
NOI CONCEPTE ÎN ADMINISTRAREA 
ACIDULUI FOLIC  

 

 

Până la 50% dintre femei nu pot metaboliza acidul 

folic, astfel încât acestea să beneficieze pe deplin de 

efectele favorabile. Quatrefolic®, folatul activ de 

generația a 4-a este un ingredient inovativ creat de 

compania Gnosis, ce ocolește mecanismul din 

organism care împiedică metabolizarea în mod 

adecvat, beneficiind de metabolizare crescută. 

Nutrienții din supliment pot fi prelucraţi de către 

organism in forma sa existentă, având o 

biodisponibilitate superioară. 

Folatul activ (forma biologic activă a acidului folic), 

un micronutrient esențial, este un cofactor important 

în metabolism. Mamiferele nu pot sintetiza acid folic 

şi depind de suplimentare pentru a menţine nivelul 

normal. Un status scăzut de acid folic poate fi cauzat 

de un aport alimentar scăzut sau slaba absorbţie a 

folatului ingerat și alterarea metabolismului folatului 

din cauza unor defecte genetice sau interacțiuni 

medicamentoase. 

Deficitul de folat reprezintă una dintre cele mai 

frecvente deficiențe nutriționale și poate apărea 

atunci când aportul alimentar este inadecvat, atunci 

când o nevoie crescută nu corespunde unui consum 

crescut (condiții fiziologice speciale, cum ar fi 

sarcina, alăptarea, procesul de creștere în cazul 

copiilor), când există modificări de 

absorbție/excreție (sau pierderi) și când 

metabolismul sau consumul de droguri interferă cu 

capacitatea organismului de a utiliza folatul. 

Mai multe afecțiuni pot duce la deficiență 

nutrițională a folatului, cum ar fi defectele 

enzimatice, malabsorbția, patologia sistemului 

digestiv, afecțiunile hepatice, dar și afecțiuni cu o 

rată ridicată a turnover-ului celular, cum ar fi 

creșterea rapidă a țesutului (sugari, copii și 

adolescenți). 

În cazurile severe, deficiența poate provoca multe 

anomalii clinice, inclusiv anemie macrocitară, boli 

cardiovasculare, defecte de tub neural la naștere 

(DTN) și carcinogeneză. La nivel Mondial se nasc 

anual peste 300000 de copii cu defecte de tub neural, 

iar suplimentarea cu acid folic s-a demonstrat clinic 

că reduce incidența acestor afecțiuni cu 92% și 

recurența lor cu 91%. Deficitul de folat este asociat 

și cu un nivel crescut de homocisteină, boli 

cerebrovasculare, neurologice precum și tulburări de 

dispoziție. 

 

Premise  

Cercetările curente sugerează că există beneficii 

pentru consumarea unor vitamine prenatale cu 

conținut de acid folic. Cele mai multe țări au stabilit 

aportul recomandat de acid folic prin suplimente de 

acid folic sau alimente îmbogățite. Suplimentarea 

externă a folatului poate să fie ca acid folic sau 5-

methyltetrahydrofolate (5-MTHF). 

În septembrie 2013, Center for Disease Control and 

Prevention (CDC) SUA, recomanda ca femeile aflate 

la vârsta fertilă să ia un supliment de 400 

micrograme de acid folic pe zi, pentru a reduce riscul 

apariției malformațiilor congenitale, însă mulți 

medici specialişti în fertilitate recomandă ca 

pacientele să consume 1 miligram de acid folic pe zi. 

Numai vitaminele prenatale cu prescripție, conțin 1 

mg de acid folic, deși chiar și această cantitate poate 

să nu fie suficientă dacă organismul nu poate 

metaboliza corect acidul folic.  

Suplimentarea alimentaţiei cu folat activ, este 

necesară începând cu perioada de planificare a 

sarcinii şi trebuie asigurată încă din momentul 

concepţiei pentru a preveni deficitul de folaţi. Între 

zilele 21-a şi a 28-a de la concepţie, creierul şi 

coloana vertebrală (tubul neural) a copilului încep să 

se dezvolte, iar tubul neural se închide. 

Cele 4 generații de folați (figura 1) sunt și cele 4 

surse care pot furniza o cantitate mai mare sau mică, 

mai mult sau mai puțin biodisponibilă de acid folic. 

Figura 1. Cele 4 generații de folați 

 

 

Rezultate şi discuţii 

O nouă formă de acid folic existentă, Quatrefolic®, 

este concepută pentru a fi consumată fără 

metabolizare. Acesta face parte din a 4-a şi cea mai 

nouă generaţie de folaţi activi. Nutrienții din 

supliment pot fi prelucraţi de către organism în forma 

sa existentă. Quatrefolic® vine cu o 
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biodisponibilitate crescută în suplimentele existente 

(figura 2). Astfel, în timp ce în cazul acidului folic 

clasic pragul de saturație apare la 250-300 

micrograme, folatul activ din Quatrefolic® poate fi 

absorbit chiar și în cantități de peste 800 

micrograme. 

 

    Figura 2. Biodisponibilitatea Quatrefolic versus Acid folic. 

 

 

Un studiu publicat în anul 2017, care a monitorizat 

sarcina a 2104 femei care au administrat un 

supliment cu 800 mcg acid folic (lot A) și 2052 femei 

care au administrat un supliment cu oligoelemente 

(cupru, mangan, zinc, vitamina C – lot B) afirmă că 

în lotul femeilor care au administrat 800 mcg acid 

folic nu s-a înregistrat niciun copil cu malformații 

congenitale. În lotul B au fost înregistrați 6 nou-

născuți cu malformații congenitale (defect de tub 

neural - DTN). 

Doza de 800 mcg a dovedit un efect protector de 

100% față de DTN (doză regăsită în 2 comprimate 

Profecund). 

Și totuși până la 50% dintre femei, nu pot metaboliza 

acidul folic, astfel încât acestea să beneficieze pe 

deplin de efectele favorabile. Quatrefolic® ocolește 

acest mecanism fiind absorbit direct în intestinul 

subțire cu ajutorul unui carrier (moleculă care nu este 

saturată), devenind astfel soluția optimă de protecție 

împotriva DTN.  

În condiţiile în care acidul folic necesită 3 etape 

intermediare până la nivelul de folat activ, 

QUATREFOLIC™ este un acid folic metabolizat, 

ceea ce duce la absorbţia sa imediată şi integrală ca 

folat biologic activ, fiind mai ușor de absorbit chiar 

și față de folații alimentari și fiind de 100 de ori mai 

solubil față de Metafolin (figura 3). Această 

diferență de solubilitate vine din compoziția celor 

două ingrediente: săruri de calciu (Metafolin) vs 

săruri de glucozamină (Quatrefolic®). 

 

 

Figura 3. Metabolizarea Quatrefolic versus Acid folic. 

 

 

Folosind 5-MTHF în loc de acid folic se reduce și 

potențialul de mascare a simptomelor hematologice 

prin deficit de vitamina B12, se reduc interacțiunile 

cu medicamente care inhibă dihidrofolat reductaza și 

se depășeșc defectele metabolice cauzate de 

polimorfismul reductazei 

methylenetetrahydrofolate.  

Utilizarea 5-MTHF previne potențialele efecte 

negative ale acidului folic neconvertit în circulația 

periferică, încă un beneficiu în favoarea folatului 

active de generația a 4-a (tabel 1). 

 

Tabel 1. Avantajele Quatrefolic versus Acid folic. 

 QUATREFOLIC® VS ACID FOLIC 

 QUATREFOLIC® ACID 

FOLIC 

BIODISPONIBILITATE 

CRESCUTĂ 

DA NU 

NECESITĂ 

METABOLIZARE 

NU DA 

DIMINUEAZĂ EFECTELE 

POZITIVE ALE 

VITAMINEI B12 

NU DA 
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