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Summary 

 

Essential fatty acids and their longer-chain more unsaturated derivatives, the 

LCPUFAs, are collectively named ‘essential PUFAs’. These fatty acids belong, 

according to the position of the first double bond, to the n-6 or n-3 fatty acid 

family. Especially arachidonic acid (AA, 20:4n-6) and docosahexaenoic acid 

(DHA, 22:6n-3) are LCPUFAs which are thought to be important for fetal growth 

and brain development, respectively. Therefore, the availability of these fatty 

acids for the fetus needs to be adequate. To obtain these fatty acids, fetuses 

depend on their mother’s essential PUFA consumption and metabolism as well 

as on the placental transfer of these fatty acids. Since pregnancy is associated 

with a decrease in the biochemical LCPUFA status of the mother, the fetal and 

neonatal LCPUFA status may not be optimal and this may affect fetal and 

neonatal development.  

 

In order to investigate if fetal brain functions are associated with the early 

essential PUFA status, a method was used which measures fetal habituation. 

From these measurements several aspects of fetal brain function, such as fetal 

learning and memory, can be deducted. 

In chapter 2, we used fetal habituation to explore from which gestational 

age fetal learning and memory can be established, how long fetal memory lasts 

and whether fetal learning and memory depend on fetal age. Ninety-three 

pregnant women were recruited to assess fetal learning and memory between 

30-38 weeks gestational age, by recurrent habituation tests. Our results showed 

that fetal learning appeared to be gestational age independent. Furthermore, it 

was observed that fetuses have a short-term (10 minutes) memory from a 

gestational age of at least 30 weeks onwards which also appeared to be 

independent of the fetal age, when measured for the first time. In addition, we 

presented some evidence that 34 week old fetuses are able to store information 

and retrieve it 4 weeks later. 

In chapter 3, these brain functions, i.e. fetal learning, fetal short-term 

memory and long-term memory, were related to the early essential PUFA status 

of 72 fetuses. The essential PUFA status was deduced from concentrations of 

AA and DHA, from their essential fatty acid dietary precursors [linoleic acid (LA, 

18:2n-6) and α-linolenic acid (ALA, 18:3n-3)], from Mead acid (MA, 20:3n-9), 

dihomo-Mead acid (DHMA, 22:3n-9) and MA+DHMA and from Osbond acid 

(ObA, 22:5n-6). The levels of these fatty acids were measured in the 

phospholipids of the umbilical artery walls. The presence of relatively high 

contents of MA, DHMA and MA+DHMA indicate a poor essential PUFA status 

and these fatty acids are therefore defined as the general essential PUFA 

status markers. Large contents of ObA point to a poor n-3 LCPUFA status and 

as a result ObA is indicated as an n-3 LCPUFA status marker. For AA, DHA 

and LA no significant associations were observed with fetal learning or memory. 
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On the other hand, positive trends were found for the relationships between 

fetal short-term memory and concentrations of the general essential PUFA 

status markers MA and MA+DHMA. Furthermore, a positive trend was also 

observed for the association between fetal long-term memory and levels of 

ObA, a marker of the n-3 LCPUFA status. If causal, these relationships indicate 

that fetal short-term memory measured before 38 weeks gestational age may 

be better, the lower the essential PUFA status of the fetus, as reflected by 

higher MA and MA+DHMA concentrations. Likewise, fetal long-term memory 

would be better the lower the n-3 LCPUFA status, as indicated by higher ObA 

concentrations. These interpretations are in striking contrast with current 

opinions. Moreover, these associations are rather weak and therefore we 

suggested that physiological differences in essential PUFA availability may 

probably not determine the differences in these primitive brain functions during 

the third trimester of fetal development.  

 

Since there are indications that low birth weight is associated with negative 

health outcomes later in life, it is sensible to optimize fetal growth.  

In chapter 4, the data of 782 mother-infant pairs of the Maastricht Essential 

Fatty Acid Birth (MEFAB) cohort were used to study the associations between 

birth weight, birth length or head circumference and the relative contents of 

DHA, AA, dihomo-γ-linolenic acid (DGLA, 20:3n-6) and trans-octadecenoic acid 

(18:1t) in maternal plasma phospholipids sampled during early, middle and late 

pregnancies, and at delivery. With multiple linear regression analyses, 

significant positive associations were observed between maternal DHA levels 

(especially early in pregnancy) and birth weight and head circumference. 

Significant negative associations were found between maternal AA levels, 

measured at late pregnancy and directly after delivery, and birth weight and 

birth length. Also significant negative associations were observed between 

maternal DGLA concentrations, measured at delivery, and birth weight and birth 

length. No significant associations were found for maternal 18:1t contents. We 

concluded that, if these relationships are causal, maternal DHA during early 

pregnancy may programme fetal growth in a positive way. Maternal AA and 

DGLA in late pregnancy might be involved in fetal growth limitation. 

In chapter 5, we investigated with linear regression analyses if birth weight, 

birth length or head circumference are associated with the prenatal exposure to 

relative concentrations of DHA, AA, DGLA and 18:1t measured in phospholipids 

of the walls of umbilical arteries and veins, of umbilical cord plasma and of 

erythrocytes. For this study the data of up to 700 infant-mother pairs from the 

MEFAB cohort were used. After optimal adjustment, a significant negative 

association was observed between birth weight and umbilical plasma DHA 

concentrations. Significant negative associations were also found for the 

relationships between birth weight and AA levels measured in umbilical plasma, 

and in arterial and venous vessel walls. For birth length, a significant negative 
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association was observed with arterial vessel wall AA concentrations only. A 

significant negative association was also found for the relationship between 

18:1t in cord erythrocytes and birth weight. For DGLA no significant 

associations were observed. These results seem to preclude a role of DHA and 

AA as growth factors per se. Their negative relationships with birth dimensions 

may result from a limited maternal-fetal LCPUFA transfer capacity. Potential 

effects of 18:1t and DGLA on birth dimensions are probably small or non-

existing.  

 

In lactating women a decline of the relative DHA levels is found in plasma 

phospholipids when lactation progresses. These levels become even lower than 

those of non-lactating mothers and also lower than those before conception. 

Since DHA seems to be important for brain and retina development and 

function of young infants, this may jeopardize the optimal developmental 

potentials of breastfeeding. Recommended increased consumption of n-3 

LCPUFAs may lower the AA status of lactating women, which may be 

unfavorable to their infants also, since AA is considered essential for fetal and 

infant development.  

In chapter 6, we therefore studied the effects of n-3 LCPUFA consumption, 

with or without AA, on DHA and AA levels in breast milk and erythrocytes of 

lactating women. A total of 52 healthy pregnant women were included in the 

study. During the lactation period, these women were randomly allocated to four 

different groups, a control group receiving no additional LCPUFAs, a low or a 

high AA group in combination with n-3 LCPUFAs, or a group who received n-3 

LCPUFAs alone. Blood and breast milk samples were collected to measure the 

relative concentrations of AA, DHA and sums of n-6 and n-3 LCPUFAs in 

erythrocyte phospholipids and in milk total lipids. The combined consumption of 

AA and n-3 LCPUFAs caused dose-dependent elevations of AA and total n-6 

LCPUFA concentrations in milk total lipids and did not significantly affect the 

DHA and total n-3 LCPUFA increases caused by the n-3 LCPUFAs in the 

supplement. Treatment with n-3 LCPUFAs only did not significantly affect breast 

milk AA and total n-6 LCPUFA concentrations. AA and DHA concentrations in 

milk total lipids and their changes were strongly and positively correlated with 

their corresponding values in erythrocyte phospholipids. We concluded that the 

consumption by lactating women of additional AA and n-3 LCPUFAs increased 

the AA and DHA concentrations of their milk total lipids. For AA, this effect 

appeared dose-dependent, which is a novel finding not reported before.   

 

AA is the precursor of prostaglandin E2, which is thought to be an important 

mediator of immune responses. Since the AA status becomes reduced during 

pregnancy, the neonatal AA status may not be optimal which may have 

consequences for the developing immune system.  
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In chapter 7, we explored if prenatal exposure to AA as represented by 

maternal or neonatal AA concentrations, measured during pregnancy and/or 

directly after delivery, is related to several immune-related variables. For this 

investigation the data of 280 children and their mothers were retrieved from the 

MEFAB database. Linear and logistic regression analyses were used to study if 

the early exposure to AA is related to lung function, presence of atopy and 

inflammation markers in the 7-year-old children. In the unadjusted regression 

analyses several significant associations were observed. However, after 

correction for relevant covariables, only trends remained. Since most observed 

associations and trends were functionally inconsistent, a major influence of 

early AA exposure on these immune-related clinical conditions and plasma 

markers at 7 years of age seems unlikely.  

 

In chapter 8, the experimental results are extensively discussed. The 

conclusions and their practical implications are briefly pointed out below. 

 

• Measurement of fetal learning and memory could lead to a better 

understanding of the normal development of the fetal central nervous 

system. However, fetal habituation is probably not a suitable method to 

investigate whether the maternal diet can influence these primitive forms of 

fetal brain function.  

 

• If the observed association between maternal DHA concentrations and birth 

weight is causal and if a low birth weight is a predictor for a poor prognosis 

later in life, than it is prudent to promote maternal DHA intake before 

pregnancy.  

 

• Since negative associations were observed between maternal AA 

concentrations and some birth dimensions, it seems prudent for now not to 

increase the AA levels of pregnant women.  

 

• In our studies, effects of maternal trans fatty acid consumption on fetal 

growth appeared either small or non-existing. This might be partly explained 

by the rather low 18:1t contents in the plasma phospholipids of our study 

population. However, for populations with a high habitual trans consumption 

it seems necessary to further investigate the potential role of trans fatty acids 

on birth outcome.  

 

• Finally, if it is felt necessary during the lactation period to improve the 

maternal LCPUFA status, and especially the DHA status, than it is possible 

to consume more DHA without affecting the AA levels in breast milk. 
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Samenvatting 

 

Essentiële vetzuren en hun langere-keten hoger-onverzadigde afgeleiden, de 

LCPUFAs, worden samen ook wel ‘essentiële PUFAs’ genoemd. Deze vetzuren 

behoren, volgens de positie van de eerste dubbele binding, tot de n-6 of n-3 

vetzuur familie. Met name arachidonzuur (AA, 20:4n-6) en docosahexaeenzuur 

(DHA, 22:6n-3) zijn LCPUFAs waarvan wordt gedacht dat ze belangrijk zijn 

voor, respectievelijk, de foetale groei en hersenontwikkeling. Daarom is het 

belangrijk dat de foetus voldoende van deze vetzuren tot zijn beschikking heeft. 

Om deze vetzuren te verkrijgen zijn de foetussen afhankelijk van hun moeders 

essentiële PUFA consumptie en metabolisme als ook van de overdracht van 

deze vetzuren via de placenta. Aangezien zwangerschap geassocieerd is met 

een daling in de biochemische LCPUFA status van de moeder is de foetale en 

neonatale LCPUFA status wellicht niet optimaal en dit kan gevolgen hebben 

voor de foetale en neonatale ontwikkeling.  

 

Om te onderzoeken of foetale hersenfuncties geassocieerd zijn met de vroege 

essentiële PUFA status maakten we gebruik van een methode die foetale 

habituatie meet. Van deze meetresultaten kunnen meerdere aspecten van 

foetale hersenfunctie, zoals foetaal leervermogen en geheugen, worden 

afgeleid.  

In hoofdstuk 2 hebben we foetale habituatie gebruikt om te onderzoeken 

vanaf welke zwangerschapsduur foetaal leervermogen en geheugen kunnen 

worden vastgesteld, hoe lang foetaal geheugen voortduurt en of foetaal 

leervermogen en geheugen afhankelijk zijn van de foetale leeftijd. 

Drieënnegentig zwangere vrouwen werden geworven om met behulp van 

herhaalde habituatie testen het foetale leervermogen en geheugen, tussen 

week 30 en 38 van de zwangerschap, te meten. Onze resultaten toonden aan 

dat het foetale leervermogen onafhankelijk blijkt te zijn van de foetale leeftijd. 

Verder werd geconstateerd dat foetussen in ieder geval vanaf week 30 van de 

zwangerschap een korte termijn geheugen hebben van 10 minuten, dat 

onafhankelijk blijkt te zijn van de foetale leeftijd wanneer het voor de eerste keer 

wordt gemeten. Onze resultaten suggereerden ook dat 34 weken oude 

foetussen in staat zijn om informatie op te slaan en die 4 weken later terug te 

halen.  

In hoofdstuk 3 werden deze hersenfuncties, te weten het foetale leer-

vermogen, het foetale korte termijn en lange termijn geheugen, gerelateerd aan 

de vroege essentiële PUFA status van 72 foetussen. De foetale essentiële 

PUFA status werd afgeleid van de concentraties van AA en DHA, van hun 

essentiële vetzuur voorlopers [linolzuur (LA, 18:2n-6) en alfa-linoleenzuur (ALA, 

18:3n-3)], van Meadzuur (MA, 20:3n-9), dihomo-Meadzuur (DHMA, 22:3n-9) en 

MA+DHMA en van Osbondzuur (ObA, 22:5n-6). De concentraties van deze 

vetzuren werden gemeten in de fosfolipiden van de wanden van de 
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navelstrengarteriën. De aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden MA, 

DHMA en MA+DHMA wijst in de richting van een ongunstige essentiële PUFA 

status en deze vetzuren worden daarom ook wel aangeduid als de algemene 

essentiële PUFA status markers. Grote hoeveelheden ObA duiden daarentegen 

op een ongunstige n-3 LCPUFA status en daarom wordt ObA ook wel gezien 

als een n-3 LCPUFA status marker. Voor AA, DHA en LA werden er geen 

significante associaties waargenomen met het foetale leervermogen en 

geheugen. Wel werden er positieve trends gevonden voor de relaties tussen het 

foetale korte termijn geheugen en concentraties van de algemene essentiële 

PUFA status markers MA en MA+DHMA. Verder werd er ook een positieve 

trend gevonden voor de associatie tussen het foetale lange termijn geheugen 

en de n-3 LCPUFA marker, ObA. Indien deze relaties causaal zijn dan duiden 

ze aan dat het foetale korte termijn geheugen, gemeten vóór week 38 van de 

zwangerschap, beter kan zijn naarmate de essentiële PUFA status van de 

foetus lager is, zoals weerspiegeld wordt door hogere MA en MA+DHMA 

niveaus. Ook zou het foetale lange termijn geheugen beter zijn naarmate de n-3 

LCPUFA status lager is, zoals geïndiceerd door de hogere ObA concentraties. 

Deze verklaringen druisen in tegen de heersende opvattingen. Bovendien zijn 

deze associaties nogal zwak en daarom suggereerden we uiteindelijk dat 

fysiologische verschillen in de essentiële PUFA beschikbaarheid waarschijnlijk 

niet de verschillen in deze primitieve hersenfuncties kunnen bepalen gedurende 

het derde trimester van de foetale ontwikkeling. 

 

Aangezien er aanwijzingen zijn dat een laag geboortegewicht geassocieerd is 

met negatieve gezondheidsuitkomsten, later in het leven, is het verstandig om 

de foetale groei bij geboorte te optimaliseren.  

In hoofdstuk 4 werden de gegevens van 782 moeder-kind paren van het 

‘Maastricht Essential Fatty Acid Birth’ (MEFAB) cohort gebruikt om de relaties te 

bestuderen tussen geboortegewicht, geboortelengte of hoofdomtrek en de 

relatieve concentraties van DHA, AA, dihomo-γ-linoleenzuur (DGLA, 20:3n-6) 

en trans-octadeceenzuur (18:1t). Deze vetzuren zijn aanwezig in de fosfolipiden 

van moederlijk plasma verzameld tijdens de vroege, middelste en late periode 

van de zwangerschap en direct na de bevalling. Met meervoudige lineaire 

regressie analyses werden significante positieve associaties waargenomen 

tussen moederlijke DHA concentraties (met name vroeg in de zwangerschap) 

en geboortegewicht en hoofdomtrek. Significante negatieve associaties werden 

gevonden tussen moederlijke AA concentraties, gemeten tijdens de late 

zwangerschap en direct na de bevalling, en geboortegewicht en geboorte-

lengte. Ook werden er significante negatieve associaties gevonden tussen 

moederlijke DGLA concentraties, gemeten direct na de bevalling, en 

geboortegewicht en geboortelengte. Er werden geen significante associaties 

waargenomen voor moederlijke 18:1t concentraties. We concludeerden dat, 

indien deze relaties causaal zijn, moederlijk DHA gedurende de vroege 
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zwangerschap foetale groei op een positieve manier kan programmeren. 

Moederlijk AA en DGLA zijn tijdens de late zwangerschap wellicht betrokken bij 

foetale groeibeperking. 

In hoofdstuk 5, onderzochten we met lineaire regressie analyses of 

geboortegewicht, geboortelengte of hoofdomtrek geassocieerd zijn met de 

prenatale blootstelling aan relatieve concentraties van DHA, AA, DGLA en 

18:1t. Deze vetzuren zijn gemeten in fosfolipiden geïsoleerd uit de wanden van 

de navelstrengarteriën en -venen en uit navelstrengplasma en erytrocyten. Voor 

deze studie werden de gegevens van 700 moeder-kind paren van het MEFAB 

cohort gebruikt. Na optimale correctie werd een significante negatieve 

associatie waargenomen tussen geboortegewicht en DHA concentraties 

gemeten in navelstrengplasma. Significante negatieve associaties werden ook 

gevonden voor de relaties tussen geboortegewicht en AA concentraties 

gemeten in navelstrengplasma en in de wanden van de navelstrengarteriën en -

venen. Voor geboortelengte werd alleen een significante negatieve associatie 

gevonden met AA concentraties uit de wand van de navelstrengarterie. Een 

significante negatieve associatie werd ook waargenomen tussen 18:1t in 

navelstreng erytrocyten en geboortegewicht. Voor DGLA werden er geen 

significante associaties gevonden. Deze resultaten lijken een rol voor DHA en 

AA als groeifactoren uit te sluiten. Hun negatieve relaties met geboorte-

uitkomsten kunnen voortvloeien uit een beperkte LCPUFA overdrachts-

capaciteit tussen de moeder en de foetus. Potentiële effecten van 18:1t en 

DGLA op geboorte-uitkomsten zijn waarschijnlijk klein of bestaan niet.  

 

Bij vrouwen die borstvoeding geven is in plasma fosfolipiden een afname 

gevonden van de relatieve DHA concentraties. Deze concentraties zijn zelfs 

lager dan bij moeders die geen borstvoeding geven. Wanneer de borstvoeding 

voortduurt worden de DHA concentraties zelfs lager dan de niveaus gemeten 

vóór de zwangerschap. Aangezien DHA belangrijk lijkt te zijn voor de 

ontwikkeling en functie van de hersenen en retina kan dit wellicht de optimale 

ontwikkelingsmogelijkheden van borstvoeding in gevaar brengen. Als de 

consumptie van n-3 LCPUFAs toeneemt, zoals wordt aanbevolen, dan kan de 

AA status in vrouwen die borstvoeding geven dalen. Dit is wellicht ongunstig 

voor hun kinderen aangezien AA wordt geacht essentieel te zijn voor de 

ontwikkeling van de foetus en het kind.  

In hoofdstuk 6 hebben we daarom de effecten onderzocht van n-3 

LCPUFA consumptie, met of zonder AA, op DHA en AA concentraties in 

moedermelk en erytrocyten van vrouwen die borstvoeding geven. In totaal 

werden er 52 gezonde zwangere vrouwen in de studie geïncludeerd. Deze 

vrouwen werden tijdens de borstvoedingsperiode willekeurig ingedeeld in 4 

verschillende groepen, een controle groep die geen additionele LCPUFAs 

kreeg, een lage of een hoge AA groep in combinatie met n-3 LCPUFAs, of een 

groep die alleen n-3 LCPUFAs kreeg. Bloed en moedermelk monsters werden 
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verzameld om de relatieve concentraties van AA, DHA en de som van n-6 en n-

3 LCPUFAs te meten in de fosfolipiden van erytrocyten en in totaal melkvet. De 

gecombineerde consumptie van AA en n-3 LCPUFAs zorgde voor dosis-

afhankelijke verhogingen van AA en totale n-6 LCPUFA concentraties in totaal 

melkvet en had geen significante invloed op de DHA en totale n-3 LCPUFA 

toenames, veroorzaakt door de n-3 LCPUFAs in het supplement. Toediening 

van n-3 LCPUFAs alleen had geen significante invloed op moedermelk AA en 

totale n-6 LCPUFA concentraties. AA en DHA concentraties in totaal melkvet en 

hun veranderingen waren sterk en positief gecorreleerd met hun 

corresponderende waarden in erytrocyt fosfolipiden. Uit de resultaten hebben 

we geconcludeerd dat, bij vrouwen die borstvoeding geven, de consumptie van 

extra AA en n-3 LCPUFAs ervoor zorgt dat de AA en DHA concentraties van 

hun totaal melkvet worden verhoogt. Voor AA blijkt dit effect dosis-afhankelijk te 

zijn. Dit is een nieuwe bevinding die niet eerder gerapporteerd is.  

 

AA is de voorloper van prostaglandine E2 waarvan gedacht wordt dat het een 

belangrijke mediator is van immunologische processen. Aangezien de AA 

status tijdens de zwangerschap daalt is de neonatale AA status wellicht niet 

optimaal. Dit kan misschien consequenties hebben voor het in ontwikkeling 

zijnde immuunsysteem.  

In hoofdstuk 7 onderzochten we of prenatale blootstelling aan AA, afgeleid 

van moederlijke of neonatale AA concentraties, gemeten gedurende de 

zwangerschap en/of direct na de bevallig, is gerelateerd aan meerdere immuun-

gerelateerde variabelen. Voor deze studie werden de gegevens van 280 

kinderen en hun moeders gehaald uit de MEFAB database. Lineaire en 

logistische regressie analyses werden gebruikt om na te gaan of de vroege 

blootstelling aan AA gerelateerd is aan de longfunctie van 7-jarige kinderen. Bij 

dezelfde kinderen werd ook gekeken naar de relatie tussen AA en de 

aanwezigheid van atopische aandoeningen. Als laatste werd er nog gekeken 

naar de relatie tussen AA en ontstekingsmarkers in plasma. In de niet 

gecorrigeerde regressie analyses werden meerdere significante associaties 

gevonden. Maar na correctie voor de relevante covariabelen bleven alleen 

trends over. Aangezien de meeste associaties en trends functioneel gezien 

inconsistent waren, lijkt een belangrijke invloed van vroege AA blootstelling op 

deze immuun-gerelateerde klinische condities en ontstekingsmarkers op 7 

jarige leeftijd onwaarschijnlijk. 

 

In hoofdstuk 8 zijn de experimentele resultaten uitgebreid bediscussieerd. De 

conclusies en hun praktische toepassingen staan hieronder puntsgewijs 

beschreven. 

 

• Meting van het foetale leervermogen en geheugen kan bijdragen aan 

een beter inzicht in de normale ontwikkeling van het foetale centraal 
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zenuwstelsel. Maar foetale habituatie is waarschijnlijk niet geschikt als 

basis voor een methode om te onderzoeken of de voeding van de 

moeder deze primitieve vormen van foetale hersenfunctie kan 

beïnvloeden. 

 

• Als de gevonden associatie tussen moederlijke DHA concentraties en 

het geboortegewicht van het kind causaal is en als een laag geboorte-

gewicht een voorspeller is voor een slechte prognose later in het leven, 

dan is het verstandig om vóór de zwangerschap een toename van de 

DHA consumptie aan te bevelen.  

 

• Aangezien negatieve associaties werden waargenomen tussen moeder-

lijke AA concentraties en sommige geboorte-uitkomsten, lijkt het 

verstanding om geen maatregelen te nemen die de AA status van 

zwangere vrouwen zouden kunnen verhogen. 

 

• In onze studies bleken effecten van moederlijke transvetzuur 

consumptie op de foetale groei klein of niet aanwezig te zijn. Dit kan 

waarschijnlijk voornamelijk verklaard worden door de behoorlijk lage 

18:1t concentraties in de plasma fosfolipiden van onze studiepopulatie. 

Voor populaties met een hoge trans consumptie lijkt het echter nodig 

om verder onderzoek te verrichten naar de mogelijke rol van trans-

vetzuren op geboorte-uitkomsten.  

 

• Ten slotte, als het nodig wordt geacht om tijdens de borstvoedings-

periode de moederlijke LCPUFA status te verbeteren, en dan 

voornamelijk de DHA status, dan is het mogelijk om meer DHA te 

consumeren zonder dat het de AA concentraties in moedermelk 

beïnvloedt.  


