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A megfelelő makro- és mikronutriens ellátás nélkülözhetetlen egyrészt a fejlődési rendellenessé-
gek másrészt a várandóság alatti komplikációk megelőzéséhez. A perikoncepcionális gondozás során 
kiemelt figyelmet kellene fordítani az optimális folsav ellátottság biztosítására, mely azonban számos 
esetben nem történik meg. Vizsgálatunk a perikponcepcionális időszakban történő folsav szupple-
mentációt és a várandósok egészségmagatartási illetve szociodemográfiai jellemzői közti kapcsolatot 
elemezte.

2008-tól rendszeres adatgyűjtést végzünk minden nyilvántartásba kerülő kismamáról Szombat-
hely és Mátészalka 10-10 védőnői körzetében. A zárt populációban végzett teljes körű adatgyűjtésből 
származó 1 035 kérdőív feldolgozása többváltozós logisztikus regressziós elemzéssel történt. Vizsgált 
rizikófaktorok voltak a dohányzás, alkoholfogyasztás, vitamin és táplálék kiegészítő fogyasztás, mun-
kahely, önértékelt egészség, szocioökonómiai státusz, lakhely, életkor, iskolai végzettség és a váran-
dósságra való készülés. Az eredményeket esélyhányadossal (EH) és 95%-os megbízhatósági tartomá-
nyokkal (95%MT) adtuk meg.

Az általunk vizsgált kismamák 49%-a részesült folsav szupplementációban a perikoncepcionális 
időszak alatt. Nagyobb arányban (61%) a terhességükre tudatosan készülők fogyasztottak valamilyen 
folsav szupplementációs készítményt. A nem készülők körében ez az arány (23%) szignifikánsan 
(p<0,001) alacsonyabb volt. A várandóságra való készülés elmulasztása szignifikánsan csökkentette 
a folsav szupplementáció esélyét (EH=0,46; 95%MT=0,32–0,66), ugyancsak negatív befolyásoló té-
nyezőnek  találtuk ha a kismama jellemzően nem fogyasztott vitamin készítményeket a várandóságot 
megelőzően (EH=0,24; 95%MT=0,17–0,36). Ugyanakkor a felsőfokú iskolai végzettség (EH=5,37; 
95%MT=2,25–12,80) és a magas szocio-ökonómiai státusz (EH=2,27; 95%MT=1,27–4,05) szignifi-
kánsan növelte a folsav szupplementáció esélyét, vizsgálatunkban.

A velőcsőzáródási rendellenességek 70%-ban megelőzhetőek lennének ideális mennyiségű folsav 
bevitelével. Azonban az országos táplálkozási vizsgálat eredményei alapján elmondható, hogy az élel-
miszerből történő átlagos folsav bevitel nem fedezi az elégséges mennyiséget. A folsavbevitel fokozá-
sát intervenciós programokkal kellene elősegíteni, amelyek a vizsgálatunk által feltárt populációs 
rétegeket (a várandóságra nem készülő, alacsony szocio-ökonómiai státusszal rendelkező kismamák) 
céloznák meg.

A kutatás a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0031 projekt támogatásával valósult meg.


