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Fettsyror och inlärningsförmågan

Forskningsresultat visar att vissa 
fettsyror spelar en viktig roll för 
utvecklingen av hjärna och öga, 
koordination, inlärningsförmåga, 
minne och koncentration.

Förmågan att bearbeta information och lära 
in fakta är av största betydelse för att lyckas i 
livet. Men den processen kan hindras av svå-
righeter med inlärning, uppmärksamhet och 
koncentration. Antalet barn med diagnoserna 
dyslexi, dyspraxi och ADHD/DAMP ökar 
”world-wide”. Samtidigt växer förståelsen för 
att svårigheterna kan lindras genom intag av 
fleromättade fettsyror. 
 
Kunskapen om effekten av fleromättade fett-
syror (PUFA, poly-unsaturated fatty acids), 
som hör till omega-3 och omega-6 familjernas 
fettsyror, ökar nu snabbt. De viktiga fettsyrorna 
kan tillföras med kosten och med lämpliga kost-
tillskott.

I den typiska västerländska kosten är vissa 
omega-3 och omega-6 fettsyror dåligt represen-
terade. Industrialiseringen av livsmedelskedjan 
med krav på lång hållbarhet är en av de vikti-
gaste orsakerna. Produkter med innehåll av fler-
omättade fettsyror har i regel kort hållbarhet, de 
utsätts lätt för oxidation och de härsknar.  
 
Kliniska studier under senare år har visat att 
fleromättade fettsyror med ursprung från feta 
fiskar och vissa växter har verkliga fördelar. 
Dessa fettsyror spelar en väsentlig roll för en 
optimal utveckling av hjärnan och ögat, inlär-
ningsförmågan, koncentrationsförmågan och 
koordinationen.



Kliniska studier:
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Om nyfödda ammas under lång 
tid får de en förbättrad inlär-
ningsförmåga och en högre IQ. 
Bröstmjölken är rik på flero-
mättade fettsyror, PUFA (1).

Magnetisk resonans avbild-
ning (MRI, magnetic resonance 
imaging) av hjärnan hos perso-
ner med dyslexi har visat för-
ändringar i cellmembranernas 
fosfolipider som kan hänföras 
till brist på PUFA (2,3).

Studier har visat samband 
mellan dyslexi, dyspraxi och 
ADHD och kliniska tecken på 
fettsyrabrist: törst, torr och fna-
sig hud, sköra naglar och mjäll.  
(4,5,6)

Laboratorieprov har bekräftat 
fettsyrabrist hos dyslektiska 
barn med de beskrivna symto-
men. De kroppsliga besvären 
och skolprestationen förbättra-
des efter fettsyra-tillskott (6).

Fettsyran EPA har i kliniska 
studier visats förbättra symto-
men vid psykisk sjukdom mer 
effektivt än DHA (7,8,9,11).  
(Se schemat över fettsyra-familjernas 
medlemmar på nästa sida). 

Forskningsresultat visar att 
uppmärksamhet och koncentra-
tionsförmågan skärps efter intag 
av omega-6 (GLA) och omega-
3 (EPA och DHA) fettsyror i 
kombination (9,10).

I en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kon-
trollerad studie som omfattade mer än 100 barn 
med dyslexi, dyspraxi och ADHD användes en 
EPA-rik fiskolja med tillsats av GLA med stor 
framgång, den s.k. Durham studien (11,12).



Fleromättade fettsyror för 
hjärnans och ögats funktion

De fettsyror det är fråga om utgör ned-
brytningsprodukter till modersubstanser-
na i omega-6 och omega-3 familjernas 
fettsyror. 

Modersubstanserna, linolsyra och alfa-linolen-
syra, är livsnödvändiga. Vi kan inte bilda dem i 
kroppen, och utan dem skulle vi inte överleva. 
 
Bilden nedan visar den process som äger rum 
under ämnesomsättningen för att omvandla de 
livsnödvändiga substanserna till längre och mer 
omättade fettsyror, nödvändiga för framför allt 
hjärnan och ögat. 

Några vegetabilier (särskilt lin) och nötter (t.ex. 
valnötter) innehåller alfa-linolensyra, ALA. 
Människan har emellertid svårt att tillgodogöra 
sig ALA, ex-vis linfröolja, omvandlas endast 0,2 
- 2% till EPA(14). Det är därför viktigt att äta 
fisk och skaldjur eller att ta fiskolja, som inne-
håller de nödvändiga nedbrytningsprodukterna 
EPA och DHA.

Linolsyrans viktiga nedbrytningsprodukt, GLA, 
finns redan färdigbildad i nattljus-växten. 



Omega-3 EPA Omega-3 DHA Omega-6 GLA

Omega-3 EPA är en 
funktionell fettsyra, 
bl.a. nödvändig för 
kommunikationen 
mellan celler. Dess 
nedbrytningspro-
dukter (DHA och 
prostaglandiner) har 
en anti-inflamma-
torisk verkan av 
stor betydelse från 
nyföddhetsperioden 
och genom livet.

Omega-3 DHA är 
en strukturell fett-
syra. Den ingår som 
byggnadssten i cell-
membraner, fram-
för allt i hjärnan. 
DHA är speciellt 
betydelsefull under 
graviditeten och i 
nyföddhets-perio-
den, då hjärnan 
undergår en drama-
tisk utveckling.

Omega-6 GLA om-
vandlas lätt till DGLA 
och AA och prosta-
glandiner. 

DGLA har anti-in-
flammatoriska egen-
skaper medan AA 
(tillsammans med 
DHA) har betydelse 
i cellmembranerna, 
speciellt i hjärnans 
celler. 

Människokroppen innehåller 50 trillioner celler. Varje cell kan liknas vid en fabrik som hanterar nä-
ringsämnen och avfallsprodukter. Cellväggarna (membranerna) är uppbyggda av fosfolipider. Varje 
fosfolipid har två fettsyror, en av dem bör vara en fleromättad fettsyra. Hjärnans vävnad består till 
20% av dess torrvikt av omättade fettsyror, framför allt DHA och AA. 

Signalöverföring genom receptorer i cellmembranen 
fordrar närvaro av EPA. EPA öppnar kanaler genom 
membranen.

EPA är ”modermolekyl” till DHA. Från EPA bildas också 
prostaglandiner och tromboxaner.

Cellmembranen består av ett dubbelt lager av fosfo-
lipider. Varje lipid har två fettsyror, varav en bör vara en 
omättad fettsyra, oftast är det DHA eller AA. Enzymet 
PLA2 avlägsnar omättade fettsyror från fosfolipider. För 
stor avlossning förhindras av EPA. Vid ex-vis dyslexi, 
ADHD, depression och Schizofreni är PLA2 för överak-
tivt.

EPA kan med lätthet omvandlas till DHA och därigenom 
bli en viktig byggsten i cellmembranens uppbyggnad. 
EPA hindrar dessutom PLA2 från att lösgöra DHA/AA 
från fosfolipiden. 

Fettsyrorna 
av betydelse
för hjärnan 
och ögat är:



MRI: Med magnetisk resonans-
avbildning kan hjärnan 
undersökas på molekylär nivå

Med den allra senaste tekniken för avbildning 
kan man registrera en vävnads molekylära 
sammansättning. MRI (Magnetic Resonance 
Imaging) använder mycket kraftiga magnetfält 
för bildframställningen. Det ger möjlighet att 
undersöka tunna skivor av hjärnvävnaden. Man 
kan komma ned till en 100-dels millimeter i 
tjocklek. 

Efter intag av omättade fettsyror görs en ny 
undersökning och ”före”-bilderna jämförs med 
bilder efter fettsyra-mättnad. Man har kunnat 
korrelera förändringar i cellmembranernas fos-
folipider till symtom på fettsyrabrist (2).

”Den nya tekniken ger oss möjlighet att se tecken på 
abnorm fettsyra-metabolism vid tillstånd som dyslexi, 
dyspraxi och ADHD”, säger dr Basant Puri, 
forskare och lärare vid den neuro-psykiatriska 
institutionen vid Hammersmith Sjukhus och 
Imperial College i London. 

Han fortsätter: ”När man ser direkta tecken 
på förändringar i fettsyra-profilen tillsammans med 
registrerbara förbättringar efter intag av fleromättade 
fettsyror, blir underlaget för rekommendation av fettsyra-
tillskott mycket starkt, vi har sett samma tecken på 
förändringar  vid depression och CFS (kronisk trött-
hetssyndrom) där tillskott av den EPA-rika oljan eye q 
gett positiv effekt på patienter (3)”.



Durham-studien

Skolstyrelsen i Durham har i samarbete med Dyslexi-
forsknings-enheten vid universitetet i Oxford genomfört 
en sex månader lång studie med syftet att klargöra 
hur ett fettsyra-tillskott skulle kunna påverka elevernas 
inlärningsförmåga.

Studien var dubbelblind, randomiserad och place-
bo-kontrollerad; den första i sitt slag rörande fettsyror-
nas betydelse för dyslexi, dyspraxi och ADHD.

Totalt deltog 111 barn från 12 skolor. Hälften av elev-
erna började med placebo och bytte till aktiv substans 
efter tre månader. Den andra hälften av eleverna tog 
aktiv substans under hela försöksperioden, 6 månader.
Alla elever testades vid studiens början, samt efter tre 
och sex månader.
Det fettsyra-preparat som användes var eye q

”För en del av eleverna i studien såg vi dramatiska förbättringar i läsför-
ståelse; upp till fyra läsårs förbättring på ett halvår”, förklarar dr Madeleine 
Portwood, psykolog vid Durhams skolstyrelse och ansvarig för studien. 
”När det gäller elevernas handstil kunde vi också se markanta förändring-
ar. Elevernas självförtroende och tillförsikt ökade. Många av barnen som 
tidigare hade varit  okoncentrerade och hyperaktiva kunde nu koncentrera 
sig på sina uppgifter”.

Föräldrakommentarer
”Min 9-åriga dotter började ta eye q tre gånger 
dagligen i maj. Från och med augusti har hen-
nes koordination förbättrats påtagligt, hon 
snubblar inte längre och deltar med stort själv-
förtroende i kamraternas bollspel.” 
 
”Min yngste son är autistisk. Efter tio dagars 
intag av eye q har han börjat sova hela nätter 
och hyperaktiviteten har minskat. Han kan nu 
koncentrera sig på sina uppgifter.”

”Preparatet eye q har verkligen effekt. Sonen Be-
van har tidigare varit ett oroselement, men nu 
har saker förändrats. Bevan har blivit betydligt 
lugnare och har börjat spela fotboll med sina 
kamrater.”

Viktor, 10 år: ”Jag har alltid haft svårt att kon-
centrera mig, jag lider av dyslexi och ADD, en 
form av ADHD, men redan efter 1 månad med 
eye q var det lättare att hänga med i skolan.”



Exempel på handstil: 
Ett konkret mått på förändring

Joe, 8 år gammal med svår dyspraxi, skrev av ett 
stycke ur sin läsebok. Joe’s speciallärare skaffade 
eye q åt honom och lät honom sex veckor senare 
göra om samma skrivtest.



QbTest på Axel, 7 år, före 
supplementering med eye q™

QbTest är ett datorbaserat test som är utvecklat för att ge 
objektivt stöd under utredning och behandling av ADHD.
QBTest mäter barnets förmåga att sitta still, uppmärksam-
hetsförmåga och förmåga att undertrycka impulsivitet.  
Här nedan är Axels testresultat före intag av eye q™

ADHD är en mycket vanligt förekommande funktionsstör-
ning som drabbar minst ett barn per skolklass. För de barn 
och familjer som drabbas kan situationen med ADHD 
vara mycket påfrestande. Diagrammet nedan visar att Axels 
testresultat låg klart utanför alla variabler utom en.



QbTest på Axel efter 3 månaders 
supplementering med eye q™

Efter supplementering med eye q™, sex kapslar per dag, i 
tre månader gjordes en ny QbTest. Rörelsetestet visar att 
Axel efter tre månader fått en tydlig positiv effekt med eye 
q™.

Axels föräldrar uppmärksammade redan efter 4-6 veckor 
en märkbar förändring i Axels beteende. Diagrammet på 
QbTestet efter tre månader bekräftar att Axel svarat posi-
tivt på behandlingen med eye q™.



eye q: 
ett kosttillskott baserat på klinisk 
forskning

De senaste forskningsresultaten visar att fettsyran 
EPA spelar en mer betydelsefull roll för hjärnans 
funktion än vad DHA gör. EPA är funktionellt viktig 
medan DHA är strukturellt viktig.

Forskning visar också att fettsyror i sin naturliga 
form har en större grad av effekt än vad kemiskt 
modifierade fettsyror har.

Preparatet eye q innehåller fiskolja tillsammans med 
nattljusolja. Kompositionen representerar fett-forsk-
ningens senaste rön vad gäller väl avvägd samman-
sättning.

eye q innehåller 3-4 gånger mer EPA än DHA. Detta har 
möjliggjorts genom val av råvaran: specifika sardiner, 
fångade under den tid på året då de har haft tillgång till 
EPA-rik plankton som föda.

Fiskoljan i eye q är helt naturlig och inte resultatet av 
kemisk koncentration, vilket kan förändra fettsyrornas 
struktur och göra det svårare för kroppen att utnyttja 
dem. Oljan i eye q är fri från toxiner. Sardinerna är kort-
livade fiskar i en icke förorenad miljö, de är djuphavsfis-
kar från det södra halvklotet.

eye q finns i tre olika beredningar. Det finns i kapslar 
och i flytande form med två olika smaker, citron och 
vanilj. Alla beredningar av eye q är helt fria från lukt 
eller smak av fisk.

Forskning visar att en väl avvägd blandning av 
omega-3 och omega-6 fettsyror har en synergistisk 
effekt på hjärnvävnades signalsystem.

Omega-6 komponenten i eye q kommer från ekologiskt 
odlat nattljus och GLA utvinnes genom en patenterad 
kallpressningsmetod. Denna GLA olja är helt fri från 
såväl pesticider som kemisk tillblandning.

Just nu pågår en studie på barn med ADHD på Barn 
Neuropsykiatriska Kliniken (BNK) i Göteborg där man 
som aktiv substans använder eye q.



Kosttillskott från naturen – 
på vetenskaplig grund

Hälsa och välbefinnande

Det finns ett växande medvetande om att fettsyra-intag 
och välbefinnande hör nära samman. Det är grundat på 
klinisk erfarenhet och stöds av vetenskaplig forskning.

Kvalitet till varje pris

Såväl marina som botaniska komponenter skall vara av 
högsta kvalitet. Beredningarna framställs i enlighet med 
standard för läkemedel. Därigenom kan renhet och effekti-
vitet garanteras.

Forskning och utveckling

Vetenskaplig forskning parad med kliniska studier utgör 
grunden för uttalanden om användningsområden och 
effekt.
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Efterskrift

Intresset för de fleromättade fettsyrorna i omega-3 och omega-6 famil-
jerna har vuxit sig starkt under de senaste åren. Framför allt har fiskfet-
ternas goda inverkan på hjärta och kärl och på fördelningen av blodfet-
ter uppmärksammats. Feta fiskar är ju till ovärderlig hjälp för oss i vår 
strävan att öka intaget av omega-3 fett. Människan kan endast nyttig-
göra 0,2-2%(14) av modersubstansen alfa-linolensyra, medan olja från 
feta fiskars kött innehåller upp till 38% av nedbrytningsprodukterna 
EPA och DHA, vilka vi själva har svårt att bilda. Tillskott av fiskolja är 
av största betydelse för att vi skall kunna uppnå en bra relation mellan 
omega-6 och omega-3 fett. 

Men det är inte bara för hjärta och kärl som de fleromättade fett-
syrorna är viktiga. Hjärnan består till 60% av sin torrvikt av fett och 
20% av fettet är just omättade fettsyror. DHA (dokosahexaensyra från 
alfa-linolensyra) och AA (arakidonsyra från linolsyra, omega-6 familjens 
modersubstans) är strukturellt viktiga byggstenar i alla cellmembraner i 
hjärna och öga (ögats näthinna är en del av hjärnan), där de finns som 
en del av fosfolipiderna. EPA (eikosahexaensyra) är en funktionellt 
viktig fettsyra: närvaro av EPA krävs för att signalöverföringen mellan 
hjärnans celler skall fungera. EPA hämmar dess-
utom ett enzym som har tendens att avlossa DHA 
och AA från fosfolipiderna. EPA kan slutligen 
med lätthet omvandlas till DHA i kroppen. 

Den här skriften refererar litteraturen kring 
betydelsen av EPA, DHA och AA för hjärnans 
och ögats funktion. I andra publikationer kommer  
jag att behandla omega-3 och omega-6 fetter mer 
generellt.
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