
Folații - indispensabili mamei și 
copilului

Atât acidul folic, cât și folatul sunt 
vitamine hidrosolubile și se mai numesc 
vitamina B9. Aceștia sunt implicați în 
sinteza purinei și pirimidinei și astfel în 
sinteza ARN și ADN. În organism joacă 
un rol crucial în procesele de diviziune 
și regenerare celulară, prin urmare fiind 
indispensabili pentru creștere, formarea 
sângelui și dezvoltarea creierului.3, 4 

Din acest motiv, o cantitate adecvată 
de folat nu este esențială doar pentru 
femei înainte și în timpul sarcinii, ci și 
pentru sugari și copii mici, pentru a ajuta 
în procesul de creștere și dezvoltare.2, 3

Acidul folic și folatul sunt diferiți 
la origine și la modul în care sunt 
metabolizați. Acest lucru este luat în 
considerare la calcularea valorilor de 
referință D-A-CH pentru aportul zilnic 
recomandat, precum și în regulamentul 
UE pentru formulele de început și 
formulele de continuare (Regulamentul 
UE 2016/127) și specificat în continuare 
sub termenul  „folat echivalent”.4 

Folatul este indispensabil 
pentru dezvoltarea sănătoasă 
a copiilor. Este incontestabil 

faptul că femeile care doresc 
să rămână însărcinate sau care 
sunt deja însărcinate, ar trebui să 
ingereze cantități suficiente de 
folat. Studiile științifice arată că o 
cantitate adecvată de folat poate 
reduce apariția defectelor de tub 
neural. Eficacitatea și siguranța 
5-metiltetrahidrofolatului (5-MTHF; 
sub formă de Metafolin®) sunt bine 
documentate în aceste cazuri. 

Chiar și după naștere, un aport 
adecvat de folat este extrem de 
important pentru copil. Din laptele 
matern sugarul primește 5-MTHF, 
forma metabolic activă a folatului, 
care este disponibilă și poate fi 
utilizată imediat de către organism. 
Următorul pas logic este să se 
folosească în formule o sursă de folat 
asemănătoare cu cea din laptele 
matern. Formula fortificată cu 
Metafolin® reprezintă o modalitate 
naturală și sigură, de a oferi fiecărui 
copil folat ușor digerabil.  

Acid folic - forma de sinteză 

Acidul folic este forma sintetică de 
folat și nu se găsește în mod natural. 
Este un compus de sinteză care nu are 
funcție vitaminică în această formă. 
Acidul folic trebuie transformat de către 
organism, prin mai multe etape, în 
5-metiltetrahidrofolat (5-MTHF) - forma 
sa bioactivă, înainte ca efectul acestuia 
să fie declanșat (vezi figura 1). Mai multe 
enzime sunt implicate în conversie, 
inclusiv dihidrofolat-reductaza (DHFR) 
și metiltetrahidrofolat-reductaza 
(MTHFR).

Organismul unor persoane nu poate 
metaboliza cantități suficiente din 
forma sintetică a acestei vitamine B, 
în forma sa metabolic activă. Motivul  
este o activitate restricționată sau 
limitată a enzimelor individuale. 
În cazul enzimei DHFR, cantitatea 
de acid folic nemetabolizat, 
inutil pentru organism, crește.11  
Mai mult, o mutație genetică a enzimei 
MTHFR poate conduce la o reducere 
a activității enzimatice cu până la 
aproximativ 60%.5 
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În cazurile de polimorfism enzimatic, 
rata de conversie a acidului folic în 
forma sa activă este, de asemenea, mult 
mai mică. 

Aceste corelații explică de ce nivelurile 
serice de folat pot fi prea mici, în ciuda 
unui aport adecvat de acid folic.  

Folatul natural - avantaje în ceea ce 
privește gradul de utilizare  

Folatul este termenul general pentru 
toți compușii care se formează în mod 
natural și care au aceleași efecte cu 
ale acestei vitamine B. 5-MTHF este 
forma predominantă de folat natural 
în sânge.12 Spre deosebire de acidul 
folic, acesta nu trebuie transformat sau 
activat și are efecte imediate. Principalul 
organ de stocare pentru acest compus 
este ficatul.3 Laptele matern conține, de 
asemenea, forma metabolic activă de 
acid folic 5-MTHF.14 

Studiile au demonstrat că 
administrarea de 5-MTHF nu 
conduce la o acumulare de acid 
folic nemetabolizat în sânge, iar 
posibila prezență a polimorfismului 
enzimatic este, de asemenea, fără 
relevanță.1 Astfel, s-a demonstrat 
că forma bioactivă de folat 5-MTHF, 
este superioară în utilizare față de 
acidul folic sintetic.11, 13

Efectul folatului pentru femeile 
însărcinate este bine documentat 

Cercetările actuale arată că un nivel 
scăzut de folat la femeile însărcinate, 
este asociat cu un risc crescut de mai 
multe afecțiuni congenitale, ca de 
exemplu defecte de tub neural (spina 
bifida, anencefalie și encefalocel). 
Poate provoca, de asemenea, anomalii 
congenitale ale inimii, buzelor sau 
boltei palatine, precum și avorturi 
spontane, nașteri premature și greutate 
scăzută la naștere.10, 16
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Studiile clinice demonstrează 
eficacitatea suplimentării consumului 
de folat în perioada periconcepțională, 
în vederea reducerii riscului de defecte 
de tub neural.9 Pe baza datelor solide 
existente, se recomandă o dietă bogată 
în folat și aport suplimentar de 400 μg 
de folat pe zi, din suplimente alimentare, 
cel târziu cu patru săptămâni înainte de 
concepție și până la sfârșitul primului  
trimestru de sarcină.7 

Metafolin® - cea mai bună alegere și 
pentru formule

Metafolin®, ca sare de calciu a 5-MTHF 
(compus metabolic activ), a fost utilizat 
timp de mai mulți ani ca supliment 
alimentar, pentru a îmbunătăți 
nivelurile de folat la femeile care 
plănuiesc să rămână însărcinate, dar și în 
timpul sarcinii. Studiile pe această temă 
demonstrează siguranța și eficacitatea 
Metafolin®, pentru a îmbunătăți 
nivelurile de folat.8 Metafolin® asigură 
o refacere mai rapidă și mai uniformă a 
depozitelor de folat, fără acumularea de 
acid folic nemetabolizat.8 Administrarea 
de Metafolin® femeilor care alăptează, 
conduce, de asemenea, la niveluri 
mai ridicate de folat, comparativ 
cu administrarea de acid folic.6 
Suplimentarea la timp cu această formă 
naturală de folat oferă, prin urmare, 
o protecție optimă pentru sănătatea 
mamei și a copilului. 

Mai mult, studiile arată că sugarii 
alăptați exclusiv, care implicit primesc 
prin laptele matern 5-MTHF, prezintă 
concentrații serice scăzute de acid folic 
nemetabolizat.6 În consecință, pare 
prudent să se folosească în formulele 
de lapte o formă de folat inspirată din 
natură, care este imediat disponibilă 
organismului. Metafolin® reprezintă o 
cale sigură de suplimentare adecvată 
cu acid folic a dietei sugarilor.

COMBIOTIC® cu Metafolin® - cu un 
pas mai aproape de natură

Până în prezent, varianta standard 
de folat admisă în formulele de lapte, 
conform legislației, a fost acidul folic de 
sinteză. Pentru a ne apropia mai mult 
de exemplul naturii, HiPP a adăugat 
încă o piesă de puzzle la formula sa 
COMBIOTIC® - încercată și testată: 
Metafolin® - o sursă de folat naturală 
și direct disponibilă pentru organism. 
Această sare de calciu a 5-MTHF a primit 
o evaluare pozitivă de la Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară 
(EFSA) pentru utilizarea în formule și 
a fost recent inclusă în reglementările 
legale respective.15 

Pentru a determina siguranța formulei 
fortificate cu Metafolin® s-a efectuat 
un studiu controlat. Rezultatele arată 
o creștere și o dezvoltare adecvată a 
sugarilor care au primit această formă 
bioactivă de folat. Nivelurile de folat la 
acești sugari (grupul de intervenție) au 
fost comparabile cu cele ale sugarilor 
alăptați din grupul de referință.14 

Formula cu Metafolin® a fost bine 
acceptată și, de asemenea, foarte bine 
tolerată. Caracteristicile scaunului 
la sugarii din aceste două grupuri, 
adică consistența, culoarea și mirosul, 
au fost, de asemenea, comparabile. 
Aceasta înseamnă că fiecare copil poate 
beneficia de o formulă care conține 
forma bioactivă de folat, deoarece 
garantează o cantitate adecvată din 
acestă vitamină.

Notă:
Reglementările legale stipulează 
adăugarea unor cantități fixe de 
acid folic în formule. Conform 
regulamentului actual, formulele de 
început și formulele de continuare 
trebuie să conțină echivalentul a 
15 µg folat per 100 kcal.15 Această 
modificare din 2020, înlocuiește 
cerința din Regulamentul UE 
anterior de 10 μg de acid folic per 
100 kcal. 
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*Metafolin® este o marcă înregistrată a Merck KGaA, Darmstadt, Germania. HiPP ORGANIC COMBIOTIC® este singura formulă cu Metafolin®. 
Foarte important! Laptele matern este cea mai bună hrană pentru copil. Se recomandă alăptarea exclusivă cu lapte matern pentru sugarii cu vârstă de până la 6 luni. 
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