A RÖVID SZÉNLÁNCÚ ZSÍRSAVAK (SCFA)
Összeállította:

A SCFA termelését
befolyásoló tényezők:
• étkezés,
• mikrobiom diverzitása és
• a bélbaktériumok száma.

A rövid láncú zsírsavak
fontos szerepet
töltenek be a bél
barrier fenntartásában.
• Savanyítják a Ph-t,
• a butirát az eneterociták
fő energiaforrása,
• a SCFA megfelelő
szintje nyálkahártya
számára védelmet jelent
az oxidatív stresszel
szemben
• a butirát indukálja a tight
junction fehérjéinek
termelését. (3)
• modulálják az
immunrendszert.

Az emberi szervezet számára nem emészthető élelmi rostok túljutva
a felső GI traktuson, a coecumban és a colonban a bélbaktériumok
által kerülnek lebontásra. Az így keletkező metabolitok a triptofán,
a fenolsavak, epesavak és a rövid szénláncú zsírsavak (SCFA).
A SCFA 95%-a acetát, butirát és propionát. Ezek aránya a bélben
3:1:1. (2) Az acetát és a propionát megtalálható a vékony - és
a vastagbélben, míg a butirát főleg a vastagbélben, a széklettel
csak 5% ürül.
A SCFA termelés szempontjából a keményítők, pektin, cellulóz,
inulin, guargumi, zabkorpa a legfontosabb szubsztrátok.
A rövid láncú zsírsavak hatása távoli szervekre:
• A butirát és az acetát szerepet játszik a lipid és a glukóz
metabolizmusában, kimutatható az összefüggés az alacsony
SCFA szint, az inzulin rezisztencia és az obesitás között. (4)
• A butirát és a propionát erős gyulladáscsökkentő hatású,
nagy szerepük van az allergiás folyamatok csökkentésében,
megelőzésében (atopias dermatitis, asztma). (1)
• Az acetát átjut a vér-agy gáton, sőt kimutatható a liquorban is. Az
acetát szabályozza a jóllakottsági központot a hypothalamuson
és a vaguson keresztül. Csökkent szintje éhséget okoz. (4)

1.ábra
1.ábra: A SCFA-k a
colonból felszívódva távoli
szervekhez is eljutnak,
hatással vannak a központi
idegrendszerre, májra,
pancreasra, zsírszövetre,
izomzatra.(4)
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A SCFA szignal molekulaként modulálják az immunrendszert (2):

• Csíraszáma: >=7,5 × 109 CFU/3 g
• 9 féle baktériumtörzset
tartalmaz,
• Az EFSA (Europian Food Safety
Authority) kritériumai szerint a
825 baktériumai antibiotikum
érzékenységük alapján
biztonsággal használhatóak.

• fokozzák a bél hámsejtjeinek IL-18 ill. az antimikrobiális
fehérjék termelését,
• fokozzák a tight junction fehérjéinek expresszióját,
• befolyásolják a T sejtek differenciálódását,
• gátolják a gyulladáskeltő citokinek felszabadulását,
• fokozzák az IgA termelését,
• gátolják a tumor sejtek proliferációját.
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Megfelelő rosttartalmú táplálkozás és a megfelelő bélflóra
biztosítja a megfelelő mennyiségű és összetételű SCFA termelődést.
Az SCFA fontos szerepet tölt be az intestinalis barrier
fenntartásában, az immunrendszer modulálásában.
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felhasználásáért. Lezárás: 2019. 09. 23.

