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Foliany/kwas foliowy

Ze względu na funkcje jakie pełnią
w organizmie człowieka, są
witaminą o szczególnym znaczeniu
dla zdrowia kobiety ciężarnej i jej
potomstwa

Foliany/Folacyna/WitaminaB9
• Tylko w niewielkich ilościach są one syntetyzowane w
organizmie człowieka przez saprofityczne bakterie jelitowe
• Muszą być dostarczane wraz z pożywieniem

Foliany obecne w naturalnych
produktach żywnościowych
• Bardzo wrażliwe na:
-działanie wysokiej temperatury
-światła słonecznego
-tlenu
-jonów metali (miedzi i żelaza)
-pH środowiska

Źródła folianów
• Głównym są surowe zielone warzywa:
-ciemnozielone warzywa liściaste: zwłaszcza szpinak,
pietruszka,
brukselka, jarmuż, brokuły, kapusta włoska i
pekińska oraz sałata
• Znaczna zawartość tej witaminy znajduje się również:
-w szparagach, nasionach roślin strączkowych (groch,
fasola, soja)
-pełnych ziarnach zbóż, orzechach, drożdżach,
wątrobie i żółtku jaj kurzych
-owocach cytrusowych

Zawartość folianów w 100 g
wybranych produktów spożywczych
Szpinak 193 µg
Brukselka 130,0 µg
Brokuły 119,0 µg
Orzechy arachidowe 110 µg
kapusta włoska 80,0 µg
orzechy laskowe 72,0 µg
Kalafior 55,0 µg
Mąka pszenna typ 500 54,0
µg
• Ryż brązowy 53,0 µg
•
•
•
•
•
•
•
•

Papryka czerwona 52,0 µg
Kiwi 38,0 µg
Kasza gryczana 32 µg
Pomarańcza 30,0 µg
Pieczywo pszenne 27,9–44,5
µg
• Pieczywo żytnie 9,0–38,0 µg
• Banan 22 µg
• Truskawki 17 µg
•
•
•
•
•

Dzienne zapotrzebowanie na kwas
foliowy
• Optymalna dieta nie gwarantuje wystarczającego
pokrycia dziennego zapotrzebowania
• Dorosły człowieka 320 μg/dzień
• Kobiety w ciąży powinny przyjmować 520μg/dzień
• Kobiety karmiące – 450 μg/dzień
Normy żywienia dla populacji Polski red. M. Jarosz Instytut Żywności i Żywienia, 2017

Biodostępność-stopień wchłaniania w
przewodzie pokarmowym i wykorzystania
przez organizm

• Rodzaj produktu spożywczego i forma chemiczna w jakiej
foliany w nim występują, poziomu trawienia jelitowego
• Biodostępność kwasu foliowego przyjmowanego na czczo
w postaci suplementu diety wynosi około 100%
• Zawartego we wzbogaconych produktach spożywczych
około 85%
• W przypadku folianów naturalnie występujących w
żywności około 50%

Rola folianów w organizmie
• W powstawaniu kwasów nukleinowych
• Wpływ na ich metylację związany jest z udziałem THF w przemianie
homocysteiny w metioninę MTHFR
• Synteza i metylacja kwasów nukleinowych to z kolei kluczowe
procesy warunkujące podział i różnicowanie komórek
• Właściwy przebieg tych folianozażnych szlaków metabolicznych
ma istotne znaczenie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju płodu,
szczególnie w okresie organogenezy

Foliany efekt biologiczny
• W prawidłowym funkcjonowaniu układu krwiotwórczego,
nerwowego i sercowo-naczyniowego
• Współuczestniczy w regulacji tworzenia i dojrzewania
krwinek czerwonych
• Procesy wzrostu, rozwoju i rozmnażania wszystkich
komórek ustroju

Stężenia folianów we krwi
• Niedobór folianów definiuje się jako stężenie folianów w
surowicy <7 nmol / L (~3 ng / ml) lub stężenie folianów w
czerwonych krwinkach <315 nmol / L (~ 140 ng / ml)
• Stężenie homocysteiny można uznać za „funkcjonalny”
wskaźnik statusu kwasu foliowego w połączeniu ze
stężeniem kwasu foliowego we krwi
• Rutynowo nie stosuje się ze względu na wysoki koszt

Przyczyny niedoboru folianów w
organizmie
• Błędy żywieniowe, niedostateczne spożycie w codziennej
diecie warzyw i owoców oraz pełnoziarnistych produktów
zbożowych
• Straty podczas przechowywania żywności i jej przetwarzania
• Picie dużych ilości kawy lub herbaty, nadużywanie alkoholu,
palenie tytoniu utrudniają przyswajanie, wykorzystanie i
magazynowanie
• Stosowaniem leków, zaburzających ich wchłanianie i
metabolizm
• Działanie antagonistyczne w stosunku do tej witaminy
wykazują: inhibitory reduktazy dihydrofolianowej (metotreksat,
sulfasalazyna i trimetoprim) oraz leki przeciwdrgawkowe
(fenytoina, karbamazepina i kwas walproinowy)

Przyczyny niedoboru folianów w
organizmie
• Przewlekłe choroby przewodu pokarmowego
• Deficyt w komórkach ustrojowych niektórych witamin
(kobalaminy, kwasu askorbinowego) i składników
mineralnych (cynku, żelaza)
• Polimorfizm genów kodujących enzymy zaangażowane w
szlak
ich
przemian
metabolicznych-reduktazy
metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR)
• Zwiększonego zapotrzebowania w okresie ciąży, co jest
związane z intensywnym wzrostem i rozwojem płodu,
łożyska oraz tkanek matczynych

Kwas foliowy syntetyczna forma witaminy
B9-kwas pteroilomonoglutaminowy
• Kwas foliowy został wyizolowano po raz pierwszy w 1941
roku z liści szpinaku przez Mitchell, Shunell i Wiliam
• Jest najstabilniejszym chemicznie związkiem w tej klasie
witamin.
• Rzadko występuje w żywności naturalnie
• Jest on dostępny w formie syntetycznej:
-w suplementach witaminowych
-dodawany do żywności przetworzonej
-preparatach farmaceutycznych

Metabolizm
• Wchłania się w jelicie cienkim
• Metabolizowany jest w wątrobie do aktywnej formy 5metylotetrahydrofolianu (5-MTHF), kofaktor- witamina B12
• W organizmie znajduję się od 13-28 mg kwasu foliowego, z
czego połowa tej puli zdeponowana jest w wątrobie w
postaci związków wieloglutaminowych
• Wzajemny stosunek tych pochodnych w tkankach rożni się
w zależności od szybkości podziału komórek

Kwas foliowy działanie biologiczne
• Proliferację komórek płodu
• Proces placentacji
• Rozwoju zarodka we wczesnym etapie ciąży
• Wchłanianie żelaza
• Czas trwania ciąży
• Masę urodzeniową dzieci
• Zmniejszenie
odsetka
porodów
przedwczesnych
prawdopodobnie
poprzez
redukcję
poziomu
homocysteiny

Kwas foliowy inne efekty
działania/możliwy udział w etiologii
• Zapobieganie porodowi przedwczesnemu
• Zwiększenie masy urodzeniowej i masy łożyska
• Zmniejszenie częstości występowania innych wad
wrodzonych (w tym wad serca, układu moczowego)
• Rozszczep wargi i podniebienia
• Zespół Downa
• Przypuszczany korzystny wpływ stosowania kwasu
foliowego na inne wyniki ciążowe, nie został
jednoznacznie potwierdzony w dobrze zaplanowanych
badaniach klinicznych

Kwas foliowy noworodki
• Niedokrwistość makrocytowa (megaloblastycznej)
• W okresie miedzy 2 a 17 miesiącem życia
• Dziecko rodzi się z dużym stężeniem folianów w surowicy,
otrzymanym od matki, a następnie dochodzi u nich do
gwałtownego zmniejszenia zawartości i zaburzeń
w
procesie krwiotwórczym

Skutki niedoboru folianów w
organizmie
• Wady cewy nerwowej
-bezmózgowie
-rozszczep kręgosłupa
-przepuklina mózgowa
• Zaburzenia metabolizmu folianów
-hiperhomocysteinemia
-poronienia nawracające
-stan przedrzucawkowy
-ograniczenie wzrastania wewnątrzmacicznego

Wady cewy nerwowej NTD
• Jednak dokładny mechanizm (mechanizmy), za pomocą
których kwas foliowy zmniejsza ryzyko NTD, nie jest znany i
pozostaje aktywnym obszarem badań.

Wady cewy nerwowej NTD
• Wynik nieprawidłowego zamknięcia cewy nerwowej
zaburzenia indukcji grzbietowej (neurulacja)
• Dotyczą okresu pierwotnej i wtórnej neurulacji (17-28 dzień
po zapłodnieniu), w czasie której dochodzi do powstania
cewy nerwowej, struny grzbietowej, kręgosłupa i czaszki
• W Polsce - częstość wad OUN u płodów ocenia się
na 1/1000 wszystkich (żywych i martwych) urodzeń

Wady cewy nerwowej NTD
• Związek między niedoborem kwasu foliowego a
występowaniem NTD postawiono hipotezę już w 1965 roku
Hibbard BM. The role of folic acid in pregnancy with particular reference to anaemia, abruption and
abortion. J Obstet Gynaecol Br Commonw 1964;71: 529-542.
Hibbard BM., Hibbard ED., Jeffcoate TN. Folic acid and reproduction. Acta
Obstet. Gynecol. Scand.1965; 44 : 375–400.

Wady cewy nerwowej NTD

• W badaniu RCT stwierdzono 100% zmniejszenie ryzyka
wystąpienia NTD ciąży pierwszej u kobiet, które
przyjmowały prenatalnie preparat zawierający 800 µg
kwasu foliowego dziennie
Czeizel A.E., Dudas I. Prevention of the first occurrence of neural-tube defects by periconceptional
vitamin supplementation. N. Engl. J. Med. 1992;327:1832–1835.

Etiologia wad cewy nerwowej
wieloczynnikowa
• Czynniki środowiskowe
-niedobór kwasu foliowego
-hipertermia matczyna
-cukrzyca
-leki p-padaczkowe
-hiperwitaminoza A
• czynniki genetyczne
-aberracje chromosomowe: trisomia 18, 13, triploidia
-choroby jednogenowe – np. zespół Meckela-Grubera
-zaburzenia metabolizmu kwasu foliowego (677C>T genu MTHFR)

Wady cewy nerwowej (NTD)
• Występują, gdy cewa nerwowa nie zamyka się wcześnie
w rozwoju embrionalnym, powodując uszkodzenie
odsłoniętej leżącej pod nią tkanki nerwowej
• Powodują znaczną zachorowalność i śmiertelność w
zależności od lokalizacji i ciężkości zmiany
• Najcięższa „anencefalia” jest wadą letalną; niższe zmiany
obserwowane w przypadku rozszczepu kręgosłupa
powodują szereg zachorowań, w tym nietrzymanie moczu
i kału oraz porażenie kończyn dolnych

Wady cewy nerwowej (dysrafie)
•
•
•
•

wady mózgowia i czaszki
bezmózgowie
akrania
przepuklina mózgowa
-rozszczep

czaszki utajony
-przepuklina oponowa czaszki
-przepuklina oponowo-mózgowa

• rozszczep czaszki i kręgosłupa
(craniorachischisis)

• wady rdzenia i kanału
kręgowego
• rozszczep kręgosłupa utajony
• przepuklina oponowa
• przepuklina oponowordzeniowa
• przepuklina rdzeniowa
• wodordzenie
• jamistość rdzenia kręgowego
• rozszczepienie rdzenia

Wady cewy nerwowej – wady rdzenia
i kanału kręgowego
Rozszczep kręgosłupa (spina bifida)
• polega na niedorozwoju łuku i wyrostków
kolczystych i braku zamknięcia tylnej
części łuków kręgowych na dowolnym
poziomie kanału kręgowego
• rozszczep kręgosłupa może mieć rożne
nasilenie: od stwierdzanych tylko w
badaniach radiologicznych utajonych
rozszczepów kręgosłupa (spina bifida
occulta) poprzez rożne postacie
rozszczepów torbielowatych (przepuklin).
• W zależności od zawartości worka
przepuklinowego wyróżnia się:
-przepuklina

oponowa (meningocoele)
-przepuklina oponowo-rdzeniowa
(myelomeningocoele)
-przepuklina rdzeniowa (myelocoele)

Bezmózgowie
(anencephalia)

Rozszczep czaszki i
kręgosłupa
(craniorachischisis)

Rozszczep kręgosłupa
(spina bifida) odcinek
szyjny

Rozszczep kręgosłupa
(spina bifida) odcinek
piersiowy

Rozszczep kręgosłupa
(spina bifida)
odcinek lędźwiowy

Rozszczep
jednostronny
całkowity lewostronny

Rozszczep
obustronny całkowity
podniebienia i wargi

Złoty standard

Właściwa podaż folianów w okresie przedkoncepcyjnym,
podczas ciąży oraz karmienia piersią
prawidłowy rozwój oraz wzrastanie płodu i noworodka

Programy czynnej suplementacji KF
• Nie przekłada się jednak na wyraźne zmniejszenie
występowania wad cewy nerwowej w całej populacji
• Duży odsetek nieplanowanych ciąż (do 50%)
• Niewielki odsetek kobiet stosujących się do zaleceń (według
niektórych
badań
tylko
20–30%
kobiet
stosowała
suplementację kwasem foliowym przed ciążą)
• Z tego powodu w wielu krajach (w USA w 1998 roku)
wprowadzono obowiązek wzbogacania niektórych produktów
żywnościowych (głównie mąki, ale również i przetworów
zbożowych, np. płatków śniadaniowych) w kwas foliowy. Takie
postępowanie spowodowało zmniejszenie częstości wad cewy
nerwowej do 20–41%

Obowiązkowe programy
wzbogacania żywności
• Przepisy dotyczące obowiązkowego wzbogacania mąki
pszennej kwasem foliowym obowiązują obecnie w 53 krajach
• W 2006 r. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Organizacja
Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa
opublikowały wytyczne, aby pomóc krajom w ustaleniu
docelowego poziomu fortyfikacji, minimalnego poziomu
fortyfikacji, maksymalnego poziomu fortyfikacji i prawnego
minimalnego poziomu kwasu foliowego wzmocnić mąkę
kwasem foliowym
Allen L., de Benoist B., Dary O., Hurrell R., editors. Guidelines on Food Fortification with
Micronutrients. 1st. World Health Organization; Portland, OR, USA: 2006. Annex D—A
procedure for estimating feasible fortification levels for a mass fortification programme;
pp. 294–312.

USA
• Obowiązkowe wzbogacanie wzbogaconych produktów
zbożowych kwasem foliowym zostało zatwierdzone w 1996
roku
• Program amerykański dodaje 140 µg kwasu foliowego na 100 g
wzbogaconego produktu zbożowego i szacuje się, że
dostarcza 100–200 µg kwasu foliowego dziennie kobietom w
wieku rozrodczym
• Centers for Disease Control and Prevention, authors. CDC Grand Rounds: Additional
Opportunities to Prevent Neural Tube Defects with Folic Acid Fortification. MMWR Morb. Mortal.
Wkly. Rep. 2010;59:980–984.
• Food and Drug Administration., authors Food standards: amendment of standards of identity for
enriched grain products to require addition of folic acid. Final Rule. 21 CFR Parts 136, 137, and
139. Fed. Regist. 1996;61:8781–8789.
• Quinlivan E.P., Gregory J.F., III. Reassessing folic acid consumption patterns in the United States (19992004): potential effect on neural tube defects and overexposure to folate. Am. J. Clin.
Nutr. 2007;86:1773–1779.

USA
• Fortyfikacja kwasu foliowego w celu zmniejszenia NTD jest
uważana za jedną z najbardziej udanych inicjatyw
zdrowia publicznego w ciągu ostatnich 50–75 lat
• Badania w Stanach Zjednoczonych, przy użyciu różnych
metodologii, wykazały ogólny spadek częstości NTD o 19–
32% od czasu wprowadzenia fortyfikacji kwasu foliowego
w 1998 roku
Berry R.J., Mulinare J., Hamner H.C. Folic acid fortification: neural tube defect risk reduction—a global
perspective. In: Bailey L.B., editor. Folate in Health and Disease. 2nd. CRC Press; Boca Raton, FL, USA:
2010. pp. 179–204.

Ograniczenia fortyfikacji żywności
• Częstość występowania 5–6 przypadków na 10 000 ciąż
stanowi najniższy wskaźnik, jaki można osiągnąć dzięki
obecnym praktykom fortyfikacji kwasu foliowego i że
część pozostałych NTD nie jest wrażliwa na kwas foliowy
• Ostatnie dowody wskazują, że niska zawartość witaminy
B12 u matki jest istotnym predyktorem (niezależnym od
folianów) ryzyka NTD
• Liczba osób spożywających wzbogaconą żywność
• Zdolność systemu nadzoru rejestru wad wrodzonych

Unia Europejska
• Do środków spożywczych mogą być dodawane witaminy,
składniki mineralne lub inne substancje wykazujące efekt
odżywczy lub inny fizjologiczny, z uwzględnieniem
wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr
1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20
grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności
witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych
substancji (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 26
• Brak obowiązkowej fortyfikacji KF żywności w UE

Polska
• Zawartość folianów w produktach pokarmowych 162 μg680 μg
• Źródła foilanów w diecie:
-produkty zbożowe 40%
-warzywa 25% (13% z ziemniaków)
-6-7% z owoców, mleka, przetworów mlecznych i jaj

Polska spożycie folianów
• Oszacowana średnia zawartość kwasu foliowego w dietach
młodych kobiet, potencjalnie mogących zajść w ciążę̨, była
niewystarczająca w porównaniu z zaleceniami
• Niedostateczną ilość w diecie kobiet w przedziale wiekowym 20-25,
Wykazano, że wśród ankietowanych w 209,5-219,8 μg/dzień, co
pokrywało normę tylko w 72,3-75,4% normy Bieżanowska-Kopeć 2007
• Spożyciu folianów przez kobiety w wieku prokreacyjnym wykazały,
że średnie, dzienne spożycie kwasu foliowego, pochodzącego z
żywności, wynosiło 315 μg/osobę (wahało się w granicach od 111
do 548 μg), co było zbliżone do wyznaczonej normy Rogalska-Niedźwiedź
2005

• Kobiety w ciąży. Wraz z dietą młode matki spożywały małą ilość
kwasu foliowego, pokrywając tylko w 43,2–58,5% normę ich
dziennego zapotrzebowania Hamułka i Wawrzyniak 2003

Polska fortyfikacja żywności KF
• Nie jest obligatoryjna, a jedynie dobrowolna.
• Obecnie na polskim rynku znajduje się ponad 160 produktów
wzbogacanych kwasem foliowym.
Produkty zbożowe (mąki pszenne, płatki śniadaniowe), soki, napoje, słodycze. Sicińska E, Pelc A. Produkty
wzbogacone jako potencjalne źródło kwasu foliowego w żywieniu człowieka. Rocz PZH 2011, 62, 2.

• Maksymalną ilość dodatku określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 16 września 2010 roku w sprawie substancji wzbogacających
dodawanych do żywności.
• Maksymalna dozwolona ilość dodawanego kwasu foliowego
wynosi nie więcej niż 100% zalecanego dziennego spożycia na 100
g lub 100 ml produktu spożywczego.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających
dodawanych do żywności. Dz.U. z 2010 r. nr 174 poz. 1184.

Działania
• Kampanie edukacyjne dla kobiet w okresie
przedciążowym, w ciąży, po porodzie
• Edukacja lekarzy, położnych, dietetyków
• Zalecenie, aby wszystkie kobiety w wieku rozrodczym
spożywały 400 µg kwasu foliowego dziennie (oprócz
folianów otrzymywanych podczas normalnej diety)
poprzez:
-wzbogacanie żywności
-suplementację
-dietę

Górna granica podaży kwasu
foliowego
• Dopuszczalny górny poziom spożycia (UL) (1000 μg / dzień).
• Jest to jedna piąta najniższego zaobserwowanego poziomu
działań niepożądanych (5000 μg / dzień) związanego z
potencjalnym skutkiem ubocznym we wczesnych opisach
przypadków (maskowanie niedokrwistości z niedoboru
witaminy B12).
• Nawet przy dawkach 15 000–100 000 μg kwasu foliowego
dziennie IOM znalazła ograniczone dowody bezpośredniej
toksyczności kwasu foliowego
Institute of Medicine, authors. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate,
Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. National Academy Press; Washington, DC, USA: 1998.
Folate; pp. 196–305.

Kwas foliowy, a nowotwory
• W badaniu zasugerowano, że kwas foliowy może zapobiegać
niektórym nowotworom i promować inne nowotwory.
• Postawiono hipotezę, że wczesna ekspozycja na kwas foliowy
może zapobiec nowotworom poprzez dostarczenie
wystarczającej liczby grup metylowych do utrzymania
prawidłowych wzorców metylacji i naprawy DNA.
• Natomiast po rozwoju nowotworów wyższe spożycie kwasu
foliowego może sprzyjać rozwojowi istniejących nowotworów.
Ciappio E., Mason J.B. Folate and carcinogenesis basic mechanisms. In: Bailey L.B.,
editor. Folate
in Health and Disease. 2nd. CRC Press, Taylor & Francis Group; Boca Raton,
FL, USA: 2009.

Polska
• W 1997 roku został powołany przez Ministerstwo Zdrowia i
Opieki Społecznej Zespół Ekspertów.
• Od 1998 rok wdrażany był Program Pierwotnej Proklityki
Cewy Nerwowej przez Instytut Matki i Dziecka.
• Opracowane na lata 2004-2013 i 2007-2015 Narodowe
Programy Zdrowia również uwzględniają konieczność
zapobiegania tym wadom

Zalecane dawki folianów w poszczególnych
gr. ryzyka występowania wad płodu
Grupa niskiego ryzyka

Grupa pośredniego ryzyka

Grupa wysokiego ryzyka

0,4 mg/dobę
(12 tyg. przed planowaną
ciążą, przez okres ciąży i
laktacji)

0,8 mg/dobę, w tym aktywne foliany oraz
witamina B12 (12 tyg. przed planowaną ciążą,
przez okres ciąży i laktacji)

5 mg/dobę, w tym aktywne
foliany oraz witamina B12
(12 tygodni przed planowaną
ciążą i w I trymestrze ciąży) 0,8
mg/dobę
(w II i III trymestrze oraz w
okresie laktacji)

Zdrowe kobiety bez wywiadu
własnego oraz rodzinnego
obciążonego wadami płodu

Występowanie wad płodu w wywiadzie lub
najbliższej rodzinie
IUGR lub/i PE w wywiadzie
Cukrzyca przedciążowa typu 1 lub 2
Choroby układu pokarmowego: - colitis ulcerosa,
choroba Crohna, celiakia
Niewydolność wątroby
Niewydolność nerek - dializoterapia
Stan po operacji bariatrycznej
Otyłość
Leki: - przecipadaczkowe, metformina,
metotreksat, cholestyramina, sulfalazyna
Używki: - palenie papierosów, alkoholizm
Obniżona aktywność MTHFR

Występowanie wad cewy
nerwowej u matki, ojca lub ich
potomstwa

Rekomendacje PTGiP - suplementacja w
okresie przedkoncepcyjnym, w ciąży i połogu
Wszystkie kobiety w wieku rozrodczym powinny uwzględniać w swojej diecie produkty bogate w
foliany (sałata, szpinak, kapusta, brokuły, zboża pełnoziarniste, wątróbka, jaja, orzechy i sery), jak
również żywność fortyfikowaną (Kategoria B).
Kobiety w wieku rozrodczym planujące ciążę powinny dodatkowo stosować suplementację
folianami przez okres co najmniej 12 tygodni przed koncepcją (Kategoria B).
Kobiety powinny kontynuować suplementację folianami przez cały okres ciąży oraz okres połogu i
karmienia piersią. W suplementacji należy brać pod uwagę preparaty o udokumentowanym
składzie i działaniu (Kategoria D).
Rekomendowaną suplementacją u kobiet z grupy niskiego ryzyka są foliany w dawce 0,4
mg/dobę (Kategoria B)
Rekomendowaną suplementacją u kobiet z grupy podwyższonego ryzyka są foliany w dawce 0,4
mg/dobę powiększone o kolejne 0,4 mg, najlepiej w formie aktywnych folianów. W suplementacji
zaleca się preparaty wzbogacone dodatkowo o witaminę B12 (Kategoria C).
Rekomendowaną suplementacją u kobiet z grupy wysokiego ryzyka w okresie
przedkoncepcyjnym i w I trymestrze ciąży są foliany w dawce 5 mg/dobę z uwzględnieniem
aktywnych form folianów oraz witamina B12. Dawkę folianów należy zmniejszyć do 0,8 mg/dobę
w kolejnych trymestrach ciąży oraz w okresie laktacji (Kategoria D).

Czas rozpoczęcia stosowania kwasu
foliowego
• Wady cewy nerwowej powstają w pierwszych
4 tygodniach po zapłodnieniu.
• Wiele kobiet nie wie jednak o tym, że jest w ciąży i zgłasza
się do lekarza już po upływie tego okresu.
• Zbyt późne rozpoczęcie stosowania kwasu foliowego nie
przyniesie spodziewanego efektu ochronnego.

• Zwiększona podaż folianów w ciąży może maskować
niedobór witaminy B12, a zarazem nasilać zaburzenia
metaboliczne prowadzące między innymi do
hiperhomocysteinemii
• W związku z powyższym zaleca się, aby suplementacja
szczególnie wyższymi dawkami folianów była
uzupełniona o witaminę B12

Dawkę kwasu foliowego należy
zwiększyć
• Dawkę - należy zwiększyć dziesięciokrotnie, do 4 mg
• gdy w rodzinie wystąpiły wady ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
• tabletki 5 mg kwasu foliowego
•
•
•
•
•

u kobiet otyłych z BMI > 30
palących papierosy
przyjmujących doustną antykoncepcję hormonalną
u osób z rozpoznaną niedokrwistością megaloblastyczną
przyjmujących leki z grupy antagonistów kwasu foliowego, np. metotreksat

Padaczka. Suplementacja folianami.
• Przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych jest czynnikiem ryzyka obniżonego stężenia
folianów we krwi kobiety.
• Zaburzenie metabolizmu folianów wiąże się z częstszym występowaniem wad płodu —
szczególnie wad cewy nerwowej, poronienia, stanu przedrzucawkowego oraz
zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu.
• Stosowanie folianów w okresie prekoncepcyjnym może mieć korzystny wpływ na
zmniejszanie ryzyka deficytów związanych z ekspozycją na lpp.
• Suplementacja folianami powinna się̨ rozpoczynać co najmniej 3 miesiące przed zajściem
w ciążę i być́ kontynuowana w trakcie ciąży, a także w połogu i w okresie karmienia
piersią.
• U kobiet przyjmujących leki przeciwpadaczkowe rekomenduje się dawkę 400 μg
powiększoną kolejne 400 μg, najlepiej w formie aktywnych folianów.
• Wysokie dawki folianów, 5 mg na dobę, zaleca się wyłącznie w przypadkach
występowania wad cewy nerwowej u kobiety lub jej partnera oraz ich potomstwa.
• Stosowanie dawek powyżej 5 mg jest nieuzasadnione i może prowadzić do obniżenia
progu drgawkowego.

Czy stosowanie kwasu foliowego jest
bezpieczne?
• Nie potwierdzono, by stosowanie kwasu foliowego zwiększało
-odsetek ciąż wielopłodowych
-maskowało istniejący niedobór witaminy B12 (i związane
z nimi zaburzenia neurologiczne)
-powodowało reakcje alergiczne
-zwiększało ryzyko niektórych chorób nowotworowych.
• Zaobserwowany ostatnio statystyczny (ale jeszcze nie
przyczynowy) związek między stosowaniem nadmiernych
dawek kwasu foliowego u kobiet w ciąży
i występowaniem autyzmu u ich dzieci wymaga
przeprowadzenia dalszych badań klinicznych.
• Nie należy przekraczać zaleconych dawek.

Rekomendacja dziennej podaży wybranych
witamin i substancji mineralnych w ciąży
Supplement ACOG

CDC

FDA

WHO

PTGP

Calcium

1,000 mg N/A

1,300 mg

1,500 mg

1200 mg

DHA

N/A

N/A

N/A

5001000mcg

800 mcg

400 mcg

400 mcg

N/A

400 mcg 400 mcg
Folic
Acid/Folate
Iodine

200 mcg 220 mcg

N/A

N/A

200 mcg

Iron

27 mg

18 mg

30-60 mg

26-28 mg

Vitamin A

10,000 IU 10,000 IU

8,000 IU

N/A

10,000 IU

Vitamin B6

1.9 mg

N/A

2.5 mg

N/A

1.3 mg

N/A

8 mcg

N/A

2.6 mcg

Vitamin B12 2.6 mcg

N/A

Vitamin C

85 mg

N/A

60 mg

N/A

85-120 mg

Vitamin D

600 IU

N/A

400 IU

N/A

2000 IU

Vitamin E

N/A

N/A

30 IU

N/A

10 mg

