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Vajda Szilárd

egyetemi hallgató

A telítetlen zsírsavakról
A középiskolás kémiaanyag az élettani jelentôségû anyagok fejezetében nagyon röviden,

csak az egy kettôskötést tartalmazó olajsavat említi meg:
CH3 - (CH2)7 - CH = CH - (CH2)7 - COOH

Ezt a magasabb rendû állatok (emlôsök) szervezete sztearinsavból elô tudja állítani. Ma-
gasabb telítetlenségû fokú zsírsavakat (két, három, négy kettôskötést tartalmazók) nem képes
szintetizálni, mivel az az enzim, amely katalizálja a folyamatot csak 2 hidrogén atomot tud le-
szakítani.

A több kettôskötést tartalmazó zsírsavaknál bebizonyosodott, hogy a magasabb rendû ál-
latok (emlôsök) számára kis mennyiségben nélkülözhetetlenek, akárcsak a vitaminok. Hiá-
nyuk hiánybetegséget okoz. Ezért F-vitaminnak nevezték el azt a három zsírsav-együttest
(linolsav, linolénsav, arachidonsav), melyeket eszenciális zsírsavaknak is nevezünk, s melye-
ket csak táplálék formájában tud felvenni a szervezet.

1. táblázat
Növényi olajokban elôfordulnak:

képlet CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH

röviditett jel. C18:1
szisztematikus név Oktadecénsav
triviális neve Olajsav
képlet CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH

röviditett jel. C18:2
szisztematikus név 6,9-Okatdeka-diénsav
triviális neve Linolénsav
képlet CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH(CH2)7-COOH

röviditett jel. C18:3
szisztematikus név 9,12,15-Oktadeka-triénsav
triviális neve α-linolénsav

képlet CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)4-COOH

röviditett jel. C18:3
szisztematikus név 6,9,12-Oktadeka-triénsav
triviális neve γ-linolénsav
képlet CH3-(CH2)4-(CH=CH-CH2)4-(CH2)2-COOH

röviditett jel. C20:4
szisztematikus név 5,8,11,14-Ejkoza-tetraénsav
triviális neve Arachidonsav

Ezek a zsírsavak trigliceridek formájában vannak jelen a táplálék zsiradékában. Ezek a
molekulák nem képesek felszívódni a bélfalon át. A szervezetben a lipáz enzim glicerinre és
zsírsavakra bontja. A majdnem csak egyharmad méretû zsírsavak már felszívódnak, s a vér-
áramban levô monogliceridek hatására újra észterezôdnek.
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Az anyagcsere folyamán elongáz enzimek hatására lánchosszabbodás, deszaturáz enzim
hatására újabb kettôskötés képzôdhet.

Ha a 2. táblázatban  n - a C atomok száma, a kötôjellel kapcsolt számjegy azt mutatja,
hogy a CH3 csoporttól számítva hányadik atomon kezdôdik az elsô kettôskötés.

A C atomok számával kettôsponttal kapcsolt számjegy a kettôskötések számát jelöli (a
telített zsírsavaknál ez 0).

A többszörösen telítetlen zsírsavak élettani hatása összetett. Befolyásolják a vér összeté-
telét, viszkozitását, a vérnyomást, a szívmûködést, az érrendszert.

Amennyiben a kettôskötés a lánckezdô CH3-csoporthoz közelebb van, tehát n-3 típusú
zsírsav, akkor csökkenti a vér viszkozitását, miáltal növeli a vér áramlási sebességét. Ha n-6

típusú a zsírsav, akkor
vérnyomáscsökkentô hatása van. Az ér-
elmeszesedés szempontjából elônyös az
n-3 típusú jelenléte és hátrányos az n-6.

A 20 C-atomszámú egyenes-láncú
többszörösen telítetlen zsírsavak
gyûrûzáródással prosztaglandionokat ké-
peznek. Vannak betegségek, melyek fo-
kozott prosztaglandin bioszintézissel jár-
nak. Az n-3 családbeli zsírsavak lassítják
a gyulladást elôsegítô ejkozanoidok
képzôdését. Tehát az ezeket tartalmazó
zsiradékok fogyasztása elônyös. Ugya-
nakkor kóros lehet öregek, terhes nôk,
gyomorfekély betegek esetén.

Az alfa-linolinsav és a belôle képzôdô
többszörösen telítetlen zsírsavak a vér K-
vitamin tartalmának csökkenését okoz-
hatják, s ezzel a véralvadást gátolják. Az
n-6 típusú zsírsavak epekôképzôdést is
elôsegítik.

Az esszenciális telítetlen zsírsavak
növényi olajokban és halolajban fordul-

nak elô.
Jelentôs mennyiséget tartalmaz a szójabab-olaj (32% olajsav, 49% linolsav), mákmagolaj

(71% linolsav), homoktövismag olaj (36% linolsav, 34% alfa-linolensav).
Alfa-linolsav található még a repceolajban, feketeribizli magolajban, zöld növények

kloroplasztjában.
Gamma-linolénsav forrás a feketeribizli mag-, egresmag- olaj.
 Az arachidonsav a földi mogyoróban, a C20:5 és C 22:6 zsírsavat tartalmazó olajok az

halolajban találhatók.
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   n-3 n-6 n-9

α-linolénsav linolsav olajsav

18:3 18:2 18:1

szteraidonsav γ-linolénsav

18:4 18:3 18:2

éjkozapentaénsav arachidonsav

20:5 20:4 20:3

22:6
dokozahexaénsav

2. táblázat
Telítetlen zsírsavak vázlatos metabolizmusa

 az emberi szervezetben


