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ПРЕВАНТИВНИЯТ ЕФЕКТ НА
ФОЛИЕВАТА КИСЕЛИНА СРЕЩУ
ВРОДЕНИ ДЕФЕКТИ НА НЕВРАЛНАТА ТРЪБА

I. РЕЗЮМЕ
Дефектите на невралната тръба (ДНТ) включват
голям брой вродени малформации, които
възникват когато отворената през най-ранните
етапи на ембрионалното развитие неврална
тръба, не успее да се затвори през първия месец
след оплождането. ДНТ се считат за едни от
най-често срещаните малформации с варираща
честота в зависимост от генетичния фон и
условията на околната среда.

Изследванията показват, че фолиевата киселина
играе важна роля срещу появата на ДНТ. Много
проучвания доказват, че този витамин от
“В” групата има важен протективeн ефект,
както срещу рецидиви на ДНТ така и срещу
нововъзникнали случай. В тази връзка, през 1992
г. Националната Здравна Служба на САЩ издаде
препоръка всички жени в детеродна възраст
да приемат най-малко 400 мкг фолиева киселина
дневно.

II. ВЪВЕДЕНИЕ
Целта на този документ е да
на това, което се занае за
ефект на фолиевата киселина
Този обзор включва преглед на
и епидемиологията на ДНТ,

направи обзор
превантивния
срещу ДНТ.
мофогенезата
доказателства

за възката между фолиевата киселина и ДНТ,
предполагаеми начини на превенция на ДНТ с
фолиева киселина и различни възможности за
увеличаване на приема на фолиева киселина.

III. ДЕФЕКТИ НА НЕВРАЛНАТА ТРЪБА (ДНТ)

А. Клиника
От гледна точна на фенотип [1], епидемиология
[2], етиология [3] и клиника [4,5] дефектите на
невералната тръба (ДНТ) включват широк кръг
вродени малформации. Те възникват в ранните
етапи на ембрионалното развитие, когато
невралната тъба не успее да се затвори до 28-мия
ден на бременността [1]. ДНТ варират от много
леки и често субклинични форми с малък отвор на
задния вертебрален канал до напълно отворена
неврална тръба, представляваща най-тежката
форма на дефекта – craniorachischisis. По своята
тежест ДНТ са толкова разнообразни, че правят
всеки случай уникален [3].
Приблизително половината от случаите на ДНТ
са аненцефалии, които представляват пълна или
частична липса на главен дял от краниалната дъга.

Деца с аненцефалия обикновено са мъртвородени
или живеят съвсем кратко. Другата половина от
случаите на ДНТ включват различни дефекти по
хода на тръбата. От горната част на невралната
тръба, от която се развиват черепните кости,
възникват дефекти като енцефалоцеле, а от
гръбначния канал възниква spina bifida, която
варира от леки форми представляващи дефект
на един прешлен, до засягане на голям участък от
гръбначния стълб, при които са отворени почти
всички вертебрални дъги.
Въпреки,
че
съществуват
множество
класификации на ДНТ и техните клинични
последствия, все още не се знае защо невралната
тръба не успява да се затвори. Повечето гени
отговарящи за развитието на структурите на
човешкия ембрион също са неизвестни. Това се
отнася и за развитието на невралната тръба.

В. Диагноза
Наличието на spina bifida обикновено води
до висока степен на нетрудоспособност и
инвалидност на засегнатия индивид. Следствие
на първоначалния дефект, по време на
ембрионалното развитие протичат множество
процеси, водещи до тежко засягане на функциите,
зависещи от ЦНС. В по-леките случаи, както и при
ранно хирургическо възстановяване на дефекта,
може да се очаква трайно инвалидизиране [11].
ДНТ могат да се диагностицират пренатално
чрез ехография с висока разделителна способност.
Методите използвани за сканиране на ДНТ
включват измерване нивата на майчиния серумен
алфа-фетопротеин,
обиновенна
ехография,
и измерване нивата на амниалния алфафетопротеин в случаите, когато се извършва
амниоцентеза по друг повод [12,15,16,17].
Повишените нива на алфа-фетопротеин в
майчиния серум и/или в амниалната течност
предполагат наличие на ДНТ. При амниоцентеза
освен нивото на амниалния алфа-фетопротеин се
проследяват нивата на ацетилхолинестеразта.
Дефинитивна диагноза на ДНТ се поставя със
ехография с висока разделителна способност, след
като скрининговите методи са дали суспектни
показатели за наличие на ДНТ.
С. Епидемиолоигия
От вродените малформации ДНТ са с една
от най-високите честоти.Честотата на
ДНТ варира в зависимост от популацията,
географското
разположение,
времето
на
измерване, демографския състав на контролната
група. В САЩ честотата на ДНТ варира от 4
до 10 на 10000 живи раждажия [35]. Изследвания
в Ирландия, Великобритания, Китай, Унгария и
Мексико са показали по-висока честота.В някои
изследвания са докладвани и честота над 1%.
В България честотата на ДНТ е 10 на 10 000,
докато в района на Рудозем достига до 0,8%.
Разликите в резултатите могат да се дължат
на разлики в изследваните популации, разлики
в методологията, както и на влиянието на
пренаталната диагностика и селективната
интерупция на бременности засегнати от ДНТ.
(Много методи за изседване честотата на
вродените дефекти отчитат дефектите само
сред живородените бебета)
ДНТ обикновено са спорадични, рядко свързани с
хромозомни аномалии или фамилна обремененост.
Все пак риска от втора бременност с ДНТ след
прекарана предходна бременност с ДНТ (рецидив)
е по-висок от риска за бременност с ДНТ

възникващ за първи път (нововъзникнал)[37]. Риска
от рецидив варира между 3 и 5% в зависимост от
популацията [38,74].
Аненцефалията засяга по-често женския пол
(съотношение женски към мъжки пол 2,3:1), докато
при spina bifida се наблюдава само незначителна
предоминация на женския пол. В други изследвания
не се наблюдават статистически значими
разлики в честотата между половете.
D. Рискови фактори за ДНТ.
Съществуващите проучвания предполагат, че
генетичните фактори и факторите на околната
среда имат роля за появата на ДНТ [17,18]. От
генетична гледна точка, някои ДНТ са в резултат
на хромозомни аномалии (тризомия 18), а други се
дължат на дефект на единични гени (синдром на
Meckel-Gruber)[44].
Все пак най-често срещаните ДНТ са
мултифакторно обусловени. Те възникват,
когато има генетично предразположение към
малформация, което се отключва от даден
фактор на околната среда. Към днешна дата са
установени множество фактори на околната
среда, които имат връзка с появата на ДНТ,
а именно 1) социо-икономически статус [45];
2)повишено съдържание на олово в питейната
вода [46]; 3) грип [47]; 4) прегряване на
бременната [48]; 5) трудова среда на родителя
[49]; 6) затлъстяване [50]; 7) хранителен режим.
За един елемент от хранителния режим фолиевата киселина, е доказано, че играе много
важна роля при възникването на ДНТ.
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IV. ФОЛИЕВАТА КИСЕЛИНА И ДНТ

В последните години бяха проведени много
изследвания, които подкрепиха тезата, че
употребата на фолиева киселина от жената
намалява риска от поява на ДНТ по време на
бременността.
Д-р Lucy Wills за пръв път описва фолиевата
киселина през 1930 като фактор, който лекува
алиментарна анемия при бременни [52]. От
тогава до днес се е събрала достатъчно
информация за фолиевта киселина, която
доказва нейната връзка с появата на някои
вродени малформации. Преди около 30 год.
адекватните нива на фолиева киселина сред
жените в детеродна възраст стават нов
обект на интерес във връзка с възможностите
за превенция на феталните и неонаталните
малформации [10]. На базата на тези изследвания
CDC (Center For Disease Control and Prevention)
установи, че ако всички жени в детеродна
възраст способни да забременеят, приемат по
400 мкг ежедневно, 50 до 70% от всички случаи
на spina bifida и аненцефалия могат да бъдат
предотвратени [6].
А. Диетология и физиология.
Фолиевата киселина, водноразтворим витамин
от групата “В”, се счита за незаменим
хранителен елемент. Това означава, че
човешкият организъм не може да синтезира
фолиева киселина. В червата съществуват
бактерии синтезиращи фолиева киселина,
но произведеното от тях количество е
недостатъчно за дневните нужди на човека
[29]. Единствения източник на фолиева киселина
е храната. Фолиевата киселина с природен
произход е изградена от птеридинов пръстен,
пара-амино-бензоена киселина (ПАБК) и “опашка”
от 1 до 6 молекули глутаминова киселина. Тези
разновидности са обединени под названието
“фолати”. Колкото повече молекули глутаминова
киселина съдържа даден фолат, толкова по-нискa
е неговата бионаличност. Повечето фолати
имат по няколко молекули глутаминова киселина
и трябва да се конвертират до моно-глутаматна
форма, за да се абсорбират в тънките черва.
Тъй като синтетичната фолиева киселина е
моно-глутамат, нейната бионаличност е повисока от натуралните форми. При топлинна
обработка на храната се губят между 20 и 30%
от наличната фолиева киселина [53].
Фолатите имат два основни физиологични ефекта:
те са кофактор на ензимите синтезиращи ДНК и

РНК и участват в превъщането на хомоцистеина
в метионин [29]. През ембрионалното развитие,
синтеза на нуклеинови киселини и протеини е
най-висок, затова рязко нарастват нуждите
от фолиева киселина в организма на жената
през този период. При недостиг на фолати се
подтиска синтеза на нуклеинови киселини и
клетките стават неспособни да произведат
достатъчно ДНК за митозата. В допълнение,
инхибирания процес на метилиране води до
невъзможност да се метилират протеини,
липиди и миелин [54].
В. Предполагаеми механизми на превенция на
ДНТ
Точния механизъм, по който фолиевата киселина
предпазва от развитие на ДНТ е неизвестен.
Една от теориите предполага, че ДНТ не се
дължат на недостиг на фолиева киселина в
ембрионалния период, а по скоро се касае за
вроден дефект на фолатния метаболизъм.
Според тази теория, феталните нива на
фолиевата киселина могат да бъдат ниски и при
адекватни нива в организма на майката. При
дефектен фолатен метаболизъм в организма
се натрупва хомоцистеин. При нарушен
метаболизъм на хомоцистеина се нарушава
функцията на следните ензими: 1) цистатионин
синтетаза; 2) метионин синтетаза или 3) 5,10
метилен тетрахидрофолат редуктаза [54].
Множество проучвания изследват отношението
между тези ензими и ДНТ[63-72]. Резултатите
от тези изследвания са обещаващи и подкрепят
идеята, че ДНТ са многофакторно обусловени
и се дължат на генетично предразположение,
което се отключва от различни незвисими
рискови фактори.
Друга, макар и по-малко популярна теория
предполага, че фолиевата киселина намалява
честотата на ДНТ като предизвиква селективен
аборт на засегнатия фетус [33].
С. Научни доказателства за превантивната
рола на фолиевата киселина срещу ДНТ
Научният интерес към фолиевата киселина
датира от 1964 г., когато Hibbard публикува данни
за връзка между малформации (различни от ДНТ)
и недостига на фолиева киселина. Интересът
към фолиевата киселина сред научната общност
нараства значително след 1976 г., когато Smithells
успява да свърже недостига на фолиева киселина
с появата на ДНТ [10]. През 1980 той публикува

нерандомизирано изследване с мултивитаминен
препарат даван на жени, които са родили от
предходна бременност едно или повече деца с
ДНТ. Той установил 5% честота на рецидив в
групата без медикамент и едва 0,6% честота на
рецидив в групата с медикамент [75].
През 1980 г. Laurence, един от водещите
изследователи на ДНТ предполага, че при жените
с адекватен хранителен режим, честотата на
рецидиви би трябвало да е по-ниска. През 1981
г. той пулбикува резултатите от клинично
изследване, което показва 60% намаление на
риска от рецидив на ДНТ при жени, които
вземат фолиева киселина [11,12].
Други четири изследвания, проведени през
80-те години [6,19,20,21] съдържат данни за
протективния ефект на мултивитаминни
препарати съдържащи фолиева киселина в
периконцептивния период (един месец преди
забременяване и през първия триместър). Всички
изследвания показват данни за протективен
ефект срещу рецидив на ДНТ в групата,
която приема фолиева киселина в сравнение
с контролната група. Всички резултати, с
изключение на един са статистически значими.
Статистически незначимия резултат в дадения
случай може да се дължи на малка извадка,
неправилна класификация или недостатъчен
контрол.
През 1991 г. CDC публикува обзор на
доказателствата за превантивния ефект срещу
рецидив на ДНТ и препоръчва дозата от 4 мг
фолиева киселина за жени, които от предишна
бременност са имали дете или фетус със ДНТ
[8]. През следващата година, Националната
Здравна Служба на САЩ издава препоръка всички
жени в детеродна възраст, които могат да
забременеят да приемат по 0,4 мг фолиева
киселина на ден [7]. Една част от случаите на
ДНТ не могат да бъдат предотвратени с приема
на фолиева киселина [24,27]. Това откритие още
веднъж доказва хетерогенността на ДНТ. От
значение е и факта че някои етнически групи се
повлияват по-слабо от протективния ефект на
фолиевата киселина.
D. Дози за профилактика на нововъзникнали
случаи и рецидиви.
Докато препоръките, относно периода за
прилагане на фолиевата киселина за превенция
на ДНТ са категорични (4 седмици преди
забременяване до края на първия триместър), то
по отношение на оптималната доза мненията
не са съвсем единни [29]. Доказателствата
в подкрепа на дозата фолиева киселина,
понастоящем препоръчвана в САЩ, идват от

изследванията на Medical Research Council [25],
Smithell [73] Werler [23] и Shaw [24].
Изследването на Medical Research Council [25]
установи намаляване честотата на рецидивите
на ДНТ до 71% при дневен прием на 4 мг фолиева
киселина. В Европа бе проведено рандомизирано
клинично изследване с 0,8 мг фолиева киселина
в мултивитаминен препарат. В групата
приемаща препарата не са регистрирани случаи
с ДНТ. Изследването на Smithell е проведено с
0,36 мг фолиева киселина на ден.
Изследвне проведено в 2 области в Китай,
публикувано през 1999 г. в New England Journal of
Medicine, даде нови доказателства в подкрепа
на дозата от 400 мкг фолиева киселина дневно
в периконцептивния период. Използваният
препарат представлява
400 мкг фолиева
киселина на таблетки без други витамини. В
северната област, честотата на бременности с
ДНТ сред жени приемащи фолиева киселина преди
забременяване е била 10 от 10 000 в сравнение с
48 на 10 000 при бременности на жени които не
приемат фолиева киселина (80% намаление). В
южната област честотата на ДНТ била много
по-ниска в сравнение със северната. В южната
област сред жените приемащи фолиева киселина
преди забременяване в доза от 400 мкг на ден
риска от развитие на ДНТ бил намален до 40%, в
сравнение с контролната група без медикамент
(6 на 10 000 сравнено с 10 на 10 000)
През 1992 г. Националната Здравна Служба на
САЩ препоръчва дозата от 0,4 мг фолиева
киселина за превенция на нововъзникнали случаи
на ДНТ.
През 1991 г. CDC препоръчава дозата от 4 мг
за превенция на рецидиви на ДНТ. През същата
година Института по Медицина на САЩ
препотвърди дозата от 0,4 мг като достатъчен
дневен прием в периконцептивния период [29].
Е. Превантивен ефект на фолиевата киселина
срещу други вродени дефекти.
Резултатите от някои изследвания проведени
наскоро показват, че фолиевата киселина може
да има превантивен ефект и при други вродени
дефекти като вродени цепки на горната устна
(labium leporinum), вродени цепки на небцето
(faux lupina) и съчетани вродени цепки (cheil
ognathopalatoschisis)[55,56,57], вродена липса
на крайници (amelia)[58], аномалии на пикочополовата система [60]. За окончателното
потвърждаване на тези данни са необходими
допълнителни
изследвания.
Последните
проучвания в областта на кардиологията
показват, че фолиевата киселина може да намали
риска от коронарна болест при възрастни.
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V. РАЗЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ПРИЕМА
НА ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА

Когато трябва да се увеличи дневния прием на
фолиева киселина при бременните жени чрез
промяна на хранителния им режим, трябва да
се имат предвид няколко неща. Първо, много
трудно може да се постигне адекватно ниво
на фолиевата киселина в организма на жената
чрез повишена консумация на природни фолати.
Както вече бе споменато, бионаличността на
природните фолати е ниска и са необходими
много големи количества храна богата на
фолати, за да се достигне до еквивалента на 0,4
мг фолиева киселина дневно.

таблетните форми. На пръв поглед това
изглежда по-лесен и приемлив начин за
увеличаване серумните нива на фолиева киселина
без съществена промяна в хранителните
навици. Изследванията обаче показват, че само
30% от жените на възраст между18 и 45 г. имат
навика да пият ежедневно витамини. Някои
бременни жени вземат пренатални витамини по
съвет на техния лекар, но повечето не започват
редовното приемане на витаминни препарати
докато не забременеят. За предпазване от ДНТ
това е вече твърде късно.

Второ, основната таргет група от населението
са жените в периконцептивния период, при
които трябва да се поддържа адекватно ниво
на фолиева киселина преди и след забременяване.
Неправилно е усилията да се насочат само към
жените, планиращи бременност, защото повече
от половината бременности не са планирани.
Затова препоръката за допълнителен прием
на фолиева киселина трябва да е насочена към
всички жени, които могат да забременеят.

В САЩ се провеждат множество кампании,
които се водят по всички медии, провеждат
се образователни програми от лекуващите
лекари, организират се програми и в училищата.
В България до този момент не е проведена нито
една кампания, затова жените в детеродна
възраст могат да разчитат единствено на
консултиращия ги лекар за информация по този
въпрос.

Основните начини за постигане на адекватно
ниво на фолиевата киселина в организма на
жената са: 1) промяна на хранителния режим;
2) прием на фолиева киселина под форма на
таблетки и 3) употреба на храни обогатени с
фолиева киселина.
А. Промяна на хранителния режим.
Средното количество фолати в диетата
на българската жена е около 0,15 мкг дневно.
Съществуват множество храни богати на
фолиева киселина (портокали, спанак, броколи,
листни растения, зърнени храни), но за да се
достигне адекватното ниво, еквивалентно
на 0,4 мг фолиева киселина дневно, жената
трябва значително да увеличи консумацията
на тези храни. Това рядко се случва, но дори
и тогава серумните нива на фолиева киселина
слабо се повишават, без да достигат желаните
стойности. Все пак е препоръчително жената
да бъде окуражавана да консумира богати на
фолиева киселина храни за нормално протичане
на бременността.
В. Фолиева киселина на таблетки.
Друга възможност да се осигури адекватно
ниво на фолиевата киселина представляват

С. Храни обогатени допълнително с фолиева
киселина.
Обогатяването на храните е още един от
начините за увеличаване нивото на фолати при
жените. Главното предимство на този метод е,
че така се обхваща широк кръг от населението,
без да се изисква промяна в хранителния режим
или навиците. В зависимост от хранителните
предпочитания на населението могат да бъдат
обогатени различни видове храни. През 1996 г.
Комисията по Храни И Лекарства на САЩ (Foods
and Drugs Administration) прие решениe от 1998 г.
в САЩ да започне обогатяване с фолиева киселина
на брашното, царевичните храни, спагетите и
ориза. Обогатяването на храните трябва да
бъде 140 мкг на 100 г. продукт. Института по
Медицина на САЩ определи дозата от 1 000 мкг
като Допустима Горна Граница (максималната
дневна доза, която не носи риск от поява на
странични ефекти) за фолиевата киселина.
При тези норми на обогатяване на храната,
в САЩ средостатистическата жена получава
приблизително по 100 мкг фолиева киселина
дневно от обогатени храни. Макар и значителна,
тази доза не е достатъчна за превенция на ДНТ.
Затова комбинацията от тези три стратегии
може да се окаже най-добрия начин да се обхване
максимален брой от населението.

D.

Оценка на получения ефект от профилактиката на ДНТ с фолиева киселина

Независимо от използваната стратегия, резултатите от нея трябва да се отчитат и да се
оценява нейната ефикастност. Това може да става косвено, като се отчита информираността на
населението.

Данни за информираността на жените в САЩ са получени след
проведено проучване от агенция March of Dimes (MOD).

2002 MOD Въпроси

САЩ
2002

Флорида
2000-01

Чували са за фолиева киселина

80%

66%

Вземат фолиева киселина всеки ден

33%

Данните за България получени от телефона анкета проведена на
204 жени, от които 56 бременни, показват следното:

Бременни

Небременни
18-45 г.

Чували са за фолиева киселина

82%

37%

51%

Вземат фолиева киселина всеки ден

82%

16%

28%

8%

2%

0%

46%

66%

0%

0%

54%

34%

2003 Въпроси

Знаят за превантивния ефект на
фолиевата киселина срещу вродени
малформации

20%

15%

Знаят за превантивния ефект на
фолиевата киселина срещу вродени
малформации

Знаят, че трябва да вземат фолиева
киселина преди забременяване

10%

17%

Знаят, че трябва да вземат фолиева
киселина преди забременяване

Научили са за фолиевата киселина от:

Научили са за фолиевата киселина от:

Медии

Медии

Печатни

46%

35%

Печатни

Електронни

26%

16%

Електронни

25%

27%

Лекар

Лекар

Най-добрия начин за оценка на ефекта представлява проследяването на нивото на фолиева киселина в
кръвта от една страна и от друга честотата на ДНТ в популацията. Нивото на фолатите би могло
да бъде следено в серума, плазмата или урината [29]. Измерване на количеството им в еритроцитите
дава най-добрата възможност по-дългосрочна прогноза . Концентрацията в серума от своя страна
дава добра преценка за експозицията на концепсуса на фолати в най-критичния му период.
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доказателствата сочат, че прилагането на синтетична фолиева киселина намалява честотата
на ДНТ и може да намали честотата на други вродени дефекти. Съществуват няколко стратегии
за повишаване на серумните нива на фолиева киселина при жените и съответно намаляване
честотата на ДНТ. Изборът на стратегя зависи, както от популацията към която е насочена, така
и от наличните ресурси.
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