MCT
vetten

MCT is de afkorting van Medium-Chain-Triglyceriden, ook wel
middel-keten-vetten (MKV) genoemd en hebben een ketenlengte van
6 tot maximaal 12 koolstofatomen. De meeste vetten in onze voeding
zijn Long-Chain-Triglyceriden (LCT) (lange-keten-vetten (LKV)).

Werkingsmechanisme
Door het laag moleculaire gewicht vereisen MCT vetten, in
tegenstelling tot de LCT vetten, geen tussenkomst van galzouten en
enzymen (lipasen) voor de spijsvertering en absorptie. MCT vetten
komen via passieve absorptie direct in de bloedbaan terecht. MCT
vetten worden via het bloed verder getransporteerd terwijl LCT
vetten via het lymfevatenstelsel worden vervoerd. MCT’s hebben
aangetoond de IgA productie in de darm te verhogen.1 Een verhoogde
IgA productie kan leiden tot een reductie van bacteriële overgroei,
bacteriële translocatie en verbeterde permeabiliteit van de darm.1

Bronnen van MCT:
Palmpitolie
Kokosolie

Patiënten die ondervoeding,
malabsorptie of bepaalde
vetzuurmetabolismestoornissen
hebben kunnen baat hebben bij
een ‘voeding’ verrijkt met MCT’s.
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