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MTHFR

MTRR

MTR

SHMT

MTHFD

BHMT

СBS

ДНТ 

ССЗ

ИБС

5,10-МТГФ 

5-МТГФ 

ТГФ

В2

В6

В9

В12

SLC19A1 (RFC1) переносник відновлених фолатів 1

метилентетрагідрофолатредуктаза

метіонінсинтаза редуктаза

метіонінсинтаза

серингідроксиметилтрансфераза

метилентетрагідрофолатдегідрогеназа

бетаїн-гомоцистеїн S-метилтрансфераза

цистатіонін-бета-синтаза

дефекти нервової трубки

серцево-судинні захворювання

ішемічна хвороба серця 

5,10-метилентетрагідрофолат

5-метилтетрагідрофолат

тетрагідрофолат

рибофлавін

піридоксин

фолієва кислота і її похідні

кобаламін (група кобальтвмісних
біологічно активних речовин)

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
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ГЕНЕТИКА МЕТАБОЛІЗМУ ФОЛАТІВ

– група водорозчинних сполук,
яка відіграє важливу роль у багатьох біологічних процесах: 

   Повною мірою функції фолатів реалізуються при їх метаболізмі,
який становить основу фолатного циклу. 

стимулює еритропоез;

приймає участь у синтезі амінокислот (у т. ч. метіоніну, серину, гліцину), 
нуклеїнових кислот, пуринів, піримідинів, вітамінів;

приймає участь в обміні холіну, гістидину;

є важливим фактором метилювання ДНК і РНК;

сприяє регенерації м'язової тканини;

впливає на розвиток швидкозростаючих тканин (шкіра, оболонки 
шлунково-кишкового тракту, кістковий мозок);

виконує захисну функцію під час вагітності стосовно
дії на плід тератогенних і ушкоджуючих чинників;

сприяє нормальному дозріванню і функціонуванню плаценти;

фолати виявляють естрогеноподібну дію, що дозволяє знижувати 
прийом гормонів при замісній гормональній терапії.

Фолатний цикл  – каскадний процес, контрольований ферментами, у
якості коферментів яких виступають фолати.

   Ключовим етапом у цьому процесі є синтез метіоніну з гомоцистеїну. 
Це досягається в процесі перетворення фолатів: відновлення 5,10-ме-
тилентетрагідрофолату (5,10-МТГФ) до 5-метилтетрагідрофолату 
(5-МТГФ), який несе метильну групу, що необхідна для перетворення 
гомоцистеїну в метіонін. Відновлення фолатів відбувається за участю 
ферменту метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR). Метильна 
група переноситься на B12, який потім віддає її гомоцистеїну, утворюю-
чи метіонін за допомогою ферменту метіонінсинтази (MTR). Однак у 
деяких випадках В12 може окислюватися, що призводить до пригні-
чення метіонінсинтази. Для підтримання активності ферменту необхід-
не відновне метилювання за допомогою ферменту метіонінсинтазаре-
дуктази (MTRR).

1
Фолієва кислота і фолати (вітамін B9)



4

ускладнення вагітності
(фетоплацентарна
недостатність,
передчасне відшарування
нормально розташованої
плаценти, пізній гестоз);    

дефекти розвитку плода 
(незарощення нервової трубки,
аненцефалія, деформації 
лицьового скелета);

пренатальна смерть плода;

ектопія кришталика;

остеопороз;

канцерогенез (колоректальна
аденома, рак молочної залози
та яєчників);   

посилення побічних ефектів
при хіміотерапії; 

серцево-судинні
захворювання (ішемічна
хвороба серця, інфаркт
міокарда, атеросклероз,
атеротромбоз).   

   Порушення фолатного циклу призводить до накопичення гомоцистеїну в
клітинах і підвищення загального рівня гомоцистеїну в плазмі. 
Гомоцистеїн виявляє токсичну, атерогенну і тромбофілічну дію, що
призводить до підвищення ризику розвитку ряду патологічних процесів:

МТRR

синтез ДНК і РНК 

обмін білків 

обмін ліпідів

метилювання ДНК

тетрагідрофолат

5,10-MТГФ

B2

5-MТГФ
CH3

гомоцистеїн

МТR

МТHFR

B12

метіонін
CH3

5-аденозилметіонін

CH3

фолати

SLC19A1

транспортер фолатів

МТHFR
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   На рівень фолатів у клітині впливає наявність однонуклеотидних замін 
(поліморфних варіантів) у генах фолатного циклу.

    Наприклад, заміщення цитозину (C) тиміном (T) у позиції 677 гена MTHFR 
призводить до заміни амінокислотного залишку аланіну на залишок валіну в 
каталітичній ділянці ферменту. Це найвідоміший поліморфізм гена ферменту 
MTHFR. Ця зміна послідовності гена позначається 677C>T і призводить до 
синтезу термолабільного ферменту (1).

   Від 20 до 53% людей є носіями однієї копії алеля T (генотип 677C/T), 
а від 3 до 32% можуть успадкувати дві копії алеля T (генотип 677T/T) гена 
MTHFR (20).

   MTHFR каталізує перетворення 5,10-МТГФ в 5-МТГФ. Останній є необхідним 
для утворення метіоніну з гомоцистеїну.
Активність MTHFR значно знижується у гетерозиготних 677C/T (-30%) і 
гомозиготних 677T/T (-65%) носіїв порівняно з людьми з генотипом 677C/C 
(21). Гомозиготний стан (677T/T) пов'язаний з більш низькими концентрація-
ми фолатів в еритроцитах і більш високими концентраціями гомоцистеїну в 
крові (2, 3). 

80A>G (H27R)

ГЕН ФУНКЦІЯ ПОЛІМОРФІЗМ

MTHFR
метилентетрагідро-
фолатредуктаза

MTR
В12-залежна
метіонін-синтаза

SLC19A1
транспортер
фолатів 1

Кодує 5,10-метилентетрагідрофолатредуктазу  - 
фермент фолатного циклу, який відновлює  
5,10-МТГФ до 5-МТГФ, необхідного для
перетворення гомоцистеїну в метіонін

2756A>G (D919G)

66A>G (I22M)

80A>G (H27R)

Кодує фермент, що здійснює метилювання 
гомоцистеїну (зворотне перетворення гомоцистеїну 
в метіонін)

Кодує фермент, що необхідний для підтримання 
активності метіонінсинтази шляхом відновного
метилювання

Кодує білок, який забезпечує транспорт 
фолатів у клітини

677C > T (A222V)

1298A>C (E429A)

MTRR
метіонін-синтаза
редуктаза

1.1. ГЕНИ ФОЛАТНОГО ЦИКЛУ
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   Кожен з досліджуваних поліморфних варіантів генів призводить до 
зниження активності відповідного ферменту або транспортера. Це 
може спричинити порушення фолатного циклу і підвищення концентра-
ції гомоцистеїну, а також сприяти розвитку патологічних станів.

   Аналіз поліморфізмів у генах фолатного циклу дозволяє визначити 
генетичну схильність до зазначених вище патологічних процесів і надає 
можливість своєчасного вжиття заходів (призначення коригуючої 
терапії).

Причини порушення фолатного циклу:

генетичні дефекти ферментів фолатного циклу  MTHFR, MTR,
MTRR і SLC19A1; 
дефіцит фолієвої кислоти і/або харчових фолатів у раціоні харчування; 

дефіцит вітамінів В6 і В12.

ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕН MTHFR НА АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТУ  

ГЕНОТИП

MTHFR
1298АА

MTHFR
1298АС

MTHFR
1298АА

MTHFR
677CC

100% активності ферменту

MTHFR
677CT

MTHFR
677TT

66% активності ферменту 25% активності ферменту

83% активності ферменту 48% активності ферменту немає даних

61% активності ферменту немає даних немає даних

ЗАЛЕЖНІСТЬ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТУ MTHFR ВІД ГЕНОТИПУ

без замін

генотип 1298 А/С

генотип 677 C/T

генотип 1298 C/С

генотип 677 C/T і генотип 1298 А/С

генотип 677 Т/T

0% 50% 100%

100%

83%

66%

61%

48%

24%
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Показання до генетичного аналізу:

підвищений рівень гомоцистеїну в крові
(гіпергомоцистеїнемія); 
невиношування вагітності, загибель плода в 2 і 3 триместрах
вагітності;
народження дитини з ізольованими вадами нервової трубки,
серця або урогенітального тракту; 
планова підготовка до вагітності;
наявність ІХС, артеріальної гіпертонії, атеросклерозу або
атеротромбозу; 
тромбоемболія;
антифосфоліпідний синдром;
сімейна схильність до онкологічних захворювань;
призначення хіміотерапії;
призначення оральних контрацептивів і гормональної
замісної терапії. 

Метод аналізу генетичних поліморфізмів
Кожен з генів ферментів фолатного циклу зустрічається у людей в

трьох варіантах:

Гомозиготи – носії двох копій 
гена без нуклеотидних замін

Гетерозиготи з двома різними
варіантами гена (алелями)

Гомозиготи – носії двох 
копій гена з нуклеотидною заміною
і часто зниженою активністю 
ферменту

Виділення ДНК з клітин букального
епітелію або крові; 

Ампліфікація послідовності
досліджуваного гена; 

Детекція специфічних для кожного
алеля ампліконів за допомогою
флуоресценції. 

   Технологія ПЛР дозволяє ідентифікувати всі три варіанти
носійства кожного з досліджуваних генів. Для цього проводиться:

2 3
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Генетичні чинники ризику порушення фолатного циклу

*

MTHFR
метилентетра-
гідрофолат
редуктаза

MTR
В12-залежна 
метіонін-
синтаза

MTRR
Метіонін-
синтаза-
редуктаза

SLC19A1
Транспортер
фолатів 1

ГЕН

51%

39%

10%

47%

41%

12%

75%

23%

2%

23%

42%

35%

28%

58%

14%

677C > T
(A222V)

1298A>C
(E429A)

2756A>G
(D919G)

66A>G
(I22M)

80A>G
(H27R)

С/С

С/С

С/T

T/T

A/A

A/G

G/G

A/A

A/G

G/G

G/G

G/A

A/A

A/С

С/С

A/A

Без особливостей

Зниження активності ферменту до 60%. 
Дефіцит MTHFR сприяє тератоген- 
тератогенній і мутагенній дії.
Пов'язаний з підвищеною концентрацією
гомоцистеїну в крові

Без особливостей

Зниження активності ферменту до 35%. 
Дефіцит MTHFR сприяє
тератогенній і мутагенній дії.
Пов'язаний з підвищеною концентрацією 
гомоцистеїну в крові 

Без особливостей

Зниження активності ферменту. 
Розвивається помірний ступінь 
гіпергомоцистеїнемії. Більш виражене 
зниження рівня гомоцистеїну в плазмі у 
відповідь на підвищення фолатів у їжі

Без особливостей

Зниження активності ферменту.  
Підсилює гіпергомоцистеїнемію, 
викликану поліморфізмом 677C>T у 
гені MTHFR

Без особливостей. Але посилює вплив  
патогенного алеля (677C>T у гені 
MTHFR).У комбінації з генотипом  MTHFR 
677 T/T призводить до підвищення рівня 
гомоцистеїну і зниження концентрації
фолатів в еритроцитах

Призводить до підвищення рівня 
гомоцистеїну і зниження концентрації
фолатів в еритроцитах

ГЕНОТИП ЕФЕКТИ
ПОЛІ-

МОРФІЗМ
ЧАСТОТА

В ПОПУЛЯЦІЇ
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Дефекти нервової трубки
   Ріст і розвиток плода пов'язані з частим поділом клітин. Достатня 
кількість фолатів має вирішальне значення для синтезу ДНК і РНК. 
Дефекти нервової трубки (ДНТ) виникають через неможливість закриття 
ембріональної нервової трубки між 21-м і 27-м днями після зачаття, коли 
багато жінок навіть не підозрюють, що вони вагітні (1). ДНТ призводять до 
різних вроджених вад розвитку, таких як ураження головного мозку 
(наприклад, аненцефалія, енцефалоцеле) або ураження хребта (спиналь-
ний дизрафізм) (2). Результати рандомізованих досліджень продемон-
стрували зниження випадків ДНТ від 60% до 100%, коли жінки вживали 
харчові фолати і фолієву кислоту в околозачаточний період (приблизно за 
місяць до і, принаймні, місяць після зачаття) (3, 4).

   Незважаючи на доведену користь прийому фолатів, виявляється, що 
тільки 30% жінок, які вагітніють, дотримуються цієї рекомендації, і існує 
певне побоювання, що молоді жінки з нижчих соціально-економічних груп 
з меншою ймовірністю дотримуватимуться цих рекомендацій (5,6).

   Поліморфізм 677C>T гена MTHFR та інші генетичні варіації можуть 
збільшити потребу у фолатах і ризик розвитку ДНТ у плода. Концентрація 
фолатів в еритроцитах і сироватці значно нижча у вагітних жінок з варіан-
тами T/T і C/T порівняно з носієм генотипу C/C (7), що вказує на недостат-
ній метаболізм фолатів серед матерів-носіїв генотипів Т/Т і С/Т. Мета- 
аналіз 25-ти досліджень показав позитивний зв'язок між материнським 
поліморфізмом c.677C>T гена MTHFR і ДНТ (8).

  Інший варіант MTHFR, заміна A на C в позиції 1298, також був пов'язаний 
зі зниженою активністю ферменту і підвищеним ризиком ДНТ (9).

2.1 НЕСПРИЯТЛИВІ НАСЛІДКИ ВАГІТНОСТІ

ПОРУШЕННЯ ФОЛАТНОГО ЦИКЛУ 
І РИЗИК ЗАХВОРЮВАНЬ2

несприятливі
наслідки вагітності

серцево-судинні
захворювання

рак хвороба Альцгеймера 
і когнітивні порушення
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Гомоцистеїн і серцево-судинні захворювання

Фолати і гомоцистеїн

2.2. СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

   У людей, гетерозиготних за обома з цих варіантів (677C/T + 1298A/C), 
спостерігаються нижчі концентрації фолатів у плазмі і більш високі 
концентрації гомоцистеїну, ніж у пацієнтів з комбінацією 677C/T + 1298A/A 
(10).

   Комбіноване носійство цих генотипів (компаунд-гетерозиготність) з 
гомозиготним генотипом G/G поліморфізму 80A>G гена транспортера 
фолатів 1 (SLC19A1) ще більше підвищує ризик виникнення ДНТ (11).

   Ступінь ризику ДНТ також підвищується у носіїв алелів ризику полімор-
фізмів інших ферментів фолатного циклу, включаючи метіонін-синтазу 
(MTR 2756A>G) (12), метіонінсинтазаредуктазу (MTRR 66A>G) (13) і мети-
лентетрагідрофолатдегідрогеназу (MTHFD1 1958G>A) (14) .

   Результати більше 80 досліджень показують, що навіть помірно підви-
щені концентрації гомоцистеїну в крові підвищують ризик серцево-судин-
них захворювань (ССЗ) (15). Можливі схильності до гострих судинних 
розладів також пов'язані з генетичними дефіцитами в метаболізмі 
гомоцистеїну (16). Механізм, за допомогою якого гомоцистеїн може 
збільшити ризик розвитку судинних захворювань, різний: відзначають 
негативний вплив гомоцистеїну на згортання крові, артеріальну вазодила-
тацію і потовщення артеріальних стінок (17).

   Багатий на фолати раціон харчування пов'язаний зі зниженим ризиком 
серцево-судинних захворювань, включаючи ішемічну хворобу серця, 
інфаркт міокарда та інсульт. Дослідження, в якому велося спостереження 
за 1900 фінськими чоловіками протягом 10-ти років, показало, що у тих, 
хто вживав найбільшу кількість харчових фолатів, ризик коронарних 
захворювань був на 55% нижче порівняно з тими, хто вживав найменшу 
кількість харчових фолатів (18) .

   Було доведено, що не дефіцит вітаміну B12 або вітаміну B6, а саме 
дефіцит харчових фолатів знижує концентрацію гомоцистеїну (20).

   Мета-аналіз 25-ти рандомізованих клінічних випробувань, за участю 
майже 3000 пацієнтів, показав, що добавки фолієвої кислоти у кількості 
800 мкг/день і більше можуть знизити концентрацію гомоцистеїну в 
плазмі на 25%. А щоденні дози 200 мкг і 400 мкг фолієвої кислоти були 
пов'язані з відповідно 13% і 20% зниженням гомоцистеїну в плазмі (21).

   Американська кардіологічна асоціація підтримує рекомендацію з 
прийому 400 мкг фолієвої кислоти, 2 мг вітаміну В6 і 6 мкг вітаміну В12,
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2.3. РАК

якщо перша спроба достатньо знизити концентрацію гомоцистеїну 
задопомогою фолатзбагаченої дієти не буде вдалою (22).

   Варіанти генів ферментів фолатного циклу призводять до зниження 
концентрації гомоцистеїну в крові (23). Зокрема, вплив варіанти 677C>T 
гена MTHFR було досліджено детально: аналіз рандомізованих дослід-
жень, в яких взяли участь 59 995 пацієнтів без історії ССЗ, показав різни-
цю в концентрації гомоцистеїну між носіями генотипів T/T і C/C в регіонах 
з низьким вмістом фолатів (24).

   Рак виникає внаслідок ушкоджень ДНК, які потребують більшої кількості 
виправлень, і/або невідповідної експресії важливих генів. Через важливу 
роль фолатів у синтезі ДНК і РНК та метилюванні, недостатнє споживання 
фолатів сприяє нестабільності генома і ушкодженню хромосом, які часто 
призводять до розвитку раку. Зокрема, реплікація і репарація ДНК мають 
вирішальне значення для підтримки геному, а нестача нуклеотидів, 
викликаних дефіцитом фолатів, може призвести до нестабільності генома 
і мутацій ДНК. Зниження 5,10-МТГФ може поставити під загрозу перетво-
рення дезоксиуридинмонофосфату (dUMP) у дезокситимідинмонофосфат 
(dTMP) ферментом тимідилатсинтазою та викликати накопичення 
урацилу і виснаження тиміну. Це може призвести до помилкового вклю-
чення урацилу в ДНК під час реплікації або репарації і викликати ушкод-
ження ДНК (25).

   Оскільки 5,10-МТГФ є субстратом ферменту MTHFR, цілком ймовірно, що 
зниження активності MTHFR внаслідок заміни 677C>T може збільшити 
використання 5,10-МТГФ для синтезу тимідилату і запобігти ушкодженню 
ДНК. Однак це може проявитися тільки в разі дефіциту фолатів (26).

   Споживання, щонайменше, п'яти порцій фруктів і овочів на день призво-
дить до зниження захворюваності на рак (27). Фрукти і овочі – чудові 
джерела фолатів, які можуть відігравати певну роль у профілактиці раку.

   Знижений рівень фолатів асоціюють з раком окремих локалізацій. 
Аналіз 13 проспективних когортних досліджень, у яких спостерігали в 
цілому за 725 134 пацієнтами протягом 7-20 років, показав зворотний 
зв'язок між споживанням фолатів з їжі й добавок та ризиком колорек-
тального раку. Показано, що кожні додаткові 100 мкг/день фолатів 
призводять до 2% зниження ризику раку (28). Велике проспективне 
дослідження в США, в якому велося спостереження за 525 488 пацієнтами 
у віці від 50 до 71 року, показало, що харчові фолати і добавки фолієвої 
кислоти призводять до зниження ризику колоректального раку (29).
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2.4. ХВОРОБА АЛЬЦГЕЙМЕРА І КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ

   Хоча більшість епідеміологічних досліджень виявляють профілактичний 
ефект фолатів на розвиток раку, було висловлено припущення, що високі 
дози добавок саме фолієвої кислоти можуть прискорити зростання 
пухлини у онкологічних хворих (30). У той час як високий рівень фолатів у 
нормальному дієтичному діапазоні вважається захистом від раку, деякі 
дослідники, як і раніше, стурбовані тим, що підвищене споживання 
фолієвої кислоти може збільшити зростання раніше існуючих новоутво-
рень (30). Мета-аналіз трьох великих рандомізованих клінічних випробу-
вань за участю пацієнтів з групи високого ризику не виявив будь-якого 
збільшення відсотку рецидиву колоректальної аденоми у пацієнтів, які 
приймали добавки фолієвої кислоти в дозах 500 або 1000 мкг/день 
протягом 24-42 місяців, порівняно з групою, що приймала плацебо (31).

   Як було сказано раніше, генотип 677T/T гена MTHFR може запобігти 
помилковій інкорпорації урацилу в ДНК і захистити цілісність та стабіль-
ність ДНК при низькому рівні фолатів. На користь протективної ролі 
генотипу Т/Т свідчить мета-аналіз 62-х досліджень випадок-контроль і 
двох когортних досліджень: загальновизнаний «патогенний» варіант T/T 
знижує ризик колоректального раку на 12%. Але слід зазначити, що ризик 
цього раку також знижується, але вже на 30% при споживанні високих доз 
фолатів (348 - 1,583 мкг/день) незалежно від генотипу (32). Таким чином, 
протективний ефект Т/Т генотипу виявляється менш значущим, ніж рівень 
споживання фолатів.

   Хвороба Альцгеймера є найбільш поширеною формою деменції, що 
зустрічається у 2% людей старше 65 років (35). Було показано зв'язок між 
збільшенням споживання фруктів і овочів, багатих на фолати, зі знижен-
ням ризику розвитку деменції і хвороби Альцгеймера (36).
   Завдяки своїй ролі в синтезі нуклеїнових кислот і забезпеченні метилю-
вання, фолати є життєво необхідними для нормального розвитку і функ-
ціонування мозку не лише під час вагітності й після народження, але й в 
дорослому житті (37).

Вживання алкоголю перешкоджає абсорбції та 
метаболізму фолатів (16). Було встановлено, що люди 
з генотипом Т/Т за поліморфізмом е677C>T гена 
MTHFR мають підвищений ризик раку в умовах 
дефіциту фолатів та/або при регулярному споживанні 
алкоголю (33, 34).
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Фолати (В9)

КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ
ФОЛАТНОГО ЦИКЛУ

5-метил TH4-фолат

метіонін

цистеїнцистатіонін

диметилгліцинTH4-фолат

гомоцистеїн бетаїн

BHMTМТR

РЕАКЦІЯ МЕТИЛЮВАННЯ

B12

цистатіонін
β-синтаза

B6
цистатіонін

γ-ліаза

B6

   Фолати (також називаються фолацином або вітаміном B9) – група 
водорозчинних речовин, в яку входять фолієва кислота, харчові фолати, 
які містяться в продуктах харчування, і метаболічно активні форми 
фолатів (такі як ТГФ і МТГФ). Фолієва кислота є синтетичною формою 
фолатів, і міститься в збагачених продуктах харчування і вітамінних 
добавках. Біологічна активність фолієвої кислоти з'являється тільки після 
її перетворення у метаболічно активні фолати в клітині (2).

   Дефіцит фолатів може призводити до зменшення синтезу метіоніну і 
накопичення гомоцистеїну. Підвищена концентрація гомоцистеїну в крові 
є фактором ризику для деяких хронічних захворювань, у тому числі 
серцево-судинних захворювань і деменції. Крім того, порушення фолатно-
го циклу є фактором ризику онкологічних захворювань і патологій плода.

   Метаболізм гомоцистеїну відбувається 3-ма різними шляхами (2 з яких 
базуються на перетворенні гомоцистеїну в метіонін, а один – перетворенні 
гомоцистеїну в цистеїн). Перший метаболічний шлях синтезу метіоніну 
реалізується за допомогою ферменту метіонінсинтази за допомогою 
вітаміну B12 і 5-МТГФ. Другий шлях перетворення гомоцистеїну в метіонін 
реалізується за допомогою бетаїн-гомоцистеїн S-метилтрансферази і 
базується на перетворенні бетаїну в диметилгліцин. Третій шлях включає 
перетворення гомоцистеїну в цистеїн і потребує двох В6 залежних 
ферментів. Таким чином, концентрація гомоцистеїну коригується великою 
кількістю чинників, зокрема вітамінами В9 і В12, а також метаболічно 
активними формами фолатів.

3
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Немовлята

Немовлята

Діти

Діти

Діти

Підлітки

Дорослі

Вагітність

Грудне вигодовування

Етап життя Вік

від 19 років

0-6 місяців

7-12 місяців

1-3 роки

4-8 років

9-13 років

14-18 років

різний вік

різний вік

65 (AI)

80 (AI)

150

200 

300

400

400

65 (AI)

80 (AI)

150

200 

300

400

400

600

500

Чоловіки (мкг/день) Жінки (мкг/день)

Біодоступність і харчовий фолатний еквівалент (ХФЕ)

Рекомендовані дієтичні дози фолатів у харчових фолатних еквівалентах (ХФЕ):

   При підвищенні дози фолатів, у носіїв Т алеля (поліморфізм 677C>T гена 
MTHFR) спостерігається зниження концентрацій гомоцистеїну в плазмі 
(3). Важливим відкритим питанням про фолати є те, чи достатньо 
рекомендованих денних доз, щоб компенсувати знижену активність 
ферменту MTHFR у носіїв Т алеля, або їм необхідні більш високі дози 
фолатів, ніж у загальних рекомендаціях (4).

   Кишкова абсорбція харчових фолатів являє собою двостадійний процес, 
який включає перетворення поліглютамату фолатів у моноглутамати і 
далі в тетрагідрофолат і 5-МТГФ.
   Останній є основною циркулюючою формою фолатів в організмі 
людини. Ступінь всмоктування та метаболізму харчових фолатів і фолієвої 
кислоти залежить від характеру їжі та способу її приготування. За деякими 
даними, біодоступність синтетичної фолієвої кислоти на 20% вище, ніж у 
фолатів, що надходять з їжею (5).
   За іншими даними, фолієва кислота на відміну від фолатів у травній 
системі, погано перетворюється в активну форму 5-МТГФ. За деякими 
даними, до 80% фолієвої кислоти надходить у ворітну вену печінки, не 
перетворившись на 5-МТГФ (6,7).
   Таким чином, на сьогоднішній день немає єдиної думки про оптимальну 
форму прийому фолатів (8). дедалі більше даних свідчить на користь 
використання активних форм фолатів, таких як 5-L-МТГФ і 5,10-L-МТГФ.
   Слід зазначити, що рекомендації щодо прийому фолатів на цей час 
визначаються за допомогою системи харчового фолатного еквівалента 
(ХФЕ), яка була розроблена з урахуванням різниці в біодоступності 
фолієвої кислоти, біодобавок і харчових фолатів (9).
   1 мікрограм (мкг) харчових фолатів забезпечує 1 мкг ХФЕ. При цьому 1 
мкг фолієвої кислоти забезпечує 1.7 мкг ХФЕ. Слід зазначити, що ХФЕ 
визначали в дослідженнях на дорослих, але не було досліджено, чи може 
фолієва кислота в дитячій суміші бути більш біодоступною, ніж фолати в 
материнському молоці. Використання ХФЕ для визначення потреби 
немовлят у фолатах було б небажаним.
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Харчові джерела

Рибофлавін (В2)

Вітамін B6

Апельсиновий сік 

179

141

134

131

56

167

153

Їжа Мкг ХФЕ

Сочевиця (приготовлена, варена) 

Нут (приготовлений, варений) 

Спаржа (приготовлена, варена) 

Шпинат (приготовлений, варений) 

Спагеті (збагачені, приготовлені) 

Білий рис (збагачений, приготовлений) 

Порція

½ чашки

½ чашки

½ чашки (приблизно 6 стручків)

½ чашки

180 мл

1 чашка

1 чашка

   Є кофактором для ферменту SHMT, який перетворює ТГФ у 5,10-МТГФ, 
який, в свою чергу, перетворюється в 5-МТГФ ферментом MTHFR. Вітамін 
B6 забезпечує роботу ферменту SHMT навіть при його низьких концентра-
ціях і може допомогти запобігти накопиченню фолатів у потенційно 
небезпечних дозах.

   Зелені листові овочі є багатими джерелами фолатів, а також стали 
основою для їх назви (foliage = листя). Цитрусові фруктові соки, бобові та 
збагачені фолієвою кислотою продукти також є відмінними джерелами 
фолатів (2). Продукти, багаті фолатами, перераховані в таблиці разом з їх 
вмістом у мікрограмах (мкг). 

   ТГФ метаболічно взаємодіє з рибофлавіном. Рибофлавін є попередни-
ком флавінаденіндинуклеотиду (ФАД), коферменту, необхідного для 
активності ферменту, що метаболізує ТГФ – MTHFR. ФАД-залежний 
MTHFR, в свою чергу, активує реакцію, яка генерує 5-метилентетрагідро-
фолат. Ця активна форма фолатів необхідна для утворення метіоніну з 
гомоцистеїну. Разом з іншими вітамінами В більш високі дози рибо-
флавіну пов'язані зі зниженою концентрацією гомоцистеїну в плазмі (10).

   Найбільший вплив рибофлавіну на метаболізм фолатів виявлено серед 
гомозиготних індивідуумів за загальним поліморфізмом c.677C>T (люди 
з генотипом Т/Т) у гені MTHFR (11). У цих індивідуумів (близько 10% 
населення) зазвичай низький рівень фолатів, а також підвищена концен-
трація гомоцистеїну, особливо коли споживання фолатів і/або рибо-
флавіну є недостатнім. Підвищена концентрація гомоцистеїну у цих людей 
дуже чутлива до зниження прийому рибофлавіну, підтверджуючи 
важливість взаємодії рибофлавіну і гена MTHFR (12).
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Вітамін B12

Бетаїн

Цинк  

Вітамін C

3

   Більш того, два ферменти необхідні для перетворення шкідливого 
гомоцистеїну в амінокислоту цистеїн: цистатіонін-β-синтази і цистатіонін 
γ-ліази. Обидва ці ферменти також використовують вітамін B6 в якості 
кофактора. Тому корекція статусу вітаміну B6 може забезпечити адекват-
ний рівень 5,10-МТГФ і нормалізувати перетворення гомоцистеїну в 
цистеїн. Підтримання необхідного рівня В6 стає особливо актуальним для 
носіїв однонуклеотидної заміни 677T і 1298C в гені MTHFR.

   Є кофактором для метіонінсинтази (MTR), яка перетворює гомоцистеїн у 
метіонін, одночасно перетворюючи МТГФ в ТГФ. Добавки з вітаміном B12 
можуть вплинути на активність ферменту MTR, що призводить до знижен-
ня рівня гомоцистеїну (21-22). Таким чином, підтримання необхідного 
рівня В12 може виявитися корисним для носіїв алелів ризику 1298C і 677T 
гена MTHFR (13).

   Фермент бетаїн гомоцістеїнметилтрансфераза (BHMT) перетворює 
гомоцистеїн у метіонін, використовуючи в цій реакції бетаїн. Тому 
доповнений прийом бетаїну може знизити рівень гомоцистеїну, навіть при 
зниженій активності MTHFR (14, 15). Таким чином, бетаїн може виявитися 
корисним для носіїв алелів ризику 1298C і 677T гена MTHFR.

   Цинк є необхідним компонентом для перетворення гомоцистеїну в 
метіонін, зокрема він необхідний для роботи ферменту метіонінсинтази, а 
також бетаїн-гомоцистеїн S-метилтрансферази. Дослідження показали 
позитивний вплив цинку для зниження рівня гомоцистеїну в плазмі крові.

   Вітамін С перешкоджає розщепленню харчових фолатів і добавок 
фолієвої кислоти в шлунку і, таким чином, поліпшує біодоступність 
фолатів (17). Показано, що спільний прийом 5-МТГФ (343 мг) і вітаміну С 
(289 мг або 974 мг) призводив до більш високих концентрацій фолатів у 
сироватці порівняно з введенням лише 5-МТГФ (17).

   Один з підходів корекції фолатного статусу – компенсація зниженої 
активності ферменту або транспортера за рахунок прийому відповідного 
кофактора. Цей підхід передбачає потенційний дефіцит кофакторів 
ферментів фолатного циклу, який піддається корекції за допомогою 
нутрієнтів.
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* Компонент необхідний для здійснення реакції, при дефіциті якого посилюється патологічний ефект заміни
у відповідному гені. 

Знизити споживання продуктів, багатих метіоніном. 
Особливо червоного м'яса і молочних продуктів. 
Хоча метіонін є незамінною амінокислотою, він 
також побічно сприяє зростанню атеросклеротич-
них бляшок за рахунок збільшення рівнів гомоци-
стеїну.

Зниження споживання: алкоголь, кава, сигарети. 
Алкоголь є інгібітором метіонінсинтетази. Людям  зі 
зниженою активністю цього ферменту в результаті 
заміни 66A>G в гені MTRR слід уникати регулярного 
споживання алкоголю (19).

Оптимальна вага: ожиріння пов'язане з більш 
високим рівнем гомоцистеїну.

Фізична активність: Систематичний аналіз показав, 
що помірні силові навантаження, на відміну від 
аеробних, здатні знижувати рівень гомоцистеїну в 
плазмі крові (18).

ДОДАТКОВІ ПІДХОДИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ
ГОМОЦИСТЕЇНУ

ГЕН

SLC19A1 

MTHFR

MTR

MTRR

SHMT

MTHFD

BHMT

СBS

80A>G

677C > T

66A>G

2756A>G 

1420C>T 

1958G>A

716G>A

833T>C

A

T

G

G

T

A

A

C

харчові фолати, фолієва кислота

В2

неактивна форма кобаламіну

В12, метильована форма фолатів

серин, В6

харчові фолати, фолієва кислота, В6

холін, бетаїн, цинк

В6

ПОЛІМОРФІЗМ * НУТРІЄНТАЛЕЛЬ РИЗИКУ
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