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Az értekezésben tárgyalt zsírsavak rövidítései 
n-6 zsírsavak: 

C18:2n-6:  linolsav (LA) 

C18:3n-6:  γ-linolénsav (GLA) 

C20:2n-6:  eikozadiénsav 

C20:3n-6:  dihomo-γ-linolénsav (DHGLA) 

C20:4n-6:  arachidonsav (AA) 

C22:4n-6:   cervonsav 

C22:5n-6:   dokozapenténsav 

n-3 zsírsavak: 

C18:3n-3:  α-linolénsav (ALA) 

C18:4n-3:  oktatetratriénsav 

C20:4n-3:  eikozatriénsav 

C20:5n-3:  eikozapenténsav (EPA) 

C22:5n-3:  dokozapenténsav (DPA) 

C22:6n-3:  dokozahexénsav (DHA) 

transz zsírsavak: 

C16:1n-7t:  transz hexadecénsav 

C18:1n-7/9t: transz oktadecénsav 

C18:2n-6tt: transz oktadekadiénsav 

A zsírsavak elnevezésének bonyolultsága miatt, a könnyebb 

érthetőség kedvéért a zsírsavakat az értekezésben a kémiai képlettel 

nevezem meg. 
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Az értekezésben használt egyéb rövidítések 
DKA:   diabéteszes ketoacidózis 

EFA:   essential fatty acid (esszenciális zsírsav) 

IQR:   interquartile range (interkvartilis távolság) 

LCPUFA:  long-chain polyunsaturated fatty acid (hosszú szénláncú, 

többszörösen telítetlen zsírsav) 

NEFA:  non-esterified fatty acid (szabad zsírsav) 

PC:   phosphatidylcholine (foszfatidilkolin) 

PE:   phosphatidylethanolamine (foszfatidiletanolamin) 

PL:   phospholipid (foszfolipid) 

PUFA:  polyunsaturated fatty acid (többszörösen telítetlen 

zsírsav) 

Q1:   1. quartile (1. kvartilis, 1. negyedelőpont) 

Q3:   3. quartile (3. kvartilis, 3. negyedelőpont) 

SD:   standard deviation (standard deviáció) 

STE:   sterol esther (szterinészter) 

TG:   triacyl-glycerol (triacil-glicerin) 
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1. Bevezetés 
A hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak (long chain 

polyunsaturated fatty acid, LCPUFA) fontos szerepet játszanak az 

emberi szervezetben, a sejtmembránok felépítésében, azok 

fluiditásának a kialakításában. A legfontosabbak ezek közül az n-3 

esszenciális zsírsav, a C18:3n-3 (α-linolénsav) és az n-6 esszenciális 

zsírsav, a C18:2n-6 (linolsav) valamint a belőlük képződő két 

legfontosabb metabolit, a C22:6n-3 (dokozahexénsav) és a C20:4n-6 

(arachidonsav). A C22:6n-3 és C20:4n-6 igen fontos szerepet játszik 

az idegrendszer perinatális érésében, valamint prosztaglandinok, 

tromboxánok, leukotriének és eikozanoidok előanyagai.  

1.1 Biokémiai sajátosságok 
Az élettanilag legfontosabb többszörösen telítetlen zsírsavak 

(polyunsaturated fatty acid, PUFA) a 2-6 kettős kötést tartalmazó 18, 

20 vagy 22 szénatomot tartalmazó zsírsavak. A molekula metil végén 

elhelyezkedő szénatomot omega szénatomnak nevezzük. Az első 

kettős kötésnek az omega szénatomtól való távolsága alapján 

megkülönböztetünk omega-3, omega-6 és omega-9 csoportba tartozó 

zsírsavakat. A zsírsavak rövid képletében a C betű után a 

szénatomszámot tüntetjük fel, majd a kettőspont után a kettős kötések 

számát, végül az ω-x vagy n-x formulával a metilcsoporthoz 

legközelebb eső kettős kötés helyét. Például a linolsav rövid képlete: 

C18:2n-6, ami azt jelenti, hogy 18 szénatomot és 2 kettős kötést 

tartalmaz, valamint az n-6 csoportba tartozik, tehát a 6-7 szénatomok 

között található az első kettős kötés a metilcsoporttól számítva. 

Az emberi szervezet nem rendelkezik azokkal az enzimekkel, 

amelyek n-3 és n-6 pozícióban kettős kötést hoznak létre, tehát az 

esszenciális zsírsavakat (essential fatty acid, EFA), így az n-3 

esszenciális zsírsavat, a C18:3n-3-t és az n-6 esszenciális zsírsavat, a 

C18:2n-6-t a táplálékunkkal kell fedezni. Ezek az esszenciális 

zsírsavak nagy mennyiségben elsősorban növényi táplálékokban 
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találhatóak. A legfontosabb zsírsavak térbeli szerkezetei az 1. ábrán 

láthatóak. 

 

   

   
1. Linolsav (C18:2n-6, LA)* 
2. Arachidonsav (C20:4n-6, AA)** 
3. α-linolénsav (C18:3n-3, ALA)** 
4. Eikozapenténsav (C20:5n-3, EPA)** 
5. Dokozahexénsav (C22:6n-3, DHA)** 
* : (http://www.lansbury.bwh.harvard.edu) 
** : (http://www.zephyr.meteo.mcgill.ca)  
1. ábra: A legfontosabb zsírsavak térbeli szerkezete 
 

Az esszenciális n-6 zsírsavból, a C18:2n-6-ból Δ-6 

deszaturációval C18:3n-6 (γ-linolénsav), majd lánchosszabbodással 

C20:3n-6 (dihomo-γ-linolénsav) keletkezik. Egy Δ-5 deszaturációs 

lépéssel a C20:3n-6-ból C20:4n-6-tá alakul át (2. ábra). 

Az n-3 esszenciális zsírsav, a C18:3n-3 metabolizmusa kissé 

bonyolultabb, itt már nem csak lánchosszabbodás és telítetlen kötések 

kialakulása zajlik, hanem β-oxidáció is (2. ábra). A C18:3n-3-ból 

lánchosszabbodással, valamint egy Δ-5 és egy Δ-6 deszaturációs 

lépéssel C20:5n-3 (eikozapenténsav) keletkezik, ami elongáció, Δ-6 

deszaturáció és β-oxidáció után C22:6n-3-má alakul. 

Mindkét csoport metabolizmusában ugyanazok az enzimek 

vesznek részt, mégsem tud a két csoport átalakulni egymásba, mivel a 

3. 2. 

5. 4. 

1. 
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molekula csak a karboxilcsoport felől aktiválódhat. A metabolizmus 

során az elongáció gyorsan végbemegy, míg a deszaturációs lépések 

lassabban, így ezek a lépések határozzák meg a metabolizmus 

gyorsaságát (rate limiting step). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www lpi.oregonstate.edu alapján magyarra fordítva 
2. ábra: Az n-3 és n-6 zsírsavak metabolizmusa 
 

A PUFA-k a természetben túlnyomó többségben cisz 

izomerként fordulnak elő, míg a transz zsírsavak a természetben a 

kérődző állatok előgyomrában zajló erjedés során keletkeznek, illetve 

az élelmiszeripari tevékenység során a növényi olajok 

n-6 zsírsavak n-3 zsírsavak 

Linolsav (C18:2n-6) 

γ-linolénsav (C18:3n-6) 

Δ-6 deszaturáció 

C18:4n-3 

Elongáció 

α-linolénsav (C18:3n-3) 

Dihomo-γ-linolénsav 
(C20:3n-6) C20:4n-3 

Δ-5 deszaturáció 

Arachidonsav (C20:4n-6) Eikozapenténsav (C20:5n-3) 

Elongáció 

Eikozanoidok

Eikozanoidok 
Leukotrién 4-csoport 

Prosztaglandin E2 
Tromboxán A2 

Δ-6 deszaturáció 

C24:5n-3 

C24:6n-3 

Dokozahexénsav (C22:6n-3) 

β-oxidáció 

Eikozanoidok 
Leukotrién 5-csoport 

Prosztaglandin E3 
Tromboxán A3 
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olvadáspontjának növelésére alkalmazott hidrogénezés alatt, ugyanis 

az eljárás során kialakuló kettős kötések nagyobb része transz 

konfigurációjú. A cisz kettős kötés megtöri a molekula síkját a térben, 

míg a transz izomerek, a telített zsírsavakhoz hasonlóan a térben 

lineáris elrendeződést mutatnak (3. ábra). Ezen térszerkezeti 

különbségből adódhat eltérő élettani hatásuk is: a transz zsírsavak a 

telített zsírsavakéhoz hasonló, míg a cisz izomerek élettanilag 

kedvezőbb hatással rendelkeznek. A cisz és transz izomerek 

ugyanazokat az enzimeket használják fel metabolizmusuk során, így a 

transz zsírsavak megzavarhatják az élettanilag fontos n-3 és n-6 

zsírsavak metabolizmusát. 

 
1. Elaidinsav (transz oktadecénsav, C18:1n-9t)* 
2. Olajsav (cisz oktadecénsav, C18:1n-9)* 
3. Sztearinsav (oktadekánsav, C18:0)* 
* : http://www.people.umass.edu/kthesis/tfa.htm 
3. ábra: A cisz és transz izomerek közötti szerkezeti különbség 

1. 2. 3. 
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1.2 Élettani sajátosságok 
A hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak fontos 

alkotórészei a sejtmembránoknak, valamint számos másodlagos 

hírvívő molekula előanyagai is. A sejtmembránok fluiditásában is 

fontos szerepet játszanak: a sok telített zsírsavat és koleszterint 

tartalmazó membránok rigidebbek, míg a telítetlen zsírsavak 

megnövelik a sejtmembánok fluiditását, és ezen keresztül a receptorok 

mennyiségét, valamint a receptoroknak a szubsztrátokhoz (hormonok, 

növekedési faktorok, egyéb fehérjék) való affinitását is (Das, Curr 

Pharmacol Biotechnol, 2006). Az n-6 zsírsavakból, főként a  

C20:4n-6-ból elsősorban proinflammatórikus hatású prosztaglandinok, 

tromboxánok, leukotriének keletkeznek, míg az n-3 zsírsavak, így 

elsősorban a C20:5n-3 és a C22:6n-3 antiinflammatórikus hatású 

eikozanoidok előanyagai. 

A C18:2n-6 fontos szerepet tölt be az epidermális vízáteresztő-

képesség szabályozásában (Koletzko, J Mammary Gland Biol 

Neoplasia, 1999), így akadályozva meg a túlzott vízveszteséget, 

valamint az epidermisz károsodását (Yen, Ann Allergy Asthma 

Immunol, 2008). Egy másik fontos élettani szerepe, hogy csökkenti a 

szérum összes koleszterin szintjét (Nikkari, Am J Clin Nutr, 1983) és 

az LDL-koleszterinszintet. Az ateroszklerózisban szenvedő betegek 

szérumában alacsonyabbak a C18:2n-6 értékek, mint az 

egészségesekben, ezért ezen esszenciális zsírsavnak az 

érelmeszesedéssel szembeni protektív hatása feltételezhető (Landgraf-

Leurs, Diabetes, 1990). 

A C18:3n-6, mely legnagyobb mennyiségben a borágó- (20-

26%), a feketeribizli- (15-18%) és a ligetszépe olajban (8-12%) 

található meg (Kapoor, Curr Pharmacol Biotechnol, 2006), fontos 

antiinflammatórikus hatásokkal rendelkezik, így szerepet játszhat 

különböző gyulladással járó betegségek megelőzésében és 

kezelésében, mint például a reumás artritis, pszoriázis, atópiás 
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dermatitisz (Kapoor, Curr Pharm Biotechnol, 2006). A C18:3n-6 

szupplementáció egy állatkísérletben szignifikánsan csökkentette a 

szérum triacil-glicerin és VLDL-koleszterinszintet, a HDL-

koleszterinszintet pedig megemelte (Dasgupta, J Oleo Sci, 2007), míg 

egy humán vizsgálatban az LDL-koleszterinszint csökkenéséről 

számoltak be (Tahvonen, J Nutr Biochem, 2005). 

A C20:4n-6 értéke alacsonyabb bizonyos gyulladással járó 

kórképekben, mint az asztma (Leichsenring, Pediatr Allergy Immunol, 

1995), ekcéma (Manku, Br J Dermatol, 1984), míg például a Crohn 

betegségben (Trebble, Aliment Pharmacol Ther, 2003) magasabbnak 

bizonyult a betegek plazmájában, mint az egészséges kontrollokéban. 

Egy állatkísérletben a C18:3n-3 a szérum és a máj triacil-

glicerin-szintjét csökkentette, míg a szérum HDL-koleszterinszintjét 

megemelte (Murano, J Oleo Sci, 2007). 

A C20:4n-6 és a C22:6n-3 fontos szerepet játszik az 

idegrendszer és a látásélesség perinatális fejlődésében. A C22:6n-3 a 

domináns zsírsav a szürkeállományt és a retinát felépítő zsírsavak 

között (Horrocks, Pharmacol Res, 1999). Bár az irodalmi adatok 

ellentmondóak, egyes vizsgálatokban pozitív összefüggést találtak a 

születéskori C22:6n-3 ellátottság és a jobb mentális fejlődés között 

(Williams, Am J Clin Nutr, 2001; Helland, Pediatrics, 2003; 

Bouwstra, Pediatr Res, 2006).  

A C20:5n-3-t és C22:6n-3-t nagy mennyiségben tartalmazó 

tengeri halak fogyasztása fontos a felnőttkorban is különböző 

neuropszichiátriai megbetegedések kialakulásának a megelőzésére: 

véd a korai és késői makuladegeneráció kialakulásától (Chua, Arch 

Ophthalmol, 2006), csökkenti a demencia (Schaefer, Arch Neurol, 

2006) és az Alzheimer-kór (Morris, Arch Neurol, 2003; Schaefer, 

Arch Neurol, 2006) kialakulásának esélyét, valamint kedvező lehet 

bipoláris depresszióban (Noaghiul, Am J Psychiatry, 2003) és a 

figyelemhiányos hiperaktivitás zavarban (Sorgi, Nutr J, 2007) is. Ezek 

a zsírsavak a szív- és érrendszeri megbetegedésekben is szerepet 



 12

játszanak: a C20:5n-3 és a C22:6n-3 szupplementáció emeli a HDL-

koleszterin, míg csökkenti a triacil-glicerin-szintet (Laidlaw, Am J 

Clin Nutr, 2003), csökkenti az ateroszklerózis progresszióját (Erkkilä, 

Am J Clin Nutr, 2004), a koronáriabetegség (Oomen, Am J 

Epidemiol, 2000; Hu, JAMA, 2002; Hu, Circulation, 2003; 

Mozaffarian, Circulation, 2005; Iso, Circulation, 2006), a 

pitvarfibrilláció (Mozaffarian, Circulation, 2004), a szívinfarktus 

(Yuan, Am J Epidemiol, 2001) és a hirtelen szívhalál kockázatát 

(Albert, JAMA, 1998), valamint a sztroke kialakulásának esélyét (Iso, 

JAMA, 2001; He, JAMA, 2002; Mozaffarian, Arch Intern Med, 

2005). 

Egy longitudinális, megfigyelésen alapuló tanulmányban a 

halolaj szupplementáció csökkentette a szigetsejtellenes antitestek 

kialakulását az arra genetikusan hajlamos gyermekekben (Norris, 

JAMA, 2007). Egyes gyulladással járó megbetegedések 

kialakulásában, illetve kezelésében is szerepet játszhatnak az n-3 

zsírsavak, mint például az allergiás rhinitisz (Hoff, Eur J Clin Nutr, 

2005) és a Crohn-betegség (Belluzzi, N Eng J Med, 1996). 

Egyes adatok szerint bizonyos daganatok, így a mellrák (Gago-

Dominguez, Br J Cancer, 2003; Wakai, Cancer Sci, 2005; Shannon, 

Am J Clin Nutr, 2007), a prosztatadaganat (Leitzmann, Am J Clin 

Nutr, 2004), a vesecarcinoma (Wolk, JAMA, 2006), és a 

vastagbéldaganat (Theodoratou, Am J Epidemiol, 2007; Hall, Cancer 

Epidemiol Biomarkers Prev, 2007) kialakulása ellen védhet az n-3 

zsírsavakat tartalmazó halak fogyasztása, valamint a cachexia 

kialakulását is késleltetheti (Ramos, J Am Coll Surg, 2004; 

Goncalves, Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2005; Colomer, Br J 

Nutr, 2007). 

A transz zsírsavak megemelik a szérum lipoprotein(a), LDL-

koleszterin, triacil-glicerin (Katan, Annu Rev Nutr, 1995) és összes 

koleszterin szintjét (Louheranta, Metabolism, 1999), valamint 

szignifikánsan csökkentik a HDL-koleszterinszintet (Louheranta, 
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Metabolism, 1999; Dyerberg, Eur J Clin Nutr, 2004; Sun, Circulation, 

2007), ezáltal megnövelik a kardiovaszkuláris megbetegedések 

kockázatát (Sun, Circulation, 2007). Egy tanulmányban a primér 

szívleállás, valamint a vörösvértestek transz zsírsavtartalma közötti 

összefüggésről számoltak be (Lemaitre, Circulation, 2002). 

Összefüggésbe hozták a transz zsírsavakat a szisztémás gyulladás 

emelkedett markereivel is, mint például az emelkedett tumor-nekrózis 

faktor (TNF) aktivitással, a magasabb interleukin-6 (Il-6) és C-reaktív 

protein (CRP) szinttel, valamint az endotélfunkció károsodásával 

(Mozaffarian, Atheroscler Suppl, 2006). 

Egy állatkísérletben a transz zsírsavat tartalmazó diéta 

magasabb plazmainzulin értékeket és a zsírsejtek csökkent 

inzulinszenzitivitását eredményezte (Ibrahim, Metabolism, 2005). 

A transz izomér zsírsavak esetleg szerepet játszhatnak az epekő 

(Tsai, Arch Intern Med, 2005), a prosztata- (Chavarro, Cancer 

Epidemiol Biomarkers Prev, 2008) és vastagbéldaganatok 

kialakulásában (Theodoratou, Am J Epidemiol, 2007) is. 

1.3 Diétás vonatkozások 
Az n-3 esszenciális zsírsavat, a C18:3n-3-ot és az n-6 esszenciális 

zsírsavat, a C18:2n-6-ot az emberi szervezet nem képes szintetizálni, 

így ezeket a zsírsavakat a táplálkozásunkkal kell fedezni. Ezek a 

zsírsavak nagyobb mennyiségben a növényi táplálékokban találhatóak 

meg, így például a növények leveleiben, illetve a különböző növényi 

olajokban. A C18:3n-3 legnagyobb mennyiségben a lenmagolajban 

fordul elő (1. táblázat), de jelentősebb mennyiségben van még jelen a 

kendermagolajban, a dióolajban és a repceolajban (Beare-Rogers, 

Pure Appl Chem, 2001). A C18:2n-6 legnagyobb arányban a 

kankalinolajban (Udo Erasmus: Fats that Heal Fats that Kill) és 

szőlőmagolajban található, de az emberi táplálkozásban legfontosabb 

forrásai a napraforgóolaj, kukoricaolaj és tökmagolaj (2. táblázat). A 

növényi táplálékokhoz képest elenyésző mennyiségben tartalmaznak 
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az állati eredetű élelmiszerek n-3 esszenciális zsírsavakat, a nyúl- és 

szarvashúsban az összes zsírsav kb. 3-5%-a a C18:3n-3 (2. táblázat). 

Az állati eredetű élelmiszerek viszont gazdag n-6 esszenciális 

zsírsavforrásnak tekinthetőek, elsősorban a csirke- és pulykahús 

tartalmaz sok C18:2n-6-ot (2. táblázat). 

A legfontosabb n-6 metabolit, a C20:4n-6 legfontosabb forrása 

a növényevő állatok húsa (Beare-Rogers, Pure Appl Chem, 2001). A 

legnagyobb mennyiségben a disznómáj, valamint a szarvasmarhaszív 

és -máj (2. táblázat) tartalmazza a C20:4n-6-ot. A tengeri vörös algák 

igen gazdag C20:4n-6 (13,6-44,2 tömeg%) és C20:5n-3 (5,19-37,06 

tömeg%) források (Chen, Mar Biotechnol 2002). A C22:6n-3 nagyobb 

mennyiségben a tengeri eredetű élelmiszerekben, így a tengeri 

halakban található meg. A halak C22:6n-3 tartalmát jelentősen 

befolyásolja a hal fajtája, élőhelye (a hideg tengerekben élő halakban 

a legmagasabb) a kifogás időpontja és helye (Racine, Curr Opin Clin 

Nutr Metab Care, 2007). A legmagasabb C22:6n-3 tartalommal az 

óriás laposhal (25,4%), a tengeri sügér (19,5%), a tonhal (18,3%) és a 

szardínia (9,8-12,5%) rendelkezik (Racine, Curr Opin Clin Nutr 

Metab Care, 2007), bár jelentősebb mennyiségben tartalmazza a 

szarvasmarhamáj is (2. táblázat), valamint 1-2% mennyiségben egyéb 

állatok belsőségeiben is megtalálható. Az emberekben és az 

állatokban a C20:4n-6 és a C22:6n-3 az esszenciális zsírsavakból 

szintetizálódik, de megnőtt igény, mint például a várandósság ideje 

alatt és az újszülöttkorban a fejlődő idegrendszer érésekor ezt az 

igényt az endogén szintézis nem képes fedezni, ezért ezeket a 

zsírsavakat részben kívülről, a táplálkozásunkkal kell biztosítanunk. 
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1. táblázat: Néhány növényi eredetű olaj zsírsavtartalma (az összes zsírsav 
tömegszázalékában kifejezve) 
 

 C18:1n-9 C18:2n-6 C18:3n-3 

Búzacsíraolaj* 14,6 54,8§ 6,96§ 

Canolaolaj# 54 30 7 

Dióolaj* 22,2 52,9 10,4 

Földimogyoróolaj* 36,4-67,1 14,0-43,0 < 0,1 

Gyapotmagolaj* 14,7-21,7 46,7-58,2 < 0,4 

Kankalinolaj# 11 81 - 

Kendermagolaj# 12 60 20 

Kókuszolaj# 6 3 - 

Kukoricaolaj* 20,2-42,2 39,4-65,6 0,5-1,5 

Lenmagolaj* 13-29 17-30 47-55 

Mákolaj* 19,7 62,4 - 

Mandulaolaj* 69,6 17,4 - 

Mogyoróolaj* 77,8 10,1 - 

Napraforgóolaj* 19,6-45,3 39,8-65,7 0,2 

Olívaolaj* 56,0-83,0 3,5-20,0 0,0-1,5 

Pálmaolaj* 36-44 6,5-12 < 0,5 

Repceolaj* 8-60 11-23 5-13 

Szezámolaj* 35,9-42,3 41,5-47,9 0,3-0,4 

Szójaolaj# 26 50 7 

Szőlőmagolaj* 12-28 58-78 < 1,0 

Tökmagolaj# 34 42-57 0-15 

Zabkorpa* 36,5 40,9 1,9 

*: Beare-Rogers J és mtsai (Pure Appl Chem, 73: 685-744, 2001) alapján 
magyarra fordítva 
#: Udo Erasmus: Fats that Heal Fats that Kill című könyve alapján magyarra 
fordítva 
§: Piros színnel a C18:2n-6-ot, zölddel a C18:3n-3-at jelentősebb arányban 
tartalmazó ételek zsírsavtartalmát emeltem ki. 
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2. táblázat: Néhány állati eredetű élelmiszer zsírsavtartalma (az összes 
zsírsav tömegszázalékában kifejezve)* 
 

 C18:1n-9 C18:2n-6 C18:3n-3 C20:4n-6 C22:6n-3 

Bárányhús 47,1 6,2 0,7 0,7 - 

Bárányvese 25,5 9,7 3,4§ 6,4 1,5§ 

Borjúhús 44,1 9,4 0,6 2,3 - 

Borjúvese 26,0 13,4 1,7 7,8§ 0,7 
Csirkehús (bőr 
nélkül) 34,7 26,5§ 1,1 1,7 0,6 

Csirkehús bőrrel 36,7 21,2 0,9 0,9 0,3 

Csirkemáj 28,7 14,0 0,3 4,2 2,0 

Disznómáj 19,1 13,6 1,3 17,2 1,0 

Disznószív 27,5 23,3 2,6 8,1 - 
Kacsahús (bőr 
nélkül) 34,8 13,9 1,5 - - 

Kacsahús bőrrel 43,9 12,8 1,1 - - 
Libahús (bőr 
nélkül) 37,2 10,8 1,4 - - 

Libahús bőrrel 48,5 10,2 0,9 - - 

Nyúlhús 30,2 20,2 5,2 - - 
Pulykahús (bőr 
nélkül) 20,7 26,3 1,0 5,1 1,0 

Pulykahús bőrrel 30,4 24,2 1,3 2,3 0,5 

Szarvashús 30,2 14,6 3,3 4,7 - 

Szarvasmarhamáj 16,6 12,4 - 8,0 6,9 

Szarvasmarhaszív 24,4 20,9 0,5 10,5 - 

Szarvasmarhazsír 45,8 3,2 0,4 0,5 - 

Tyúktojás 44,1 13,4 - 1,0 - 

*: Beare-Rogers J és mtsai (Pure Appl Chem, 73:685-744; 2001) alapján 
magyarra fordítva 
§: Piros színnel a C18:2n-6-ot, zölddel a C18:3n-3-at, narancssárgával a 
C20:4n-6-ot és kékkel a C22:6n-3-at jelentősebb arányban tartalmazó ételek 
zsírsavtartalmát emeltem ki. 
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A transz zsírsavak a természetben a kérődző állatok 

előgyomrában zajló erjedés során keletkeznek. Számos egyéb transz 

izomér mellett túlnyomórészt transz konfigurációjú vakcénsav 

(C18:1n-7t) keletkezik. Ezek a zsírsavak a kérődző állatok húsával 

valamint a tejjel bejutnak az emberi szervezetbe. Ez az állati eredetű 

transz zsírsavexpozíció nehezen kiküszöbölhető, azonban általában az 

összes transz zsírsavbevitel mindössze 20%-ára tehető (Koletzko, Clin 

Nutr, 1997). Nagyobb jelentősége van viszont a hidrogénezett növényi 

olajok felhasználásával készült ételek fogyasztásának, ugyanis az ipari 

hidrogénezés során kialakuló kettős kötések egy része transz 

konfigurációjú. A sok telítetlen zsírsavat tartalmazó növényi 

olajokhoz képest a hidrogénezett olajokat tartalmazó termékek 

olvadáspontja megnő (szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotúak), 

ezáltal jobb a termék oxidációval szembeni ellenállóképessége, így az 

íz és egyéb tulajdonságok stabilitása is megnő, az ilyen eljárással 

készült termékek szobahőmérsékleten jól tárolhatóak.  

Egy vizsgálatban 14 különböző nyugat-európai országban 

tanulmányozták a transz zsírsavbevitelt (Hulshof, Eur J Clin Nutr, 

1999). A legalacsonyabb transz zsírsavfogyasztás Görögországban 

volt kimutatható (nők: 1,7 g/nap; férfiak: 1,2 g/nap), míg a legtöbb 

transz zsírsavat az Izlandon élők fogyasztották (nők: 4,1 g/nap; 

férfiak: 6,7 g/nap) Egy kutatócsoport (Stender, Atheroscler Suppl, 

2006) 26 különböző országban vásárolt hasábburgonya, csibefalat 

(chicken nuggets), mikrohullámú sütőben készíthető pattogatott 

kukorica, keksz, készsütemény és nápolyi zsírsavösszetételét vizsgálta 

meg. A hasábburgonyából és csibefalatból álló menü transz 

zsírsavtartalma a McDonald's éttermeiben a kevesebb mint 1 

grammtól (Koppenhága és Peking) a 10 grammig (New York) 

változott, míg ezek az értékek a KFC éttermekben a kevesebb mint 1 

grammtól (Wiesbaden, Németország) a 24 grammig (Magyarország) 

változtak (4. ábra). A boltban kapható kekszek, készsütemények és 

nápolyik zsírsavösszetételét megvizsgálva, a termékek 3%-a 
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tartalmazott 10 grammnál több transz zsírsavat, míg a termékek 12%-

ában volt 5 grammnál több transz izomer. A legnagyobb transz 

zsírsavforrást a kelet-európai (Csehország, Lengyelország, Bulgária, 

Magyarország) valamint az amerikai termékek jelentették. A 

mikrohullámú sütőben készíthető pattogatott kukoricák 

zsírsavösszetételét összehasonlítva a legmagasabb transz értéket (14 

gramm) a Portugáliában, az Egyesült Államokban, Franciaországban 

és Spanyolországban kapható termékek mutatták. A megvizsgált 87 

termék 29%-a tartalmazott több mint 10 gramm transz zsírsavat (100 

gramm termékben). A nagy mennyiségű transz zsírsavat tartalmazó 

étrend (egy nagy adag gyorséttermi hasábburgonya és csibefalat, 100 

gramm keksz/sütemény/nápolyi és 100 gramm mikrohullámú sütőben 

készíthető pattogatott kukorica) a kelet-európai országokban 

(Magyarország, Csehország, Lengyelország, Bulgária) mutatta a 

legmagasabb transz zsírsav értékeket, míg Dániában 2005 óta a transz 

zsírsavbevitele szinte elenyészőnek mondható (5. ábra). 

A transz zsírsavak kedvezőtlen élettani hatásai miatt több 

országban megpróbálják szabályozni a diétás bevitelt. Egyes 

országokban (USA, Kanada) az ételek cimkéjén kötelező feltüntetni a 

transz zsírsavtartalmat. Az intézkedés kedvező hatásáról már 

közlemény is született: a kanadai anyatejmintákban csökkent a transz 

zsírsavak mennyisége (Friesen, J Nutr, 2006). Dániában 2004 óta a 

gyárilag előállított transz zsírsavak mennyisége nem haladhatja meg a 

2%-ot az olajakban és az azzal készült ételekben (Astrup, Atheroscler 

Suppl, 2006; Leth, Atheroscler Suppl, 2006; Eckel, Circulation, 2007). 

Hollandiában is 2004 óta szabályozzák a transz zsírsavak mennyiségét 

a gyorséttermi ételekben és a sütőipari termékekben (Katan, 

Atheroscler Suppl, 2006). New York városában 22000 étteremben a 

felszolgált ételek adagjában nem lehet 0,5 g-nál több transz zsírsav 

(Okie, N Engl J Med, 2007). 
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4. ábra: Az iparilag előállított transz zsírsavak mennyisége a McDonald's és 
KFC gyorséttermek ételeiben különböző országokban. A zárójelben szereplő 
számok a transz zsírsavaknak az összes zsírsav mennyiségéhez viszonyított 
arányát fejezik ki a hasábburgonyában és a csibefalatokban (Stender S és 
mtsai, Atheroscler Suppl, 7: 47-52; 2006). 
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5. ábra: A gyorséttermi menüből, kekszekből/ süteményekből/ nápolyikból és 
mikrohullámú sütőben készíthető pattogatott kukoricából álló "magas transz 
menü" az egyes országokban. A zárójelben szereplő számok a transz 
zsírsavaknak az összes zsírsav mennyiségéhez viszonyított arányát fejezik ki 
kekszekben/ süteményekben/ nápolyikban és mikrohullámú sütőben 
készíthető pattogatott kukoricában (Stender S és mtsai, Atheroscler Suppl, 7: 
47-52; 2006). 
 

Az ember táplálkozási szokásai az életmód változásával 

fokozatosan átalakultak (6. ábra). A vadászó-gyűjtögető életmódot a 

mostaninál alacsonyabb összes zsírbevitel, valamint kis mennyiségű, 

de nagyjából egyenlő arányú n-3 és n-6 zsírsavbevitel jellemezte. Már 

a mezőgazdaság megjelenésével eltolódott kissé a zsírsavak 

bevitelének aránya: megnőtt a telített zsírsavak bevitele. A 

legnagyobb változást a táplálkozási szokásainkban azonban az 

iparosodás megjelenése okozta. Csaknem megkétszereződött az összes 

zsírsav bevitele (6. ábra) és jelentősen átalakult a bevitt zsírsavak 

egymáshoz viszonyított aránya is. Tovább emelkedett a telített 

zsírsavak bevitele, valamint elkezdett emelkedni az n-6 zsírsavak 

fogyasztása is a növényi olajok ipari használatával, ugyanakkor az n-3 

zsírsavak bevitele fokozatosan csökkent. Az addig elenyésző 

mennyiségben fogyasztott transz zsírsavak bevitele ugrásszerűen 

megnőtt az új, ipari technikák megjelenésével, a növényi olajok 

részleges hidrogénezésével (Simopoulos, Am J Clin Nutr, 1991). 
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6. ábra: Az összes zsír és a különböző zsírsavcsaládok relatív arányának 
hipotetikus ábrázolása az emberi táplálkozásban a jelenleg is vadászó, 
gyűjtögető életmódot folytató populációk keresztmetszeti analízisei és 
longitudinális megfigyelések extrapolált adatai alapján (Simopoulos AP, Am J 
Clin Nutr, 70S: 560-9S, 1999). 
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2. Kérdésfelvetés 
Vizsgálataink alapvető célja az esszenciális zsírsavak és LCPUFA 

metabolitjaik a transz izomér zsírsavakkal való esetleges 

összefüggésének a tanulmányozása volt. A számunkra legizgalmasabb 

perinatális időszakra vonatkozó vizsgálatokat azonban célszerűen meg 

kellett előzniük a zsírsavháztartás szempontjából jóval stabilabb 

későbbi életkorra vonatkozó adatgyűjtésnek. Ezért első lépésként 

megvizsgáltuk a plazma és a vörösvértestmembrán lipidek 

zsírsavösszetételét diabéteszes gyermekekben és fiatal felnőttekben. 

Ezt követték vizsgálataink a transz zsírsavak és az LCPUFA-

ellátottság a perinatális időszakban észlelhető összefüggésére 

vonatkozóan. A munka alapvetően három témakört ölel fel: 

1.) A szénhidrátanyagcsere akut és krónikus zavarának hatása a 

zsírsavmetabolizmusra. Mivel a transz zsírsavaknak a többszörösen 

telítetlen zsírsavakkal való összefüggéséről az irodalmi adatok 

ellentmondóak, ezért először megvizsgáltuk a lehetséges hatást fiatal 

diabéteszes felnőttekben és kontrollokban. Másrészt célul tűztük ki, 

hogy a klinikára diabéteszes ketoacidózis miatt beutalt betegek 

plazmájának a zsírsavösszetételét hasonlítsuk össze a kezelés 

megkezdésekor és a ketoacidózis rendeződésekor. 

2.) Transz zsírsavak és LCPUFA várandós anyákban és 

újszülöttjeikben: multicentrikus európai vizsgálat. Mivel az LCPUFA 

igen fontos szerepet tölt be az idegrendszer perinatális fejlődésében, 

ezért célunk volt megvizsgálni, vajon a transz zsírsavaknak van-e 

valamilyen összefüggése az LCPUFA-ellátottsággal a várandósság 

ideje alatt anyákban, valamint születéskor az újszülöttben. Mivel a 

feltételezett összefüggést az anyai étrend alapvetően befolyásolhatja, 

ezért kihasználtuk azt a lehetőséget, hogy a kérdést az EU tudományos 

kutatási keretprogramjai támogatásával nemcsak magyar, de német és 

spanyol várandós anyákban is tanulmányozhattuk. 
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3.) Transz zsírsavak a szoptatás ideje alatt. Az anyatej 

zsírsavösszetétele, a csecsemő vérének zsírsavösszetétele és a 

csecsemő neurológiai fejlődése közötti összefüggést számos 

tanulmány vizsgálta, de az anyatej transz zsírsavtartalmát eddig 

csupán néhány, zömében kis elemszámú tanulmányban vizsgálták. Ezt 

az összefüggést szintén nemzetközi együttműködésben 

tanulmányoztuk, egy nagy elemszámú születési kohortot nyomon 

követve a szoptatás hatodik hetében, valamint a hatodik hónapjában. 
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3. Módszerek 

3.1 Analitikai módszerek 
Kutatócsoportunk a müncheni Ludwig-Maximilians Universität, Dr. 

von Haunerschen Kinderspital, Labor für Stoffwechsel und 

Ernährung, valamint a Danone Research, Center for Specialised 

Nutrition, Friedrichsdorf kutatólaboratóriumaival tart fennt több, mint 

10 éves szoros kapcsolatot.  

Plazmafeldolgozási módszerünket a müncheni kutatólaboratórium 

plazmafeldolgozási módszerével (Geppert, Lipids, 2005) hasonlítottuk 

össze, azonos plazmaminta feldolgozásakor a két kutatócsoport által 

meghatározott plazma foszfolipid és triacil-glicerin zsírsavösszetétele 

jó egyezést mutatott. Humán plazmakeverékből 10-10 párhuzamos, 

100 μl plazmából kiindulva meghatároztuk a zsírsavösszetételt, 

melyből a két legfontosabb zsírsav adatait az alábbiakban tüntetem fel. 

A plazma foszfolipid frakcióban a C22:6n-3 értékei 1,391±0,001 

szemben 1,392±0,002 [tömeg%, átlag±SD; magyar szemben német] 

voltak, míg a C20:4n-6 értékei 5,576±0,059 szemben 5,568±0,051-

nak adódtak. A plazma triacil-glicerin frakcióban a C22:6n-3 értékei 

0,073±0,010 szemben 0,071±0,009 voltak, míg a C20:4n-6 értékei 

0,428±0,014 szemben 0,436±0,013-nek adódtak. 

 

3.1.1 A plazmaminták feldolgozása 

A zsírsavanalízishez használt vérmintákat antikoagulánsként 2 mg/ml 

EDTA-t tartalmazó kémcsőbe vettük le. A mintákat 3000 RPM 

fordulatszámon 10 percig centrifugáltuk, majd a plazmát Eppendorf-

csőben -80°C-on tároltuk a felhasználásig. Az analízishez a lipideket 

100 μl plazmából 3 ml kloroform és 1 ml metanol keverékével 

intenzív keveréssel vontuk ki a felolvasztást követően. Az így kapott 

elegyet 10 percig 3000 RPM-en centrifugáltuk. A plazmából 

kicsapódó fehérjék a fázishatáron helyezkedtek el, míg a lipideket 

tartalmazó kloroform az alsó fázisban. Az alsó kloroformos fázist a 
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fázishatárig leszívtuk, 4 ml-es üvegcsébe tettük és a szerves oldószert 

nitrogén gáz alatt elpárologtattuk. 100 μl négyes, metanolban oldott 

keverék-standardot adtunk minden üvegcséhez, amely 

dipentadekanoilt (foszfolipid, PL), koleszterin-pentadekanoátot 

(szterinészter, STE), 1,2,3 tripentadecanoil-glicerolt (triacil-glicerin, 

TG) és pentadekánsavat (szabad zsírsav, NEFA) tartalmazott 

zsírsavanként 378,5 μmol/l koncentrációban. Hozzáadtunk még 70 μl 

kloroformot, mellyel az üveg falára felrakódott zsírokat leoldottuk. Az 

üvegcse tartalmát vékonyréteg kromatográfiás un. félmagas, 20*10 

cm-es  250µm rétegvastagságú szilikagél borítású üveglemezre vittük. 

A vékonyréteg kromatográfiához hexán:dietil-éter:kloroform:ecetsav 

= 21:6:3:1 arányú oldószerelegyet használtunk. A sávokat 

diklorofluoreszceinnel festettük meg, mely UV fény alatt láthatóvá 

teszi az elkülönült frakciókat (7. ábra). 

 
7. ábra: A plazmafrakciók elhelyezkedése a félmagas szilikagél lemezen 
futtatás és diklorofluoreszceinnel való festés után 
 

A futtatás után a frakciókat a lemezről lekapartuk, és fénytől 

védő barna üvegcsékbe tettük. A transzészterifikálás során a 

zsírsavakat leválasztottuk az észterpartnerről és az összes zsírsavból 

metil-észtert képeztünk. A lemezről lekapart mintákhoz 800 μl 3N 

sósavas metanol keveréket adtunk, majd az üvegcséket lezártuk és 45 

percre 84°C-os termosztátba tettük. Kihűlés után 700 μl hexánt 

mértünk rá, majd a mintát vortexszel összekevertük, a felső fázist 

leszívtuk, majd nitrogén gázzal bepároltuk. Ezután 70 μl hexánnal 

„felvettük” és ampulláztuk. A zsírsav metilészterek meghatározásához 

TG 

PL

STE

FFA
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Finnigan 9001 gázkromatográfot alkalmaztunk H2 vivőgázzal, FID 

detektorral, hőgradienssel, Agilent J&W Scientific DB-23 kapilláris 

oszloppal, melynek belső átmérője 0,250 mm, hossza 60 m, 

filmvastagsága 0,25 µm, valamennyi, a statisztikában megjelenő 

zsírsavmetilészter talpponti elválasztása szerint. A mennyiségi 

meghatározás a szokásos módon, a csúcs alatti terület integrálása 

alapján történt, Labquest 6.4 szoftverrel, a reszponz faktorok gyári 

zsírsavmetilészter-keverék standardokkal (NUCHECK GLC 463 és 

SUPELCO FAME 37) való beállítása után, zsírsavanként. (8. ábra). 

 
8. ábra: A szabad zsírsav frakció jellegzetes kromatogrammja 
 

3.1.2 A vörösvértestek feldolgozása 

A vörösvértest masszát centrifugálást követően, a plazma eltávolítása 

után izotóniás sóoldattal háromszor átmostuk. A mosás után a 

vörösvértest masszát 1 ml desztillált vízzel, szobahőmérsékleten 

hemolizáltuk. A hemolizátumhoz 0,5% BHT-t (butilált hidroxitoluol, 

gyökfogó) tartalmazó jéghideg izopropil-alkoholt adtunk. A mintákat 

további feldolgozásig -80°C-on tároltuk. A vörösvértest mintákból a 

felolvasztás után a lipideket a plazmaminták feldolgozásánál leírt 

módon vontuk ki. A nitrogén alatt bepárolt 4 ml-es üvegcsébe 100 ml 

metanol-piridin elegyében oldott foszfatidilkolin-dipentadekanoilt 
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(PC) és foszfatidiletanolamin diheptadekanoilt (PE) zsírsavanként 

378,5 μmol/l koncentrációban tartalmazó kettős standardot, valamint 

70 µl kloroformot mértünk. A zsírokat az üvegcse faláról leoldottuk, 

majd vékonyréteg kromatográfiás félmagas szilikagél bevonatú 

üveglemezre vittük. A mintákat először hexán:dietil-

éter:kloroform:ecetsav = 21:6:3:1 arányú oldószerelegyben futtatuk 

meg, ez eltávolítja a többszörös mosás után esetlegesen a vörösvértest 

felszínéhez tapadt plazmalipideket, majd ezt követően 

kloroform:metanol:víz = 65:25:4 arányú oldószereleggyel a 

vörösvértest-membrán lipideket szétválasztottuk. A minták további 

feldolgozása és kromatográfiás értékelése a plazmamintáknál leírt 

módon történt. 

3.1.3 Az anyatejminták feldolgozása 

Az anyatejmintákat feldolgozásig -80ºC-on tároltuk. A tejmintákat 

40ºC-os termoblokkban felolvasztottuk, majd a felolvadt tejeket 

egyenként kb. 30 másodpercig vortexeltük, miközben többször erősen 

összeráztuk. A mintából kapilláris csőbe felszívtunk, majd 5 percig 

kapilláris centrifugában centrifugáltuk. Az 5 perc eltelte után 

megmértük a zsír és az összes tej arányát. A krematokritot és az 

anyatej zsírtartalmát az alábbi képletek segítségével számoltuk ki: 

Krematokrit: tejzsír*100/összes tej 

Zsír (g/dl): (krematokrit-0,59)/1,46 

Ha a tejminta krematokrit értéke 2% felett volt, az alábbi képlet 

alapján hígítottuk: 

((krematokrit*10)-10)*10 

A hígítandó tejekhez 60ºC-os izotóniás sóoldatot adtunk, utána kb. 10 

másodpercig vortexeltük. A higított, valamint a 2%-os krematokrit 

alatti, nem hígítandó tejeket 4 ml-es kiscsövekbe pipettáztuk. A 

kiscsövekben lévő tejekhez 100 µl pentadekánsav (1 mmol/l) 

standardot, 1 ml sósavas metanolt valamint 150 µl acetil-kloridot 

adtunk. A tejmintákat 84ºC-on 45 percig forraltuk, majd kihűlés után 
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600 µl hexánt adtunk hozzá. Vortexelés után a felső, hexános fázist 2 

ml-es kiscsövekbe pipettáztuk, majd a plazmamintáknál leírt módon 

történt meg a minták kromatográfiás értékelése. 

3.2 Statisztikai értékelés 
Az adatok statisztikai értékeléséhez Windows SPSS 11.5 programot 

használtunk. A diabéteszes fiatalok és kontrollok antropometriai 

értékei közötti statisztikai különbséget kétmintás Student t-próbával, 

míg a zsírsavadatok közötti különbségeket Mann-Whitney teszttel 

számoltuk ki (4.2 fejezet). Az azonos csoport két különböző időben 

mért antropometriai értékeinek összehasonlításához egymintás 

Student t-próbát használtunk, míg a zsírsavadatok összehasonlítását 

Wilcoxon teszttel végeztük (4.3.1 és 4.3.2 fejezet). A transz zsírsavak 

és a cisz izomerek közötti korrelációk kiszámításához a Spearman 

lineáris korrelációt használtuk (4.2, 4.3 és 4.4 fejezet). 

A három különböző európai nemzet várandós anyáinak 

antropometriai adatait kétmintás Student t-próbával hasonlítottunk 

össze, míg a vörösvértest transz zsírsavtartalma közötti különbségeket 

varianciaanalízist követő Mann-Whitney teszttel határoztuk meg. A 

transz zsírsavak és az n-3, valamint n-6 PUFA közötti 

összefüggésekhez a Spearman lineáris korrelációt használtuk (5.2 és 

5.3 fejezet). 

A szoptató anyák négy alcsoportja antropometriai adatai közötti 

különbségeket Wilcoxon teszttel, míg az iskolázottság közötti 

különbségeket Chi2 teszttel határoztuk meg. A transz zsírsavak és az 

n-3, valamint n-6 PUFA közötti összefüggésekhez szintén a Spearman 

lineáris korrelációt használtuk (6.2 és 6.3 fejezet). Ezt követően, hogy 

a nemzetiség és a születési hely esetleges zavaró hatását kizárjuk, a 

kapott eredményeket korrigáltuk ezekre a faktorokra, és parciális 

korrelációt használtunk. 
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4. Cisz és transz izomér telítetlen zsírsavak 
diabétesz mellituszban 

4.1 Irodalmi háttér 
Régóta ismert, hogy a diabétesz mellitusz nemcsak a cukorháztartás, 

de a zsíranyagcsere zavarával is jár. A diabétesz a szervezet élettani 

működésére gyakorolt hatásait jól tanulmányozhatjuk állatkísérletes 

modellek segítségével. A diabétesz két klasszikus kísérletes 

állatmodellje a streptozotocinnal illetve az alloxánnal indukált 

diabéteszes egér vagy patkány. 

Shin és mtsai (Shin, Diab Res Clin Pract, 1995) 

streptozotocinnal indukált diabéteszes patkány májának mikroszóma 

frakciójában, valamint a vörösvértest membránlipidekben 

szignifikánsan magasabb C18:2n-6, valamint szignifikánsan 

alacsonyabb C20:4n-6 és C22:6n-3 értékeket találtak mint a 

kontrollokban. Inzulin hatására a máj mikroszómafrakciójában a 

C18:2n-6 értékei szignifikánsan csökkentek, míg a belőle képződő 

C20:4n-6 értékei szignifikánsan emelkedtek. A Δ-6 deszaturáz 

aktivitás a diabéteszes patkányokban a kontrollokhoz képest 

alacsonyabb volt (68%), míg inzulin hatására megemelkedett (119%). 

Egy másik kutatócsoport (Ghebremeskel, Comp Biochem Physiol Part 

C, 2002) stretozotocinnal indukált diabéteszt vemhes nőstény 

patkányokban, majd 16 nap múlva vizsgálta a máj TG és NEFA 

frakcióinak zsírsavösszetételét. Az előző vizsgálattal ellentétben itt a 

májsejtek mindkét lipidfrakciójában szignifikánsan magasabb  

C18:2n-6, C20:4n-6, C18:3n-3 és C22:6n-3 értékeket találtak a 

diabéteszes patkányokban mint a kontrollokban. 

Dang és mtsai (Dang, Metabolism, 1988) stretozotocinnal 

indukált diabéteszes állatmodellben vizsgálták a rövid és a hosszú 

ideje fennálló diabétesz hatásait. A rövid ideje tartó diabéteszben 

szenvedő patkányokban szignifikánsan magasabb C18:2n-6 értékeket 

találtak a plazmafrakciókban, míg a belőle képződő legfontosabb 
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metabolit, a C20:4n-6 értékei szignifikánsan alacsonyabbak voltak. A 

hosszú ideje fennálló diabétesz hasonló hatását figyelték meg a 

zsírsavháztartásra: a C18:2n-6 értékei szignifikánsan magasabbnak, 

míg a C20:4n-6 értékei szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyultak a 

trombocitákban és az aortafalban egyaránt. Inzulinkezelés hatására a 

Δ-6 és Δ-9 deszaturázok aktivitásának túlkorrekcióját figyelték meg (a 

C18:2n-6 értékei a kontrollnál szignifikánsan alacsonyabbak, míg a 

C18:1n-9 értékei magasabbak lettek). Több tanulmány is alacsonyabb 

Δ-5 és Δ-6 deszaturáz aktivitást talált a vizsgált állatmodellekben 

(Holman, Proc Natl Acad Sci USA 1983; Ramsammy, Lipids 1993; 

Shin, Diab Res Clin Pract, 1995), míg inzulinkezelés hatására az 

enzimek aktivitása normalizálódott és eltűntek a diabéteszes és 

kontroll csoport közötti zsírsavösszetételi különbségek (Mercuri, 

Lipids, 1967; Shin, Diab Res Clin Pract, 1995). Az eddigi 

állatkísérletek eredményei alapján Brenner (Brenner, Prostaglandins 

Leukot Essent Fatty Acids, 2003) megállapította, hogy mind a Δ-5, 

mind a Δ-6 deszaturáz enzimek legfontosabb hormonális aktivátora az 

inzulin, míg más hormonok (glukagon, adrenalin, glükokortikoidok, 

mineralokortikoidok) vagy csökkentik ezen két deszaturáz enzim 

aktivitását vagy nincs hatásuk (progeszteron). 

A humán vizsgálatok eredményei kevésbé egyértelműek, sok 

ellentmondó eredményt találtunk. Egyes tanulmányokban 

szignifikánsan magasabb C18:2n-6 értékeket találtak (Jones, Br Med J 

(Clin Res Ed), 1983; Tilvis, J Clin Endocrinol Metab, 1985; Decsi, 

Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2002), míg mások nem 

találtak szignifikáns különbséget (Arisaka, J Ped Gastroent Nutr, 

1986; Ruiz-Gutierrez, Diabetologia, 1993; Seigneur, Diabet Res Clin 

Pract 1994) 1-es típusú diabéteszesek és a kontrollok között. 

Ugyanakkor a legtöbb tanulmány szignifikánsan alacsonyabb  

C20:4n-6 (Jones Br Med J (Clin Res Ed) 1983; Taylor, Clin Chem 

1987; Baldini, Diabetes, 1989; Ruiz-Gutierrez, Diabetologia, 1993; 

Decsi, Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2002) és C22:6n-3 
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értékeket (Tilvis, J Clin Endocrinol Metab 1985; Ruiz-Gutierrez, 

Diabetologia, 1993; Decsi, Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 

2002) mutatott diabéteszesekben, mint a kontrollokban. Ezek az 

esszenciális zsírsavak metabolizmusában megfigyelt eltérések a Δ-5 és 

a Δ-6 deszaturáz enzimeknek a relatív inzulinhiány miatt kialakult 

csökkent aktivitásával magyarázhatóak, ugyanis az inzulin az egyik 

legfontosabb aktivátora ennek a két enzimnek (Brenner, Progr Lipid 

Res, 1981; Brenner, Biochem Soc Trans, 1990). Tilvis és mtsai 

(Tilvis, Diabetologia, 1986) folyamatos szubkután inzulin infúziós 

terápiával kezelt betegekben szignifikánsan alacsonyabb C18:2n-6, 

valamint szignifikánsan magasabb C20:4n-6 és C22:6n-3 értékeket 

találtak a plazma- és vörösvértestmembrán lipidekben, mint a 

hagyományos inzulinkezelésben részesülő betegekben. Ezek az 

eredmények felvetik annak a lehetőségét, hogy a jobb diabéteszes 

kontroll (intenzívebb inzulinterápia) megnöveli a deszaturáz enzimek 

aktivitását, így növelve a C18:2n-6 átalakulását C20:4n-6-tá. El 

Boustani és mtsai (El Boustani, Metabolism, 1989) kis számú 

diabéteszes (n = 4) és kontroll (n = 4) felnőttnek 2 g deutériummal 

jelölt C20:3n-6-ot adtak orálisan, és a plazma deutériummal jelölt 

C20:4n-6 koncentrációját vizsgálták több alkalommal. A 

kontrollokban a jelölt C20:4n-6 a beadás után 12 órával megjelent és 

magas értéket mutatott, míg a diabéteszesekben ez a kiugrás elmaradt. 

A vizsgálatot megismételték a diabéteszesekben inzulin adásával is, 

ami után a kontrollokhoz hasonló kiugrást tapasztaltak. Ez az 

eredmény egyrészt bebizonyította a C20:3n-6 C20:4n-6-tá való 

alakulását emberben, valamint felvetette a Δ-5 deszaturáz enzim 

inzulin-dependenciáját emberekben. 

Diabétesz mellituszban a hiperglikémia és a hipoinzulinémia 

hosszú távon különböző szövődményekhez vezethet. Számos 

szövődményt, illetve a szövődmények kivédésének lehetőségét 

kapcsolatba hozták a zsírsavakkal. Egy kutatócsoport (Futterman, 

Invest Ophthalmol, 1969) alloxánnal indukált diabéteszes, kezeletlen, 
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retinopátiás patkányok retináját vizsgálva szignifikánsan magasabb 

C18:2n-6 és szigifikánsan alacsonyabb C20:4n-6, valamint C22:6n-3 

értékeket találtak a vizsgálat 116. napján a kontrollokhoz képest. Egy 

másik kutatócsoport (Coste, Diabetes, 2003) streptozotocinnal 

indukált diabéteszes patkányokat szupplementált C22:6n-3-mal és 

ennek a neuroprotektív hatását vizsgálta. Bár a C22:6n-3 

szupplementációnak nem volt hatása a vércukorszintre, a 8 hetes 

szupplementáció kivédte az ülőideg vezetési sebességének 

csökkenését, valamint az ideg vérellátottságának a csökkenését, mely 

a diabéteszes neuropátia két élettani mutatója. Stiefel és mtsai (Stiefel, 

Ann Nutr Metab, 1999) 1-es típusú diabéteszeseket n-3 zsírsavakkal 

szupplementálva a HgbA1c értékeinek a csökkenését, valamint a 

nervus medianus motoros vezetési sebességének a gyorsulását találták. 

Az n-3 zsírsavszupplementációt összefüggésbe hozták a vérzsírok 

összetételének változásával is: 1-es típusú diabéteszesekben 

szignifikánsan csökkent a triacil-glicerinszint, míg az LDL-koleszterin 

és a HDL-koleszterin értékei szignifikánsan emelkedtek egy 

metaanalízis eredményei alapján (Friedberg, Diabetes Care, 1998). 

Bár a szupplementációnak a HgbA1c értékeire nem volt hatása, de 

szignifikánsan csökkentette az éhomi vércukorszintet. 

Bár nem találtunk az 1-es típusú diabéteszes betegek vérének 

transz zsírsavellátottságát vizsgáló irodalmat, több tanulmány is 

vizsgálta a transz zsírsavak és az inzulinrezisztencia, valamint a 2-es 

típusú diabétesz közötti kapcsolatot. Két új irodalmi áttekintést is 

találtunk ebben a témában. Risérus (Risérus, Atheroscler Suppl, 2006) 

a transz zsírsavakban gazdag diéta hatásait hasonlította össze a 

normális étrend hatásaival egészségesekben, magas koleszteinszinttel 

rendelkező elhízottakban és 2-es típusú diabéteszes betegekben. 

Egészségesekben nem volt összefüggés a transz izomerek diétás 

bevitele és az inzulinérzékenység között, míg diabéteszesekben 

emelkedett posztprandiális inzulinválaszt talált. A konjugált linolsavat 

(CLA) tartalmazó diéta szintén csökkentette az inzulinérzékenységet 
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inzulinrezisztens elhízottakban és 2-es típusú diabéteszesekben 

egyaránt. Egy másik irodalmi áttekintésben (Odegaard, Nutr Reviews, 

2006) a szerzők a transz zsírsavaknak az inzulinrezisztenciával és a  

2-es típusú diabétesszel való kapcsolatát vizsgálták állatkísérletes és 

humán epidemiológiai tanulmányok alapján. Négy állatkísérlet 

eredményei alapján megerősítették azt a korábbi feltételezést, hogy a 

transz zsírsavak szerepet játszhatnak az inzulinrezisztencia és a 2-es 

típusú diabétesz mellitusz kialakulásában. A tárgyalt humán 

epidemiológiai és kísérletes tanulmányok eredményei kevésbe voltak 

egyértelműek: egyesek pozitív összefüggést találtak a diétás transz 

zsírsavbevitel és az inzulinrezisztencia vagy a 2-es típusú diabétesz 

kialakulása között, míg mások eredményei ezt nem erősítették meg. 

4.2 A cisz és transz zsírsavak diabéteszes fiatal 

felnőttekben és kontrollokban 

4.2.1 Vizsgált személyek 

Vizsgálatunkba 34 diabéteszes fiatalt (19 fiú és 15 lányt) valamint 36 

kontrollt (19 fiút és 17 lányt) vontunk be. A vizsgált személyek 

fontosabb antropometriai adatai a 3. táblázatban láthatók. A 

diabéteszes fiatalok átlagos életkora 22 év volt és átlagosan 11 éve 

szenvedtek 1-es típusú diabétesz mellituszban. A kontroll csoportot 

egészséges, a diabéteszes csoporttal hasonló korú orvostanhallgatók 

képezték. A diabéteszes csoportban szignifikánsan magasabb HgbA1c 

értékeket találtunk mint a kontrollokban, viszont a többi 

antropometriai és laboratóriumi értékben nem találtunk szignifikáns 

különbségeket. Négy plazmafrakció (PL, TG, STE, NEFA) és két 

vörösvértestmembrán lipidfrakció (PC, PE) zsírsavösszetételét 

vizsgáltuk. 
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3. táblázat: A vizsgált személyek fontosabb antropometriai adatai 
 

 Diabéteszes fiatal 
(n = 34) 

Kontroll  
(n = 36) 

Nem (fiú:lány) 19:15 19:17 
Kor (év) 21,8 (3,1) 22,6 (2,5) 
Testtömeg (kg) 68,1 (11,8) 66,0 (19,0) 
Magasság (cm) 170,6 (11,4) 174,0 (11,5) 
BMI (kg/m2) 22,7 (5,3) 21,3 (2,7) 
HgbA1c (%) 8,86 (2,67)a 4,8 (0,5)a 
Koleszterin (mmol/L) 4,72 (0,96) 4,6 (0,95) 
Triacil-glicerin (mmol/L) 1,20 (0,89) 0,8 (0,63) 
Diabétesztartam (év) 11,37 (5,78) − 
Diabétesztartam/életkor 0,51 (0,23) − 
Napi inzulinmennyiség U/kg/nap 0,76 (0,30) − 

BMI = testtömegindex, HbA1c = glikolizált hemoglobin;  a = p < 0,01 

4.2.2 Eredmények 

A C16:1n-7t zsírsav értékei szignifikánsan alacsonyabbnak 

bizonyultak a diabéteszes fiatal felnőttekben, mint a kontrollokban a 

PL, TG és PE frakciókban (9. ábra). A C18:1n-7/9t és a C18:2n-6tt 

értékeiben nem találtunk szignifikáns különbségeket, de az összes 

transz zsírsav értéke az STE és NEFA frakciókban szignifikánsan 

alacsonyabb volt a diabéteszes csoportban mint kontrollokban  

(10. ábra). 
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9. ábra: A C16:1n-7t zsírsav diabéteszes fiatal felnőttekben és kontrollokban. 
Az adatokat medián (Q1, Q3) formában adtuk meg. 
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10. ábra: Az összes transz zsírsav értékei diabéteszes fiatal felnőttekben és 
kontrollokban. Az adatokat medián (Q1, Q3) formában adtuk meg. 

Az n-6 esszenciális zsírsav, a C18:2n-6 értékei szignifikánsan 

magasabbak voltak az STE (4. táblázat), de szignifikánsan 

alacsonyabbak a NEFA (5. táblázat) és a PC lipidekben (6. táblázat) 

diabéteszes fiatalokban mint kontrollokban. A C20:3n-6 értékei 

szignifikánsan alacsonyabbak voltak az STE, TG és NEFA 

frakciókban (5. táblázat) a diabéteszesekben mint a kontrollokban. A 

C20:4n-6 értékei szignifikánsan magasabbnak bizonyultak a 

diabéteszesekben mint a kontrollokban a PL frakcióban (4. táblázat).  

4. táblázat: A plazma foszfolipid és szterinészter frakció zsírsavösszetétele 
diabéteszes fiatalokban (n = 34) és kontrollokban (n = 36) 

Zsírsavak Foszfolipid Szterinészter 
 Diabéteszes fiatal Kontroll Diabéteszes fiatal Kontroll 
C16:1n-7t 0,12 (0,04)b 0,16 (0,08)b 0,42 (0,22) 0,49 (0,23) 
C18:1n-7/9t 0,19 (0,16) 0,20 (0,25) 0,06 (0,07) 0,08 (0,16) 
C18:2n-6tt 0,08 (0,04) 0,08 (0,06) 0,06 (0,04) 0,08 (0,08) 
Összes transz 0,43 (0,17) 0,46 (0,33) 0,55 (0,34)a 0,64 (0,37)a 
C18:2n-6 21,05 (4,14) 20,99 (4,08) 56,01 (5,02)c 51,05 (7,32)c

C20:3n-6 2,57 (0,67) 2,55 (0,76) 0,61 (0,16)c 0,72 (0,23)c 
C20:4n-6 11,17 (2,98)c 9,69 (1,95)c 7,32 (2,20) 7,36 (2,53) 
n-6 LCPUFA 15,32 (3,32)b 14,04 (2,20)b 8,10 (2,39)c 8,58 (2,37)c 
n-6 PUFA 36,83 (1,40)a 34,64 (5,80)a 65,52 (4,36)d 60,60 (7,22)d

C18:3n-3 0,10 (0,04) 0,08 (0,06) 0,27 (0,09) 0,26 (0,19) 
C20:5n-3 0,29 (0,15) 0,20 (0,14) 0,22 (0,17) 0,26 (0,19) 
C22:5n-3 0,61 (0,25) 0,66 (0,24) 0,01 (0,03)d 0,07 (0,10)d 
C22:6n-3 2,55 (0,90) 2,71 (0,89) 0,43 (0,12)b 0,57 (0,29)b 
n-3 LCPUFA 3,34 (1,26) 3,68 (1,25) 0,66 (0,30)d 0,93 (0,32)d 
n-3 PUFA 3,44 (1,20) 3,82 (1,28) 0,96 (0,39) 1,25 (0,38) 

a = p < 0,05; b = p < 0,01; c = p < 0,001; d = p < 0,0001 
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Az n-6 LCPUFA értékei szintén szignifikánsan magasabbak voltak a 

diabéteszes fiatalokban mint kontrollokban a PL frakcióban  

(4. táblázat), míg az n-6 PUFA szignifikánsan magasabb értékeket 

mutatott a PL és az STE frakcióban (4. táblázat) a diabéteszes 

csoportban. 

5. táblázat: A plazma triacil-glicerin és szabad zsírsav frakció 
zsírsavösszetétele diabéteszes fiatalokban (n = 34) és kontrollokban (n = 36) 

Zsírsavak Triacil-glicerin Szabad zsírsav 
 Diabéteszes fiatal Kontroll Diabéteszes fiatal Kontroll 
C16:1n-7t 0,69 (0,19)b 0,79 (0,16)b 0,56 (0,30) 0,50 (0,44) 
C18:1n-7/9t 0,52 (0,36) 0,42 (0,48) 0,27 (0,51) 0,56 (0,59) 
C18:2n-6tt 0,11 (0,12) 0,10 (0,06) 0,08 (0,09) 0,08 (0,05) 
Összes transz 1,41 (0,61) 1,37 (0,49) 1,14 (0,62)a 1,36 (0,46)a 
C18:2n-6 19,52 (4,89) 21,18 (7,24) 8,26 (6,99)d 16,15 (8,37)d

C20:3n-6 0,34 (0,11)a 0,41 (0,17)a 0,17 (0,18)b 0,25 ( 0,18)b

C20:4n-6 1,44 (0,57) 1,38 (0,62) 0,99 (0,69) 0,92 (0,48) 
n-6 LCPUFA 2,69 (0,82) 2,76 (0,82) 1,61 (1,08) 1,59 (0,56) 
n-6 PUFA 22,42 (5,15) 24,61 (7,64) 11,24 (6,91)d 18,49 (8,12)d

C18:3n-3 0,51 (0,14) 0,46 (0,21) 0,26 (0,18)d 0,44 (0,18)d 
C20:5n-3 0,07 (0,05) 0,08 (0,07) 0,02 (0,03)a 0,04 (0,03)a 
C22:5n-3 0,04 (0,20)d 0,27 (0,28)d 0,07 (0,07) 0,06 (0,10) 
C22:6n-3 0,33 (0,15)a 0,39 (0,35)a 0,28 (0,24) 0,40 (0,26) 
n-3 LCPUFA 0,50 (0,25)b 0,75 (0,58)b 0,39 (0,30)a 0,54 (0,32)a 
n-3 PUFA 1,10 (0,35) 1,24 (0,63) 0,77 (0,47)b 1,06 (0,28)b 

a = p < 0,05; b = p < 0,01; d = p < 0,0001 
6. táblázat: A vörösvértest membránlipidek zsírsavösszetétele diabéteszes 
fiatalokban (n = 34) és kontrollokban (n = 36) 

Zsírsavak Foszfatidilkolin Foszfatidil-etanolamin 
 Diabéteszes fiatal Kontroll Diabéteszes fiatal Kontroll 
C16:1n-7t 0,12 (0,04) 0,12 (0,04) 0,11 (0,04)b 0,13 (0,06)b 
C18:1n-7/9t 0,20 (0,17) 0,18 (0,14) 0,20 (0,12) 0,17 (0,19) 
C18:2n-6tt 0,08 (0,02) 0,07 (0,03) 0,04 (0,02) 0,04 (0,01) 
Összes transz 0,42 (0,17) 0,37 (0,16) 0,36 (0,17) 0,38 (0,22) 
C18:2n-6 18,41 (3,61)a 19,87 (2,03)a 6,56 (1,83) 6,17 (1,12) 
C20:3n-6 1,83 (0,60) 1,99 (0,65) 1,03 (0,44) 1,17 (0,31) 
C20:4n-6 8,89 (3,00) 8,00 (1,85) 24,34 (2,74) 24,46 (2,44)
n-6 LCPUFA 12,49 (4,27) 11,66 (2,61) 37,21 (3,42) 37,94 (3,55)
n-6 PUFA 31,87 (2,86) 31,87 (2,10) 45,00 (3,17) 44,49 (3,58)
C18:3n-3 0,08 (0,03) 0,08 (0,05) 0,09 (0,05) 0,08 (0,07) 
C20:5n-3 0,15 (0,07) 0,14 (0,12) 0,34 (0,18) 0,33 (0,24) 
C22:5n-3 0,58 (0,22) 0,56 (0,30) 2,97 (0,73)b 3,31 (0,66)b 
C22:6n-3 1,45 (0,60)c 2,05 (1,25)c 4,50 (0,94)d 6,66 (1,81)d 
n-3 LCPUFA 2,23 (0,84)b 2,72 (1,63)b 7,90 (1,53)d 10,51 (2,53)d

n-3 PUFA 2,33 (0,83)b 2,84 (1,56)b 8,04 (1,49)d 10,60 (2,41)d

a = p < 0,05; b = p < 0,01;  c = p < 0,001; d = p < 0,0001 
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Az n-3 esszenciális zsírsav, a C18:3n-3 szignifikánsan 

alacsonyabb volt a NEFA frakcióban (5. táblázat) a diabéteszes 

csoportban mint a kontrollokban. A C22:5n-3 értékei szignifikánsan 

alacsonyabbak voltak az STE (4. táblázat), TG és PE lipidekben  

(6. táblázat) a diabéteszes fiatalokban mint a kontrollokban. A 

C22:6n-3 értékei szintén szignifikánsan alacsonyabbak voltak az STE, 

TG, PC és PE lipidekben a diabéteszesekben mint a kontrollokban. Az 

n-3 LCPUFA értéke szignifikánsan alacsonyabb volt az STE, TG, 

NEFA, PC és PE lipidekben a diabéteszes fiatalokban mint a 

kontrollokban. 

Az n-3 osztva n-6 PUFA értékei szintén szignifikánsan 

alacsonyabbak voltak a PL, STE, PC és PE frakciókban a diabéteszes 

fiatalokban mint a kontrollokban (11. ábra). Az n-3 osztva n-6 

LCPUFA arány szignifikánsan alacsonyabb volt az összes általunk 

vizsgált frakcióban a diabéteszesekben mint a kontrollokban (12. 

ábra). 
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11. ábra: Az n-3 többszörösen telítetlen zsírsavaknak az n-6 többszörösen 
telítetlen zsírsavakhoz viszonyított arányai diabéteszes fiatalokban és 
kontrollokban. Az adatokat medián (Q1, Q3) formában adtuk meg. 
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12. ábra: Az n-3 hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavaknak az 
n-6 hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavakhoz viszonyított 
arányai diabéteszes fiatalokban és kontrollokban. Az adatokat medián (Q1, 
Q3) formában adtuk meg. 
 

A diabéteszes fiatalokban szignifikáns negatív korrelációt 

találtunk a C16:1n-7t és az n-6 PUFA értékei között a PL (r = -0,385, 

p < 0,05) és STE (r = -0,451, p < 0,01) frakciókban. Szintén 

szignifikáns negatív korrelációkat találtunk a C18:1n-7/9t és a 

legfontosabb n-6 metabolit, a C20:4n-6 értékei között a PL  

(r = -0,400, p < 0,05) és PE (r = -0,441, p < 0,05) frakcióban, valamint 

a C18:1n-7/9t és a C22:6n-3 értékei között a PE (r = -0,380, p < 0,05) 

frakcióban. A C22:5n-3 értékei szignifikánsan és fordítottan 

aránylottak a C16:1n-7t értékeihez a TG (r = -0,595, p < 0,001) 

frakcióban, a C18:1n-7/9t értékeihez a PL (r = -0,480, p < 0,01) és TG 

(r = -0,466, p < 0,01) frakcióban, a C18:2n-6tt értékeihez a TG  

(r = -0,516, p < 0,01) frakcióban és az összes transz zsírsavhoz a PL  

(r = -0,396, p < 0,05) és TG (r = -0,553, p < 0,01) frakcióban. 

Szignifikáns negatív korrelációt találtunk az n-3 LCPUFA és a 

C18:2n-6tt értékei között a PL (r = -0,386, p < 0,05) frakcióban. 

Szintén szignifikáns fordított arányt találtunk a C18:1n-7/9t és az n-3 

PUFA (r = -0,365, p < 0,05) és az n-3 LCPUFA (r = -0,367, p < 0,05) 

értékei között a PE frakcióban. 
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A kontrollokban szignifikáns negatív korrelációkat találtunk a 

C16:1n-7t és a C20:4n-6 (r = -0,395, p < 0,05), az n-6 PUFA  

(r = -0,350, p < 0,05) és az n-6 LCPUFA (r = -0,375, p < 0,05), 

valamint a C22:5n-3 (r = -0,512, p < 0,01), az n-3 PUFA (r = -0,452,  

p < 0,01) és az n-3 LCPUFA (r = -0,459, p < 0,01) értékei között a PC 

frakcióban. A C18:1n-7/9t és az n-6 PUFA értékei szintén 

szignifikánsan és fordítottan aránylottak egymáshoz a PL (r = -0,349, 

p < 0,05) és NEFA (r = -0,509, p < 0,05) frakciókban. Szignifikáns 

negatív korrelációt találtunk a C20:4n-6 és a C18:1n-7/9t (r = -0,329, 

p < 0,05) és az összes transz zsírsav (r = -0,331, p < 0,05) értékeivel a 

PC frakcióban. 

4.2.3 Következtetés 

Jelen vizsgálatunkban szignifikánsan magasabb C18:2n-6 és C20:4n-6 

értékeket találtunk diabéteszes fiatalokban, míg az n-3 esszenciális 

zsírsav, a C18:3n-3, és a belőle képződő legfontosabb metabolit, a 

C22:6n-3 értékei szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyultak a 

diabéteszes csoportban mint kontrollokban. Az n-3 többszörösen 

telítetlen zsírsavaknak az n-6 többszörösen telítetlen zsírsavakhoz 

viszonyított aránya, valamint az n-3 hosszú szénláncú, többszörösen 

telítetlen zsírsavaknak az n-6 hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen 

zsírsavakhoz viszonyított aránya szignifikánsan alacsonyabb értékeket 

mutatott a diabéteszesekben mint a kontrollokban. Elmondhatjuk 

tehát, hogy diabéteszesekben n-6 zsírsav-túlsúly volt megfigyelhető. 

Ez a megfigyelésünk felveti, hogy a diabéteszes betegek diétáját 

célszerű lenne kiegészíteni n-3 többszörösen telítetlen zsírsavakat 

tartalmazó tengeri halak fogyasztásával heti 1-2 alkalommal. 

A transz izomerek értékei szignifikánsan alacsonyabbak voltak 

a diabéteszesekben. Jelen vizsgálatunkban nem készültek diétás 

kérdőívek, így a zsírsavbevitelről nincsenek pontos adataink, de mivel 

a szervezetünk nem tud transz zsírsavakat szintetizálni, ezek a 

táplálékkal kerülnek be, ezért a transz zsírsavak értékeiben észlelt 
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különbségek nagy valószínűséggel a két csoport eltérő diétás 

bevitelével magyarázhatóak. Ugyanakkor mind a diabéteszes 

betegekben, mind pedig az egészséges kontrollokban szignifikáns és 

fordított korrelációkat észleltünk a transz zsírsavak és több hosszú 

szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsav értékei között. 

4.3 Cisz és transz zsírsavak változásai diabéteszes 

ketoacidózis során gyermekekben 

A diabéteszes ketoacidózis a plazmalipidek zsírsavösszetételének 

alakulásával való összefüggését két vizsgálatban tanulmányoztuk. 

Először meghatároztuk a zsírsavértékek változásait diabéteszes 

ketoacidózisban (DKA) szenvedő gyermekek kicsiny csoportjában. 

Majd pedig nyomon követtük a változásokat egy olyan diabéteszes 

gyermekben, akiben csak nagyon nehezen, a diabéteszes ketoacidózis 

sokszoros ismétlődése után sikerült a szénhidrát-háztartást tartósan 

stabilizálni. 

Tudomásunk szerint mindössze egy vizsgálatban 

tanulmányozták a DKA összefüggését a zsírsavmetabolizmus 

alakulásával. Bassi és mtsai (Bassi, J Clin Endocrinol Metab, 1996) 

enyhe ketózist indukálva vizsgálták ennek az állapotnak a hatását 1-es 

típusú diabéteszes felnőttekben. Megállapították, hogy ketózis alatt a 

szérumban a C20:4n-6, valamint az összes n-6 PUFA zsírsavak értékei 

szignifikánsan alacsonyabbak, mint a ketózis előtt vagy azt követően. 

4.3.1 A plazmalipidek zsírsavösszetételének változása 
diabéteszes ketoacidózisban szenvedő gyermekekben 

4.3.1.1 Vizsgált személyek 

Kilenc gyermeket vizsgáltunk, akiket a Pécsi Gyermekklinikán 

diabéteszes ketoacidózis miatt kezeltek. A vizsgált személyek 

fontosabb antropometriai és laboratóriumi adatait a 7. táblázat 

tartalmazza. A beteg felvételekor és a ketoacidózis rendeződését 

követően vettük a vizsgálat elvégzéséhez szükséges vérmintákat. Az 
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analízis során négy plazmafrakcióban (PL, TG, STE, NEFA) 

vizsgáltuk a zsírsavösszetételt. 
 
7. táblázat: A vizsgált személyek fontosabb antropometriai és laboratóriumi 
adatai 

Nem (fiú:lány) 4:5 
Kor (év) 16,0 (3,3) 
Testtömeg (kg) 56,5 (27,0) 
Magasság (cm) 167,2 (11) 
BMI (kg/m2) 19,5 (8,0) 
HbA1c (%) 13,4 (2,8) 
Inzulin dózis (U/nap) 0,87 (0,66) 
CRP (mg/l) 53 (88,5) 
Fehérvérsejt (1/μl) 16400 (15500) 
Vércukor (mmol/l)  

DKA alatt 27 (8,5)a 
DKA után 6,5 (1,65) 

pH  
DKA alatt 7,28 (0,34) 
DKA után 7,36 (0,05) 

pCO2 (Hgmm)  
DKA alatt 37,8 (12,4) 
DKA után 29,9 (6,5) 

BE (mmol/l)  
DKA alatt -8,9 (15,1) 
DKA után -2,2 (6,35) 

BMI = testtömegindex, HbA1c = glikolizált hemoglobin, CRP = C-reaktív 
protein, BE = bázisdeficit; medián (IQR); a = p < 0,05 

4.3.1.2 Eredmények 

A PL frakcióban az n-6 esszenciális zsírsav, a C18:2n-6 értéke 

szignifikánsan csökkent a DKA rendeződésekor (13. ábra). Bár a 

legfontosabb metabolit, a C20:4n-6 értékeiben nem találtunk 

szignifikáns eltérést, a belőle képződő C22:4n-6 és C22:5n-6 értékei 

szignifikánsan emelkedtek a DKA rendeződésekor (13. ábra). Bár az 

összes n-6 LCPUFA értékei [12,59 (4,31) szemben 14,15 (1,76)] nem 

változtak szignifikánsan, az összes n-6 PUFA értékei [34,87 (5,57) 

szemben 30,46 (6,19); p < 0,05] szignifikánsan alacsonyabbak voltak 

a DKA rendeződésekor, mint DKA alatt. Az n-3 esszenciális zsírsav, a 



 42

C18:3n-3 valamint a legfontosabb metabolitja a C22:6n-3 értékei nem 

változtak szignifikánsan (13. ábra). 
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13. ábra: A legfontosabb zsírsavak változása a diabéteszes ketoacidózis 
rendeződése során a foszfolipid frakcióban. A könnyebb ábrázolhatóság 
kedvéért a C18:2n-6 és a C20:4n-6 értékeit elosztottuk tízzel. Az adatokat 
medián (Q1, Q3) formában adtuk meg. 
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14. ábra: A legfontosabb zsírsavak változása a diabéteszes ketoacidózis 
rendeződése során a triacil-glicerin frakcióban. A könnyebb ábrázolhatóság 
kedvéért a C18:2n-6 értékét elosztottuk tízzel. Az adatokat medián (Q1, Q3) 
formában adtuk meg. 
 

A TG frakcióban az n-6 esszenciális zsírsav, a C18:2n-6 értéke 

szignifikánsan csökkent a DKA rendeződésekor (14. ábra). A belőle 

képződő legfontosabb metabolit, a C20:4n-6 szignifikánsan 

emelkedett a DKA rendeződése során. Bár az n-3 esszenciális zsírsav, 
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a C18:3n-3 értékei nem változtak szignifikánsan, a legfontosabb 

metabolit, a C22:6n-3 értékei szignifikánsan emelkedtek. 

Hasonló változások voltak megfigyelhetőek a NEFA 

frakcióban is (15. ábra). A C18:2n-6 értékei szignifikánsan 

csökkentek, míg a belőle képződő metabolitok, a C18:3n-6 [0,87 

(0,54) szemben 2,34 (1,85); p < 0,05], C22:4n-6 és C22:5n-6 értékei 

szignifikánsan emelkedtek a DKA rendeződésekor. A C20:4n-6 

értékeiben nem találtunk szignifikáns változást. Az STE frakcióban 

nem találtunk szignifikáns változásokat. 

A Δ-5 és Δ-6 deszaturációs aktivitást együttesen tükröző 

C20:4n-6/C18:2n-6 hányados, valamint a Δ-6 deszaturációs lépést 

jellemző (C18:3n-6+C20:3n-6)/C18:2n-6 hányados értéke 

szignifikánsan emelkedett a DKA rendeződése során a PL frakcióban 

(16. ábra). Hasonlóan, az n-3 osztva n-6 PUFA és az n-3 osztva n-6 

LCPUFA értékei szintén szignifikánsan emelkedtek a DKA 

rendeződésekor a PL frakcióban (16. ábra). 

A transz zsírsavak értékeiben nem találtunk szignifikáns 

változást a DKA rendeződésekor a PL, TG és STE frakciókban, 

viszont a C18:1n-7/9t és az összes transz zsírsav értékei 

szignifikánsan emelkedtek a DKA rendeződésekor a NEFA 

frakcióban (17. ábra). 
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15. ábra: A legfontosabb zsírsavak változása a diabéteszes ketoacidózis 
rendeződése során a szabad zsírsav frakcióban. A könnyebb ábrázolhatóság 
kedvéért a C18:2n-6 értékét elosztottuk tízzel. Az adatokat medián (Q1, Q3) 
formában adtuk meg. 
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16. ábra: A termék/előanyag hányadosok és az n-3 zsírsavaknak az n-6 
zsírsavakhoz viszonyított arányai a foszfolipid frakcióban a diabéteszes 
ketoacidózis rendeződése során. A könnyebb ábrázolhatóság kedvéért az 
C20:4n-6/C18:2n-6 hányados értékeit elosztottuk tízzel. Az adatokat medián 
(Q1, Q3) formában adtuk meg. 
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17. ábra: A transz zsírsavak változása a szabad zsírsav frakcióban a 
diabéteszes ketoacidózis rendeződése során. Az adatokat medián (Q1, Q3) 
formában adtuk meg. 
 

A korrelációanalízis eredményei az 8-11. táblázatban 

láthatóak. Egyfelől a C18:2n-6 és másfelől a C18:1n-7/9t értékei 

valamint az összes transz zsírsav értékei között szignifikáns negatív 

korrelációt találtunk a TG frakcióban a DKA alatt (9. táblázat). A 

DKA rendeződése után a C18:2n-6 és a C18:1n-7/9t értékei között a 

PL frakcióban (8. táblázat), a C16:1n-7t és az összes transz zsírsav 

értékei között a NEFA frakcióban (11. táblázat) találtunk szignifikáns 

negatív korrelációt. A legfontosabb n-6 metabolit, a C20:4n-6 értékei 

szignifikánsan és fordítottan aránylottak a C18:2n-6tt értékeihez a TG 

(9. táblázat) és STE (10. táblázat) frakciókban, valamint az összes 

transz zsírsavhoz az STE frakcióban DKA alatt. Szintén szignifikáns 

negatív korrelációkat találtunk a C20:4n-6 és a C18:1n-7/9t értékeivel 

és az összes transz zsírsavval a PL frakcióban (8. táblázat), és a 

C18:2n-6tt értékeivel az STE frakcióban (10. táblázat) a DKA után. 

Az n-6 PUFA és a C18:1n-7/9t valamint az összes transz zsírsav 

értékei szignifikánsan és fordítottan aránylottak egymáshoz a PL  

(8. táblázat) és TG (9. táblázat) frakciókban a DKA alatt. Ez a 

szignifikáns negatív korreláció csak a PL (8. táblázat) frakcióban volt 

megfigyelhető a DKA rendeződése után. Szignifikáns fordított arányt 

találtunk az n-6 LCPUFA és az összes transz zsírsav értékei között a 
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TG (9. táblázat) és STE (10. táblázat) frakciókban a DKA alatt, 

valamint a PL (8. táblázat) frakcióban a DKA rendeződésekor. 

 

 

8. táblázat: A transz zsírsavak és a legfontosabb többszörösen telítetlen 
zsírsavak közötti korrelációs koefficiensek 9 diabéteszes fiatal plazma 
foszfolipidjeiben diabéteszes ketoacidózis (DKA) alatt és után 
 
DKA alatt C16:1n-7t C18:1n7/9t C18:2n-6tt Összes transz 
C18:2n-6 0,367 -0,450 -0,167 -0,450 
C20:4n-6 -0,567 -0,583 -0,467 -0,583 
n-6 PUFA 0,183 -0,733a -0,217 -0,733a 
n-6 LCPUFA -0,567 -0,583 -0,467 -0,583 
C18:3n-3 -0,617 -0,517 -0,333 -0,517 
C22:6n-3 -0,383 -0,517 -0,067 -0,517 
n-3 PUFA -0,283 -0,333 -0,133 -0,333 
n-3 LCPUFA -0,267 -0,233 -0,033 -0,233 
DKA után 
C18:2n-6 -0,117 -0,700a 0,083 -0,367 
C20:4n-6 -0,117 -0,733a -0,483 -0,867b 
n-6 PUFA -0,050 -0,900b -0,217 -0,700a 
n-6 LCPUFA -0,133 -0,533 -0,550 -0,750a 
C18:3n-3 -0,533 0,183 0,583 0,300 
C22:6n-3 0,233 -0,167 0,250 0,033 
n-3 PUFA 0,267 -0,300 0,133 -0,117 
n-3 LCPUFA 0,300 -0,200 0,150 -0,033 
a = p < 0,05; b = p < 0,01 
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9. táblázat: A transz zsírsavak és a legfontosabb többszörösen telítetlen 
zsírsavak közötti korrelációs koefficiensek 9 diabéteszes fiatal triacil-glicerin 
lipidjeiben diabéteszes ketoacidózis (DKA) alatt és után 
DKA alatt     
 C16:1n-7t C18:1n7/9t C18:2n-6tt Összes transz 
C18:2n-6 0,383 -0,683a -0,400 -0,767a 
C20:4n-6 -0,217 -0,417 -0,733a -0,433 
n-6 PUFA 0,383 -0,683a -0,400 -0,767a 
n-6 LCPUFA 0,383 -0,683a -0,400 -0,767a 
C18:3n-3 0,533 -0,733a -0,750a -0,683a 
C22:6n-3 -0,267 -0,267 -0,417 -0,283 
n-3 PUFA 0,167 -0,600 -0,683a -0,583 
n-3 LCPUFA 0,400 -0,333 -0,450 -0,300 
DKA után     
C18:2n-6 0,750a -0,550 0,083 -0,333 
C20:4n-6 -0,267 -0,567 -0,300 -0,500 
n-6 PUFA 0,650 -0,467 0,150 -0,250 
n-6 LCPUFA 0,650 -0,467 0,150 -0,250 
C18:3n-3 0,200 -0,550 -0,617 -0,683a 
C22:6n-3 -0,400 -0,033 0,083 0,017 
n-3 PUFA -0,183 -0,417 -0,500 -0,483 
n-3 LCPUFA -0,033 -0,617 -0,800a -0,800a 
a = p < 0,05 

10. táblázat: A transz zsírsavak és a legfontosabb többszörösen telítetlen 
zsírsavak közötti korrelációs koefficiensek 9 diabéteszes fiatal szterinészter 
lipidjeiben diabéteszes ketoacidózis (DKA) alatt és után 
DKA alatt     
 C16:1n-7t C18:1n7/9t C18:2n-6tt Összes transz 
C18:2n-6 -0,033 -0,317 -0,200 -0,100 
C20:4n-6 -0,433 -0,617 -0,767a -0,733a 
n-6 PUFA -0,117 -0,333 -0,467 -0,200 
n-6 LCPUFA -0,300 -0,600 -0,783a -0,717a 
C18:3n-3 0,483 0,267 -0,217 0,333 
C22:6n-3 -0,483 -0,467 -0,150 -0,367 
n-3 PUFA -0,067 -0,133 -0,333 -0,050 
n-3 LCPUFA -0,167 -0,033 -0,300 0,017 
DKA után     
C18:2n-6 -0,400 -0,267 -0,067 -0,250 
C20:4n-6 0,017 -0,417 -0,750a -0,300 
n-6 PUFA -0,100 -0,217 -0,300 -0,100 
n-6 LCPUFA 0,017 -0,417 -0,750a -0,300 
C18:3n-3 0,067 0,050 0,267 0,117 
C22:6n-3 0,417 0,167 0,267 0,333 
n-3 PUFA 0,167 0,250 0,250 0,283 
n-3 LCPUFA 0,150 0,367 0,200 0,367 
a = p < 0,05 
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11. táblázat: A transz zsírsavak és a legfontosabb többszörösen telítetlen 
zsírsavak közötti korrelációs koefficiensek 9 diabéteszes fiatal szabad 
zsírsavaiban diabéteszes ketoacidózis (DKA) alatt és után  
DKA alatt     
 C16:1n-7t C18:1n7/9t C18:2n-6tt Összes transz 
C18:2n-6 0,017 -0,217 -0,033 -0,017 
C20:4n-6 0,433 0,267 0,150 0,400 
n-6 PUFA 0,667a 0,200 0,433 0,700a 
n-6 LCPUFA 0,617 0,400 0,017 0,600 
C18:3n-3 -0,300 -0,500 0,250 -0,367 
C22:6n-3 0,033 0,067 0,300 0,133 
n-3 PUFA -0,083 0,133 0,783a 0,333 
n-3 LCPUFA 0,267 0,100 0,267 0,300 
DKA után     
C18:2n-6 -0,733a -0,717a 0,433 -0,750a 
C20:4n-6 0,167 0,667a 0,167 0,467 
n-6 PUFA -0,650 -0,267 0,367 -0,367 
n-6 LCPUFA 0,233 0,750a 0,067 0,617 
C18:3n-3 -0,217 -0,783a -0,050 -0,667a 
C22:6n-3 0,617 0,400 -0,417 0,567 
n-3 PUFA 0,117 -0,317 -0,850b -0,167 
n-3 LCPUFA 0,417 0,317 -0,600 0,383 
a = p < 0,05; b = p < 0,01 

A C18:3n-3 értékei szignifikánsan és fordítottan aránylottak a 

C18:1n-7/9t, a C18:2n-6tt és az összes transz zsírsav értékeihez a TG 

frakcióban DKA alatt (9. táblázat). Szintén szignifikáns negatív 

korrelációkat találtunk a C18:3n-3 értékei és a C18:1n-7/9t értékei 

között a NEFA frakcióban (11. táblázat), valamint az összes transz 

zsírsavval a PL (8. táblázat) és NEFA (11. táblázat) frakciókban a 

DKA rendeződésekor. Szignifikáns negatív összefüggést találtunk az 

n-3 PUFA és a C18:2n-6tt értékei között a TG frakcióban DKA alatt 

(9. táblázat) és a NEFA frakcióban a DKA rendeződése után  

(11. táblázat). Az n-3 LCPUFA értékei szignifikáns fordított 

arányban voltak a C18:2n-6tt és az összes transz zsírsav értékeivel a 

TG frakcióban a DKA rendeződése után (9. táblázat). 
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4.3.2 A plazmalipidek zsírsavösszetételének változása 
egy diabéteszes gyermek ismétlődő ketoacidózisai 
során 

4.3.2.1 Vizsgált személy 

Egy nehezen beállítható diabéteszes fiatal vérmintáit vizsgáltuk 

kilenc különböző ketoacidózis alatt, valamint a DKA rendeződése 

után, azaz az intravénás kezelés befejezésekor. Négy plazmafrakciót 

(PL, TG, STE, NEFA) vizsgáltunk. Megfigyelésünk 16. hónapjának 

végén sikerült a fiatalt meggyőznünk a szubkután infúziós pumpa 

terápia szükségességéről, mely hatására megszűntek az ismételt 

klinikai kezelést szükségessé tevő ketoacidózisok. 

A fontosabb klinikai adatokat a 12. táblázatban tüntettem fel. 

A DKA rendeződésekor a vércukorértékek és a bázisdeficit értékei 

szignifikánsan csökkentek, míg a pH és a pCO2 értékei szignifikánsan 

emelkedtek. 

12. táblázat: Egy ismételten (n = 9) diabéteszes ketoacidózisba (DKA) kerülő 
fiatal fontosabb antropometriai és laboratóriumi adatai a DKA alatt és után 

Életkor (év) 14,7 (0,8) 
Testtömeg (kg) 55,6 (6,0) 
Magasság (cm) 161,0 (1,0) 
BMI (kg/m2) 21,4 (1,9) 
HbA1c (%) 12,2 (1,1) 
Inzulin kezelés (U/nap) 43,0 (11,0) 
CRP (mg/l) 31,5 (1,0) 
Fehérvérsejt (1/μl) 13000 (6000) 
Vércukor (mmol/l)  

DKA alatt 23,40 (16,20) a 
DKA után 4,50 (1,45) 

pH  
DKA alatt 7,21 (0,16) 
DKA után 7,37 (0,03) b 

pCO2 (Hgmm)  
DKA alatt 31,10 (4,80) 
DKA után 40,30 (5,45) a 

BE (mmol/l)  
DKA alatt -18,00 (8,3) 
DKA után -3,70 (2,90) b 

BMI = testtömegindex, HbA1c= glikozilált hemoglobin, CRP= C-reaktív protein, 
BE= bázisdeficit; medián (IQR) 
a = p < 0,05, b = p < 0,01 
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4.3.2.2 Eredmények 

A zsírsavértékek a foszfolipid frakcióban változtak szignifikánsan  

(18. ábra). Az n-6 esszenciális zsírsav, a C18:2n-6 értékei 

szignifikánsan csökkentek a DKA rendeződése során (18. ábra), míg 

a belőle képződő C20:3n-6 értékei szignifikánsan emelkedtek a DKA 

rendeződésekor. Bár a legfontosabb metabolit, a C20:4n-6 értékeiben 

nem találtunk szignifikáns eltérést, a C20:4n-6-ból képződő C22:4n-6 

értékei szintén szignifikánsan magasabbak voltak a DKA 

rendeződésekor.  

Az n-3 esszenciális zsírsav, a C18:3n-3 és a belőle képződő 

C20:5n-3 értékei nem változtak szignifikánsan a DKA rendeződése 

során, viszont a belőle képződő legfontosabb metabolit, a C22:6n-3 

értékei szignifikánsan emelkedtek a DKA rendeződésekor (19. ábra). 
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18. ábra: Az n-6 zsírsavak változásai a diabéteszes ketoacidózis ismétlődése 
során a foszfolipid frakcióban. Az adatokat medián (Q1, Q3) formában adtuk 
meg. 
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19. ábra: Az n-3 zsírsavak változásai a diabéteszes ketoacidózis ismétlődése 
során a foszfolipid frakcióban. Az adatokat medián (Q1, Q3) formában adtuk 
meg. 

A Δ-5 deszaturációs lépést jellemző C20:4n-6/C20:3n-6 

hányados értéke szignifikánsan magasabbnak bizonyult a DKA 

rendeződésekor (20. ábra). Hasonlóan, szignifikánsan emelkedett a  

Δ-6 deszaturációs lépést jellemző (C18:3n-6+C20:3n-6)/C18:2n-6 

hányados értéke a DKA rendeződése során. A Δ-5 és Δ-6 

deszaturációs aktivitást együttesen tükröző C20:4n-6/C18:2n-6 

hányados szintén szignifikánsan magasabb volt a DKA rendeződése 

után. Bár az n-3 hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen 

zsírsavaknak az n-6 zsírsavakhoz viszonyított arányai nem változtak 

szignifikánsan, az n-3 többszörösen telítetlen zsírsavaknak az n-6 

zsírsavakhoz viszonyított arányai szignifikánsan emelkedtek a DKA 

rendeződésekor (20. ábra). 
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20. ábra: A termék/előanyag hányadosok és az n-3 zsírsavaknak az n-6 
zsírsavakhoz viszonyított arányai a foszfolipid frakcióban a diabéteszes 
ketoacidózis ismétlődése során. A könnyebb ábrázolhatóság kedvéért az 
C20:4n-6/C20:3n-6 hányados értékeit elosztottuk tízzel. Az adatokat medián 
(Q1, Q3) formában adtuk meg. 
 

Egyik általunk vizsgált transz zsírsav értéke sem változott 

szignifikánsan a DKA rendeződése során a plazmafrakciókban. 

Egyetlen negatív korrelációt találtunk a C18:2n-6 és a C18:1n-7/9t  

(r = -0,900, p < 0,001) valamint az összes transz zsírsav (r = -0,867,  

p < 0,01) értékei között a NEFA frakcióban. 

4.3.3 Következtetések 

A diabéteszes ketoacidózis rendeződése során az n-6 esszenciális 

zsírsav, a C18:2n-6 értékei szignifikánsan csökkentek, míg a belőle 

képződő n-6 többszörösen telítetlen zsírsavak értékei szignifikánsan 

emelkedtek. Ezek az eredmények a C18:2n-6 fokozott átalakulásával 

magyarázhatóak. A termék/előanyag hányados alapján 

valószínűsíthető, hogy a DKA rendeződése alatt a Δ-6 deszaturáz 

enzim aktivitása fokozódik. Eredményeink megerősítik azt a korábbi 

feltételezésünket, hogy a zsírsavháztartás diabéteszes gyermekekben 
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észlelhető eltérései az élettanitól eltérő inzulinellátottsággal hozhatók 

összefüggésbe. 

A plazmalipidek zsírsavösszetétele a DKA rendeződése során 

közelebb került az egészségesekre jellemző értékekhez. Eredményeink 

tehát felvetik annak a lehetőségét, hogy a plazma 

zsírsavösszetételének eltérései a diabéteszes ketoacidózis összetett 

anyagcserezavarában addicionális tényezőként szerepelhetnek. 

Egy diabéteszes gyermek kilenc különböző ketoacidózisát 

észlelve hasonló eredményeket találtunk, mint amikor kilenc 

különböző gyermek ketoacidózisát vizsgáltuk (21. ábra). Az a 

jelenség tehát, hogy a DKA rendeződésekor az LCPUFA értékek 

emelkednek a diabéteszes gyermekek plazmájában függetlennek 

látszik a zsírsavellátottság egyéni különbözőségeitől. Az ugyanabban 

a betegben ismételten észlelt jelenség alátámasztja azt a korábbi 

megfigyelésünket, hogy a zsírsavháztartás a diabéteszre jellemző 

eltérései szoros összefüggésben állnak a szervezet inzulin-

ellátottságával. 
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21. ábra: A legfontosabb zsírsavhányadosok változásai a foszfolipid 
frakcióban diabéteszes ketoacidózisban szenvedő gyermekekben (n = 9, DKA 
alatt és után 1.) és egy diabéteszes fiatal (DKA alatt és után 2.) kilenc 
különböző ketoacidózisa során. 
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5. Cisz és transz izomér telítetlen zsírsavak 
várandós anyákban és újszülöttjeikben 

5.1 Irodalmi háttér 
A hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak fontos szerepet 

játszanak az idegrendszer perinatális fejlődésében. A C20:4n-6 és a 

C22:6n-3 igen nagy arányban épül be a magzati idegrendszerbe, az 

agykéregbe és a retina lipidjeibe a harmadik trimeszter során, valamint 

az élet első hónapjaiban (Farquharson, Lancet, 1992; Makrides, Am J 

Clin Nutr, 1994; Martínez, J Neurochem, 1998; Decsi, Orv Hetil, 

2000). A C22:6n-3 elsősorban a szürkeállományban és a retinában 

található meg nagy mennyiségben (Horrocks, Pharmacol Res, 1999). 

Egy kutatócsoport vizsgálata alapján 4 hetes páviánok agyában a 

C22:6n-3 értéke 4,5 tömeg%-tól (látóideg) 15,8 tömeg%-ig (globus 

pallidus) változott (Brenna, Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 

2007; Diau, BMC Med, 2005), míg a C20:4n-6 a legnagyobb 

arányban az amigdalában (13,7%), a legkisebb arányban pedig a 

látóidegben (Brenna, Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2007; 

Diau, BMC Med, 2005) fordult elő. 

Neuringer és mtsai (Neuringer, J Clin Invest, 1984; Neuringer, 

Proc Natl Acad Sci USA, 1986) a C22:6n-3 várandósság alatti 

hiányállapotának rhesus majmokban kifejtett hatását vizsgálva azt 

találták, hogy ezen zsírsav prenatális hiánya 4-12 hetes posztnatális 

korban szubnormális látásélességet és a sötétség adaptált 

elektroretinogramon megnyúlt válaszidőt eredményezett. 

Egyes tanulmányok szerint az anyai C22:6n-3 ellátottság a 

várandósság során (Al, Br J Nutr, 1995; Vlaardingerbroek, 

Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2004), illetve a terhességek 

számának növekedésével csökken (Al, Eur J Clin Nutr, 1997), míg 

mások nem találtak összefüggést a paritás és a C22:6n-3-mal való 

ellátottság között (van den Ham, Am J Clin Nutr, 2001). Zeijdner és 

mtsai (Zeijdner, Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 1997) 
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ikerterhesség során az anyai plazmában szignifikánsan alacsonyabb 

C20:4n-6, n-6 LCPUFA, C20:5n-3, C22:5n-3 és n-3 LCPUFA 

szinteket talált mint egyes terhesség során. A fentiek alapján több 

vizsgálat is felvetette a várandós nők étrendjének n-3 zsírsavakkal 

történő kiegészítése kedvező hatásának a lehetőségét. 

A várandós nők n-3 LCPUFA szupplementációjának a 

csecsemők idegrendszeri fejlődésére, érésére kifejtett esetleges 

hatásáról több, egymásnak ellentmondó közlemény született. Több 

tanulmány pozitív összefüggést talált a várandósság alatti n-3 

LCPUFA bevitel és a csecsemők, gyermekek jobb idegrendszeri 

fejlődésével. Az egyik kutatócsoport (Williams, Am J Clin Nutr, 

2001) jobb látásélességet talált 3,5 éves korban azokban a 

gyermekekben, akiknek az édesanyja a várandósság során több tengeri 

halat evett. Helland és mtsai (Helland, Pediatrics, 2003) K-ABC teszt 

segítségével vizsgálták négyéves gyermekek intelligenciáját. Azok a 

gyermekek, akiknek az édesanyja n-3 zsírsav-kiegészítést kapott a 

terhesség és a szoptatás során, szignifikánsan jobb teljesítményt 

mutattak a mentális feldolgozás altesztben. Ezen alteszt során szerzett 

pontok számát többszörös regressziós analízis eredményei alapján 

egyedül a várandósság alatti anyai C22:6n-3 bevitel befolyásolta. 

Ugyanakkor egy másik kutatócsoport szintén K-ABC tesztet 

használva nem talált összefüggést a születéskor mért C22:6n-3 érték 

és a kognitív funkciók között 4 éves (Ghys, Early Hum Dev, 2002) és 

7 éves korban (Bakker, Eur J Clin Nutr, 2003). Angol kutatók 

(Malcolm, Invest Ophthalmol Vis Sci, 2003) szignifikánsan jobb 

retinaérzékenységet találtak azokban az újszülöttekben, akiknek a 

köldökzsinór vénás vérében a C22:6n-3 a legmagasabb kvartilisban 

volt, ugyanakkor a 50 és 66 hetes életkorban elvégzett vizuális 

kiváltott válasz vizsgálatkor nem találtak szignifikáns különbséget az 

n-3 LCPUFA-val szupplementált és placebót kapott anyák csecsemői 

között (Malcolm, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2003). Egy 

nemrég megjelent kohort vizsgálatban (Jacobson, J Pediatr, 2008) 
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inuitokat vizsgálva szignifikáns összefüggést találtak a 

köldökzsinórvér magasabb C22:6n-3/C20:4n-6 aránya és a 6 hónapos 

korban észlelt jobb látásélesség, a Fagan-féle nézéspreferencia 

hosszabb időtartama és a 11 hónapos korban elvégzett Bayley-teszt 

jobb pszichomotoros fejlődést jelző értéke között, valamint a 

köldökzsinórvér magasabb C22:6n-3 tartalma és a 6 hónapos korban 

mért Fagan-féle nézéspreferencia hosszabb időtartama és a 11 

hónapos korban elvégzett Bayley-teszt jobb mentális fejlődést jelző 

értéke között. 

A transz izomér zsírsavak nem képesek a szervezetünkben 

szintetizálódni, azokat a táplálékunkkal visszük be a szervezetünkbe. 

Mivel a cisz és transz zsírsavak ugyanazokat az enzimeket használják 

fel metabolizmusuk során, ezért a transz izomerek megzavarhatják a 

idegrendszer perinatális fejlődésében fontos szerepet játszó n-3 és n-6 

LCPUFA-k metabolizmusát. Az újszülöttek vérmintáiban kimutatható 

transz zsírsavak a placentán keresztül kerültek át a magzat vérébe, így 

az anya várandósság alatti transz zsírsavbevitele megzavarhatja a 

magzat és újszülött LCPUFA ellátottságát. A fent említettek miatt 

több kutatócsoport is vizsgálta a transz izomerek lehetséges 

kedvezőtlen hatását a perinatális időszakban. Kutatócsoportunk egy 

korábbi vizsgálatában (Decsi, Am J Clin Nutr, 2001) atópiás családi 

hátterű újszülöttek köldökzsinór vérében szignifikáns negatív 

korrelációt talált a plazma összes transz zsírsavtartalma és a C20:4n-6 

valamint a C22:6n-3 értékei között. Egy másik vizsgálatban (Decsi, 

Lipids, 2002) érett újszülöttek köldökzsinór artéria és véna falának 

zsírsavösszetételét vizsgálva hasonló eredményeket találtunk: a 

C18:1n-7/9t értékei szignifikánsan és fordítottan aránylottak a 

C20:4n-6 és a C22:6n-3 értékeihez mind az artéria-, mind a vénafal 

lipidjeiben.  

A transz zsírsavak nemcsak az esszenciális zsívsavak 

metabolizmusát zavarhatják meg, hanem más kedvezőtlen hatásai is 

lehetnek a magzat, illetve a csecsemő fejlődésére. Két vizsgálatban 
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összefüggést találtak a transz izomerek plazmaértékei és az 

alacsonyabb születési súly között koraszülöttekben (Koletzko, Acta 

Paediatr, 1992) és időre született újszülöttekben (Elias, Am J Clin 

Nutr, 2000), valamint a várandósság rövidebb időtartamával időre 

született újszülöttekben (Elias, Am J Clin Nutr, 2000). Egy, a 

kutatócsoportunkkal együtt dolgozó holland kutatócsoport érett 

újszülöttek köldökartéria és -véna falának C18:1n-7/9t értékei 

valamint a 10-14 napos életkorban mért neurológiai optimalitási 

pontszám között negatív korrelációt talált (Dijck-Brouwer, 

Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2005). Ugyanezeket a 

csecsemőket 18 hónapos korukban vizsgálva a Hempel-teszt alapján 

minor idegrendszeri diszfunkcióval rendelkező kisdedek köldökzsinór 

vénafalában szignifikánsan magasabb C18:2n-6tt értékeket mértek a 

születéskor, illetve a neurológiai optimalitási pontszám szignifikáns 

negatív korrelációt mutatott a köldökzsinór vénafalának transz 

zsírsavtartalmával (Bouwstra, Pediatr Res, 2006). 

5.2. Cisz és transz telítetlen zsírsavak európai 
várandós anyákban a várandósság ideje alatt és a 
szüléskor 

5.2.1 Vizsgált személyek 
A vizsgálatba spanyol, német és magyar várandós anyákat vontunk be 

a várandósság 20. hetében (13. táblázat). A vizsgálatba vételkor, 

valamint a 30. terhességi héten és a szüléskor mindhárom országban a 

kollégák megmérték az anyák testmagasságát, testtömegét, 

vérnyomását, részletes szociális és táplálkozási kérdőívet töltettek ki 

és vénás vérmintát vettek. A vizsgálatba csak olyan egészséges 

várandós anyákat vontunk be, akiknek egyes (nem iker) terhessége 

komplikációmentes volt.  

A vizsgálatnak része volt egy szupplementációs vizsgálat is, 

ahol a várandós anyákat négy csoportra osztottuk és a várandósság 20. 

hetétől vagy 500 mg dokozahexénsavat, vagy 400 mg 5-metil-

tetrahidro-fólsavat, vagy 500 mg dokozahexénsavat és 400 mg  



 58

5-metil-tetrahidro-fólsavat, vagy placebót kaptak a szülésig. Mivel a 

szupplementáció megváltoztathatja a transz zsírsavaknak a 

többszörösen telítetlen zsírsavakkal való esetleges összefüggését, így a 

várandósság 30. hetében és a szüléskor csak a placebót kapott csoport 

vérmintáit értékeltük. 

13. táblázat: Az európai várandós anyák fontosabb antropometriai adatai a 
várandósság 20. hetében. Az adatokat átlag (SD) formában adtuk meg 

 Spanyol (n = 120) Német (n = 78) Magyar (n = 43)

Kor (év) 29,9 (4,7) 32,8 (4,5) 29,3 (6,8) 

Magasság (cm) 161,69 (6,04) 166,65 (6,73) 164,45 (6,61) 

Testtömeg (kg) 67,71 (8,98) 67,61 (10,83) 69,01 (12,59) 
Eddigi terhességek száma 
(1, 2, 3 vagy több) 61, 42, 10* 28, 30, 20 18, 16, 8** 

Szisztolés vérnyomás 109,7 (11,9) 113,8 (10,6) 107,0 (13,8) 

Diasztolés vérnyomás 66,1 (8,9) 70,6 (9,1) 68,5 (9,2) 

*: 7 adat hiányzik, **: 1 adat hiányzik 

5.2.2 Eredmények 
A várandósság 20. hetében a PC frakcióban a C16:1n-7t értékei 

szignifikánsan magasabbak voltak a német, mint a spanyol és magyar 

várandós anyákban (22. ábra). A PE frakcióban (23. ábra) viszont a 

magyar várandós anyákban szignifikánsan alacsonyabbak voltak az 

általunk vizsgált transz zsírsavak értékei, mint a másik két nemzet 

anyáiban. 

A várandósság 20. hetében az esszenciális zsírsav, C18:2n-6 

értékei csak a spanyol várandós anyákban a PC frakcióban aránylottak 

szignifikánsan és negatívan a transz oktadekadiénsav értékeihez. 

Viszont a legfontosabb n-6 metabolit, a C20:4n-6 értékei és szinte az 

összes általunk vizsgált transz zsírsav értékei között szignifikáns 

negatív korreláció volt mindhárom európai nemzet várandós anyáinak 

mindkét vörösvértestmembrán frakciójában (14. táblázat). 
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22. ábra: A transz zsírsavak a három nemzet várandós anyáiban a 
foszfatidilkolin frakcióban a várandósság 20. hetében. Az adatokat medián 
(Q1, Q3) formában adtuk meg 
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23. ábra: A transz zsírsavak a három nemzet várandós anyáiban a 
foszfatidiletanolamin frakcióban a várandósság 20. hetében. Az adatokat 
medián (Q1, Q3) formában adtuk meg 
 

Az n-3 esszenciális zsírsav C18:3n-3 és a transz zsírsavak 

között nem találtunk negatív korrelációkat a PC frakcióban  

(14. táblázat), de az összes általunk vizsgált transz zsírsavval 

szignifikáns negatív korrelációkat találtunk a spanyol, a C18:1n-7/9t 

és összes transz zsírsavval a német várandós anyákban a PE 

frakcióban (14. táblázat). A legfontosabb n-3 metabolit, a C22:6n-3 

értékei szignifikánsan fordítottan aránylottak az összes általunk 
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vizsgált transz zsírsavhoz a német anyákban a PC frakcióban, 

valamint a német és spanyol anyákban a PE frakcióban. Szignifikáns 

negatív korrelációkat találtunk a C22:6n-3 és a C18:1n-7/9t valamint 

az összes transz zsírsav értékei között a spanyol és magyar anyákban a 

PC frakcióban, és szintén negatív korrelációt találtunk a C18:2n-6tt 

értékeivel a spanyol anyákban a PC frakcióban (14. táblázat). 

14. táblázat: Spearman korrelációs koefficiensek európai várandós anyákban 
a 20. terhességi héten (spanyol: n = 120; német: n = 78; magyar: n = 43) 
 PC PE 
 Spanyol Német Magyar Spanyol Német Magyar
C18:2n-6       

C16:1n-7t 0,034 0,130 -0,049    
C18:1n-7/9t -0,113 -0,158 0,062 0,051 -0,028 -0,057 
C18:2n-6tt -0,287b -0,060 0,190 -0,009 -0,104 -0,007 
Összes transz -0,171 -0,121 0,108 0,046 -0,033 -0,046 

C20:4n-6       
C16:1n-7t 0,050 -0,357b 0,107    
C18:1n-7/9t -0,287b -0,706c -0,446b -0,453c -0,500c -0,369a 
C18:2n-6tt -0,154 -0,621c -0,387a -0,287b -0,480c -0,238 
Összes transz -0,283b -0,775c -0,469b -0,451c -0,515c -0,381a 

C18:3n-3       
C16:1n-7t 0,034 0,194 0,210    
C18:1n-7/9t -0,025 0,061 0,058 -0,260b -0,236a -0,127 
C18:2n-6tt 0,051 0,223 0,199 -0,276b -0,083 -0,015 
Összes transz 0,062 0,134 0,159 -0,263b -0,234a -0,149 

C22:6n-3       
C16:1n-7t 0,184 -0,308a 0,113    
C18:1n-7/9t -0,431c -0,733c -0,342a -0,680c -0,693c -0,035 
C18:2n-6tt -0,224a -0,677c -0,228 -0,502c -0,507c -0,109 
Összes transz -0,371c -0,769c -0,346a -0,671c -0,708c -0,020 

A felső indexben szereplő betűk szignifikáns korrelációt jelentenek (a = p < 0,05;  
b = p < 0,01; c = p < 0,001) 
 

A várandósság 30. hetében a PC frakcióban a C16:1n-7t értékei 

szignifikánsan magasabbnak bizonyultak a spanyol, mint a magyar 

várandós anyákban. A C18:1n-7/9t értékei szignifikánsan magasabbak 

voltak a spanyol, mint a német és a magyar várandós anyákban  

(24. ábra). A PE frakcióban szintén a spanyol várandós anyák 

C18:1n-7/9t értékei bizonyultak a legmagasabbaknak a három nemzet 

várandós anyái közül. Az összes transz zsírsavak értékei szintén 
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szignifikánsan magasabbak voltak a spanyol, mint a német várandós 

anyákban (25. ábra). 
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24. ábra: A transz zsírsavak a három nemzet várandós anyáiban a 
foszfatidilkolin frakcióban a várandósság 30. hetében. Az adatokat medián 
(Q1, Q3) formában adtuk meg 
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25. ábra: A transz zsírsavak a három nemzet várandós anyáiban a 
foszfatidiletanolamin frakcióban a várandósság 30. hetében. Az adatokat 
medián (Q1, Q3) formában adtuk meg 
 

A várandósság 30. hetében szintén szignifikáns negatív 

korrelációkat találtunk az n-6 esszenciális zsírsav C18:2n-6 és a 

C18:1n-7/9t, a C18:2n-6tt és összes transz zsírsav értékei között 

spanyol várandós anyákban a PC frakcióban (15. táblázat), míg 

szignifikáns pozitív korrelációt találtunk magyar várandós anyákban a 
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C18:1n-7/9t és az összes transz zsírsav értékeivel a PE frakcióban  

(15. táblázat). A legfontosabb n-6 metabolit, a C20:4n-6 és az összes 

általunk vizsgált transz zsírsav értékei között szignifikáns negatív 

korrelációkat találtunk a német várandós anyák vérének PC és PE 

frakcióiban. Bár a másik két nemzet várandósainak vérében nem 

találtunk negatív összefüggést a transz izomerek és a C20:4n-6 értékei 

között a PC frakcióban, szignifikáns negatív korrelációkat találtunk a 

C18:1n-7/9t és összes transz értékeivel a német, valamint a C18:2n-6tt 

értékeivel a magyar várandós anyák vérének PE frakciójában  

(15. táblázat). 

A legfontosabb metabolit, a C22:6n-3 értékei szignifikánsan és 

fordítottan aránylottak az összes általunk vizsgált transz zsírsavhoz 

német várandós anyákban a PC és PE frakciókban. Szintén 

szignifikáns negatív korrelációt találtunk a C18:1n-7/9t zsírsavval 

spanyol anyákban a PC és PE frakciókban, valamint az összes transz 

zsírsavval spanyol várandós anyákban a PE frakcióban (15. táblázat). 
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15. táblázat: Spearman korrelációs koefficiensek európai várandós anyákban 
a 30. terhességi héten (spanyol: n = 28; német: n = 16; magyar: n = 11) 
 PC PE 
 Spanyol Német Magyar Spanyol Német Magyar
C18:2n-6       

C16:1n-7t -0,374 0,275 0,136    
C18:1n-7/9t -0,465a -0,068 -0,009 -0,273 0,065 0,636a 
C18:2n-6tt -0,574b -0,046 -0,391 -0,043 0,347 -0,018 
Összes transz -0,631b 0,029 -0,273 -0,258 0,097 0,685a 

C20:4n-6       
C16:1n-7t -0,363 -0,679b -0,209    
C18:1n-7/9t -0,311 -0,820c -0,527 -0,643c -0,579a -0,422 
C18:2n-6tt -0,336 -0,644a 0,145 -0,346 -0,688b -0,782b 
Összes transz -0,388 -0,829c -0,209 -0,652c -0,606a -0,624 

C18:3n-3       
C16:1n-7t 0,561b 0,103 0,000    
C18:1n-7/9t -0,029 -0,341 0,236 -0,200 -0,059 -0,200 
C18:2n-6tt 0,077 -0,490 0,255 -0,030 -0,106 0,297 
Összes transz 0,291 -0,240 0,127 -0,187 -0,053 -0,006 

C22:6n-3       
C16:1n-7t 0,188 -0,569a 0,045    
C18:1n-7/9t -0,431a -0,833c -0,209 -0,600b -0,682b -0,612 
C18:2n-6tt -0,377 -0,675b 0,245 -0,265 -0,726b 0,030 
Összes transz -0,321 -0,798b 0,164 -0,591b -0,697b -0,370 

A felső indexben szereplő betűk szignifikáns korrelációt jelentenek  
(a = p < 0,05; b = p < 0,01; c = p < 0,001) 
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A szüléskor nem találtunk szignifikáns különbségeket a három 

nemzet várandós anyáinak transz zsírsavértékei között sem a PC  

(26. ábra) sem a PE frakcióban (27. ábra). 
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26. ábra: A transz zsírsavak a három nemzet várandós anyáiban a 
foszfatidilkolin frakcióban a szüléskor. Az adatokat medián (Q1, Q3) formában 
adtuk meg 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

C18:1-7/9t C18:2n-6tt Összes transz

tö
m

eg
/tö

m
eg

 %

Spanyol (n = 24) Német (n = 13) Magyar (n = 12)

 
27. ábra: A transz zsírsavak a három nemzet várandós anyáiban a 
foszfatidiletanolamin frakcióban a szüléskor. Az adatokat medián (Q1, Q3) 
formában adtuk meg 

 

Az esszenciális zsírsav C18:2n-6 és az általunk vizsgált transz 

zsírsavak között nem találtunk szignifikáns összefüggést egyik nemzet 

anyáiban sem a szüléskor. Viszont a legfontosabb n-6 metabolit, a 
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C20:4n-6 értékei szignifikánsan és fordítottan aránylottak az összes 

általunk vizsgált transz zsírsavhoz spanyol anyákban a PE frakcióban 

(16. táblázat). Szignifikáns negatív korrelációkat találtunk a C18:3n-3 

és a C18:1n-7/9t valamint az összes transz zsírsav értékei között 

spanyol anyákban a PE frakcióban. A legfontosabb metabolit, a 

C22:6n-3 értékei szignifikánsan és fordítottan aránylottak a C16:1n-7t 

értékeihez a PC frakcióban, valamint a C18:1n-7/9t és az összes transz 

zsírsav értékeihez a PE frakcióban (16. táblázat). 

16. táblázat: Spearman korrelációs koefficiensek európai várandós anyákban 
a szüléskor (spanyol: n = 24; német: n = 13; magyar: n = 12) 
 PC PE 
 Spanyol Német Magyar Spanyol Német Magyar
C18:2n-6       

C16:1n-7t -0,018 0,236 -0,147    
C18:1n-7/9t -0,289 -0,300 -0,259 -0,277 0,236 0,564 
C18:2n-6tt -0,195 -0,009 -0,238 -0,289 0,280 0,273 
Összes transz -0,307 -0,191 -0,378 -0,364 0,236 0,552 

C20:4n-6       
C16:1n-7t -0,188 -0,518 0,203    
C18:1n-7/9t -0,163 -0,045 -0,364 -0,496a -0,071 -0,624 
C18:2n-6tt -0,435 -0,082 -0,252 -0,447a -0,044 -0,527 
Összes transz -0,254 -0,100 -0,203 -0,503a -0,071 -0,600 

C18:3n-3       
C16:1n-7t 0,165 -0,055 0,196    
C18:1n-7/9t 0,160 -0,045 0,098 -0,410a -0,104 -0,285 
C18:2n-6tt 0,211 -0,036 0,266 -0,356 -0,313 -0,261 
Összes transz 0,186 0,000 0,119 -0,470a -0,104 -0,297 

C22:6n-3       
C16:1n-7t 0,391 -0,764b 0,245    
C18:1n-7/9t -0,354 -0,427 -0,217 -0,192 -0,786b -0,212 
C18:2n-6tt -0,037 -0,136 -0,301 0,141 -0,538 -0,042 
Összes transz -0,135 -0,518 -0,105 -0,129 -0,786b -0,139 

A felső indexben szereplő betűk szignifikáns korrelációt jelentenek (a = p < 0,05;  
b = p < 0,01; c = p < 0,001) 

5.2.3 Következtetések 
Jelen vizsgálatunkban szignifikáns negatív korrelációkat találtunk a 

transz zsírsavak és az élettanilag fontos n-3 és n-6 hosszú szénláncú, 

többszörösen telítetlen zsírsavak értékei között a várandósság 20. 

hetében. Ez a negatív korreláció megfigyelhető volt a várandósság 30. 

hetében, valamint a szüléskor is. Mivel az emberi szervezetben nem 
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képződnek transz zsírsavak, ezért az anyai keringésben észlelt transz 

zsírsavaknak az étrendből kell származniuk (a spanyol, német és 

magyar anyák vérmintáinak transz zsírsavtartalma közötti különbség 

az eltérő diétás bevitellel magyarázható). Mivel az AA és DHA fontos 

szerepet játszanak a magzati idegrendszer fejlődésében, ezért a 

magasabb anyai transz zsírsavbevitel megzavarhatja az anya, és így a 

magzat n-3 és n-6 többszörösen telítetlen zsírsav ellátottságát. 

5.3 Cisz és transz zsírsavak európai újszülöttek 
köldökzsinór-vérében 

5.3.1 Vizsgált személyek 
A szupplementációs vizsgálatban részt vett azon anyák újszülöttjeit 

vizsgáltuk, akik a várandósságuk alatt placebót kaptak. A 

megszületéskor a köldökzsinórból vettük vérmintát és a későbbiekben 

ezt dolgoztuk fel. Az újszülöttek fontosabb antropometriai adatai a 17. 

táblázatban láthatóak. 

 

17. táblázat: Az európai újszülöttek fontosabb antropometriai adatai. Az 
adatokat átlag (SD) formában adtuk meg 
 Spanyol (n = 17)* Német (n = 13) Magyar (n = 9) 

Nem (fiú:lány) 6:10 7:6 3:6 

Születési súly (g) 3450,47 (462,98) 3238,07 
(644,39) 3285,56 (505,15) 

Születési hossz (cm) 51,25 (2,42) 50,98 (4,44) 49,33 (1,87) 

Fejkörfogat (cm) 35,0 (1,60) 33,45 (2,16) 34,33 (1,94) 

Apgar 1 9,0 (0,63) 8,38 (0,96) 8,89 (0,33) 

Apgar 5 9,75 (0,45) 9,77 (0,44) 9,89 (0,33) 
*: 1 adat hiányzik 
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5.3.2 Eredmények 
Az európai újszülöttek köldökzsinór vérének transz zsírsavtartalma 

között nem találtunk szignifikáns különbségeket sem a PC (28. ábra) 

sem a PE frakciókban (29. ábra). 
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28. ábra: A transz zsírsavak a három nemzet újszülöttjeinek köldökzsinór 
vérének foszfatidilkolin frakciójában. Az adatokat medián (Q1, Q3) formában 
adtuk meg 
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29. ábra: A transz zsírsavak a három nemzet újszülöttjeinek köldökzsinór 
vérének a foszfatidiletanolamin frakciójában. Az adatokat medián (Q1, Q3) 
formában adtuk meg 
 

Az esszenciális zsírsav C18:2n-6 értékei szignifikánsan és 

fordítottan aránylottak a C18:2n-6tt zsírsav értékeihez a német 

újszülöttek köldökzsinórvérének PC frakciójában (18. táblázat). A 
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legfontosabb n-6 metabolit, a C20:4n-6 értékei szignifikánsan és 

fordítottan aránylottak az összes általunk vizsgált transz zsírsav 

értékeihez spanyol újszülöttekben a PC és PE frakciókban  

(18. táblázat). Szintén szignifikáns negatív korrelációkat találtunk a 

C16:1n-7t zsírsavval magyar újszülöttekben a PC frakcióban, valamint 

német újszülöttekben az összes transz zsírsavval a PE frakcióban (18. 

táblázat). 

Egyetlen szignifikáns negatív korrelációt találtunk az 

esszenciális C18:3n-3 és a C18:1n-7/9t értékei között német 

újszülöttekben a PC frakcióban. A C22:6n-3 értékei viszont 

szignifikáns negatív korrelációban voltak a C18:1n-7/9t, a C18:2n-6tt 

és az összes transz zsírsav értékeivel spanyol újszülöttekben a PC 

frakcióban (18. táblázat). 

184. táblázat: Spearman korrelációs koefficiensek európai újszülöttek 
köldökzsinórvér lipidjeiben (spanyol: n = 17; német: n = 13; magyar: n = 9) 
 PC PE 
 Spanyol Német Magyar Spanyol Német Magyar
C18:2n-6       

C16:1n-7t 0,385 -0,224 0,350    
C18:1n-7/9t -0,108 -0,564 0,483 -0,329 -0,143 0,583 
C18:2n-6tt 0,196 -0,794b 0,133 -0,043 -0,495 0,367 
Összes transz 0,120 -0,491 0,233 -0,271 -0,242 0,583 

C20:4n-6       
C16:1n-7t -0,525a -0,345 -0,683a    
C18:1n-7/9t -0,701b -0,236 -0,250 -0,579a -0,511 -0,517 
C18:2n-6tt -0,730b -0,152 0,167 -0,646b -0,500 -0,500 
Összes transz -0,752c -0,261 -0,383 -0,707b -0,637a -0,517 

C18:3n-3       
C16:1n-7t 0,304 -0,382 0,333    
C18:1n-7/9t 0,020 -0,721a -0,200 -0,036 -0,291 -0,500 
C18:2n-6tt 0,201 -0,576 -0,250 0,204 0,308 -0,167 
Összes transz 0,189 -0,624 0,033 0,111 -0,055 -0,500 

C22:6n-3       
C16:1n-7t -0,407 -0,248 -0,517    
C18:1n-7/9t -0,583a -0,285 -0,033 -0,293 -0,544 -0,350 
C18:2n-6tt -0,500a -0,333 0,383 -0,139 -0,247 -0,383 
Összes transz -0,574a -0,236 -0,200 -0,196 -0,538 -0,350 

A felső indexben szereplő betűk szignifikáns korrelációt jelentenek  
(a = p < 0,05; b = p < 0,01; c = p < 0,001) 
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5.3.3 Következtetések 
Az újszülöttek köldökzsinórvérében talált transz zsírsavak az anyai 

vérből származnak, így az anyai táplálkozást tükrözik. Az 

újszülöttekben, a várandós anyákhoz hasonlóan, szignifikáns negatív 

korrelációkat találtunk a transz izomerek és a két legfontosabb hosszú 

szénláncú metabolit, a C20:4n-6 és a C22:6n-3 értékei között. Ezek az 

eredmények felvetik, hogy a transz zsírsavak várandósság alatti 

bevitele megzavarhatja a magzat az idegrendszer perinatális 

fejlődésében fontos szerepet játszó metabolitokkal való ellátottságát. 

A további tudományos kutatómunka szemszögéből pedig 

eredményeink azt mutatják, hogy a transz izomér telítetlen zsírsavakat 

befolyásoló tényezőnek kell tekinteni a várandós anyák étrendjének 

C22:6n-3 kiegészítését tanulmányozó vizsgálatokban. 
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6. Cisz és transz telítetlen zsírsavak az 
anyatejben 

6.1 Irodalmi háttér 
A legtöbb újszülött számára az első 6 hónapban az anyatej a 

legfontosabb LCPUFA-forrás. Az anyatej zsírsavösszetételét 

elsősorban az anya diétás beviteléből, valamint az anyai raktárakból 

származó, és a keringésbe kerülő zsírsavak határozzák meg (Koletzko, 

Early Hum Dev, 2001). Az anyatej zsírtartalmát, valamint a 

zsírsavösszetételét az előbb említetteken kívül befolyásolja még, hogy 

a szoptatás hányadik napján vették az anyatejmintát (kolosztrum ~ 1-

5. nap, átmeneti ~ 6-15. nap vagy érett női tej ~ 16. naptól), illetve, 

hogy az anya koraszülöttet vagy érett újszülöttet szült-e. Több 

tanulmányban vizsgálták az anyatej zsírsavösszetételét a szoptatás 

folyamán. Többen az esszenciális zsírsavak, így a C18:2n-6 és 

C18:3n-3 emelkedését írták le, míg az LCPUFA-k értéke, így a 

C20:4n-6-é és a C22:6n-3-é szignifikánsan csökkent (Gibson, Am J 

Clin Nutr, 1981; Luukkainen, J Pediatr Gastroenterol Nutr, 1994; 

Genzel-Boroviczény, Eur J Pediatr, 1997; Mojska, Acta Paediatr, 

2003; Kovács, J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2005). Egyesek a 

koraszülöttet szült anyák anyatejében szignifikánsan magasabb 

LCPUFA értékeket találtak (Bitman, Am J Clin Nutr, 1983; Kovács, J 

Pediatr Gastroenterol Nutr, 2005), míg mások vizsgálatában nem volt 

különbség a két csoport anyatejének n-3 és n-6 zsírsavösszetétele 

között (Genzel-Boroviczény, Eur J Pediatr, 1997; Rueda, Ann Nutr 

Metab, 1998). 

Az anyatej transz zsírsavtartalma az irodalmi adatok egészét 

tekintve széles határok között változhat. Jensen egy irodalmi 

áttekintésében (Jensen, Prog Lipid Res, 1996) európai anyák 

anyatejmintáit vizsgálva a transz izomerek értékeinek szűk határon 

belüli változását találta: Spanyolországban 1,3%, Németországban 

1,5%, Franciaországban és Finnországban 2,0% Dániában pedig 2,5% 
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volt a transz zsírsavak aránya. Ennél alacsonyabb értékeket mutatnak 

afrikai országokban élő anyák anyatejének a transz értékei: Szudánban 

0,6%, Nigériában pedig 1,2% volt. Nigériában élő nők anyatejmintáit 

vizsgálva (Glew, Clin Chim Acta, 2006) a vidéken élők mintáiban 

0,22%, a városban élőkében pedig 0,34% összes transz izomert 

mértek. Ugyanakkor az észak-amerikai anyák anyatejmintáiban a 

transz izomerek értékei az európai anyákéhoz képest magasabbak 

voltak és tág határok között mozogtak: Kanadában 2,9-7,2%, az USA-

ban élőkben pedig 1,5-4,7%. Egy újabb amerikai vizsgálatban 

(Mosley, Am J Clin Nutr, 2005) az összes transz zsírsav értéke 2,5-

13,8% között mozgott az anyatejben. Egy lengyel kutatócsoport 

(Mojska, Acta Paediatr, 2003) szoptató anyák diétája és 

anyatejmintáinak zsírsavösszetétele közötti összefüggést vizsgálták a 

szoptatás során. Megállapították, hogy az anyatej transz 

zsírsavtartalmát a diétás bevitel, elsősorban a péksütemények és 

cukrászsütemények, rágcsálnivalók határozzák meg. Különbséget 

találtak a tavasszal és ősszel szült anyák anyatejmintái között is: az 

ősszel szült anyák anyatejmintáiban szignifikánsan magasabbak voltak 

a transz zsírsavak értékei, valamint megállapították, hogy évszaktól 

függetlenül a kolosztrum szignifikánsan alacsonyabb mennyiségű 

transz zsírsavakat tartalmazott, mint az érett női tej. 

Összesen 3 olyan tanulmányt találtunk, melyek a transz 

zsírsavak és az n-3 és n-6 zsírsavak közötti összefüggést vizsgálták az 

anyatejben (Ratnayake, Lipids, 1996; Innis, Am J Clin Nutr, 1999; 

Mosley, Am J Clin Nutr, 2005). Ratnayake és munkatársa (Ratnayake, 

Lipids, 1996) 198 kanadai anya mintáit vizsgálva szignifikáns negatív 

korrelációkat találtak az összes transz zsírsav, valamint az esszenciális 

zsírsavak, így a C18:2n-6 és a C18:3n-3 értékei között, de nem volt 

szignifikáns összefüggés az n-3 és n-6 LCPUFA-kal, így a C20:4n-6-

tal és a C22:6n-3-mal. Innis és munkatársa (Innis, Am J Clin Nutr, 

1999) szintén kanadai anyák egy 103 fős csoportját vizsgálva hasonló 

eredményeket találtak: a transz izomerek szignifikánsan és fordítottan 
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aránylottak a C18:2n-6 és a C18:3n-3 értékeihez, de nem volt 

szignifikáns negatív korreláció a C20:4n-6 és C22:6n-3 értékeivel. 

Viszont egy amerikai vizsgálatban (Mosley, Am J Clin Nutr, 2005)  

81 szoptató nő anyatejmintáit vizsgálva nem találtak negatív 

összefüggést sem az esszenciális C18:2n-6 és C18:3n-3, sem a belőlük 

képződő két legfontosabb metabolit, a C20:4n-6 és a C22:6n-3 értékei 

és a transz zsírsavak között. 

6.2 Cisz és transz telítetlen zsírsavak a szoptatás 
hatodik hetében 

6.2.1 Vizsgált személyek 

A prospektív születési kohort vizsgálatba azokat a várandós 

asszonyokat vontuk be, akik az Ulmi Egyetem Szülészeti Klinikáján 

jelentkeztek és egészséges, időre született újszülöttet szültek. Azokat 

az anyákat kizártuk a további vizsgálatból, akiknek a gyermeke a 32. 

gesztációs hét előtt jött világra, vagy 2500 g alatti súllyal született, 

vagy az újszülöttet a születés után a neonatális intenzív osztályra 

szállították. Továbbá kizártuk azokat az anyákat, akik nem értettek 

németül vagy törökül vagy oroszul, és azokat az anyákat, akik a szülés 

után rögtön elhagyták a szülészeti osztályt. 

A szülés után hat héttel telefonon 1024 (96%) anyával vették fel a 

német kollegák sikeresen a kapcsolatot, közülük 786 (76,7%) 

szoptatott még mindig és 769 (az előző érték 97,8%-a) anyától sikerült 

tejmintát gyűjteni. A szoptató anyákat védőnő látogatta meg és 10 ml 

tejmintát gyűjtött, amit rögtön lefagyasztott.  

6.2.2 Eredmények 

A vizsgálatban részt vett anyák életkora, iskolázottsága és 

testmagassága szignifikánsan alacsonyabb volt a török anyák körében, 

mint a többi édesanyánál (19. táblázat).   
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19. táblázat: A vizsgálatban részt vett anyák legfontosabb adatai összegzően, valamint a nemzetiség és születési hely (ország) szerinti 
csoportosításban 

  Nemzetiség és születési hely (ország) n (%) 

 Összes 
 

Németországban 
született, német 

Máshol született, 
német Török Egyéb 

p* 

Összes [n] 769 602 65 29 73  

Anya életkora szüléskor [év] átlag (SD) 31,4 (4,8) 32,1 (4,4) 29,3 (5,2) 26,7 (5,4) 28,8 (4,9) < 0,0001 

Anya iskolázottsága†  ≤ 9 év 148 (19,3) 73 (12,2) 23 (35,4) 23 (79,3) 29 (40,9) < 0,0001 

 10-11 év 286 (37,3) 249 (41,4) 20 (30,8) 3 (10,3) 14 (19,7)  

 ≥12 év 332 (43,3) 279 (46,4) 22 (33,9) 3 (10,3) 28 (39,4)  

Anya magassága szüléskor [cm] átlag (SD) 166,6 (6,4) 167,3 (6,1) 165,5 (6,8) 161,2 (7,0) 163,8 (6,3) < 0,0001 

Anya testtömege a várandósság előtt [kg] átlag (SD) 64,0 (11,1) 64,7 (11,2) 62,7 (10,3) 61,8 (12,8) 59,8 (10,1) 0,003 
Anya BMI indexe a várandósság előtt 
[kg/m²] átlag (SD) 23,0 (3,9) 23,1 (3,9) 22,7 (3,5) 23,7 (4,5) 22,3 (3,5) 0,34 

*:  Wilcoxon teszt 
†: Chi²-teszt a csoportok közötti különbségek megítélésére 
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Bár a C16:1n-7t és az n-6 esszenciális zsírsav, a C18:2n-6 értékei 

között nem találtunk szignifikáns összefüggést, a belőle képződő 

metabolitok a C20:3n-6 és a C20:4n-6 értékei gyenge, de szignifikáns 

pozitív korrelációt mutattak a C16:1n-7t zsírsavval. Szignifikáns fordított 

arányt találtunk a C16:1n-7t és az n-3 esszenciális zsírsav, a C18:3n-3 

értékei között (20. táblázat). Szignifikáns és erős negatív korrelációkat 

találtunk a 18 szénatomszámú transz telítetlen zsírsav, a C18:1n-7/9t és az 

n-6 esszenciális zsírsav, a C18:2n-6 valamint a belőle képződő C18:3n-6, a 

C20:2n-6, a C20:3n-6 és az C20:4n-6 értékei között. Szintén szignifikáns és 

negatív korreláció volt egyfelől a C18:1n-7/9t és másfelől az esszenciális 

zsírsav C18:3n-3, a C20:3n-3, a C20:5n-3, a C22:5n-3 és a C22:6n-3 között 

(20. táblázat). Ehhez hasonlóan, szignifikáns negatív korrelációkat 

találtunk a C18:2n-6tt valamint az összes általunk vizsgált n-3 és n-6 

zsírsavak között (20. táblázat), kivéve a C18:3n-6 és a C18:2tt közötti 

korrelációt. 

20. táblázat: A transz zsírsavak és a többszörösen telítetlen zsírsavak közötti 
korreláció analízis eredményei a szoptatás hatodik hetében (n = 769). A parciális 
Spearman rho korrelációs koefficienseket korrigáltuk a nemzetiségre 

Zsírsavak C 16:1n-7t C18:1n-7/9t C18:2n-6tt 

 Spearman 
rho p Spearman 

rho p Spearman 
rho p 

C18:2n-6 +0,02 0,64 -0,32 < 0,0001 -0,33 < 0,0001 

C18:3n-6 -0,05 0,21 -0,36 < 0,0001 -0,017 0,63 

C20:2n-6 +0,07 0,05 -0,51 < 0,0001 -0,44 < 0,0001 

C20:3n-6 +0,10 0,006 -0,55 < 0,0001 -0,39 < 0,0001 

C20:4n-6 +0,14 < 0,0001 -0,60 < 0,0001 -0,47 < 0,0001 

C18:3n-3 +0,08 0,021 -0,35 < 0,0001 -0,27 < 0,0001 

C20:3n-3 +0,02 0,53 -0,42 < 0,0001 -0,29 < 0,0001 

C20:5n-3 +0,02 0,55 -0,43 < 0,0001 -0,25 < 0,0001 

C22:5n-3 +0,001 0,97 -0,53 < 0,0001 -0,33 < 0,0001 

C22:6n-3 +0,07 0,069 -0,51 < 0,0001 -0,33 < 0,0001 
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y = -0,994x + 12,997
r = -0,318; p < 0,0001
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y = -0,0628x + 0,459
r = -0,532; p < 0,0001
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y = -0,1099x + 0,6628
r = -0,586; p < 0,0001
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30. ábra: Az n-6 zsírsavak és az összes transz zsírsav közötti korrelációk a 
szoptatás hatodik hetében (n = 769) 



 76

y = -0,103x + 0,9972
r = -0,343; p < 0,0001
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y = -0,0143x + 0,0892
r = -0,424; p < 0,0001
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y = -0,0612x + 0,337
r = -0,505; p < 0,0001
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31. ábra: Az n-3 zsírsavak és az összes transz zsírsav közötti korrelációk a 
szoptatás hatodik hetében (n = 769) 
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y = -1,2374x + 14,741
r = -0,371; p < 0,0001
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y = -0,2459x + 1,5802
r = -0,610; p < 0,0001
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32. ábra: Az n-6 többszörösen telítetlen zsírsavak (n-6 PUFA) valamint az n-6 
hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak (n-6 LCPUFA) és az összes 
transz zsírsav közötti korrelációk a szoptatás hatodik hetében (n = 769) 
 

Az összes transz zsírsav szignifikáns negatív korrelációt mutatott az 

esszenciális n-6 zsírsav, a C18:2n-6 és a belőle képződő C20:3n-6 és a 

C20:4n-6 (30. ábra) értékeivel. Szintén szignifikáns fordított arányt 

találtunk az összes transz zsírsav valamint az esszenciális n-3 zsírsav, a 

C18:3n-3 és a belőle képződő C20:5n-3 és a C22:6n-3 (31. ábra) értékei 

között. Egyfelől az összes transz zsírsav és másfelől az n-6 PUFA valamint 

az összes n-6 LCPUFA értékei szignifikánsan és fordítottan aránylottak 

egymáshoz. Az összes transz zsírsav és az összes n-6 LCPUFA között talált 
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negatív korreláció erősebbnek bizonyult az összes transz zsírsav és az n-6 

PUFA között talált negatív korrelációnál (32. ábra). 

6.3 Cisz és transz telítetlen zsírsavak a szoptatás hatodik 
hónapjában 

6.3.1 Vizsgált személyek 

A vizsgálatba az Ulmi születési kohort vizsgálatban részt vett anyákat 

vizsgáltuk. A szülés után hat hónappal telefonon vették fel német kollégák 

az anyákkal a kapcsolatot, és 462 anyától sikerült tejmintát gyűjteni. 

6.3.2 Eredmények 

A C16:1n-7t és a C18:3n-6, valamint az C20:5n-3 értékei között 

szignifikáns pozitív, míg a C22:5n-3 értékével szignifikáns negatív 

összefüggést találtunk (21. táblázat). Szignifikáns és erős negatív 

korrelációkat találtunk a C18:1n-7/9t és az esszenciális zsírsav, C18:2n-6 és 

a belőle képződő C18:3n-6, C20:2n-6, C20:3n-6 és C20:4n-6 értékei között. 

Szintén szignifikáns negatív korrelációt találtunk a C18:1n-7/9t valamint az 

n-3 esszenciális zsírsav, C18:3n-3 és két metabolitja, az C20:5n-3 és 

C22:5n-3 között. Szintén szignifikáns negatív korrelációkat találtunk a 

C18:2n-6tt valamint a C18:2n-6, C18:3n-6 és C20:4n-6 értékei között. A 

C18:2n-6tt és a C20:5n-3, a C22:5n-3 és a C22:6n-3 értékei szignifikánsan 

és fordítottan aránylottak egymáshoz. 
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21. táblázat: A transz zsírsavak és a többszörösen telítetlen zsírsavak közötti 
korreláció analízis eredményei a szoptatás hatodik hónapjában (n = 462). A 
parciális Spearman rho korrelációs koefficienseket korrigáltuk a nemzetiségre 

Zsírsavak C 16:1n-7t C18:1n-7/9t C18:2n-6tt 

 
Spearman 

rho 
p 

Spearman 

rho 
p 

Spearman 

rho 
p 

C18:2n-6 +0,005 0,914 -0,236 < 0,0001 -0,193 < 0,0001
C18:3n-6 +0,205 < 0,0001 +0,238 < 0,0001 +0,328 < 0,0001
C20:2n-6 +0,022 0,635 -0,244 < 0,0001 -0,049 0,292
C20:3n-6 +0,055 0,240 -0,233 < 0,0001 -0,051 0,273
C20:4n-6 +0,083 0,074 -0,427 < 0,0001 -0,172 0,0002
C18:3n-3 -0,009 0,847 -0,192 < 0,0001 -0,039 0,407
C20:3n-3 +0,040 0,405 +0,064 0,169 +0,202 < 0,0001
C20:5n-3 +0,107 0,021 -0,118 0,011 +0,131 0,005
C22:5n-3 -0,094 0,043 -0,134 0,004 +0,188 < 0,0001
C22:6n-3 +0,069 0,140 -0,042 0,370 +0,096 0,038
 

Az összes transz zsírsav szignifikáns negatív korrelációt mutatott a 

C18:2n-6, C20:3n-6 és az C20:4n-6 (33. ábra) értékeivel, valamint a 

C18:3n-3 és C22:5n-3 értékeivel. Ugyanakkor nem találtunk szignifikáns 

összefüggést az összes transz zsírsav és a C22:6n-3 értékei között  

(34. ábra). Az összes transz zsírsav és az n-6 többszörösen telítetlen zsírsav 

valamint az összes n-6 hosszú szénláncú többszörösen telítetlen zsírsav 

értékei szignifikánsan és fordítottan aránylottak egymáshoz (35. ábra). 
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y = -0,9119x + 13,147
r = -0,219; p < 0,0001 
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y = -0,0284x + 0,3789
r = -0,198; p < 0,0001

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0 1 2 3 4 5 6

Összes transz zsírsav                         tömeg/tömeg %

C
20

:3
n-

6 
   

   
   

tö
m

eg
/tö

m
eg

 %

y = -0,0847x + 0,6784
r = -0,355; p < 0,0001
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33. ábra: Az n-6 zsírsavak és az összes transz zsírsav közötti korrelációk a 
szoptatás hatodik hónapjában (n = 462)
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y = -0,0775x + 1,0172
r = -0,152; p < 0,01
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y = -0,0175x + 0,2248
r = -0,106; p < 0,05
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y = -0,012x + 0,2732
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34. ábra: Az n-3 zsírsavak és az összes transz zsírsav közötti korrelációk a 
szoptatás hatodik hónapjában (n = 462)
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y = -1,029x + 14,763
r  = -0,232; p < 0,0001
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y = -0,1327x + 1,4667
r = -0,278; p < 0,0001
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35. ábra: Az n-6 többszörösen telítetlen zsírsavak (n-6 PUFA) valamint az n-6 
hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak (n-6 LCPUFA) és az összes 
transz zsírsav közötti korrelációk a szoptatás hatodik hónapjában (n = 462) 

6.4 Következtetések 

Következtetéseink súlyát több tényező erősíti. Vizsgálatunkban szoptató 

anyák igen nagy csoportját vizsgáltuk: az általunk vizsgált anyák száma 

közel kétszerese volt az irodalomban fellelhető, a transz zsírsavak és 

többszörösen telítetlen zsírsavak közötti összefüggést a szoptatás alatt 

vizsgáló három közleményben tárgyalt összes anya számának. Vizsgálatunk 

eredményét erősíti még, hogy a szoptató anyák viszonylag homogén 

csoportját tanulmányoztuk a szoptatás hatodik hetében. 

Jelen születési kohort vizsgálatunkban szignifikáns negatív 

korrelációkat találtunk a 18 szénatomszámú transz telítetlen zsírsavak, a 
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transz oktadecénsav és transz oktadekadiénsav valamint a hosszú szénláncú 

többszörösen telítetlen zsírsavak között a szoptatás hatodik hetében az 

anyatejben. Nem találtunk ugyanakkor negatív korrelációt a 16 

szénatomszámú transz telítetlen zsírsavak és a hosszú szénláncú, 

többszörösen telítetlen metabolitok között. Mivel a cisz és transz izomerek 

ugyanazokat az enzimeket használják fel metabolizmusuk során, ezért 

eredményeink felvetik annak a lehetőségét, hogy a 18 szénatomszámú 

transz izomerek csökkenthetik az anyatej hosszú szénláncú, többszörösen 

telítetlen zsírsavtartalmát. 

A szoptatás hatodik hónapjában még mindig erős negatív 

korrelációkat találtunk a transz oktadecénsav és transz oktadekadiénsav 

valamint a legfontosabb n-3 és n-6 zsírsavak értékei között. 

Mivel az anyatejben talált transz zsírsavak az anya étrendjéből kell 

hogy származzanak, ezért jelen eredményeink felvetik annak a lehetőségét, 

hogy az anyai transz zsírsavbevitel hosszabb távon megzavarhatja a 

szoptatott csecsemők idegrendszerének fejlődésében fontos szerepet betöltő 

hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavakkal való ellátottságát. 
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7. A vizsgálatok új eredményei 
1. Diabéteszes fiatal felnőttekben szignifikánsan alacsonyabb n-3 és 

magasabb n-6 zsírsavértékeket találtunk, mint egészséges 

kontrollokban. 

2. Az irodalomban először vizsgáltuk klinikai körülmények között a 

diabéteszes ketoacidózis hatását a plazmalipidek zsírsav-

összetételére. Kimutattuk, hogy a ketoacidózis rendeződésekor az 

esszenciális zsírsavak százalékos aránya csökken, ugyanakkor a 

belőlük képződő hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak 

százalékos aránya növekszik. Ezek a változások az esszenciális 

zsírsavak metabolizmusának az inzulin hatására bekövetkező 

fokozódására utalnak. 

3. Egy diabéteszes fiatal ismétlődő ketoacidózisai során a táplálkozás 

egyének közötti különbségeinek hatásait kizárva megerősítettük a 

fenti megfigyelésünket. 

4. Szignifikáns negatív összefüggést találtunk a vörösvértestmembrán 

lipidek transz zsírsav értékei és a hosszú szénláncú, többszörösen 

telítetlen zsírsavak értékei között várandós anyákban a várandósság 

20. és 30. hetében, valamint a szüléskor. 

5. Az újszülöttek köldökzsinórvérének vörösvértestmembrán 

lipidjeiben szintén szignifikáns negatív korrelációt találtunk a transz 

zsírsavak és a hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak 

értékei között. 

6. Szoptató anyák igen nagyszámú csoportjának anyatejmintáiban a 

transz izomerek és a többszörösen telítetlen zsírsavak értékei 

szignifikánsan és fordítottan aránylottak egymáshoz a szoptatás 

hatodik hetében. 

7. A születési kohort vizsgálatban tovább követett anyák a szoptatás 

hatodik hónapjában még mindig nagy csoportjában továbbra is 

negatív korrelációkat találtunk a transz izomerek és a többszörösen 

telítetlen zsírsavak értékei között. 
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8. Az eredmények gyakorlati felhasználása 
1. A fiatal felnőtt diabéteszesekben talált, az egészségeseknél 

alacsonyabb n-3 többszörösen telítetlen zsírsavellátottság, valamint a 

diabéteszes ketoacidózis rendeződésekor az n-6 többszörösen 

telítetlen zsírsavaknak az n-3 többszörösen telítetlen zsírsavakhoz 

viszonyított arányának csökkenése felveti a diabéteszesek diétájának 

tengeri eredetű, n-3 zsírsavakban gazdag élelmiszerekkel való 

kiegészítését. 

2. A várandósság alatti transz zsírsavbevitel befolyásolhatja a magzati 

idegrendszer érése szempontjából fontos hosszú szénláncú, 

többszörösen telítetlen zsírsavakkal való ellátottságot, ezért célszerű 

lehet a várandósokat a következő diétás tanácsokkal is ellátni: 

csökkentsék étkezésükben a hidrogénezett olajokat nagy 

mennyiségben tartalmazó margarinok, olajban sütött ételek, bolti 

kekszek és kész sütemények mennyiségét. 

3. A szoptató anyák anyatejmintáiban a transz zsírsavak és a hosszú 

szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak között talált negatív 

korrelációk alapján célszerű lenne a szoptató anyáknak is a transz 

zsírsavak kisebb étrendi bevitelét tanácsolni. 

4. A transz zsírsavak étrendi bevitelét figyelembe kell venni minden 

olyan tudományos vizsgálat megtervezésekor, amelyben várandós 

vagy szoptató anyák étrendjét hosszú szénláncú, többszörösen 

telítetlen zsírsavakkal kiegészítve tanulmányozzák a 

zsírsavellátottság alakulását. 
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