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VZ�AH MEDZI KONCENTRÁCIOU ESENCIÁLNYCH MASTNÝCH KYSELÍN
V MATERSKOM MLIEKU A ICH OBSAHOM V KRVI MATIEK A V KRVI ICH

NOVORODENCOV 1. A 5. POSTNATÁLNY DEÒ

PULLMANN R., SÁMEL M.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCENTRATION OF ESSENTIAL
FATTY ACIDS IN THE MILK OF MOTHERS AND THEIR LEVEL IN THE

BLOOD OF MOTHERS AND THEIR NEWBORN CHILDREN ON THE FIRST
AND FIFTH DAYS OF POSTNATAL DEVELOPMENT

Background: Linolenic, linoleic, and arachidonic acids as
well as other polyunsaturated fatty acids are necessary for
health as the precursors of eicosanoids and for the structure
of developing membranes.
Objectives: The aim of the present study was the determina-
tion of the level of 11 individual free fatty acids (FFA) in the
milk and in the blood of mothers and newborns during the
perinatal period.
Methods: In 21 women the FFA was determined in their co-
lostrum as well as in the venous blood at the delivery in the
hospital, and then again 5 days later at leaving the hospital.
Simultaneousely, the blood of newborns was collected as um-
bilical samples at birth and as venous blood on the 5th day.
The study was performed on health term infants and mot-
hers with normal gestational age.
Results: The results show a marked increase in total milk
FFA as well as in most, but not all, individual FFAs during
the followed period of the first 5 days. The values in the milk
were always remarkably higher (the increase more than 2 or-
ders) than in the blood. We have found no significant statisti-
cal correlation between values in the blood and those in the
milk. The concentrations of all very important omega-3 FFAs
(which are present in fish oil and in foods of marine fish ori-
gin) were always lower in all blood and milk samples in com-
parison with the levels of omega-6 FFAs (which are prevai-
ling in lipids of our usual nutrition as are margarines and
most of commercial oils).
Conclusions: Our findings seem to be very important for pre-
ventive medicine and need to study further the relationship of

Pozadie problému: Kyselina linolénová, linolová a arachidó-
nová sú dôle�ité zo zdravotného h¾adiska, ako aj ïal�ie poly-
nenasýtené mastné kyseliny, najmä ako prekurzory eikosa-
noidov a ako zlo�ky �truktúry biomembrán.
Cie¾ a východiská sledovania: Cie¾om tejto práce bolo �tú-
dium hladiny 11 vo¾ných mastných kyselín (FFA) v mlieku
a v krvi matiek a ich novorodencov v perinatálnom období.
Metóda: Sledovalo sa 21 �ien a ich novorodencov. FFA sa ur-
èovali v kolostru a v ich venóznej krvi pri pôrode v nemoc-
nici a potom opä� neskôr o 5 dní pri ich odchode z pôrodni-
ce. Prvá krv od novorodencov sa získala ako umbilikálna krv
pri pôrode. Krv, ktorá sa získala od novorodencov na piaty
deò ako druhá vzorka, bola venózna krv. Do na�ej �túdie boli
zahrnuté len zdravé deti s normálnou då�kou gravidity.
Výsledky: Celková koncentrácia FFA v mlieku sa výrazne zvý�i-
la poèas pozorovaného obdobia prvých 5 dní postnatálneho
�ivota. Toto zvý�enie sa netýkalo v�etkých urèovaných FFA.
Priemerne v�ak hodnoty v mlieku boli vy��ie ako v krvi a� o 2
rády. Medzi koncentráciou v krvi matky a hodnotami v mlieku
sa nezistila �tatisticky významná korelácia. Jednoznaèný bol aj
nález nízkej koncentrácie v krvi, ako aj v mlieku ve¾mi výz-
namných omega-3 FFA (ktoré sa nachádzajú najmä v oleji
z rýb, ako aj v potravinách vyrobených z morských rýb), a to
v porovnaní s hladinou omega-6 FFA (ktoré sú zastúpené hlav-
ne v lipidoch, ktoré sa u nás takmer výluène konzumujú na va-
renie, ako sú rôzne margaríny a väè�ina kuchynských olejov).
Záver: Tieto na�e získané výsledky pova�ujeme za ve¾mi záva�né
z h¾adiska preventívnej medicíny a ukazujú na nevyhnutnos�
dôkladnej�ieho �túdia a kontroly prívodu O3FA vzh¾adom na
stále rastúci výskyt rôznych typov alergií a ïal�ích patologic-
kých syndrómov najmä u detí. Aj vysoká variabilita v hodno-
tách FFA v jednotlivých materských mliekach, ktorú sme zistili,
svedèí o potrebe výskumu vý�ivy u� poèas celej gravidity. Toto
�túdium by malo zahròova� aj analýzu príjmu lipidov
z uveden0ho kvalitatívneho h¾adiska. (Tab. 1, obr. 6, lit. 24.).
K¾úèové slová: omega-3/omega-6 mastné kyseliny, ¾udské
mlieko, novorodenci, prenatálna vý�iva, rybí olej.
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low intake of O3FA to increased incidence of various allergies
and other pathological syndromes in children. The very large
range of a variance in the values of FFAs in the milk suggests
the need of more profound study of the role of the food com-
position probably during the whole period of pregnancy, ma-
inly as to the type of lipid composition. (Tab. 1, Fig. 6, Ref. 24. )
Key words: omega-3/omega 6 FFA, human milk, newborn
child, prenatal nutrition, fish oil.
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K celulárnym lipidom patria okrem známych neutrálnych tu-
kov e�te tzv. �truktúrne lipidy, ktoré tvoria jednu z hlavných zlo-
�iek biomembrán. Ïal�í �peciálny typ lipidov predstavuje hnedý
tuk (brown adipose tissue � BAT), ktorého bunky sú bohato zá-
sobené krvnými cievami a nervovými vláknami sympatika a ob-
sahujú aj poèetné mitochondrie. O úlohe tohto tuku sa mnoho
publikuje v poslednom desa�roèí preva�ne z h¾adiska termogené-
zy a obezity, ale o jeho skutoènej fyziologickej funkcii je e�te
mnoho neznáme (Sámel a Pullmann, 1993, 1994; Sámel a spol.,
1994; Bukovská a spol., 1995; Kameni�tiaková a spol., 1996).
S vy��ie citovanými prácami úzko súvisí úloha esenciálnych mas-
tných kyselín (FA), ktoré sú prekurzormi tzv. eikosanoidov, ku kto-
rým patria prostaglandíny, prostracyklíny, tromboxány, lipoxíny
a leukotriény. V predchádzajúcej práci sme zhrnuli vo forme sú-
borného preh¾adu literatúru o ich hormonálnych, antilipemických,
antiinflamaèných úèinkoch a ich ïal�ej patofyziologickej úlohe
najmä omega-3 esenciálnych FA, resp. rybieho oleja z evoluèné-
ho h¾adiska (Pullmann a Samel, 1996). Súèasná práca úzko nad-
väzuje na vy��ie citovaný preh¾ah a jej cie¾om bolo urèovanie kon-
centrácie 11 FFA u normálnych, zdravých �ien v ich mlieku a v kr-
vi tesne po pôrode a súèasne v krvi novorodencov. Druhý odber
tých istých vzoriek sme opakovali o 5 dní neskôr pri ich odchode
z nemocnice.

Material a metódy

�túdiu sme uskutoènili na 21 zdravých, gravidných �enách
a ich novorodených de�och oboch pohlaví, ktoré pri�li rodi� na
gynekologicko-pôrodnícku kliniku. Då�ka gravidity bola v norme.
V�etky odbery vzoriek sa robili so súhlasom rodièiek a v súlade
s etickými normami v zmysle Helsinskej deklarácie z roku 1977.

Mastné kyseliny v krvi a v mlieku sa urèovali na príslu�ných
metylesteroch mastných kyselín a hodnoty jednotlivých vo¾ných
mastných kyselín (FFA) sa stanovovali pomocou plynovej chro-
motografie na HP 5880 za pou�itia kapilárnej kolóny SE 54. Vzh¾a-
dom na limitované �tandardy mastných kyselín v èase tohto �tú-
dia sme �ia¾ nemohli urèova� v�etky polynenasýtené mastné kyse-
liny s ve¾mi dlhým re�azcom, najmä treba doplni� stanovenie do-
kosapentaénovej (DPA) a hexaénovej (HEA) kyseliny. Stanovovali
sme nasledovné mastné kyseliny: C14:0 � kys. myristovú, C16:1
� kys. palmitolejovú, C16:0 � kys. palmitovú, C18:1 � kys.
olejovú, C18:2 � kys. linolovú, C18:0 � kys. steárovú a z rady
omega-3 C18:3-n-3 � kys. alfalinolénovú. Za najdôle�itej�ie pre-
kurzory dvoch rozdielnych typov 20-uhlíkových a viac uhlíkových,
biologicky ve¾mi aktívnych biomolekúl sa pova�ujú kyselina lino-
lová a alfalinolénová. V�etky výsledky urèovania mastných kyse-
lín na grafoch sme vyjadrili kvantitatívne, t.j. v mmol.l-1. Výsled-
ky v tabu¾ke 1 síce predstavujú priemery ±SD, ale �tatistická výz-
namnos� rozdielov medzi súbormi sa vypoèítala metódou analýzy
variancie pou�itím poèítaèového �tatistického systému SOLO zís-
kaného od BMDP Statistical Software, Inc. Los Angeles, Califor-
nia, USA, v júni 1991.

Výsledky

Na obrázku 1 je znázornený rozdielny metabolizmus 3 typov
nenasýtených mastných kyselín, ktoré vychádzajú z 18-uhlíkové-
ho východzieho re�azca, no s rozdielnou polohou prvej dvojnej
väzby pri poèítaní uhlíkov od metylovej skupiny. Na obrázku 2 sú

Tab. 1. Koncentrácia FFA v sére 21 detí 1. a 5. postnatálny deò.
Tab. 1. Serum concentration of FFAs in children on postnatal day 1. and 5.

1. deò 5. deò
Day 1 Day 5

Pravdep.
 FFA Priemer±SEM Priemer±SEM F Signif.
 FFA Mean±SEM Mean±SEM Probabl.

C14:0 32,3±2,5 67,7±8,9 23.50 .00001 +
C16:1 213,0±30,7 321,0±31,8 1,18 .715 NS
C16:0 517,8±42,1 1036,4±138,2 10,78 .00001 +
C18:2    652,8±284,0 1010,8±115,9 3,49 .0073 +
C18:1 1518,7±430,8 1888,0±171,8 6,21 .00001 +
C18:3 427,5±59,6 643,4±78,4 1,73 .228 NS
C18:0 156,8±16,0 216,0±19,8 1,54 .341 NS
C20:1    425,8±256,8 185,6±27,0 96,80 .00001 +
C20:0  138,1±32,6 136,9±15,2 3,07 .0333 +
C22:1  102,9±14,6 127,8±21,7 2,19 .1100 NS
C22:0    64,0±12,3 64,7±6,8 3,04 .0600 +

SEM = stredná chyba priemeru; + = �tatistický významný rozdiel medzi súbormi; NS = rozdiel medzi súbormi nie je �tatisticky významný; Priemery,
SEM, ako aj �tatická významnos� rozdielov medzi súbormi sa vypoèítali metódou analýzy variancie pou�itím poèítaèového �tatistického systému
�SOLO� od BMPD Statistical software, Inc., Los Angeles, California, USA, June 1991.
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s hodnotami v krvi matiek, alebo novorodencov. Zvý�ený priemer
bol v�ak spojený aj s nezvyèajne zvý�eným rozptylom hodnôt.

Obrázok 3 znázoròuje koncentrácie FFA v sére matiek a v sére
ich detí medzi 1. a 5. postnatálnym dòom. Hodnoty u matiek sa
za uvedené obdobie prakticky nezmenili, ako by sa dalo oèakáva�
pod¾a zmien v mlieku (obr. 2). U novorodencov boli hodnoty naj-
prv ve¾mi nízke, 5. deò sa výrazne zvý�ili, no v porovnaní s hod-
notami u matiek predstavovali iba asi poloviènú hodnotu.

Z ïal�ích výsledkov pova�ujeme za vhodné demon�trova� po-
rovnanie výsledkov stanovenia u� uvedených mastných kyselín
omega-3 v porovnaní s omega-6 v krvi a mlieku matiek a v krvi
novorodencov. Na obrázku 4 vidie�, �e u matiek sa podstatne ne-
zmenili hladiny 18:2 ani 18:3 za 5 dní. Hodnoty 18:3 sú v oboch
sledovaných dòoch len asi na poloviènej úrovni.

Na obrázku 5 ide o hodnoty tých istých kyselín, ale v mlieku.
Aj keï v trende zmien je ve¾mi nápadná zhoda, celková koncen-
trácia je vo v�etkých parametroch výrazne vy��ia. Na 5. deò sa
hodnoty zvý�ili z 1000 na 24 000 mmol.l-1.

Na obrázku 6 sú hodnoty v krvi novorodemcov. Tu síce v kon-
centráciách obidvoch porovnávaných FFA do�lo v sledovanom
èasovom intervale ku zvý�eniu hodnôt, ale koncentrácia neodrá�a
vy��ie uvádzanú zmenu v krvi, celková úroveò sa podstatne nelí�i
od úrovne, aká sa pozorovala v krvi matiek.

Na záver tejto �túdie, v ktorej sa sledovalo 11 rôznych mas-
tných kyselín v krvi matiek a v mlieku, ako aj v krvi ich detí v deò
pôrodu a potom na 5. postnatálny deò, uvádzame v tabu¾ke 1 hod-
noty jednotlivých FFA len v sére detí na 1. a 5. deò. Z tabu¾ky je
zrejmý relatívne ve¾ký rozptyl hodnôt vyjadrený ako ±SEM. Preto
bez oh¾adu na rozdiely v aritmetických priemeroch sme na porov-
nanie výsledkov z 1. a z 5. dòa pou�ili test analýzy variancie (for-
ma F-testu), èím sa vypoèítala pravdepodobnos� �tatisticky výz-
namného rozdielu medzi súbormi v uvedených dòoch (Probabl.).
Z tabu¾ky vyplýva, �e len v prípade �tyroch FFA nebolo zvý�enie
v koncentrácii na 5. deò �tatisticky významné. Výnimku tvorí ky-
selina eikosanová (C20:1), kde sa zistilo zní�enie.

Obr. 1. Schéma metabolickej desaturácie a elongácie hlavných typov
nenasýtených mastných kyselín. Rovnaké enzýmy sa zúèastòujú v sku-
pine n-3, n-6 a n-9.
Fig. 1. Outline of pathways of desaturation and elongation of main
types of unsaturated fatty acids. The same enzymes are involved for
each of the n-3, n-6, and n-9 families.

Obr. 2. Celkové FFA v kolostru a v mlieku normálnych matiek 1. a 5.
postnatálny deò; zvislé úseèky � +SD.
Fig. 2. Total level of FFA in colostrum and in milk of normal mothers
on postnatal day 1 vs 5; vertical bars � +SD.

Obr. 3. Celkové FFA v sére matiek a ich detí 1. a 5. postnatálny deò;
zvislé úseèky � +SD, M � matky, CH � deti.
Fig. 3. Total level of FFA in the serum of mothers and their children on
postnatal day 1 vs 5; vertical bars � +SD, M � mothers, CH � chil-
dren.

porovnané hodnoty celkovej koncentrácie v�etkých sledovaných
FFA v mlieku 1. deò po pôrode a o 5 dní neskôr. Vidie� ve¾mi
markatné zvý�enie priemerov za uvedené obdobie, ale aj ve¾mi
výrazne vy��ie u� východiskové hodnoty asi o 2 rády v porovnaní
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Diskusia

V na�ich výsledkoch sme najprv vyjadrili nálezy z opakova-
ného stanovenia celkovej koncentrácie FFA vo vzorkách v sére
matiek a ich novorodených detí, ako aj v materskom mlieku v pe-
rinatálnom období. Zaujímali nás v�ak zmeny v koncentrácii naj-
mä omega-3 FFA.

Ku známej schéme na obrázku 1 pova�ujeme za vhodné doda�
e�te ïal�ie vysvetlenie. Rad n-6 (alebo aj omega-6) sú kyseliny
vyrábané z rastlinných olejov a zaèína sa kys. linolovou � 18:2
n-6. Tento typ patrí k ná�mu najviac konzumovanému rastlinné-
mu oleju, ve¾mi typickému pre industriálnu éru premno�enej po-
pulácie na na�ej planéte. Prostredný rad je typu n-9 a predstavuje
olivový olej. Na pravej strane schémy je rad, ktorý nás najviac
zaujíma, a to sú FFA typu n-3, ktorá vychádza z kys. alfalinolé-
novej. K jej metabolitom patria dnes zriedkavo biopolyméry, kto-
ré sa vyskytujú v morských rybách, a to C20:5 n-3 alebo kys. ei-
kosapentaénová (EPA) a potom kys. dokosahexaénová (DEA), èi�e
22:6 n-3. Enzýmy, ktoré sú uvedené v strede schémy, sa zúèastòu-
jú na predl�ovaní uhlíkového re�azca a sú známe ako elongázy
a desaturázy (èíslované opaène od delta-6 po delta-4) a sú spoloè-
né pre v�etky tri uvedené typy, teda aj n-6, aj n-9, aj n-3. V�etky tri
typy sú�a�ia medzi sebou o tieto enzýmy. Metabolity typu n-3 pro-
dukuje morský planktón, ktorým sa �ivia morské �ivoèíchy a ich
lovci. Cicavce nie sú schopné vpravi� dvojnú väzbu do kritickej
polohy n-3, preto sa ich metabolity pova�ujú za tak vysoko esen-
ciálne, èi�e musia sa prija� potravou.

V rade kyseliny linolovej (n-6) sa pova�uje za ve¾mi kritickú
kyselina arachidónová (20:4 n-6), o ktorú sú�a�ia okrem iného
e�te ïal�ie 2 typy dioxygenáz: 1. cyklooxygenázy, ktoré ju me-
nia na prostanoidy a na tromboxán; a 2. lipoxygenázy, ktorú ju
menia na leukotriény. Pokia¾ tento typ lipidov preva�uje v potra-
ve, a to je súèasná situácia v preva�ne vnútrozemských kraji-
nách, tak sú to preva�ne metabolity kys. arachidónovej, ktoré sa
inkorporujú do fosfolipidov v membránach. Odtia¾ sa mô�u ná-
hle uvo¾ni�. K známym biologickým úèinkom eikosanoidov de-

rivovaným z arachidónovej kyseliny patria stimulácia agregácie
trombocytov, vazokonstrikcia, ale aj imunosupresia (Kinsella
a spol., 1990). Kvalita tukov v diéte má v�ak e�te ïal�ie mole-
kulové úèinky, a to priamo na konformáciu proteínov v mem-
bránach, na ich fluiditu, a tým na reguláciu fyziologických funkcií
(Murphy, 1990).

K najviac známym úèinkom omega-3 polynenasýtených mas-
tných kyselín (PUFA) patria �túdie na dospelých jedincoch pre ich
antiateromatický efekt. Mechanizmus úèinku sa vysvet¾uje tak, �e
tieto látky potláèajú tvorbu trombocytových zrazenín, a to tým, �e
zvy�ujú tvorbu prostacyklínu a blokujú produkciu tromboxánu.
Ïalej spôsobujú zní�enú tvorbu leukotriénu B

4
, a tým zní�enie

protizápalovej odpovede cievnej steny v mieste po�kodenia. Vý-
sledkom je redukcia tvorby trombov a zvý�enie trombolytickej

Obr. 4. Omega-6 a omega-3 v sére matiek 1. a 5. postnatálny deò; zvislé
úseèky � +SD. 18:2 = omega-6 FFA, 18:3 = omega-3 FFA.
Fig. 4. Omega-6 and omega-3 in the serum of mothers on postnatal
day 1. vs 5.; vertical bars � +SD. 18:2 = omega-6 FFA, 18:3 = omega-
3 FFA.

Obr. 6. Omega-6 a omega-3 v sére detí 1. a 5. postnatálny deò; zvislé
úseèky � +SD. 18:2 = omega-6 FFA, 18:3 = omega-3 FFA.
Fig. 6. Omega-6 and omega-3 in the serum of children on postnatal
day 1. vs 5.; vertical bars � +SD. 18:2 = omega-6 FFA, 18:3 = omega-
3 FFA.

Obr. 5. Omega-6 a omega-3 v materskom mlieku 1. a 5. postnatálny
deò; zvislé úseèky � +SD. 18:2 = omega-6 FFA, 18:3 = omega-3 FFA.
Fig. 5. Omega-6 and omega-3 in the milk of mothers on postnatal day
1. vs 5.; vertical bars � +SD. 18:2 = omega-6 FFA, 18:3 = omega-3
FFA.
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aktivity plazmy, èo v�etko spolu inhibuje rast ateromat, a tým sa
predchádza uzavretiu ciev (Leef a Weber, 1988.)

Z uvedeného vyplýva, �e v prevencii koronárnej choroby te-
raz najviac pou�ívaný aspirín blokuje len produkciu tromboxánu,
kým omega-3 FA zasahujú do vývoja aterosklerózy na nieko¾kých
úrovniach, a tým sa zväè�uje aj ich klinické pou�itie.

Idea celého tohto výskumu vznikla asi pred 20 rokmi ziste-
ním, �e u japonských rybárov podobne ako u Eskimákov, kde po
tisícroèia sú ryby pravidelnou zlo�kou ich potravy, je výrazne ni�-
�í výskyt koronárnej choroby a cerebrovaskulárnych príhod (Bang
a spol., 1975; Dyrnberg a spol., 1975). Kromhout a spol. (1985)
zistili, �e staèí u� tak málo, ako je 35 g/deò rýb v potrave, aby sa
zní�ila mortalita na koronárnu chorobu asi na 50 %. Zistilo sa
toti�, �e ryby sú bohaté na kyselinu eikosapentaénovú a dokosa-
hexaénovú (Terano a spol., 1983). Dokosahexaénová kyselina sa
nachádza vo výrazne väè�ích mno�stvách ako eikosapentaénová
a u ¾udí sa nachádza v takých dôle�itých tkanivách, ako sú mo-
zog, retina a testikulárne tkanivo. Tu tvorí 20�40 % obsahu mas-
tných kyselín prítomných vo fosfolipidoch (Neuringer a Connor,
1986). O problematike dlhodobého významu tukov v diéte pre
zdravie sa u� opakovane písalo (Kromhout, 1992; Leef a Weber,
1988).

Z uvedeného vyplýva otázka, aký denný príjem rybieho oleja
sa má teda odporúèa�. Na túto otázku zatia¾ niet vedecky podlo�e-
nej odpovede jednoducho preto, lebo tu zále�í na då�ke príjmu,
ako aj na mno�stve iných tukov v diéte, obzvlá�� omega-6 FA.
Eskimáci v Grónsku jedia 5�10 g omega-3 FA denne preva�ne
celý �ivot. V klinických �túdiách sa pou�ívajú tobolky s obsahom
1 ml oleja obsahujúce asi 0,3 eikosapentaénovej a dokosahexaé-
novej kyseliny. Pod¾a návodu v�ak obsah omega-3 polynenasýte-
ných kyselín je a� 50 %. Rybí olej z tuniakov má asi 20 % omega-
3 FA, no pre vysoký obsah vitamínov A a D sa odporúèa opatr-
nos� pri jeho pou�ívaní. Opisujú sa aj iné, nepriaznivé úèinky vy-
sokého príjmu rýb (Leef a Weber, 1988).

Z h¾adiska materského mlieka nás v�ak zaujímajú aj také otáz-
ky, aká je úloha mastných kyselín, najmä PUFA v biológii a v evo-
lúcii ¾udského mozgu, resp. retiny (Crawford, 1992; Connor a spol.,
1992). Z týchto prác vyplýva, �e nedostatok omega-3 FA vedie
k �a�kej a progresívnej deplécii týchto látok z plazmy a zo v�et-
kých �tudovaných tkanív, vèítane erytrocytov, peèene, ko�e, tuko-
vého tkaniva mozgovej kôry a retiny. Tieto FA boli nahradené
omega-6 FA, najmä C22:5. Tieto biochemické zmeny boli spojené
aj s výrazným zhor�ením zrakovej schopnosti, abnormalitami
v elektroretinograme, s potrebou prívodu, ako aj exkréciou teku-
tín (Connor a spol., 1992). Tieto pokusy sa urobili na primátoch
(i�lo o opice Rhesus). Podobné nálezy zistili aj Holman a spol.
(1982) na die�ati, ktoré dostávalo kompletnú parenterálnu vý�ivu.
Bjerve a spol. (1987) a Anderson a Connor (1989) opísali mnohé
patologické nálezy u kriticky chorých pacientov, ktorí boli dlho
v ústavnom lieèení a dostávali vý�ivu �alúdoènou sondou. V pod-
state sa u nich vyvinul syndróm deficiencie linolénovej kyseliny.
Tieto práce sú vzácne, lebo poukazujú na urèité rozdiely vo vý-
sledkoch získaných na primátoch a obrovským mno�stvom vý-
sledkov získaným na potkanoch, resp. iných ni��ích zvieratách.
Zhodujú sa v�ak v jednom bode, a to esencialite kyseliny linolé-
novej (Tinoco, 1982). Crowford (1992) v rozsiahlej �túdii (vy�e
500) gravidných �ien zistil, �e matky, ktorým sa narodili deti s níz-

kou pôrodnou hmotnos�ou (pod 3,27 kg), prijímali poèas gravidi-
ty výrazne zní�ené mno�stvo nielen niektorých vitamínov a mi-
nerálov, ale aj mastných kyselín. V tomto �túdiu sa autor zvlá��
zameral na vý�ivu matiek u� pri koncepcii alebo pred koncepciou.
Vychádzal z toho, �e práve poèas prvých tý�dòov po koncepcii je
najintenzívnej�ie delenie buniek a �e teda kvalita vý�ivy pred gra-
viditou a poèas nej rozhoduje o zdraví budúcej generácie a jej
intelektuálnych kvalitách a �e v tomto preventívnom procese majú
svoju dôle�itú úlohu aj lipidy.

Interpretácia na�ich výsledkov z h¾adiska uvedených údajov
z literatúry je ve¾mi �a�ká, lebo nám chýbajú práve údaje o vý�ive
matiek. Z dostupnej literatúry v�ak usudzujeme, �e vysoká varia-
bilita v hodnotách mastných kyselín v mlieku je zatia¾ v�eobecná
skúsenos�. Kohn (1992) zhrnul v súbornom referáte z konferen-
cie usporiadanej firmou Milupa AG problémy pri vývoji moder-
nej vý�ivy najmä pre nedonosené deti. Na ve¾kom poète vzoriek
sa ukázali aj ve¾ké interindividuálne a intraindividuálne rozdiely
u� pri stanovení celkového mno�stva lipidov. Ukázali sa rozdiely
diurnálne, ïalej v závislosti od fázy jedného dojèenia, (èi sa vzor-
ka odobrala na zaèiatku alebo v strede), od veku laktácie, v mlie-
ku z pravej alebo z ¾avej strany a samozrejme od nutrièného sta-
vu matky. Záver vyznieva zatia¾ v tom zmysle, �e je potrebné zís-
kava� ïal�ie údaje v lep�ie definovaných podmienkach, zamerané
najmä na obsah FA s ve¾mi dlhým re�azcom. Aj údaje o eikosano-
idoch v mlieku musia by� lep�ie ako doteraz definované z h¾adis-
ka metódy odberu vzoriek, ako aj o nutriènom stave matiek.

Urèité závery pre prax v�ak mo�no akceptova� u� teraz, �e
PUFA s ve¾mi dlhým re�azcom sa v materskom mlieku nachádza-
jú, aj keï v relatívne nízkej koncentrácii, ale �e úplne chýbajú
v umelej vý�ive pre deti, ako aj v parenterálnej vý�ive pre kritic-
ky chorých pacientov. Ïalej je u� známe, �e tieto PUFA v mater-
skom mlieku sa nachádzajú viac v triacylglycerovej frakcii ako
vo frakcii fosfolipidov. Vyskytujú sa vo väè�om mno�stve v mlie-
ku matiek, ktoré rodia predèasne, v porovnaní s mliekom pre deti
narodenými v termíne (Kohn, 1992). Celkové mno�stvo PUFA
v kolostru bolo prakticky rovnaké ako jeho mno�stvo v bielom
tukovom tkanive matky, ale PUFA s ve¾mi dlhým re�azcom boli
vy��ie v kolostru ako v telesnom tuku matky. Koncentrácia kyse-
liny linolovej bola v signifikantnej korelácii s obsahom v kolos-
tru a v tuku, ale pre alfalinolénovú kys. sa korelácia nezistila (Mar-
tin a spol., 1991). K neoèakávaným výsledkom patrí aj nález, �e
v mekóniu, celkom prvej stolici novorodencov, sa nachádza v prie-
mere a� 12 % tukov, ale rozdiely medzi novorodencami boli a� 9-
násobné. V nich boli okrem kyseliny palmitovej, stearovej a ole-
jovej aj signifikantné mno�stvá kys. arachidónovej a linolovej. Ich
pôvod je zatia¾ celkom neznámy.
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Ján Pra�ko, Hana Pra�ková: Asertivitou proti stresu. Grada Publ.
1996, 184 s., tab 43, schém 11, cena 178 Sk.

Asertivita dnes tvorí ucelený komunikaèný �týl, ktorý vstúpil
do ná�ho �ivota spolu so skutoènos�ou, �e informácie sú najtypic-
kej�ou charakteristikou na�ej doby. Väè�ina stresorov dospelého
veku vyplýva zo vz�ahov. Osobitne sa to týka vz�ahov, v ktorých
je na jednej strane chorý oslabený èlovek, ktorý h¾adá svoje mies-
to v zmenených vz�ahoch. Treba popravde uvies�, �e ani lekárske
fakulty nepripravujú svojich absolventov na spôsob a formu ko-
munikácie s pacientom. O tom, �e túto medzeru vzdelávania tre-
ba doplni� ïal�ím �túdiom, asi netreba hovori�. Ak odpoviete èo
len raz �nie� na ïal�ie otázky, tak kniha je aj pre Vás: Doká�ete
otvorene vyjadrova� svoje pocity? Doká�ete poèúva� druhých bez

PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

toho, aby ste im �skákali� do reèi? Doká�ete po�iada� druhých
¾udí o láskavos�? Doká�ete úprimne pochváli�? Doká�ete vies�
rozhovor s úplne neznámym èlovekom? Poviete jasne �nie�, keï
si to myslíte? Doká�ete kritizova� kon�truktívne? Vyjadrujete hnev
bez �vybuchovania�? Viete sa podeli� o svoju rados�? Doká�ete
prija� kritiku bez hnevu a odplaty?

V knihe je mno�stvo �rozhovorov�, v ktorých sa èlovek èasto
nachádza - a nie v�dy v pozícii toho správneho. Autori dokázali
nastavi� zrkadlo �normálnemu� èlovekovi, ktorý si v�ak èasto svo-
jimi nekorigovanými výstupmi komplikuje svoje osobné i pracovné
vz�ahy. Kni�ka je napísaná pútavo a èíta sa doslova jedným dy-
chom, prièom zanecháva správnu stopu.

M. Bernadiè


