenciális zsírsavak metabolikus 

átalakulását. Számos vizsgálat igazolta, hogy a transz zsírsavak akadályozhatják a 

cisz konfigurációjú EFA átalakulását a biológiailag fontos AA és DHA 

végtermékekké (Anderson és mtsai, 1975; Lawson és mtsai, 1983; Hwang és mtsai, 

1982; Mahfouz és mtsai, 1984; Chern és mtsai, 1983; Rosenthal és mtsai, 1984). 

Ennek következtében a transz izomér telítetlen zsírsav expozíció a hosszú szénláncú 

zsírsavak hiányállapotának kialakulására hajlamosító tényező lehet (Koletzko és 

mtsai, 1997; Koletzko és mtsai, 1992; Decsi és mtsai, 1995). A linolealidinsav
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(C18:2co-6,tt) bizonyult leghatásosabbnak a delta-5 deszaturáz enzim aktivitásának 

gátlásában, azonban az elaidinsav (C18:lo3-9,t) -  ami a legnagyobb mennyiségben 

van jelen az emberi táplálékban -  is hasonló, bár gyengébb hatást fejt ki (Lawson és 

mtsai, 1983; Hwang és mtsai, 1982; Mahfouz és mtsai, 1984; Rosenthal és mtsai, 

1984).

2. Diétás vonatkozások

a) Cisz izomérek

Az esszenciális zsírsav LA és ALA kizárólag exogén úton jut a szervezetbe. Ugyan a 

korábban részletezett zsírsavmetabolizmus révén az LC-PUFA vegyületek endogén 

úton előállíthatóak, azonban a szükséges mennyiség kialakításához a megfelelő 

táplálkozás is alapvető. Nagy jelentősége van ennek újszülöttekben és különösen 

koraszülöttekben, akikben az enzimrendszer aktivitása és a raktározott zsírsavak 

mennyisége egyaránt eltér a későbbi életkorban jellemzőktől. Az EFA és az LC- 

PUFA a csecsemők táplálékában (anyatej, csecsemőtápszer) betöltött szerepét a 

későbbiekben részletesen tárgyaljuk.

Az élet későbbi részében, vegyes táplálkozás mellett az esszenciális 

zsírsavakat elsősorban növényi magvak és olajok fogyasztásával biztosíthatjuk a 

szervezetnek. LA-ban gazdag a napraforgóolaj (68%), a kukoricacsíra-olaj (52%) és 

a szójaolaj (53%), míg az ALA nagy mennyiségben található meg a lenmagolajban 

(50-60%), a repceolajban (10%) és a szójaolajban (7-10%) (Antal és mtsai, 1998). 

Az ALA ezen kívül a kis zsírtartalmú zöld levelű zöldségfélékben és a 

hüvelyesekben is kimutatható. Az co-6 AA legfontosabb természetes forrása a 

marhahús, míg az g>-3 ejkozapenténsav (C20:5n-3, EPA) és DHA elsősorban tengeri 

halak zsírjában fordul elő (Antal és mtsai, 1998). A vizekben élő planktonok ugyanis
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ALA-ból EPA-t és DHA-t szintetizálnak, és ez halmozódik fel a tengeri halak 

zsírjában. Hazai halaink közül a busa húsa tartalmaz kisebb-nagyobb mennyiségű 

EPA-t és DHA-t. Magyarországon a halfogyasztás töredéke a tengerparti 

országokéinak, ami különböző biológiai minták, mint köldökzsinór vérplazma, 

anyatej, vagy vörösvértest membrán DHA arányában is tükröződni látszik (lásd 

lentebb).

b) Transz izomérek

Az emberi szervezetbe jutó transz izomér zsírsavak a táplálékból származnak, a 

szervezet transz zsírsavakat nem szintetizál. Kisebb részben (kb. 1/3) a kérődző 

állatok (szarvasmarha, juh, kecske) húsa és teje szerepel forrásként, mivel ezeknek az 

állatoknak az előgyomrában bakteriális hatásra bekövetkező erjedéses folyamatok 

során transz konfigurációjú zsírsavak keletkeznek, amelyek aztán beépülnek az állat 

szöveteibe és megjelennek a tejében is (Koletzko és mtsai, 1997).

Napjainkban azonban az élelmiszeripari eredetű transz zsírsav expozíció a 

„természetes” eredetű expozíciónál nagyobb szerepet játszik (kb. 2/3). A növényi 

olajok részleges hidrogenálása során -  ami egy hagyományos élelmiszeripari 

technika az olajok olvadáspontjának növelése és stabilitásának fokozása érdekében -  

kialakuló kettős kötések között 2-3-szór több transz konfigurációjú kettős kötés 

képződik, mint cisz konfigurációjú. Technológiai szempontból ez az átrendeződés 

előnyös, mivel a növényi olajok olvadáspontja kb. 35 °C-kal megemelkedik, így 

szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotúnkká válnak. Az oxidációval szembeni 

ellenálló képességük fokozódik, így a termékek később avasodnak, ezen kívül 

ízüknek és egyéb tulajdonságaiknak a stabilitása is nő. A kedvező fizikokémiai 

tulajdonságok alapján érthető, hogy az eljárás széles körű elterjedése következtében
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-  elsősorban a fejlett országokban -  a XX. század második felében jelentősen 

megemelkedett a transz konfigurációjú kettős kötéseket tartalmazó zsírsavak 

fogyasztása. Az USA-ban, a 80-as években átlagosan 7-12 g/nap transz zsírsav 

szerepelt az étrendben (Énig és mtsai, 1990; Hunter és mtsai, 1991), ami megfelelt az 

összes zsírsav bevitel 6-7%-ának. Németországban a 70-es években 6-8 g volt a napi 

transz zsírsavbevitel (Danish Nutrition Council, 1995), ami a 90-es évekre 3-4 g-ra 

csökkent (Steinhart és mtsai, 1995), elsősorban annak köszönhetően, hogy egyre 

jobban megismerve a transz zsírsavak kedvezőtlen hatásait, az élelmiszeripar 

törekszik a kisebb transz zsírsav tartalmú termékek előállítására.

A transz zsírsav expozíció szempontjából a legnagyobb szerepe az étkezési- 

és a fózéshez, sütéshez használt margarinoknak, étolajoknak és más hasonló 

termékeknek van. Korábbi vizsgálati eredmények szerint kevesebb mint 1% az 

átlagos transz zsírsav tartalom a sertéshúsban és salátaolajban, kb. 5% a 

szarvasmarha húsában, a tejtermékekben, süteményekben, édességekben és 

különböző margarinfajtákban, azonban igen magas, kb. 20% számos 

fózőmargarinban és étolajban, valamint az ezek felhasználásával készült ételekben, 

pl. hasábburgonyában (Steinhart és mtsai, 1995; Demmelmair és mtsai, 1996). A 

csecsemők és a gyermekek transz zsírsav expozíciója külön figyelmet érdemel. A 

transz zsírsavak átjutnak a placentán és megjelennek az anyatejben is (Koletzko és 

mtsai, 1991; Koletzko és mtsai, 1997; Craig-Schmidt és mtsai, 1994; Koletzko és 

mtsai, 1989; Koletzko és mtsai, 1997; Genzel-Boroviczény és mtsai, 1997), ezért a 

magzat és a szoptatott csecsemő expozíciója az anya étrendjének függvényében 

alakul. A tápszerrel táplált csecsemőket viszonylag kis mértékű transz zsírsav 

expozíció éri a tápszerekből. Az európai csecsemőtápszerek átlagos transz zsírsav
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tartalma 1,05%, bár a különböző tápszerek között jelentős különbségek vannak (0,2- 

4,6%) (Koletzko és mtsai, 1989).

3. Fiziológiai, pathofiziológiai megfontolások

a) Cisz többszörösen telítetlen zsírsavak

Az AA-nak és a DHA-nak egyaránt meghatározó szerepe van a membránstruktúrák 

felépítésében, a membránok fluiditásának és permeabilitásának biztosításában, 

valamint az elektromos és kémiai jelátvitel fenntartásában (Clandinin és mtsai, 

1991). Míg az AA nagy koncentrációban megtalálható építőköve a frontális kéreg 

neuronjainak, addig a DHA alkotja a retinában a fotoreceptor sejtek zsírtartalmának 

több mint 90 %-át (Makrides és mtsai, 1994). Állatkísérletes és humán vizsgálatok 

eredményei szerint magzati- és csecsemőkorban kialakuló ©-3 LC-PUFA 

hiányállapot a DHA a fotoreceptorokba történő beépülésének zavarain keresztül 

vizuális funkciózavar kialakulásához vezethet (Uauy és mtsai, 1990; Carlson és 

mtsai, 1993; Makrides és mtsai, 1993; Decsi és mtsai, 2000).

Felnőtt korban a DHA jótékony hatását írták le magas vérnyomásban, 

arthritisben, atherosclerosisban, depresszióban, szívinfarktusban és thrombózisban, 

valamint néhány daganatos megbetegedésben (Horrocks és mtsai, 1999). Az co-6 A A 

és a dihomo-y-linolénsav (C20:3©-6, DHGLA), illetve az ©-3 EPA biológiailag aktív 

vegyületek, a prosztaglandinok, a thromboxánok és a leukotriének szintézisének 

előanyagai (Kinsella és mtsai, 1990). így indirekt módon a DHGLA és az AA 

fokozza a vérlemezke aggregációt és a vasoconstrikciót, míg az EPA ellentétes 

hatású. Az EPA metabolitjainak a gyulladásra és az immunmediált folyamatokra 

gyakorolt hatását számos kórkép kezelésében igyekeznek kihasználni (Block és 

mtsai, 1996). Ugyanakkor az ©-6 és ©-3 zsírsavak egyensúlya megbomlásának oki
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szerepet tulajdonítanak különböző betegségek, mint krónikus vesebetegség (Peck és 

mtsai, 1997), májbetegség (Metz és mtsai, 1988) és cisztás fibrózis (Gudbjarnason és 

mtsai, 1987) klinikai tüneteinek megjelenésében.

b) Transz telítetlen zsírsavak

A transz zsírsavaknak több potenciálisan káros metabolikus hatása ismert. A delta-6 

és delta-5 deszaturáz enzimek gátlásával valószínűleg többszörös zavart okozhatnak 

az esszenciális zsírsavak metabolizmusában. Magasabb transz zsírsav expozíció 

mellett alacsonyabb LC-PUFA szintek alakulhatnak ki, ami az LC-PUFA korábban 

említett biológiai hatásaiból adódóan kedvezőtlenül hathat a növekedésre, a központi 

idegrendszer fejlődésére, esetleg a gyulladásos vagy immunmediált folyamatokra.

Rágcsáló szöveteken (Tato és mtsai, 1995) és humán fíbroblaszt kultúrán 

(Rosenthal és mtsai, 1984) végzett kísérletek egyértelműen igazolták, hogy a transz 

zsírsavak gátolják az LC-PUFA metabolizmusában a deszaturációt és 

lánchosszabbodást. Rágcsálókban végzett in vivo vizsgálatokban hasonló 

eredményeket kaptak, azonban nemcsak az LC-PUFA bioszintézisének zavarát 

észlelték, hanem csökkent posztnatális növekedést is azoknál a patkányoknál és 

egereknél, amelyeket transz zsírsavakkal etettek. A legerősebb gátló hatást az emberi 

étrendben csak kis mennyiségben jelen lévő linolealidinsav esetében találták 

(Anderson és mtsai, 1975), de a viszonylag nagy mennyiségben előforduló elaidinsav 

is gátolta az LC-PUFA szintézisét (Lawson és mtsai, 1983).

Koraszülöttekben végzett vizsgálatok során statisztikailag szignifikáns 

negatív korrelációt találtak a transz zsírsavak és az AA és DHA szintek, illetve az 

AA/LA és a DHA/ALA arányok között (Koletzko és mtsai, 1992). Azaz a magasabb 

transz izomer zsírsavértékek mellett alacsonyabb volt az AA és a DHA értéke, illetve
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a metabolikus folyamat aktivitására indirekt módon utaló AA/LA, DHA/ALA 

arányok is. A születési testsúly és a transz zsírsav szintek között szintén szignifikáns 

negatív korrelációt találtak (Koletzko és mtsai, 1992). Az összefüggés független volt 

a terhességi kortól. Ezek az eredmények alátámasztják azt a korábbi feltételezést, 

hogy a transz zsírsavak az AA ellátottság csökkentése útján akadályozhatják az 

intrauterin növekedést.

4. Kérdésfelvetések és célkitűzések

A fentiekben részletezett információk ismeretében, célunk volt a hosszú szénláncú 

zsírsavak meghatározása egészséges és beteg gyermekek plazma és vörösvértest 

membrán lipidjeiben. Az eredmények értékelésénél különös figyelmet kaptak az 

esszenciális és hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak, valamint a kettős 

kötéseket transz konfigurációban tartalmazó izomérek.

A munka alapvetően három témakört foglal magába. 1.) Az első témakör 

egészséges újszülöttek és csecsemők zsírsavellátottságának vizsgálatával foglalkozik. 

Az LC-PUFA és a transz telítetlen zsírsavak kapcsolatáról koraszülöttekben és 1-15 

éves életkorban már rendelkezésre álltak irodalmi adatok, ezért vizsgálatunk az érett, 

egészséges újszülöttekre fókuszált. A különböző típusú csecsemőtáplálás a 

zsírsavellátottságot befolyásoló hatásának vizsgálata szintén a munka feladata volt. 

Vizsgáltuk továbbá, hogy vajon a csecsemőtápszerrel és anyatejjel egyaránt táplált 

csecsemők zsírsavellátottsága eltér-e a kizárólagosan anyatejjel, vagy kizárólagosan 

csecsemőtápszerrel táplált csecsemőkétől?

2.) A második téma elhízott, serdülőkorú gyermekek zsírsavellátottságának 

vizsgálata volt. Az ellentmondásos irodalmi adatok miatt, célunk volt meghatározni, 

hogy vajon az elhízott gyermekekben kialakul-e zsírsavellátottságbeli különbség az
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egészségesekhez képest. Azt is vizsgáltuk, vajon van-e kapcsolat az elhízáshoz 

társuló csökkent inzulinérzékenység és a zsírsavellátottság között.

3.) A hosszú szénláncú zsírsavakkal való ellátottság az egészségestől eltérő 

volta ismert a felnőtt kori diabetes mellhúsban. A harmadik témakörben feladatunk 

volt a gyermekekben kialakuló 1-es típusú diabetes mellhúshoz kapcsolódó 

zsírsavellátottság vizsgálata. Annak megítélésére, hogy a manifeszt diabetes 

időtartama, vagy a diabeteses kontroll minősége befolyásolja-e a zsírsavak 

plazmakoncentrációját, nemcsak gyermekek, hanem hosszabb idő óta, 1-es típusú 

diabetes mellhúsban szenvedő fiatal felnőttek zsírsavellátottságát is vizsgáltuk, a 

HgbAlc értékeikkel együtt.

II. METODIKA

1. A zsírsavak azonosítása és mérése

A zsírsavellátottság megítélésének lehetőségei közül a legmegbízhatóbb eredményt 

adó vizsgálat a szöveti zsírsavösszetétel meghatározása lenne, azonban a mintavétel 

nyilvánvaló gyakorlati és etikai nehézségei miatt ez csak igen kivételes helyzetben 

(pl. más okból szükséges műtét során) végezhető el. Az egyszerű vénás vérvétellel 

nyerhető vörösvértestek membránjának lipid összetétele közelebb áll a szöveti 

zsírsavösszetételhez, mint a plazma lipidjeié, időben hosszabb zsírsavellátottságról 

szolgáltat információt, és a mintavétel nem ütközik áthidalhatatlan etikai 

nehézségekbe. A vörösvértesteket azonban a tárolás előtt meg kell tisztítani, az 

eljárás speciális laboratóriumi jártasságot igényel. A plazma a legkönnyebben 

nyerhető és tárolható minta.
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A laboratóriumi és statisztikai módszereket az alábbiakban csak 

megnevezzük, részletes leírásukat az értekezés alapjául szolgáló közleményekben 

adtuk meg.

a) A plazma zsírsavösszetételének meghatározása

A plazma zsírsavösszetételének meghatározásához alvadásgátlót tartalmazó csőbe 1 

ml vénás vért vettünk, majd a minta centriíugálását követően a plazmát 

elkülönítettük és -  20 °C-on tároltuk. A laboratóriumi analízis során 

kloroform/metanol 7/5 arányú elegyével extraháltuk a lipideket. A foszfolipid, a 

szterin észter és a triglicerid lipidfrakciók elkülönítésére vékonyréteg kromatográfiás 

módszert alkalmaztunk. Metanolos sósavval zsírsavésztereket képeztünk, majd a 

zsírsavak azonosítása és mennyiségi meghatározása magas felbontóképességű 

kapilláris gáz-folyadék kromatográfiával történt.

b) A vörösvértest membrán zsírsavösszetételének meghatározása

A vörösvértest membrán lipidek zsírsavösszetételének meghatározásához az 

előbbiekben leírt módon levett minta vörösvértest masszáját használtuk. 

Háromszoros izotóniás mosás után a vörösvértesteket desztillált vízben 

haemolizáltuk, majd 0,5% BHT (butilált hidroxitoluol, mint antioxidáns) tartalmú 

izopropil-alkohol hozzáadását követően -  20 °C-on tároltuk a laboratóriumi 

analízisig. A membránból a lipidextrakció kloroformmal történt, a foszfatidilkolin, 

foszfatidiletanolamin és szfingomyelin frakciók elkülönítését vékonyréteg 

kromatográfiával végeztük. Majd a metanolos sósavval képzett zsírsavészterek 

meghatározása magas felbontóképességű kapilláris gáz-folyadék kromatográfiával

történt.
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c) A köldökzsinór vénás vér zsírsavösszetételének meghatározása 

A mintavétel közvetlenül a születést követően történt a köldökzsinór vénából. Az 

EDTA-t tartalmazó csövekbe levett mintákból elkülönítettük a plazmát, majd azt -20 

C°-on tároltuk a laboratóriumi analízisig. A feldolgozás további lépései 

megegyeznek a plazma zsírsavösszetételének meghatározásával.

2. Statisztikai módszerek

A vizsgálati eredmények értékeléséhez a Windows 7.5 SPSS és a Windows 9.0 

Minitab statisztikai programcsomagokat használtuk. Két különböző csoport (beteg és 

kontroll) ugyanazon zsírsavainak, illetve a különböző antropometriai értékeinek 

összehasonlításához Mann-Whitney tesztet és két mintás „t” próbát alkalmaztunk 

(Id.: Ill/1, HI/3, III/4, IV/1, V/l fejezetek). Ugyanazon populáció esetében két 

különböző zsírsav, illetve zsírsav és más paraméter, pl. HgbAlc közötti statisztikai 

kapcsolat megítélésére lineáris korrelációs számítást végeztünk (Id.: III/2, IV/1, V/l 

fejezetek).

A három különböző csecsemő csoportot tartalmazó vizsgálatban először 

Kruskal-Wallis analízist végeztünk, majd ahol szignifikáns összefüggést találtunk 

párosával is megvizsgáltuk, hogy melyik két csoport zsírsavértékei között volt a 

különbség statisztikailag jelentős. Ez utóbbi vizsgálathoz Mann-Whitney próbát 

alkalmaztunk (Id.: III/4 fejezet)

Az elhízott gyermekek inzulinérzékenysége és zsírsaveredményei közötti 

finomabb kapcsolat megítélése céljából a lineáris korrelációs számítást követően 

parciális korrelációt is számoltunk (ld.: IV/1 fejezet), ahol az értékeket a korra, a
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nemre, a testzsírtartalmára és a nyugalmi energiafogyasztásra korrigáltuk annak 

érdekében, hogy ezeknek a faktoroknak a potenciális zavaró hatását kiküszöböljük.

III. ZSÍRSAVELLÁTOTTSÁG AZ ÉLET KORAI SZAKASZÁBAN

1. Az LC-PUFA metabolitok és a transz izomér telítetlen zsírsavak osztrák és 

magyar újszülöttekben

A magzat és az újszülött LC-PUFA ellátottságát több tényező is befolyásolja ugyan 

(A1 és mtsai, 1995; Foreman-von Drongelen és mtsai, 1996), de alapvetően az anyai 

ellátottság határozza meg. Különböző nemzetiségű, egymástól eltérő földrajzi 

környezetben élő populációk várandós anyáinak és újszülöttjeinek zsírsavstátuszát 

összehasonlítva (Ottó és mtsai, 1997) jelentős eltérésekre derült fény. A tengerparti 

népek halfogyasztása általában jóval meghaladja a szárazföldi nemzetekét, márpedig 

a DHA-nak és közvetlen előanyagainak fö forrása tengeri eredetű. Azonban felmerült 

a kérdés, hogy valóban táplálkozásbeli különbségekből adódik-e a várandós anyák és 

újszülöttjeik zsírsavstátuszbeli eltérése, vagy esetleg más, pl. genetikai, életmódi 

hatás is szerepet játszhat a különbségek kialakításában. Vizsgálatunk célja a 

magyarokhoz hasonló táplálkozású, de más tényezők szempontjából eltérő osztrák 

újszülöttek és magyar újszülöttek zsírsavellátottságának összehasonlítása volt.

a) A vizsgált egészséges újszülöttek

A vizsgálatot 13 ausztriai és 13 pécsi újszülöttől származó köldökzsinór véna eredetű 

vérmintából végeztük. Minden újszülött időre született, egészséges, 10 és 90 

percentilis érték közötti testsúlyú, testhosszú és fejkörfogatú volt. A terhesség és a 

szülés szövődménymentesen zajlott le.
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b) Eredmények, értékelés

A telített, a cisz egyszeresen telítetlen, és az co-6 többszörösen telítetlen zsírsavak 

osztrák és magyar újszülöttek köldökzsinór vérplazma foszfolipidjeiben nem 

mutattak lényeges különbséget (1. táblázat). A magyar vérmintákban statisztikailag 

szignifikáns mértékben magasabb volt az ALA értéke, míg a DHA értékei nem 

különböztek a két csoport között (1. táblázat). Vagyis a hasonló étrenden élő osztrák 

és magyar anyák újszülöttjeinek köldökzsinórvér zsírsavösszetétele alapján az 

újszülöttek EFA és LC-PUFA zsírsavellátottsága nem tért el jelentősen egymástól. A 

magyar és az osztrák anyák és gyermekeik hosszú szénláncú zsírsavellátottsága 

jelentősen alacsonyabb értékekkel jellemezhető a nyugat európai, illetve tengerparti 

országokban élőkben végzett vizsgálatok eredményeivel összehasonlítva. Például 

szélesebb nemzetközi összehasonlításban adataink alacsonyabb DHA értékeket 

mutattak a nyugat-európai nemzetekéhez képest (3. ábra, Minda és mtsai, 2002). Az 

anyatej zsírsavösszetételét vizsgálva hasonlóan alacsonyabb DHA értékek voltak 

megfigyelhetők egy német és egy magyar vizsgálatban, mint angol, svéd vagy 

spanyol anyák mintáinak vizsgálatakor (Koletzko és mtsai, 1992).

Vizsgálatunk meglepő eredménye volt, hogy a magyar újszülöttek plazma 

foszfolipidjeiben szignifikánsan magasabb arányban találtunk transz izomér telítetlen 

zsírsavakat, mint az osztrák újszülöttekben (4. ábra). A magyar újszülöttekben észlelt 

magasabb transz zsírsavtartalom a magyar várandós anyák étrendjének az 

osztrákokénál magasabb transz zsírsavtartalmát jelzi (nagyobb mennyiségben 

fogyasztott margarinok, ízesített krémek, magas növényi olaj tartalmú, ám szilárd 

halmazállapotú élelmiszerkészítmények).
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1. táblázat. Egészséges osztrák (n=13) és magyar (n=13) újszülöttek köldökzsinór vénából

nyert plazma foszfolipid zsírsavösszetétele

Osztrák Magyar
Telített
C14:0 0,80 (0,28) 0,31 (0,64)
C16:0 35,72 (2,22) 30,92 (17,12)
C18:0 17,27(1,51) 15,66 (2,58)
Cisz egyszeresen telítetlen
C16:ln-7 0,86 (0,17) 0,79 (0,19)
C18:ln-9 6,75 (1,02) 6,05 (2,21)
C18:ln-7 2,25 (0,21) 2,54 (1,08)
n-6 többszörösen telítetlen
C18:2n-6 7,10(2,08) 6,21 (3,28)
C20:3n-6 4,11 (0,84) 4,22 (2,69)
C20:4o)-6 13,69(1,73) 19,79(11,09)
n-3 többszörösen telítetlen
C18:3n-3 0,04 (0,01)a 0,05 (0,01)a
C20:3n-3 0,23 (0,11) 1,00 (0,43)
C20:5n-3 0,05 (0,03) 0,06 (0,09)
C20:6n-3 3,75 (1,25) 4,11 (3,64)
[% tömeg/tömeg, médián (Q3-Q1)]a = p < 0,05

10

9

3. ábra. Különböző populációk köldökzsinór vénás vér foszfolipidjeinek dokozahexénsav 

tartalma. A zsírsavmeghatározás az összes vizsgálatban kapilláris gázkromatográfiával 

történt [% tömeg/tömeg, 1= átlag, 2=medián]
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4. ábra. Transz izomér telítetlen zsírsavak osztrák (n=13) és magyar (n=13) 

újszülöttek köldökzsinór vénából nyert vérplazma foszfolipidjeiben (Decsi és mtsai, 

Orv Hetil, 1999; az ábra minőségét és a kék hátteret az ábra az eredeti közleményben 

megjelent módon való feltüntetése magyarázza)

c) Következtetések

A DHA a perinatális időszakban betöltött szerepét ismerve ajánlott lehet mind a 

terhesség, mind a szoptatás alatt a nagyobb mennyiségű hal és hal eredetű 

élelmiszerek fogyasztása. Részben az ismertetett köldökzsinór vér zsírsavösszetétel 

eredményeinek publikálásának köszönhető, hogy munkacsoportunk felkérést kapott 

az EU 5. keretprogram részeként megvalósuló olyan vizsgálatban való részvételre, 

amelyben várandós anyák étrendjét DHA-val egészítjük ki.

Ismerve a transz izomér zsírsavak kedvezőtlen metabolikus hatását, mely 

megkülönböztetett jelentőséget kap a perinatális időszakban, a transz zsírsavterhelés
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mérséklése érdekében csökkenteni kellene a várandós anyák körében az előbbiekben 

felsorolt élelmiszerek fogyasztását. Ennek azonban előfeltétele lenne az élelmiszerek 

transz zsírsav tartalmának a csomagoláson váló feltüntetése is.

2. A transz izomérek és az LC-PUFA összefüggése köldökzsinórvérben 

Korábbi irodalmi adatok szerint a koraszülöttek (Koletzko és mtsai, 1992) és az 1-15 

éves egészséges gyermekek (Decsi és mtsai, 1995) plazma transz izomér és LC- 

PUFA értékei között szignifikáns fordított korreláció van. Mivel az LC-PUFA fontos 

szerepet játszik az élet korai szakaszában, ezért a transz izomér telítetlen zsírsavak 

okozta metabolikus zavar lehetősége különösen a perinatális időszakban nyerhet 

klinikai jelentőséget. Azonban egyelőre nem teljesen tisztázott, hogy a LA-ból és az 

ALA-ból a hosszú szénláncú AA-vá és DHA-vá történő átalakulást vajon a transz 

zsírsavak befolyásolják-e, vagy a fordított összefüggésben esetleg étrendi tényezők is 

szerepet játszanak. Vizsgálatunkban a családi anaemnesis szerint atópiás hajlamú, de 

egészséges gyermekekben kerestünk összefüggést a köldökzsinór LC-PUFA és 

transz izomér zsírsavak értékei között.

a) A vizsgált egészséges újszülöttek

Összesen 42 időre született, 10 és 90 percentilis érték közötti születési testsúlyú és 

testhosszú újszülött köldökzsinór vérplazma zsírsavösszetételét határoztuk meg. A 

családi anaemnesis szerint vagy mindkét szülő, vagy az egyik szülő és egy testvér 

mutatott allergiás tüneteket. Az anyák étrendje megszorításokat (pl. vegetáriánus 

étrend) nem tartalmazott.
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b) Eredmények, értékelés

A 42 egészséges újszülött köldökzsinór vérplazma hosszú szénláncú 

zsírsavösszetétele és a transz izomér telítetlen zsírsavak értékei között szignifikáns 

összefüggéseket láttunk. A szterin észter LA, a foszfolipid, a szterin észter, illetve a 

szabad zsírsav AA és DHA értékek és az összes transz telítetlen zsírsavak értékei 

között szignifikáns negatív korrelációt találtunk (2. táblázat). A foszfolipid, a szterin 

észter és a szabad zsírsav frakciók összes o-6 LC-PUFA értéke, illetve a foszfolipid 

és a szabad zsírsav ö)-3 LC-PUFA értéke szintén szignifikáns fordított korrelációt 

mutatott a transz izomérek eredményeivel. Az EFA-ból kiinduló LC-PUFA 

metabolizmus enzimatikus aktivitásának indirekt mutatóiként alkalmazható AA/LA 

és a DHA/ALA arányok értékei szintén szignifikáns negatív korrelációban álltak az 

összes transz izomér értékeivel. A foszfolipid, a szterin észter és a szabad zsírsav co- 

3 + (0-6 LC-PUFA együttes értékei szintén szignifikáns fordított korrelációt mutattak 

az összes transz zsírsav értékeivel (5. ábra). A születési testsúly, illetve testhossz 

nem mutatott statisztikailag jelentős korrelációt a transz zsírsavakkal.

Az emberi szervezetben transz zsírsavszintézis nincs, így a köldökzsinórvér 

transz izomér zsírsav mennyisége az anyai étrend transz zsírsavtartalmának 

függvényében alakul. A transz zsírsavak gátló hatását a LA-ból AA-vá történő 

enzimatikus konverzióra már több állatkísérletes vizsgálatban, valamint in vitro 

humán fibroblaszt és más humán szövetek vizsgálataiban leírták (összefoglaló 

közleményként ld.: Koletzko és mtsai, 1997). A transz zsírsavak delta-6 deszaturáz 

aktivitást csökkentő hatása és az ö)-3 LC-PUFA-val való negatív irányú kapcsolata 

patkány magzati foszfolipidekben szintén ismert (Larqué és mtsai, 2000). Vizsgálati 

eredményeink közül azonban nemcsak az LC-PUFA értékei mutattak fordított 

korrelációt a transz zsírsavértékekkel, hanem az esszenciális zsírsav, LA is. Mivel a
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magzati transz zsírsavak a várandós anya étrendjéből származnak, eredményeink 

szerint az anyai transz zsírsav expozíció fordított arányú kapcsolatot mutat az 

újszülött LC-PUFA státuszával.

2. táblázat. Lineáris korrelációs koefficiens értékek 42 újszülött köldökzsinór eredetű 

vénás vérmintájában meghatározott plazma lipidek összes transz izomér telítetlen 

zsírsavtartalma és a legfontosabb esszenciális és hosszú szénláncú zsírsavak, illetve

ezek arányai között (Decsi és mtsai, Am J  Clin Nutr, 2001)

Foszfolipid Szterin észter Triglicerid Szabad zsírsav
C18:2©-6 LA -0,02 -0,6 l c -0,25 -0,27
C20:4oö-6 AA i o Ui Os a -0,52c -0,01 -0,4 l b
Összes 00-6 LC-PUFA -0,48b -0,49b 0,17 -0,33a
AA/LA -0,37a -0,15 0,14 -0,19

C18:3co-3 ALA 0,24 0,22 0,03 -0,20
C22:6co-3 DHA -0,48b -0,36a -0,23 -0,4 l a
Összes oo-3 LC-PUFA -0,47b -0,33 -0,01 -0,4 l a
DHA/ALA -0,28 -0,39a 0,07 0,03
a = p < 0,05; b = p<0 ,01 ; c = p <  0,001; LC-PUFA: hosszú szénláncú, többszörösen

telítetlen zsírsav

Nemrégiben összefüggést mutattak ki a csecsemők atópiás hajlama és az 

anyatej co-6/co-3 LC-PUFA tartalma között (Duchén és mtsai, 1998). Egy kiterjedt 

epidemiológiai vizsgálat szerint (Weiland és mtsai, 1999) a gyermekkori asztma és 

egyéb allergiás betegségek gyakorisága összefüggésben van a magasabb transz 

zsírsavfogyasztással. Egy másik vizsgálatban azonban magasabb LC-PUFA 

értékeket láttak azoknak az újszülötteknek a köldökzsinór foszfolipidjeiben, akiknek 

az édesanyja allergiás betegségben szenvedett (Yu és mtsai, 1996). Ezeknek a 

vizsgálati eredményeknek megfelelően, a vizsgálatunkban látott fordított kapcsolat a 

transz zsírsav és az LC-PUFA között valószínűleg nem az atópiás állapottal hozható 

összefüggésbe.
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5. ábra. Az összes transz izomér zsírsav (0 6 :  It, 0 8 : lt, C18:2tt) és az összes o-3 + 

cö-6 LC-PUFA (hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsav) közötti korreláció 

42 időre született újszülött köldökzsinór eredetű vénás vérmintájában a szabad 

zsírsav (felül), a szterin észter (középen) és a foszfolipid (alul) zsírsavfrakcióiban 

(Decsi és mtsai, Am J  Clin Nutr, 2001; az ábra minőségét az ábra az eredeti 

közleményben megjelent módon való feltüntetése magyarázza)
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c) Következtetések

Vizsgálatunk nem ad egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy a transz 

zsírsavak és az LC-PUFA között látott fordított kapcsolat vajon a transz zsírsavak és 

EFA étrendi arányával, vagy a transz zsírsavak az LC-PUFA bioszintézist gátló 

hatásával, esetleg mindkettővel magyarázható. Az azonban kétségtelen, hogy a 

nagyobb transz zsírsavexpozíciónál alacsonyabb LC-PUFA ellátottság jár együtt.

3. A kizárólag anvateiiel és tápszerrel történő táplálás hatása az átlagosan 9 

hónapos csecsemők zsírsavellátottságára

Az anyatej nemcsak az EFA-t, azaz a LA-t és az ALA-t tartalmazza, de a 

legfontosabb LC-PUFA-t, az AA-t és a DHA-t is (Koletzko és mtsai, 1992; Decsi és 

mtsai, 2000). Ezzel szemben a legtöbb hagyományos zsírsavösszetételű 

csecsemőtápszer csak EFA-t tartalmaz, jelentősebb mennyiségű LC-PUFA-t nem 

(Koletzko és mtsai, 1989; Decsi és mtsai, 1994). A kizárólag anyatejjel és kizárólag 

LC-PUFA-t nem tartalmazó tápszerrel táplált csecsemők zsírsavellátottságának 

különbségei jól tükröződnek a szérum-, vörösvértest membrán- és szöveti lipidek 

zsírsavösszetételében (Decsi és mtsai, 1994). Egészséges csecsemőkben a kizárólag 

anyatejjel vagy kizárólag tápszerrel történő táplálás a plazma- és vörösvértest 

membrán lipidek zsírsavösszetételére gyakorolt hatása 4-6 hónapos életkorig jól 

ismert: az AA és a DHA értékei szignifikánsan magasabbak a szoptatott 

csecsemőkben, mint a tápszerrel tápláltakban (Auestad és mtsai, 1997; Olegard és 

mtsai, 1971; Ponder és mtsai, 1992; Decsi és mtsai, 1995; Innis és mtsai, 1997). A 

csecsemőtáplálásnak az LC-PUFA státuszra gyakorolt hatása az élet első évének 

második felében már kevésbé egyértelmű, az adatok ellentmondásosak. 

Szignifikánsan magasabb plazma AA és DHA értékeket írtak le 6 és 8 hónapos
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szoptatott csecsemőkben, mint a hasonló korú tápszerrel tápláltakban (Luukkainen és 

mtsai, 1996). Egy másik vizsgálatban azonban, ahol 6 és 12 hónapos csecsemőket 

vizsgáltak, sem az AA, sem a DHA értékek nem különböztek az anyatejjel és a 

tápszerrel táplált csecsemők plazma foszfolipid és a vörösvértest membrán 

foszfatidiletanolamin lipidjeiben (Carlson és mtsai, 1996).

A nem egyértelmű és részben ellentmondásos adatok tisztázása miatt a 

kizárólag anyatejjel és a kizárólag tápszerrel táplált csecsemők zsírsavellátottságát 

vizsgáltuk az első életév második felében.

a) A vizsgált egészséges csecsemők

Egészséges, időre született, és a vizsgálat időpontjáig gyakorlatilag vagy csak 

anyatejjel, vagy csak tápszerrel táplált csecsemők plazma zsírsavösszetételét 

vizsgáltuk. A 12 anyatejjel táplált csecsemő [kor: 40 (24-50) hét, átlag (minimum

maximum), születési testsúly: 3365 (2560-4000) g, születési testhossz: 49,5 (45,0- 

58,0) cm, súlygyarapodás: 496 (412-732) g/hónap, testhossznövekedés: 2,0 (1,5-2,7) 

cm/hónap)] és a 12 kizárólag hagyományos tápszerrel táplált csecsemő [kor: 37 (24- 

52) hét, születési testsúly: 3310 (2700-4400) g, születési testhossz: 49,5 (46,0-53,0) 

cm, súlygyarapodás: 478 (302-770) g/hónap, testhossznövekedés: 2,2 (1,5-3,6) 

cm/hónap)] antropometriai paraméterei hasonlóak voltak.

Az anyatejjel táplált csoportban átlagosan 6 hónapig tartott a szoptatás 

(minimum 4, maximum 10 hónap). A vizsgálat időpontjában egy gyermek már 

teljesen vegyes étrenden volt, hárman még kizárólag csak anyatejet kaptak, nyolc 

csecsemő pedig szilárd táplálékkal kiegészítve napi 1-3 alkalommal kapott anyatejet. 

A kizárólag tápszerrel táplált csoportban átlag 7 hónapig tartott a tápszerrel való 

táplálás (minimum 4,5, maximum 12 hónap). Három anya megpróbálta a szoptatást,
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azonban kevesebb mint 4 hét múlva teljesen sikertelenné vált a szoptatás. Az 

alkalmazott csecsemőtápszerek hagyományos, hosszú szénláncú zsírsavakat nem 

tartalmazó készítmények voltak.

Minden csecsemő táplálásában a szülők alapvetően követték a 

csecsemőtáplálásra vonatkozó útmutatásokat (Decsi, 2001). Három hónapos kor 

körül szilárd hozzátáplálás, főzelékfélék, gyümölcslé egészítették ki az étrendet, fél 

éves kor után húsfélék is beépültek az étrendbe. A szilárd tápanyagok 

mennyiségükben és összetételükben lényegesen nem különböztek a két csoport 

között.

b) Eredmények, értékelés

Vizsgálatunkban az esszenciális LA szignifikánsan magasabb értékeket mutatott a 

tápszerrel táplált csecsemők plazma PL frakciójában, míg az ALA értékei a plazma 

STE és TG lipid frakcióiban voltak szignifikánsan magasabbak, mint a kizárólag 

anyatejjel táplált csecsemőkben (3. táblázat). A hosszú szénláncú AA és DHA 

mindhárom lipidfrakcióban az anyatejjel tápláltakban mutatott szignifikánsan 

magasabb értékeket (3. táblázat). A telített, az egyszeresen telítetlen és a transz 

konfigurációjú zsírsavak %-os értékei nem különböztek szignifikánsan a két csoport 

között.

c) Következtetés

A csecsemőtáplálás kizárólagos formáinak alkalmazását figyelembe véve, a plazma 

zsírsavellátottságában látott különbségek megerősítik az anyatej által szervezetbe 

jutó LC-PUFA jelentőségét az első életév második felében is. Eredményeink szerint
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a szoptatás zsírsavellátottságra irányuló hatása hosszú távú, még átlagosan 9 hónapos 

korban is kimutatható.

3. táblázat. Egészséges, időre született, kizárólag anyatejjel (n = 12) és kizárólag 

tápszerrel (n = 12) táplált csecsemők esszenciális és hosszú szénláncú zsírsav értékei 

a plazma foszfolipid, a szterin észter és a triglicerid lipidfrakcióiban

Foszfolipid Szterin észter Triglicerid

Anyatej Tápszer Anyatej Tápszer Anyatej Tápsz<

LA 18,53 (3,94)a 20,79 (4,34)a 48,10(10,88) 49,40 (8,84) 15,55 (4,54) 16,16 (2, ?

ALA 0,06 (0,02) 0,07 (0,10) 0,17 (0,09)a 0,27 (0,20)a 0,27 (0,18)a 0,46 (0,2'

AA 10,05 (2,90)b 7,03 (l,87)b 7,54 (3,58)a 4,09 (l,81)a 1,28 (0,84)a 0,80 (0,3?

DHA 1,92 (0,36)c 1,02 (0,3 l)c 0,39 (0,13)c 015 (0,13)c 0,17 (0,17)b 0,09 (0,0'

Szignifíkancia jelöléseket lásd: 2. táblázat, LA: linolsav, ALA: a-linolénsav, AA: 

arachidonsav, DHA: dokozahexénsav

4. A kizárólagos és a vegyes táplálás hatása a csecsemők zsírsavellátottságára 

Sok egészséges, érett csecsemő táplálása nem kizárólagosan vagy anyatejjel, vagy 

csecsemőtápszerrel történik. A fél évnél fiatalabb csecsemők a szoptatás mellett 

gyakran pótlásként tápszert is kapnak. Másrészt, ha különböző okok miatt a 

szoptatást az ajánlott időtartamnál hamarabb kényszerül az anya befejezni, akkor 

általában anyatejpótló tápszerrel való táplálásra térnek át. Nem ismert, hogy az 

anyatej és a tápszer együttes adása milyen hatással van a csecsemők lipid státuszára.

Vizsgálatunk célja 2-12 hónapos, egészséges, kizárólag anyatejjel, kizárólag 

hagyományos összetételű csecsemőtápszerrel és a kettő kombinációjával táplált 

csecsemők vörösvértest membrán lipidjei zsírsavösszetételének meghatározása volt.
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a) A vizsgált egészséges csecsemők

Az összesen 97 egészséges csecsemőt három csoportra osztottuk a szülők által 

kitöltött, a táplálásra vonatkozó részletes információkat tartalmazó kérdőívek 

segítségével. A csecsemők klinikánkra vagy diagnosztikus vizsgálat miatt kerültek 

(pl. pyelectasia, anaemnesisben szereplő húgyúti infekció miatt) vagy preoperativ 

előkészítés (pl. hemia műtét), esetleg más narcosist igénylő vizsgálat elvégzése (pl. 

veseszcintigráfia) miatt. Akut betegség a csecsemőknél nem állt fenn. A szoptatás és 

a tápszerrel történő táplálás aránya a három különböző módon táplált csoportban a 6. 

ábrán látható.

A kizárólag anyatejjel táplált csecsemők (n = 29) egyáltalán nem kaptak 

anyatejpótló tápszert. Közülük 17 csecsemő a vizsgálat időpontjában is csak 

anyatejet kapott, 5 csecsemő elválasztási tápszert kapott, illetve 7 csecsemő anyatejet 

és elválasztási tápszert is. A kizárólag tápszerrel táplált csoportban (n = 28) 18 

csecsemő születésétől a vizsgálat időpontjáig anyatejpótló- vagy anyatejpótló és 

elválasztási tápszert kapott, 12 csecsemő ugyan kapott anyatejet is, de a szoptatás 

időtartama kevesebb volt, mint egy hónap. A harmadik csoportba kerültek azok a 

csecsemők, akiknek táplálásában valamilyen ok miatt mind az anyatejpótló tápszer, 

mind pedig az anyatej fontos szerepet játszott. A besorolásnál kritériumként szerepelt 

továbbá, hogy mindkét táplálási típus legalább egy-egy hónapig tartson, illetve az 

idősebb csecsemőknél az anyatejes és tápszeres táplálás időtartama ne térjen el 

egymástól lényegesen. A 38 vegyesen táplált csecsemő közül 24 a születését 

követően szopott, majd áttértek kizárólagos anyatejpótló, esetleg azt követően 

elválasztási tápszer alkalmazására. Ugyanebben a csoportban 14 csecsemő a 

vizsgálat időpontjában anyatejet és anyatejpótló tápszert is kapott párhuzamosan.
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6. ábra. Különböző módon táplált egészséges csecsemők táplálási típusai

b) Eredmények, értékelés

Vizsgálatunkban a vegyes táplálás meglepően gyakorinak bizonyult, a csecsemők 

több mint harmada a vegyesen táplált csoportba került.

Legfontosabb eredményeinket a 7. ábrán tüntettük fel. Összehasonlítva a 

kizárólag anyatejjel és kizárólag tápszerrel táplált csecsemők csoportját, 

szignifikánsan magasabb AA és DHA értékek voltak a szoptatottak lipidjeiben, mint 

a tápszerrel tápláltakban. Mivel az AA szintézis intermedier metabolitja (DHGLA) és 

a DHA szintézis intermedier metabolitja (EPA) szignifikánsan alacsonyabb értékeket 

mutatott a szoptatottakban, mint a tápszerrel tápláltakban, az AA és DHA a 

szoptatottakban magasabb értékei elsősorban az anyatejnek a tápszerrel szemben 

jelentősen magasabb LC-PUFA tartalmával magyarázhatóak.
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7. ábra. Egészséges, időre született, különböző módon táplált csecsemők esszenciális 

és hosszú szénláncú zsírsav értékei a vörösvértest membrán foszfatidiletanolamin 

lipidjeiben
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Vizsgálatunk fontos megállapításának tartjuk, hogy a részben anyatejjel is 

táplált és a kizárólag tápszerrel táplált csecsemők vörösvértest membrán LC-PUFA 

értékei nem mutattak szignifikáns különbséget. A jelen vizsgálat adatai szerint a 

részben szoptatott, részben tápszerrel táplált csecsemők LC-PUFA státusza a 

kizárólag tápszerrel tápláltakéhoz áll közelebb, azaz a rövidebb ideig tartó szoptatás 

nem eredményez a kizárólag szoptatott csecsemők értékeihez hasonlóan magas LC- 

PUFA értékeket.

c) Következtetések

A rövid ideig tartó szoptatás vizsgálatunk eredményei szerint nincs szignifikáns 

kedvező hatással a csecsemők LC-PUFA ellátottságára.

A csecsemőtáplálás ideális formája az anyatejjel történő táplálás. Ha a 

kizárólagos szoptatás valamilyen ok miatt nem lehetséges, a rövidebb ideig tartó, 

vagy kevesebb mennyiségű anyatejjel való táplálásnak is számos pszichológiai, 

immunológiai és táplálkozásbeli előnye lehet. Az LC-PUFA státusz alakulása 

szempontjából azonban, a részleges vagy rövid ideig tartó szoptatás nem képes a 

kizárólagos szoptatást helyettesíteni.

IV. ZSÍRSAVELLÁTOTTSÁG ELHÍZÁSBAN

L Serdülőkorú elhízott gyermekek zsírsavellátottsága és annak kapcsolata az 

inzulinérzékenységgel

A gyermekek és serdülőkornak körében az elhízásnak egyre növekvő prevalenciáját 

figyelhetjük meg. Az elmúlt évtizedben Magyarországon a gyermekkori elhízás (90 

percintilis feletti testsúly) előfordulási gyakorisága 13% körül volt (Dóber és mtsai, 

1996). Napjainkban, elsősorban a fejlett országokban, további gyakoriságnövekedést 

láthatunk, a társuló szövődmények megszaporodásával együtt. A gyermekkori
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elhízással együtt járó hosszú távú morbiditás és mortalitás a kardiovaszkuláris és 

metabolikus eltérésekkel hozható összefüggésbe. Egy magyarországi felmérés 

szerint, a metabolikus kardiovaszkuláris syndroma (MCS) - hypertonia, 

hyperinsulinaemia, csökkent glukóztolerancia, dyslipidaemia rizikófaktorok együttes 

előfordulása - gyermekkori prevalenciája 9%-nak bizonyult a túlsúlyosokon belül 

(Csábi és mtsai, 2000). A csupán túlsúlyos állapottól a súlyos MCS kialakulásáig 

feltehetően egy hosszú metabolikus átalakuláson megy át a szervezet. Eddig még 

nem teljesen tisztázott a kóros kardiovaszkuláris és metabolikus státusz 

kialakulásában szerepet játszó pathofiziológiai tényezők szerepe.

Elhízásban az LC-PUFA metabolizmusának alakulására utaló eddigi 

eredmények ellentmondásosak. Egy korábbi vizsgálat szerint felnőtt elhízottak 

plazma foszfolipid AA tartalma szignifikánsan alacsonyabb, mint a normális 

testsúlyú kontrolloké (Phinney és mtsai, 1981), azonban egy másik vizsgálatban a 

szintén felnőtt elhízottak plazma szterin észter AA tartalma szignifikánsan magasabb 

volt a kontroliokéhoz képest (Rössner és mtsai, 1989). Az eredményekben látott 

gyökeres különbségek talán azzal magyarázhatók, hogy az elhízott csoporton belül is 

feltehetően különböző lehet az LC-PUFA ellátottság, attól függően, hogy az adott 

személy metabolikus zavara mióta áll fenn és milyen mértékben érvényesül a 

szervezetében.

Egy korábbi vizsgálatunkban az MCS összes rizikófaktorával rendelkező, 

illetve nem rendelkező elhízottak és egészséges, nem elhízott kontrollok plazma 

lipidjeinek a zsírsavösszetételét hasonlítottuk össze. A kontrollok és a MCS nélküli 

túlsúlyosak foszfolipid LA értékei szignifikánsan magasabbak voltak, mint az MCS- 

ben szenvedők LA értékei (Decsi és mtsai, 2000). Ezzel szemben az co-6 LC-PUFA 

metabolitok (GLA, DHGLA) az MCS csoportban voltak szignifikánsan magasabbak,
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szemben a csak elhízottakkal, illetve az egészséges kontrollokkal. A delta-5 

deszaturáció indirekt mutatójaként használt AA/DHGLA arány a kontroll csoportban 

a legmagasabb, az MCS csoportban a legalacsonyabb értéket mutatott. A delta-6 

deszaturáció mutatója, a GLA/LA hányados az MCS csoportban volt szignifikánsan 

magasabb, szemben a csak elhízott csoporttal.

További vizsgálati célunk volt különböző rizikófaktorokkal rendelkező 

elhízott gyermekek zsírsavstátuszának vizsgálata egy kontroll csoport mellett, illetve 

az inzulinérzékenység és a zsírsav értékek közötti összefüggések keresése.

a) A vizsgált elhízott serdülőkorú gyermekek

Összesen 121 túlsúlyos gyermek plazma lipidjeinek zsírsavösszetételét határoztuk 

meg. Életkoruk 12,7 (3,0) év, [átlag (SD)], testmagasságuk 158,3 (14,0) cm, 

testsúlyuk 77,3 (21,3) kg, relatív testsúlyuk 166,5 (23,3) % és BM1 értékük 41,5 (4,3) 

kg/m2 volt. Az elvégzett klinikai és laboratóriumi vizsgálatok eredményének 

értékelése során 25 gyermeknél nem találtunk egyetlen rizikófaktort 

(hyperinzulinaemia, hypertonia, csökkent glukóztolerancia, dyslipidaemia) sem, 50 

gyermeknél 1 rizikófaktor, 32 gyermeknél 2, 12 gyermeknél 3 rizikó tényező és 2 

gyermek esetében mind a négy rizikófaktor jelen volt. A glukóztolerancia és 

inzulinérzékenység becslésére orális glükóz tolerancia tesztet (OGTT) végeztünk a 

gyermekeknél, mely során az éhomi és a 75 g cukor elfogyasztását követően 30, 60, 

90, 120 és 180 perccel később levett vénás vérből vércukor és inzulin-meghatározást 

végeztünk.

A zsírsavstátusz összehasonlítása céljából a 25 rizikófaktor nélküli gyermek 

mellé, illetve a teljes 121 elhízott gyermekből álló csoport mellé 25 és 131 

egészséges kontroll gyermeket választottunk részben egy iskolai szűrővizsgálat során
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szerzett vérmintákból, részben a klinikánkra valamilyen diagnosztikus vizsgálat miatt 

felvételre kerülő, de egészségesnek tekinthető gyermekek mintáiból.

b) Eredmények, értékelés

A rizikófaktorral nem rendelkező elhízott gyermekek és az egészséges normál súlyú 

kontrollok EFA és LC-PUFA ellátottsága között lényeges különbséget nem láttunk 

(4. táblázat). A transz izomér telítetlen zsírsavak közül azonban a transz 

hexadecénsav (C16:lt) és az összes transz izomér az elhízott csoport szterin észter és 

szabad zsírsav lipidfrakciój ában, a transz oktadecénsav (C18:11) a szabad zsírsav 

lipidekben, a linolealidinsav (C18:2tt) pedig a triglicerid és a szabad zsírsav 

lipidekben mutatott szignifikánsan magasabb értékeket, mint a kontrollokéban.

A 121 elhízott, metabolikusan különböző mértékben (0-4 rizikótényező) 

érintett gyermek EFA és LC-PUFA metabolitjai is a plazma lipidekben 

szignifikánsan alacsonyabbak voltak, mint az egészséges kontrollokban, kivéve a 

triglicerid és szabad zsírsav DHA értékeket (5. táblázat). A foszfolipid és a szterin 

észter LA, illetve mind a négy plazma frakció ALA értékei a kontroll csoportban 

voltak szignifikánsan magasabbak, csakúgy, mint a triglicerid és a szabad zsírsav 

lipidek összes co-6 LC-PUFA és a foszfolipid és a szterin észter összes a)-3 LC- 

PUFA értékei. A delta-5 deszaturáz aktivitását becslő AA/DHGLA arány a 

kontrollok foszfolipidjeiben és a 5-6 deszaturáz aktivitását becsülő GLA/LA arány is 

a kontrollok triglicerid és szabad zsírsav lipidekben volt szignifikánsan magasabb. 

Azonban a szabad zsírsav AA/DHGLA és a szterin észter GLA/LA arány az 

elhízottakban volt szignifikánsan magasabb, mint a kontrollokban.

Az elhízott gyermekeknél elvégzett OGTT vizsgálat során kapott 

eredményekből az éhomi inzulin értéket, a legmagasabb inzulin értéket és az
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inzulingörbe alatti terület nagyságát az inzulinérzékenység indirekt mutatójaként 

tekintettük. A 25 csak túlsúlyos gyermek inzulinérzékenysége és a zsírsavstátusza 

között nem láttunk szignifikáns kapcsolatot. A teljes, 121 fős csoport esetében 

negatív korrelációt találtunk az inzulinérzékenység és a delta-5 deszaturáz aktivitása 

és a transz zsírsavak között, illetve pozitív korrelációt az inzulinérzékenység és a 

C l6:0 telített zsírsavak között (6. táblázat).

A csökkent inzulinérzékenység és a zsírsavellátottság közötti ok-okozati 

összefüggés tisztázatlansága miatt a delta-5 és delta-6 deszaturáz aktivitása és az 

inzulinértékek között parciális korrelációt számoltunk. Az értékeket a korra, a nemre, 

a testzsírtartalomra és a nyugalmi energiafogyasztásra korrigáltuk. Az eredmények 

szerint szignifikáns negatív korreláció van a szabad zsírsav linolsav és inzulinértékek 

között (éhomi inzulin: Él, maximális inzulin: MI, OGTT inzulingörbe alatti terület: 

AI) (7. táblázat). A dihomo-y-linolénsav szignifikánsan pozitív kapcsolatban áll a 

foszfolipid Él, MI és AI értékeivel, illetve a szabad zsírsav Él értékével. A delta-5 

deszaturáz enzim aktivitását indirekt módon kifejező (y-linolénsav + dihomo-y- 

linolénsav)/linolsav arány és az inzulinértékek között szignifikánsan pozitív 

kapcsolat van a foszfolipid és szabad zsírsav frakciókban egyaránt. Ezzel szemben a 

delta-6 deszaturáz enzim aktivitását mutató arány szignifikáns fordított korrelációt 

mutat az inzulin értékeivel. Azaz, eredményeink szerint csökkent inzulinérzékenység 

mellett fokozott delta-6 és csökkent delta-5 deszaturáz enzimaktivitás figyelhető

meg.



4. táblázat. Elhízott, rizikófaktorral nem rendelkező (n=25) és egészséges kontroll (n=25) serdülőkorú gyermekek plazma lipidjeinek zsírsavértékei

Foszfolipid Szterin észter Triglicerid Szabad zsírsav

med (AQ)
súly/súly%

Elhízott
n=25

Kontroll
n=25

Elhízott
n=25

Kontroll
n=25

Elhízott
n=25

Kontroll
n=25

Elhízott
n=25

Kontroll
n=25

Transz

C16:t 0,14(0,02) 0,14 (0,06) 0,57 (0,67)** 0,43 (0,21)** 0,78 (0,19) 0,76 (0,37) 0,58 (0,24)** 0,41 (0,33)**
C18:t 0,24 (0,19) 0,18(0,21) 0,08 (0,10) 0,07 (0,11) 0,57 (0,36) 0,53 (0,41) 0,88 (0,28)**** 0,36 (0,42)****
Cl 8:tt 1,21 (0,03) 0,04 (0,06) 0,06 (0,05) 0,07 (0,04) 0,13 (0,08)* 0,08 (0,10)* 0,15 (0,12)** 0,07 (0,07)**
Összes transz 0,46 (0,19) 0,41 (0,28) 0,70 (0,74)* 0,65 (0,28)* 1,61 (0,50) 1,41 (0,71) 1,63 (0,49)**** 1,04 (0,30)****

ö)-6 LC-PUFA
C18:2co-6 18,42 (3,12) 18,02 (2,82) 52,71 (5,89) 53,75 (4,28) 20,43 (8,03) 20,52 (5,01) 13,59 (5,28) 10,28 (7,54)
C20:2co-6 0,49 (0,14) 0,46 (0,12) 0,12 (0,09)* 0,10(0,06)* 0,43 (0,11) 0,45 (0,11) 0,36 (0,15) 0,26 (0,18)
C20:3o>6 2,90 (0,56) 2,77 (0,97) 0,73 (0,31) 0,73 (0,21) 0,38(0,15) 0,38 (0,20) 0,31 (0,16) 0,21 (0,30)
C20:4oo-6 12,13 (2,55) 12,14(1,91) 8,82 (2,76) 8,28 (1,59) 1,56 (0,54) 1,56 (0,65) 1,26 (0,60) 1,30(1,07)
E cö-6  LC-PUFA 16,08 (2,18) 16,27(1,79) 9,97 (3,00) 9,16(1,63) 2,82 (0,73) 3,00 (1,05) 2,35 (0,76) 2,08(1,15)

cd-3 LC-PUFA
C18:3n-3 0,06 (0,08) 0,06 (0,08) 0,24 (0,19) 0,27 (0,16) 0,35 (0,25) 0,44 (0,30) 0,41 (0,19) 0,37 (0,27)
C18:4co-3 0,04 (0,02) 0,04 (0,03) 0,05 (0,05) 0,03 (0,04) 0,08 (0,08) 0,09 (0,09) 0,05 (0,02) 0,04 (0,08)
C20:3co-3 0,03 (0,03) 0,04 (0,02) 0,04 (0,03) 0,04 (0,02) 0,02 (0,03) 0,02 (0,06) 0,03 (0,02) 0,06 (0,05)
C20:5co-3 0,21 (0,13) 0,24 (0,19) 0,24 (0,14) 0,24 (0,19) 0,06 (0,03) 0,06 (0,09) 0,03 (0,07)* 0,10(0,09)*
C22:5o-3 0,41 (0,12)*** 0,65 (0,22)*** 0,01 (0,04) 0,02 (0,02) 0,23 (0,08)* 0,07 (0,24)* 0,11 (0,08) 0,07 (0,11)
C22:6g>3 2,53 (0,92) 2,95 (0,78) 0,48 (0,28) 0,54 (0,22) 0,41 (0,224) 0,37(0,31) 0,54 (0,27)* 0,39 (0,48)*
Ecd-3 LC-PUFA 3,32 (0,81)** 3,81 (0,86)** 0,76 (0,35) 0,82 (0,35) 0,72 (0,34) 0,54 (0,48) 0,67 (0,30) 2,08 (0,36)

(* = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001; **** = p < 0,0001; LC-PUFA: hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsav)



5. táblázat. Elhízott (n=121) és normál súlyú kontroll (n=131) serdülőkorú gyermekek plazma lipidjeinek zsírsavösszetétele

Foszfolipid Szterin észter Triglicerid Szabad zsírsav

med (AQ) Elhízott Kontroll Elhízott Kontroll Elhízott Kontroll Elhízott Kontroll
súly/súly% n=121 n=131 n=121 n=131 n=121 n=131 n=121 n=131

©-6 LC-PUFA
C18:2ű>-6 18,41 (3,19)d 21,12 (4,45)d 53,48 (6,24)a 54,95 (4,5 l)a 18,97 (7,08) 19,74 (5,21) 13,67 (5,47) 14,36 (7,27)
C20:2 ©-6 0,50(0,13) 0,50 (0,10) 0,13 (0,05)d 0,11 (0,09)d 0,42 (0,1 l)b 0,45 (0,15)b 0,33 (0,13) 0,30 (0,21)
C20:3co-6 3,37(1,10) 3,11 (0,84) 0,86 (0,27) 0,81 (0,22) 0,39(0,14) 0,41 (0,17) 0,34 (0,18)b 0,42 (0,45)b
C20:4co-6 11,40 (2,77) 11,26 (2,45) 8,08 (2,86) 7,88 (1,89) 1,27 (0,58)b 1,47 (0,63)b 1,21 (0,59) 1,36 (0,79)
Zco-6 LC-PUFA 16,07 (3,02) 16,06 (2,25) 9,21 (2,88) 8,87 (1,96) 2,59 (0,77)b 2,78 (l,09)b 2,29 (0,87)a 2,50 (l,45)a

0-3 LCP
C18:3co-3 0,07 (0,0 l)d 0,13 (0,09)d 0,25 (0,12)d 0,31 (0,16)d 0,38 (0,20)d 0,54 (0,30)d 0,37 (0,2l)d 0,55 (0,5 l)d
C18:4o-3 0,03 (0,02) 0,03 (0,03) 0,04 (0,03) 0,03 (0,04) 0,07 (0,06) 0,08 (0,06) 0,03 (0,03)d 0,06 (0,13)d
C20:3co-3 0,03 (0,02) 0,03 (0,03) 0,02 (0,02) 0,02 (0,02) 0,02 (0,03)a 0,03 (0,04)a 0,03 (0,03)d 0,07 (0,09)d
C20:5co-3 0,23 (0,12)a 0,25 (0,14)a 0,22 (0,11) 0,25 (0,19) 0,05 (0,05)a 0,06 (0,07)a 0,04 (0,05)d 0,07 (0 ,ll)d
C22:5oo-3 0,40 (0,18)d 0,60 (0,2 l)d 0,01 (0,02)b 0,02 (0,03)b 0,20 (0,10)a 0,16 (0,20)a 0,10(0,12) 0,13 (0,19)
C22:6co-3 2,53 (0,92)c 2,90 (0,72)c 0,44 (0,19) 0,46 (0,18) 0,36 (0,19)a 0,33 (0,23)a 0,50 (0,27)d 0,31 (0,38)d
Zcö-3 LC-PUFA 3,31 (l,10)d 3,78 (0,87)d 0,69 (0,27)a 0,76 (0,29)a 0,65 (0,31) 0,57 (0,37) 0,67 (0,28) 0,60 (0,47)

AA/DHGLA 3,24 (l,22)b 3,56 (1,16)b 9,75 (3,60) 9,30 (3,72) 3,23 (1,32) 3,37 (1,38) 3,61 (l,44)b 2,98 (2,77)b
GLA/LA 0,003 (0,002) 0,004 (0,003) 0,016 (0,009)b 0,013 (0,008)b 0,017 (0,010)a 0,020 (0,013)a 0,009 (0,008)d 0,023 (0,053)d

(a = p < 0.05; b = p < 0.01; c = p < 0.001; d = p < 0.0001; LC-PUFA: hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsav)
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6. táblázat. Elhízott, serdülőkorú gyermekek (n=121) inzulinérzékenységét kifejező értékek 

(orális glükóz tolerancia teszt során meghatározott éhomi inzulin, maximális inzulin és az 

inzulingörbe alatti terület nagysága) és a plazma delta-5 deszaturáz aktivitását mutató 

arány, az AA/DHGLA (arachidonsav/dihomo-gamma-linolénsav), a Cl 8:lt és a C16:0 

zsírsavak közötti lineáris korrelációs együtthatók

Foszfolipid Szterin
észter

Éhomi Max Terület Éhomi Max Terület
inzulin inzulin inzulin inzulin inzulin inzulin

AA/DHGLA -0,121 -0,168 -0,23 l a -0,21 la -0,259c -0,312a
Cl 8: lt 0,025 -0,203a -0,216a -0,094 -0,033 -0,048
C16:0 -0,114 -0,117 -0,094 0,101 -0,100 -0,061

Triglicerid Szabad
zsírsav

Éhomi Max Terület Éhomi Max Terület
inzulin inzulin inzulin inzulin inzulin inzulin

AADHGLA -0,180 ~-0,264b -0,325c -0,295b -0,33 l c -0,375°
Cl 8: lt 0,003 -0,035 -0,003 -0,249a -0,046 -0,018
C16:0 0,275c 0,264c 0,285c 0,166 0,120 0,159

(“ = p <0,05; b = p<0,01;° = p < 0,01;d = p <0,001)

7. táblázat. Parciális korrelációs koefficiens értékek (nemre, korra, testzsírtartalomra és 

nyugalmi energiafogyasztásra korrigálva) a plazma foszfolipid és szabad zsírsav lipidek és 

az inzulinérzékenység (oráüs glükóz tolerancia teszt során meghatározott éhomi inzulin, 

maximális inzulin és az inzulingörbe alatti terület nagysága) mutatói között, 121 elhízott 

serdülőkorú gyermek plazma mintáiban

Foszfolipid Szabad zsírsav
Éhomi
inzulin

Max
inzulin

Terület
inzuhn

Éhomi
inzulin

Max
inzulin

Terület
inzuhn

C18:2co-6 -0,149 -0,096 -0,096 -0,323b -0,302b -0,321b
C20:3g>-6 0,286b 0,329c 0,360° 0,246“ 0,156 0,139
(GLA+DHGLA)/LA 0,305b 0,304b 0,336° 0,490° 0,338c 0,385°
AADHGLA -0,186 -0,289b -0,31 l b -0,192 -0,214a -0,200

Szignifikancia jelöléseket lásd 5. táblázat

(GLA+DHGLA)/LA: a 6-6 deszaturáz enzim aktivitásának indirekt mutatója 

AADHGLA: a 5-5 deszaturáz enzim aktivitásának indirekt mutatója
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c) Következtetések

A csupán elhízott, de metabolikus kardiovaszkuláris komplikációktól még nem szenvedő 

gyermekek zsírsavellátottsága nem különbözik az egészséges kontrollokétól, illetve 

inzulinérzékenységük és zsírsavellátottságuk között sem mutatható ki kapcsolat. Az elhízás 

metabolikus szövődményeinek megjelenése után azonban nem csak a zsírsavak plazma 

értékeiben láthatunk eltérést, de az inzulinérzékenység és a zsírsavak között is kimutatható 

kapcsolat. Az elhízott serdülőkorú gyermekek zsírsavellátottságában látható eltérések 

feltehetően az elhízáshoz társuló rizikófaktorokkal hozhatók kapcsolatba, és nem magával 

az elhízással. A 121 fós elhízott és kontroll csoport zsírsavellátottsága között látható nem 

egyértelmű eltérések feltehetően annak a ténynek a következményei, hogy az elhízott 

gyermekek különböző számú rizikófaktorral rendelkeztek, metabolikusan különböző 

mértékben voltak érintettek.

Vizsgálatunkban arra nem derült fény, hogy a zsírsavellátottság megváltozása 

okozza-e a csökkent inzulinérzékenységet (pl.: membránok, receptorok szerkezeti 

módosítása következtében), vagy a hyperinzulinaemia befolyásolja a zsírsavak 

metabolizmusát. Az inzulin 5-6 deszaturáz enzimaktivitást fokozó hatása miatt logikusnak 

tűnik a hyperinzulinaemiások emelkedett delta-6 deszaturáz enzimaktivitása, amely 

hipotézist eredményeink is alátámasztják. Azonban valószínűleg számos más tényező is 

szerepet játszik még az inzulinrezisztencia és az eltérő zsírsavellátottság kialakításában. A 

kérdést tovább kell vizsgálni.
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V. ZSÍRSAVELLÁTOTTSÁG DIABETES MELLITUSBAN

L 1-es típusú diabetes mellitusban szenvedő gyermekek és fiatal felnőttek 

zsírsavellátottsága

A diabetes mellitusban kialakuló anyagcserezavar a lipid metabolizmus zavara is. A glükóz 

homeostasis szabályozásának szempontjából fontos összefüggés, hogy az AA 

metaboHtjainak specifikus szerepet tulajdonítanak az inzulin elválasztás membránon 

keresztüli szignalizációjában (Metz és mtsai, 1988).

A streptozocin vagy alloxan kiváltotta diabetes az inzulinhiányos diabetes mellitus 

egyik állatkísérletes modelljének tekinthető. A zsírsavak a diabetes pathofiziológiájában 

betöltött szerepére vonatkozó számos irodalmi adat származik ilyen módon diabetesessé 

tett állatok vizsgálatából. Diabeteses patkányok szívizmában (Gudbjamason és mtsai,

1987) , illetve májszövetében és veséjének kéregállományában (Ramsammy és mtsai, 1993) 

is szignifikánsan magasabb LA és szignifikánsan alacsonyabb AA értékeket találtak. 

Hasonló eltérést találtak streptozocinnal diabetesessé tett patkányok plazma foszfolipid és 

szterin észter lipidjeiben két-három héttel a diabetes kialakulása után (Dang és mtsai,

1988) . Az inzulin kezelés megkezdésének hatására a LA értékek normalizálódtak, azonban 

az AA értékek szignifikánsan alacsonyabbak maradtak.

Alloxan indukálta diabeteses patkányokban 13 napig tartó diabetes elegendő volt a 

szérum és a máj mikroszóma frakciójában a telített zsírsavértékek szignifikáns 

emelkedéséhez, illetve a szérum g>3 és co-6 és a máj co-6 LC-PUFA értékeinek 

szignifikáns csökkenéséhez (Mourek és mtsai, 1998). Mivel a delta-6 deszaturáz enzim 

aktivitása szabályozásának legfontosabb endokrin tényezője egyértelműen az inzulin 

(Brenner és mtsai, 1981; Brenner és mtsai, 1990), ezért az alacsonyabb szöveti AA érték 

diabetesben jól magyarázható az inzulinhiány okozta enzimaktivitás csökkenésével. Az 

inzulinhiánynak az enzimaktivitásra gyakorolt hatására utal az a megfigyelés, amikor egy
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kis számú diabeteses csoporton stabil izotóp technikával végzett human vizsgálatban az 

inzulin kezelés megkezdése a delta-5 deszaturáz enzim aktivitásának növekedésével is 

együtt járt (El Boustani és mtsai, 1989). Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az állatokban 

tett megfigyelések nem teljesen egyértelműek, például Kuwahara és mtsai (Kuwahara és 

mtsai, 1997) diabeteses patkányok szívizmában a kontroll állatokénál szignifikánsan 

magasabb DHA értékeket találtak szignifikánsan alacsonyabb AA értékek mellett.

Az inzulinhiányos diabetes mellitus és a plazma-, a vörösvértest membrán-, a 

vérlemezke- vagy a szöveti lipidek zsírsavösszetételének összefüggésére vonatkozó humán 

adatok sem egyértelműek. Diabeteses nők kis csoportjában (n = 13) végzett vizsgálat 

szerint a szérum szterin észter és foszfolipid frakciójában, valamint a vörösvértest 

membrán lipidekben szignifikánsan magasabb LA értékeket találtak a diabetesesekben, 

mint a kontrollokban (Tilvis és mtsai, 1985). Az AA érték csak a szérum fosztó lipidekben, 

míg a DHA értékei mind a plazma foszfolipidekben, mind a thrombocita lipidekben 

szignifikánsan alacsonyabbak voltak a beteg csoportban, mint az egészséges 

kontrollokban. Egy másik humán vizsgálatban diabeteses fiatal felnőttek kicsiny 

csoportjában (n = 9) írtak le szignifikánsan alacsonyabb vörösvértest membrán AA és 

DHA értékeket, míg a LA értékekben nem volt különbség a kontroll csoporttal 

összehasonlítva (Ruiz-Gutierrez és mtsai, 1993). Jones és mtsai (Jones és mtsai, 1983) 

diabeteses retinopathiában szenvedő (n = 10) és retinopathiától mentes (n = 10) középkorú 

férfiak thrombocita membránjainak zsírsavösszetételét vizsgálva szignifikánsan magasabb 

LA értékeket és alacsonyabb DHA értékeket találtak mindkét diabeteses csoportban az 

egészséges kontrollokhoz képest, ugyanakkor a két diabeteses csoport között nem láttak 

különbséget.

Vizsgálatunk célja volt meghatározni a klinikánk gondozásában álló 1-es típusú 

diabeteses gyermekek, illetve fiatal felnőttek szérum lipidjeinek a zsírsavösszetételét, és
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összehasonlítani a kontroll csoportok zsírsavszintjeivel, továbbá összevetni a nemzetközi 

irodalom ebben a tárgyban közölt eredményeivel.

a) A vizsgált diabeteses betegek

Gyermek diabeteses csoport

Rendszeres kontroll vizsgálatra érkező, panaszmentes 1-es típusú diabeteses gyermekek 

közül 12 fiú és 28 leány vénás vérmintájából határoztuk meg a plazma és vörösvértest 

membrán zsírsavösszetételét. Életkoruk 12,0 (3,9) [átlag (SD)] év volt, a vizsgálat idejében 

6,3 (3,5) évig voltak klinikailag manifeszt diabeteses állapotban. A diabetes mellitus késői 

szövődményei közül retinopathia, szív- és érrendszeri betegség, hypertonia nem fordult 

elő, azonban 2 beteg esetében már a mikro albuminuria megjelent. Társuló betegségek 

közül 2 esetben manifeszt hyperthyreosis, egy esetben endomízium ellenes antitest 

pozitivitás és mérsékelt TSH emelkedés, illetve egy betegnél manifeszt cöliákia fordult elő. 

A vizsgált gyermekek közül kettőnek hyperkoleszterinémiája, kettőnek 

hypertrigliceridémiája és kettőnek bakteriuriája volt a vérvétel idején. A diabeteses 

kontroll minőségét mutató HgbAlc érték 9,24 (2,29) % volt. Egészségesnek mondható, 

azonban valamilyen panasz (pl.: visszatérő hasi fájdalom, ismétlődő húgyúti infekció), 

vagy diagnosztikus vizsgálat (pl.: veseszcintigráfia) miatt klinikai felvételre kerülő 18 

fiútól és 22 leánytól (akiknél akut infekció nem zajlott) szintén vénás vért vettünk a 

zsírsavösszetétel meghatározásának céljából. Ez a kontroll csoport a diabeteses csoporttal 

összevetve azonos korú volt, életkoruk 12,4 (3,5) év, HgbAlc értékük 5,29 (0,47) % volt.

Fiatal felnőtt diabeteses csoport

A régebb óta gondozás alatt álló, és a 18 életévet betöltő 1-es típusú diabeteses betegeink 

közül 19 férfi és 15 nő plazma és vörösvértest membrán zsírsavösszetételét határoztuk
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meg. Életkoruk 21,8 (3,1) [átlag (SD)] év, klinikailag manifeszt diabetesben eltöltött 

életéveik száma 11,37 (5,80) év volt, míg a HgbAlc érték a gyermek diabeteses csoporthoz 

képest valamivel kedvezőbb 8,86 (2,77) % értéket mutatott. A diabetes mellitus késői 

szövődményei közül kezdődő retinopathia (2 beteg), mikroalbuminuria (2 beteg) és 

hypertonia (2 beteg) fordult elő. Társuló betegségek közül egy Basedow kóros és egy 

emelkedett anti-tireoidea peroxidáz értékkel rendelkező beteg volt. A vérvétel idején 3 

esetben bakteriuriát, 5 esetben hyperkoleszterinémiát és egy esetben hypertrigliceridémiát 

találtunk. Egészséges, a diabeteses fiatal felnőtt csoporttal hasonló korú 34 

orvostanhallgató vénás vérmintájából határoztuk meg a kontroll csoport 

zsírsavösszetételét. Életkoruk 22,4 (1,5) év volt. A 17 férfi és 17 nő átlagos HgbAlc értéke 

4,76 (0,44) %-nak adódott.

b) Eredmények, értékelés

Gyermek diabeteses csoport

A diabeteses és kontroll gyermekek antropometriai adatai között szignifikáns különbség 

nem volt, azonban a HgbAlc és a szérum koleszterin szint szignifikánsan magasabb volt a 

beteg csoportban (a vizsgálatban szerepelt még: vérkép, szérum triglicerid, foszfor, 

kreatinin).

Az EFA közül a LA értékek a foszfolipid, a szterin észter és a szabad zsírsav 

frakciókban, míg az ALA értékek a foszfolipid és a szabad zsírsav lipidekben 

szignifikánsan magasabbak voltak diabetesesekben, mint a kontrollokban (8. ábra). Az LC- 

PLTFA közül az AA értékek mind a 4 frakcióban, a DHA értékek pedig a foszfolipid, a 

triglicerid és a szterin észter lipidekben szignifikánsan alacsonyabbak voltak a diabeteses 

gyermekekben, mint az egészséges kontroliokban (8. ábra). Míg az co-6 metabolitok közül
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| l .  típusú diabetes mellitus ^S ISSB íkontro ll
8. ábra. Az 1-es típusú diabetes mellitusban szenvedő (n=40) és egészséges kontroll (n=40) 
gyermekek szérum lipidjeinek zsírsavösszetétele [médián (Q3-Q1)], PL=foszfolipid, 
STE=szterin észter, TG=triglicerid, FFA=szabad zsírsav

H l-e s  típusú diabetes mellitus kontroll
9. ábra. Az 1-es típusú diabetes mellitusban szenvedő (n=40) és egészséges kontroll (n=40) 
gyermekek vörösvértest membrán lipidjeinek zsírsavösszetétele [médián (Q3-Q1)], P O  
foszfatidilkolin, PE=foszfatidiletanolamin
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a DHGLA a kontrollok foszfolipid és szterin észter frakciójában mért szignifikánsan 

magasabb szintje a diabetesesek delta-6 deszaturáz enzim csökkent aktivitásának 

tulajdonítható, addig az g>-3 EPA szignifikánsan magasabb triglicerid és szabad zsírsav 

értékei a kontroll csoportban inkább a diabetesesek delta-5 deszaturáz csökkent 

aktivitásával hozhatóak összefüggésbe.

A vörösvértest membránban meghatározott LA a foszfatidilkolin és a 

foszfatidiletanolamin lipidekben is, míg az ALA a foszfatidilkolin lipidffakcióban volt 

szignifikánsan magasabb a diabeteses csoportban, mint a kontroliokban (9. ábra). A hosszú 

szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak közül a DHA értéke volt szignifikánsan 

alacsonyabb a diabeteses gyermekek vörösvértest membrán foszfatidiletanolamin 

lipidjeiben, mint a kontroll gyermekekben (9. ábra)

Fiatal felnőtt diabeteses csoport

A diabeteses és a kontroll csoport antropometriai adatai nem különböztek szignifikánsan. 

A vérkép, a szérum koleszterin, triglicerid, foszfor és kreatinin értékek közül csak annyi 

említhető, hogy szignifikánsan alacsonyabb, de a normális tartományban levő 

trombocitaszám volt a diabeteseseknél, mint a kontroll csoportnál.

A 34 fos, átlagosan közel 14 éve diabeteses betegcsoportunk plazma és vörösvértest 

membrán zsírsavösszetétele több szempontból eltért az irodalmi adatok alapján várhatótól. 

A szterin észter LA ugyan szignifikánsan magasabb volt a diabetesesekben (10. ábra), mint 

az egészségesekben, azonban a foszfatidilkolin LA a kontrallokban mutatott szignifikánsan 

magasabb értékeket (11. ábra). Az ALA értékekben statisztikailag jelentős különbséget 

nem láttunk. Az irodalmi adatoknak megfelelően a szterin észter, a triglicerid, a 

foszfatidilkolin és a foszfatidiletanolamin lipidek DHA tartalma szignifikánsan 

alacsonyabb volt diabetesesekben, mint az egészséges kontrollokban. Ezzel szemben a
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10. ábra. Az 1-es típusú diabetes mellitusban szenvedő (n=34) és egészséges kontroll 
(n=34) fiatal felnőttek szérum lipidjeinek zsírsavösszetétele [médián (Q3-Q1)], 
PL=foszfo lipid, STE^szterin észter, TG=triglicerid

1-es típusú diabetes mellitus kontroll

11. ábra. Az 1-es típusú diabetes mellitusban szenvedő (n=34) és egészséges kontroll 
(n=34) fiatal felnőttek vörösvértest membrán lipidjeinek zsírsavösszetétele [médián (Q3- 
Ql)] PC= foszfatidilkolin, PE=foszfatidiletanolamin
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foszfolipid és a foszfatidilkolin lipidfrakciók AA tartalma a diabeteses csoportban 

volt szignifikánsan magasabb (10. 11. ábra).

Felmerült a kérdés, hogy mivel magyarázható a fiatal felnőtt korra kialakuló, az 

egészségesekéhez közelebb álló zsírsavprofil. A gyermek és a felnőtt diabeteses csoport 

zsírsavstátuszát összehasonlítva azt tapasztaltuk, hogy a mindössze átlagosan 6,3 éves 

klinikailag manifeszt diabeteses állapotban a foszfolipid és a szterin észter LA és a szterin 

észter ALA értékei szignifikánsan magasabbak, míg a triglicerid AA és mindhárom 

lipidífakció DHA értékei szignifikánsan alacsonyabbak voltak a hosszabb, csaknem 14 

évig tartó diabeteses állapotban kialakult zsírsavszintekkel összehasonlítva (12. ábra).

^gyerm ekek ;■■=-$==■£ -  fiatal felnőttek

12. ábra. Az 1-es típusú diabeteses gyermekek (n=40) és fiatal felnőttek (n=34) plazma 

foszfolipid (PL), szterin észter (STE) és triglicerid (TG) zsírsavértékeinek összehasonlítása 

[médián (Q3-Q1)]
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Néhány vizsgálati eredmény arra utal, hogy a diabeteses kontroll minőségét tükröző 

glikált hemoglobin és fruktózamin értékek és a zsírsavszintek diabetesben megfigyelt 

eltérései között összefüggés van. A vörösvértest membrán DHA tartalma (Ruiz-Gutierrez 

és mtsai, 1993), illetve a thrombocita membrán AA tartalma (Jones és mtsai, 1983) és a 

glikált hemoglobin értékek között fordított korrelációt írtak le. Más vizsgálatok szerint 

pedig a diabeteses kontroll minőségének javulása a plazma- és a vörösvértest membrán 

lipidek AA tartalmának növekedésével jár együtt (Tilvis és mtsai, 1993). A fiatal 

felnőttekben végzett vizsgálatunkban a foszfolipid, a szterin észter és a triglicerid AA, 

illetve az összes szérumfrakció DHGLA tartalma és a HgbAlc értékek között szignifikáns 

negatív korrelációt találtunk (8. táblázat). Ugyanakkor a szterin észter LA értékei és a 

HgbAlc között szignifikáns pozitív korreláció

8. táblázat. Az 1-es típusú diabetes mellhúsban szenvedő fiatal felnőttek (n=34) HgbAlc és 

a plazma zsírsavértékei közötti korrelációs együtthatók

Foszfolipid Szterin észter Triglicerid Szabad zsírsav

Linolsav 0,25 0,446a 0,092 0,173

Dihomo-y-linolénsav -0,513b -0,591c -0,367a -0,376a

Arachidonsav -0,420a -0,435a -0,380a -0,080

Összes n-6 LC-PUFA -0,468b -0,457a -0,405a 0,180

Szignifikancia jelöléseket lásd: 2. táblázat, LC-PUFA = hosszú szénláncú, többszörösen 

telítetlen zsírsav

volt észlelhető. Diabeteses gyermekekben nem láttunk szignifikáns korrelációt a HgbAlc 

és a zsírsavértékek között.

Felmerül a kérdés, hogy vajon az étrend zsírsavösszetételének megváltoztatásával 

befolyásolni lehet-e a diabeteses szervezet plazma- és szöveti zsírsav státuszát, és ezen
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keresztül esetleg enyhíteni a diabeteses anyagcserezavar súlyosságát. Számos kísérletben 

vizsgálták a zsírsavháztartás diabeteshez társuló zavarának korrekcióját a zsírbevitel 

minőségének módosítása útján. A vizsgálatok túlnyomó többségében nem látták az étrendi 

zsírsavösszetétel módosításának a cukorháztartás jellemzőire gyakorolt hatását (Barcelly és 

mtsai, 1990; Sohal és mtsai, 1992; Gerbi és mtsai, 1999). Az étrend módosított 

zsírsavösszetételének azonban kedvező hatását írták le a diabeteshez társuló egyes 

szövődmények alakulására. A LA-ban és a y-linolénsavban (C18:3co-6, GLA) gazdag 

étrend mellett a proteinuria, a glomeruláris sclerosis és a tubuláris funkciózavar javulását 

látták diabeteses patkányokban (Barcelly és mtsai, 1990). Ugyancsak állatkísérletben, co-3 

LC-PUFA-ban gazdag étrend mellett az izomszövet kórosan emelkedett PGE2 és PGF201 

szintézisének mérséklődéséről és az inzulin mediálta glükóz transzport fokozódásáról 

(Sohal és mtsai, 1992), illetve a perifériás idegek vezetési sebességének és a Na+/K+- 

ÁTPáz aktivitásának egymással szoros korrelációban megfigyelhető javulásáról (Gerbi és 

mtsai, 1999) számoltak be. A diabeteses gyermekekben talált a kontrollokénál 

szignifikánsan alacsonyabb DHGLA értékek az étrend GLA-val viszonylag nagy 

mennyiségben történő kiegészítésének hatására szignifikánsan emelkedtek, ugyanakkor a 

szignifikánsan magasabb PGE2 koncentrációk csökkentek (Arisaka és mtsai, 1986).

c) Következtetések

Gyermek diabeteses csoport

Vizsgálatunk eredménye is azt a megfigyelést támasztja alá, miszerint a diabeteses 

gyermekekben kialakuló alacsonyabb LC-PUFA értékek a centrális inzulinhiány okozta 

csökkent delta-6 és/vagy delta-5 deszaturáz enzim aktivitás következményei lehetnek. A 

magasabb EFA értékek részben a diabeteses diéta eredményeként bevitt exogén
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zsírsavtöbbletből adódhatnak, részben a delta-6 deszaturáz csökkent enzimaktivitásának 

következtében a fel nem használt szubsztrát mennyiségét tükrözhetik.

Az élettaninál rosszabb LC-PUFA ellátottság a membránfunkció különböző 

zavaraival hozható összefüggésbe állatkísérletekben és humán vizsgálatokban egyaránt; a 

membráníimkció zavara pedig hozzájárulhat a diabeteses szövődmények kialakulásához. A 

gyermeki szervezetnek a felnőtt szervezetnél nagyobb az LC-PUFA igénye, és feltételezik, 

hogy az AA a növekedésben is szerepet játszhat. Következésképpen, az 1-es típusú 

diabeteshez társuló esetleges LC-PUFA hiányállapot addicionális tényező lehet a nem 

optimális anyagcsere helyzetű diabeteses gyermekek növekedési zavarának kialakulásában 

is.

Felnőtt diabeteses csoport

Vizsgálati eredményeink szerint elképzelhető, hogy a diabeteshez társuló lipidanyagcserét 

érintő metabolikus változások nem a diabetes előrehaladtával súlyosbodnak, hanem a 

kezelés minőségével állnak kapcsolatban. Mivel a felnőtt diabeteses csoport glikált 

hemoglobin szintje kedvezőbb képet mutatott, mint a gyermek diabeteseseké, így a 

felnőtteknél látott zsírsavszintek feltehetően a diabetes kedvezőbb anyagcserehelyzetével 

magyarázhatóak.

Néhány állatkísérletes vizsgálat eredményei felvetik a táplálék LC-PUFA-val való 

kiegészítésének mind a diabeteses anyagcsere helyzetre, mind pedig a diabeteses 

szövődmények megelőzésére gyakorolt kedvező hatását. A humán adatok hiánya és az 

állatkísérletes vizsgálatok sokszor nem egyértelmű eredményei miatt azonban a táplálék 

zsírsavösszetétele módosításának diabetes mellhúsban való terápiás alkalmazásához még 

további vizsgálatokra van szükség.
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VI. A VIZSGÁLATOK ŰJ EREDMÉNYEI

1. Az osztrák és a magyar újszülöttek köldökzsinór vénás vér foszfolipidjeinek 

zsírsavösszetételében a hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak értékei nem 

különböztek lényegesen, azonban az élettanilag kedvezőtlen hatásúnak tartott transz 

izomér zsírsavak szignifikánsan magasabb értéket mutattak a magyar újszülöttekben, mint 

az osztrákokéban.

2. Az irodalomban először mutattunk rá arra az összefüggésre, hogy egészséges, időre 

született újszülöttekben a plazma transz zsírsavtartalma a hosszú szénláncú, többszörösen 

telítetlen zsírsavak értékeivel szignifikáns fordított korrelációban van.

3. A hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak aránya a tápszerrel táplált 

egészséges csecsemők plazmalipidjeiben még átlagosan 9 hónapos életkorban is 

szignifikánsan eltér a szoptatott csecsemők élettani értékeitől.

4. A kombinált módon, azaz anyatejjel és tápszerrel is táplált egészséges csecsemők 

zsírsavellátottsága szignifikánsan különbözik a kizárólag anyatejjel táplált csecsemők 

zsírsavellátottságától, azonban nem különbözik lényegesen a kizárólag tápszerrel táplált 

csecsemők plazma zsírsavértékeitől.

5. A metabolikus kardiovaszkuláris szindróma rizikófaktoraival egyáltalán nem rendelkező 

elhízott serdülőkorú gyermekek plazmalipidjeinek a zsírsavösszetétele nem különbözik 

lényegesen az egészséges, normális testsúlyú kontroll gyermekek plazmalipidjeinek

zsírsavösszetételétől.
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6. A metabolikusan különböző mértékben érintett serdülőkorú elhízott gyermekek 

plazmalipidjeinek zsírsavösszetétele és inzulinérzékenysége között szignifikáns kapcsolat 

van.

7. Az 1-es típusú diabetes mellhúsban szenvedő betegek plazmalipidjei 

zsírsavösszetételének az egészségesek plazmalipidjei zsírsavösszetételétől való eltérése 

feltehetően nem csupán a betegség fennállásának időtartamával van összefüggésben, 

hanem a betegség kezelésének hatékonyságával is.
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VII. AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLÁSA

1. A megfelelő minőségű és összetételű táplálkozás népegészségügyi probléma. A terhes és 

a szoptató anyák étrendjének minősége különösen nagy fontosságú, hiszen a magzatok és a 

szoptatott csecsemők tápanyagfelvételét a placentán keresztül és az anyatej révén ők 

biztosítják. A korábbi nemzetközi irodalmi adatok azt mutatták, hogy hazánkban a 

szoptatott csecsemők dokozahexénsav ellátottsága más országokéhoz képest lényegesen 

rosszabb. Saját eredményeink azt mutatják, hogy a magzat dokozahexénsav ellátottsága 

rosszabb Magyarországon, mint számos már európai országban. Ennek alapján célszerűnek 

tűnik a magyar várandós és szoptató anyák étrendjének hosszú szénláncú, többszörösen 

telítetlen zsírsavakat, különösen dokozahexénsavat tartalmazó táplálékokkal való bővítése. 

A gyakorlatban ez elsősorban hal és hal eredetű élelmiszerek gyakoribb fogyasztását 

jelenti. Részben az értekezésben tárgyalt vizsgálatok publikálásának is köszönhető, hogy a 

Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikája lehetőséget kapott az EU 5. 

keretprogramban lezajló olyan vizsgálatban való részvételre, amely a várandós anyák 

étrendjének dokozahexénsawal történő kiegészítésének a hatását tanulmányozza.

2. A magzati zsírsavellátottságot tükröző köldökzsinórvér lipidekben meghatározott, az 

osztrák mintákéval szembeni a magyar mintákban magasabbnak bizonyult transz zsírsav 

tartalma, valamint a transz zsírsavak és a hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen 

zsírsavak között észlelt fordított összefüggés alapján célszerű a várandós anyák transz 

zsírsavbevitelét csökkenteni.

3. A csecsemőtáplálás vizsgált típusai közül zsírsavellátottság szempontjából a legalább 5 

hónapig tartó kizárólag anyatejjel történő táplálás bizonyult a legkedvezőbb hatásúnak.
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Természetesen az ennél rövidebb ideig tartó szoptatásnak lehetnek egyéb táplálkozásbeli, 

pszichológiai, immunológiai, stb. kedvező hatásai, azonban a zsírsavellátottság 

szemszögéből a rövid ideig tartó szoptatásnak nincs kimutatható kedvező hatása.

4. Az elhízott serdülőkorú gyermekek plazmalipidjeinek zsírsavösszetételében látható 

eltérések feltehetően az elhízáshoz társuló rizikófaktorokkal hozhatók kapcsolatba, és nem 

magával az elhízással. A csökkent inzulinérzékenységet mutató elhízott gyermekekben 

fokozott a zsírsavak metabolizmusa zavarának kockázata. A hosszú szénláncú, 

többszörösen telítetlen zsírsavak az élettanitól eltérő értékei további rizikófaktorként 

szerepelhetnek az elhízást kísérő szövődmények kialakulásában.

5. Az 1-es típusú diabetes mellhúsban szenvedő gyermekek és fiatal felnőttek 

zsírsavellátottsága eltér az egészséges, hasonló korú gyermekek és felnőttek 

zsírsavellátottságától: diabeteses csoportban szignifikánsan magasabb az esszenciális 

zsírsavak, és alacsonyabb a hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak értéke, 

mint az egészségesekben. Ennek alapján felmerül az 1-es típusú diabetesesekben a táplálék 

hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmazó élelmiszerekkel való 

bővítése. Ugyanakkor a nagyobb mennyiségű esszenciális zsírsavfelvétel várhatóan nem 

javít a zsírsavellátottság zavarán.

6. A zsírsavellátottságnak az 1-es típusú diabetes mellhúsra jellemző zavara a diabetes 

kezelés minőségével is összefüggésbe hozható, ugyanis a diabeteses kontroll minőségét 

tükröző glikált hemoglobin és a zsírsavértékek között szignifikáns összefüggések 

figyelhetők meg.
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