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BEVEZETÉS  Idestova három évtizede, hogy a várandósok vi-
szonylagos folsavhiánya és a magzat velôcsô-záródási rend-
ellenességei közötti okozati kapcsolatot felismerték, és hogy 
az Egyesült Államok egészségügyi szervei 1992-ben elren-
delték: a várandósoknak naponta legalább 400 μg folsav 
fogyasztása ajánlott. A folsavkiegészítés eredményeként a 
ve lô csô-zá ró dá si rendellenességek elôfordulása lényegesen 
visszaesett. Az 1980-as évek óta bizonyított a folsav szerepe 
a nyitott ve lô csô-zá ró dá si rendellenességek kialakulásának 
meg elô zé sé ben. Ám, hogy a folsav milyen módon fejti ki 
eme jótékony hatását, még mindig nem tisztázott teljesen. 

Az összesített irodalmi adatok szerint folsavval 50-70%-ban ki-
véd he tôk a velôcsô-záródási rendellenességek, de nem mind-
egyik népességben egyformán, ami arra utal, hogy a fol sav-
anyag cse re folyamatai – mindenekelôtt az anya és a magzat 
között – népcsoportok, földrajzi megoszlás szerint változhat. 

A velôcsô-záródási rendellenességben szenvedô magzatot 
viselô várandósok szérumának folsavszintje viszonylag 
alacsony, de még mindig az élettani értékeken belül van, 
ugyanakkor a homocisztein értékei magasabbak. A nagyobb 
mennyiségben képzôdött homocisztein gátolhatja a ve lô csô 
záródását, talán, mint az N-meti-D-aszparát (NMDA) re-
ceptorának antagonistája. A folyamat hátterében a fol sav-
ház tar tás valamely enzimjének csökkent mûködését gyaní-
tották. Ennek az enzimnek a csökkent mûködését bôséges 
folsav adásával ellensúlyozni lehetett, s ekként meggátolni 
a velôcsô-záródási rendellenesség kialakulását.

A FOLSAVANYAGCSERE ENZIMJEI ÉS A VELÔCSÔ-ZÁRÓDÁSI 
RENDELLENESSÉGEK  A folsav a szervezetben ionizált alakjában 
(folát) található. A folsav biológialig aktív formája a redukált 
tetrahidrofolát (THF). A folyamatot alapvetôen az N-5,10-me-
tilén-tetrahidrofolát-reduktáz (MTHFR) szabályozza azáltal, 
hogy az 5,10-metilén-tetrahidrofolátot N-5-metil-tet ra hid ro fo-
lát tá, az aktív anyagcseretermékké redukálja. Az MTHFR a 
homociszteinnek metioninná alakulásához nélkülönözhetetlen 
N-5,10-metilén-tetrahidrofolát elô ál lí tá sá hoz szükséges.

A folsavháztartás számos enzimjét vizsgálták, többek között 
metionin-szintetázt (MS), a cisztationin-szintázt (CBS) és a 
metilén-tetrahidrofolát-reduktázt (MTHFR). Az elsô kettô és 
a v elô csô-zá ró dá si zavarok között nem találtak összefüggést, 
ámbár az MS-gén hibája a szérum homociszteinszintjének 
emelkedésével társult, és így közvetve mégis csak fokoz-
hatja a ve lô csô-zá ró dá si zavarok kockázatát. Az MTHFR 
kóroki szerepére már az elsô vizsgálatok rámutattak. Rész-

letesen tanulmányozták a folátreceptorok génjeit is, fôleg 
mivel ezek a receptorok a méhlepény sejtjein is kimutatha-
tók. Összefüggést azonban nem sikerült igazolni. 

A folsav hatásában résztvevô gének polimorfizmusa gyakori. 
Tisztázódott, hogy a folsavanyagcserében és/vagy -átvitel-
ben (transzportban) résztvevô gének alléljai befolyásolják a 
folsav hatását. Ezen gének különbözôsége (polimorfizmusa) 
magyarázhatja, hogy a velôcsô-záródási rendellenességek 
gyakorisága népcsoportokként meglehetôsen eltérô. 

A kutatók leginkább az MTHFR-gén 677C → T polimorfiz-
musára (C677T) összpontosítottak. Megfigyelték, hogy az 
MTHFR-gén C677T-polimorfizmusát hordozókban az enzim 
mû kö dé se visszafogott, nemcsak, ha a szérumban a folsavszint 
csökkent, de az élettani értékek mellett is. Szabályossá csak 
az emelkedett folsavszint mellett vált. Az MTHFR csökkent 
mûködése a szérum homociszteinszintjének emelkedésével 
társult, s a kettô együttesen gyakran vezetett vetéléshez. Ha 
a várandósok szérumában a folsav bôségben volt, a vetélés 
nem következett be. Hasonló megfigyelésekrôl számoltak be 
a velôcsô-záródási rendellenességekkel kapcsolatban is. (2) 

ÖSSZEGZÉS  Az MTHFR-gén polimorfizmusa miatt a táplá-
lékokban fellelhetô folsav (folát) eltérô mértékben hasznosul 
az állapotosok szervezetében. A szokványos gént hordozók 
a folsavat teljesen hasznosítják, nem így a másfajta allélokat 
hordozók: náluk a biológiailag aktív metil-tetrahidrofolát 
kép zô dé se csökken, emelkedik a homociszteinszint, s ezál-
tal fokozódik a velôcsô-záródási rendellenességek elô for du-
lá sá nak kockázata. 

A fentiekbôl következett, hogy az MTHFR-gén C677T-poli-
morfizmusát hordozó várandósoknál a biológiailag aktív metil-
tetrahidrofolát bevitellel a folsavanyagcsere inkább rendezhetô, 
s így a velôcsô-záródási rendellenességek is jobban kivédhetôk, 
mint a folsav adásával. A szokványos gént hordozóknál a 
folsav is ugyanolyan hatásos. Sajnos a várandósok szûrése az 
MTHFR-polimorfizmusra még nem vált gyakorlattá.
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