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1. Wstęp 
 

Kwas foliowy (kwas pteroiloglutaminowy, określany również jako witamina B9) został 

odkryty na przełomie lat 30. i 40. XX wieku. Początkowo zauważono lecznicze właściwości 

wyciągu z drożdży - Lucy Wills dowiodła, że jest on niezwykle skuteczny w leczeniu anemii 

kobiet w Indiach, natomiast w roku 1941 po raz pierwszy wyizolowano kwas foliowy z liści 

szpinaku. Dopiero pięć lat później amerykańscy uczeni otrzymali formę krystaliczną, a później 

syntetyczny kwas foliowy [1].  

Kwas foliowy przez cały czas cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony badaczy 

i naukowców, a wynika to z jego wielokierunkowego działania na organizm ludzki. Dzięki 

temu, że wykazuje dużą aktywność biologiczną, ma bezpośredni i pośredni wpływ na 

metabolizm naszych komórek [4].  Jego niedobór ma poważne skutki dla zdrowia i życia 

człowieka, w szczególności ze względu na wpływ na wady cewy nerwowej, niedokrwistość 

megaloblastyczną, choroby układu sercowo-naczyniowego czy choroby neurodegeneracyjne 

[5]. 

Zapotrzebowanie na kwas foliowy różni się dla poszczególnych grup pacjentów – inne jest 

u osób starszych, inne u kobiet w okresie rozrodczym, ciąży i w czasie karmienia piersią, inne 

też np. u osób nadużywających alkoholu. Z tego względu konieczna jest prawidłowa 

i zróżnicowana suplementacja kwasu foliowego w wymienionych grupach, gwarantująca 

zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób i komplikacji zdrowotnych.  
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2. Kwas foliowy 
 

2.1 Budowa i występowanie 
 

Kwas foliowy pod względem chemicznym zbudowany jest z kwasu p-aminobenzoesowego, 

kwasu glutaminowego i zasady pterydynowej. Cała grupa folianów, do której zalicza się kwas 

foliowy, różni się między sobą utlenowaniem pierścienia pterydyny, a także liczbą reszt kwasu 

glutaminowego – może być ich od 1 do 11. Aktywność biologiczna folianów jest 

porównywalna, natomiast kwas foliowy charakteryzuje się największą spośród nich 

stabilnością i przyswajalnością [10]. Foliany bardzo szybko ulegają rozkładowi w wyniku 

działania wysokiej temperatury, niskiego pH i światła, natomiast kwas foliowy wykazuje 

stabilność nawet przez wiele miesięcy [14].  

Jedynie niewielkie ilości witaminy B9 są syntetyzowane przez bakterie jelitowe 

w przewodzie pokarmowym, stąd konieczność dostarczania odpowiednich ilości wraz 

z pożywieniem. Głównym źródłem kwasu foliowego są warzywa – w Polsce aż 25% 

spożywanego kwasu foliowego pochodzi właśnie z warzyw [14]. Najbogatsze w ten związek 

są surowe lub krótko gotowane: brokuły, szpinak, brukselka, szparagi, włoska kapusta, sałata. 

Dużą zawartością folianów charakteryzują się rośliny strączkowe takie jak: groch, fasola, soja 

oraz drożdże, kiełki pszenicy czy pełne ziarna zbóż. Foliany można też znaleźć w produktach 

pochodzenia zwierzęcego, a przede wszystkim w wątrobie. Znaczną zawartością kwasu 

foliowego charakteryzują się także jaja, w których najwięcej kwasu foliowego znajduje się 

w żółtku [3]. 

 

2.2 Znaczenie kwasu foliowego dla organizmu 
 

Dostarczane wraz z pożywieniem foliany łatwo przekształcają się w formy mało 

przyswajalne. Związane jest to przede wszystkim z obróbką termiczną w czasie gotowania oraz 

innymi procesami technologicznymi, takimi jak rozdrabnianie, oczyszczanie. Z kolei wpływ na 

biodostępność kwasu foliowego ma także szereg innych czynników. Oprócz składników diety 

i związanych z nimi procesami przetwórczymi zalicza się tu np. zaburzenie wchłaniania 

poprzez stosowane używki takie jak alkohol czy nikotyna. Na przyswajalność witaminy B9 

wpływają także stany zapalne przewodu pokarmowego (np. choroba Leśniewskiego-Crohna), 

zaburzenia czynnościowe i strukturalne. Przyjmowanie niektórych leków również osłabia 

wchłanialność kwasu foliowego. Przede wszystkim znaczenie mają takie leki jak antagoniści 

kwasu foliowego, leki przeciwgruźlicze, hormonalne doustne środki antykoncepcyjne, 

niesteroidowe leki przeciwzapalne np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen oraz leki wpływające 
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na zakwaszenie przewodu pokarmowego [3]. Ogromny wpływ na biodostępność mają także 

inne witaminy i pierwiastki – np. witamina B12, witamina C, cynk i żelazo zwiększają 

efektywność wykorzystania folianów przez nasz organizm [8]. 

Kwas foliowy jest niezbędny w organizmie człowieka do prawidłowego rozwoju 

i funkcjonowania komórek, zwłaszcza w układzie krwiotwórczym i nerwowym. Jego 

aktywność jest związana z wpływem na metabolizm kwasów nukleinowych i aminokwasów 

[4]. Najbardziej aktywną formą kwasu foliowego jest tetrahydrofolian, który powstaje dzięki 

redukcji kwasu foliowego przez NADPH i reduktazę dehydrofolianową. Rola biologiczna 

kwasu foliowego sprowadza się do zapobiegania wystąpienia wad rozwoju cewy nerwowej 

u płodu, regulacji stężenia homocysteiny we krwi poprzez uczestniczenie w jej metabolizmie. 

Ponadto kwas foliowy zmniejsza ryzyko rozwoju pewnych nowotworów. Niedobór kwasu 

foliowego wynikający z nieprawidłowej diety, problemów z wchłanialnością lub zwiększonym 

zapotrzebowaniem prowadzi do indukowania jednostek chorobowych u różnych grup ludności 

[8]. 
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3. Skutki niedoboru kwasu foliowego 
 

Niedobór kwasu foliowego może wywołać szereg objawów widocznych gołym okiem. 

Zalicza się do nich m. in. stany zapalne języka i błony śluzowej warg, zaczerwienienie 

i owrzodzenie języka, bladość skóry, nagłe oraz wczesne siwienie włosów. Dodatkowo mogą 

wystąpić problemy z koncentracją, bezsenność, przemęczenie, roztargnienie, lęk, depresja, 

problemy z zasypianiem, nerwowość i drażliwość [2]. Najpoważniejszymi skutkami niedoboru 

kwasu foliowego są: niedokrwistość megaloblastyczna, wady cewy nerwowej u płodu, wzrost 

poziomu homocysteiny [3], nowotwory. 

 

3.1 Niedokrwistość megaloblastyczna 
 

Niedokrwistość jest schorzeniem, w którym masa czerwonych krwinek i stężenie 

hemoglobiny są niewystarczające dla odpowiedniego dostarczania tlenu do tkanek. Mimo, że 

80% stwierdzonych anemii wynika z niedoboru żelaza, to aż w 25% z nich współistnieje anemia 

megaloblastyczna wywołana niedostateczną podażą folianów i witaminy B12 [2]. 

U podłoża niedokrwistości megaloblastycznej leżą zaburzenia syntezy kwasów 

nukleinowych. Zdolność komórek układu krwiotwórczego do syntezy prekursorów 

niezbędnych do powstania DNA jest zmniejszona w wyniku niedoboru kwasu foliowego. 

W efekcie dochodzi do erytropoezy megaloblastycznej, leukopenii, małopłytkowości 

i niedokrwistości makrocytarnej [4]. Niedokrwistość megaloblastyczna występuje najczęściej 

w stanach zwiększonego zużycia kwasu foliowego, czyli np. w ciąży, przy upośledzonym 

wchłanianiu np. w biegunkach lipidowych, przy stosowaniu cytostatyków, leków 

przeciwdrgawkowych oraz przy wrodzonych wadach przewodu pokarmowego [3]. Wyjątkowo 

niebezpieczna jest niedokrwistość megaloblastyczna tzw. złośliwa u ciężarnych. Może ona 

prowadzić do poważnych powikłań takich jak zakażenia, krwotoki, a nawet wewnątrzmaciczne 

obumarcie płodu. U takich osób zaleca się przyjmowanie kwasu foliowego w większych 

dawkach, zwykle 5-10 mg na dobę. W ciężkich przypadkach może być też konieczne 

przetaczanie krwi. Zwykle anemia ta ustępuje po porodzie, ale może powracać w każdej 

kolejnej ciąży [4]. 

Niedokrwistość megaloblastyczna występuje także u bliźniąt i noworodków przedwcześnie 

urodzonych. Jej przyczyną jest otrzymanie w życiu płodowym od matki niewielkich zapasów 

kwasu foliowego. Po urodzeniu dziecko intensywnie rośnie i dosyć szybko wyczerpuje 

zgromadzony zapas, przypada to na okres między 2 a 17 miesiącem życia i właśnie w tym 

czasie najczęściej pojawia się anemia [5]. 
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3.2 Wady cewy nerwowej u płodu 
 

Jednym z najczęstszych powikłań wynikających z niedoboru kwasu foliowego są 

zaburzenia rozwoju układu nerwowego dziecka, które mogą prowadzić do rozszczepienia 

kręgosłupa, bezmózgowia oraz przepukliny mózgu i rdzenia kręgowego. Kluczową rolę 

odgrywa fakt, że niedobór kwasu foliowego spowalnia syntezę DNA, poprzez wpływ na 

biosyntezę kwasu nukleinowego i aminokwasów. W życiu płodowym cewa nerwowa to fałd 

tkanki będący zawiązkiem ośrodkowego układu nerwowego. Zamknięcie cewy odbywa się 

między 16 a 28 dniem od poczęcia, tworząc w ten sposób mózg z przedniego odcinka cewy, 

a rdzeń kręgowy z tylnego. Jeżeli zamknięcie cewy nerwowej nie przebiegnie prawidłowo, 

dochodzi do poronienia lub upośledzenia u dziecka [2]. Zespół Ekspertów Pierwotnej 

Profilaktyki Wady Cewy Nerwowej od 1997 roku zaleca stosowanie 0,4 mg kwasu foliowego 

w czasie ciąży. Ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej u kobiet przyjmujących 

rekomendowaną dawkę kwasu foliowego zmniejsza się o 72% [2]. 

 

3.3 Hiperhomocysteinemia 
 

Homocysteina jest siarkowym aminokwasem, który powstaje z metioniny podczas 

przemian ustrojowych. U zdrowych osób większość homocysteiny jest przekształcana do 

metioniny lub cysteiny. Reakcje te wymagają obecności pochodnej kwasu foliowego 

i witaminy B12, w późniejszym etapie także witaminy B6. W razie jakichkolwiek zaburzeń 

dotyczących tych przemian metabolicznych, nadmiar homocysteiny gromadzi się we krwi [4]. 

Prawidłowe stężenie homocysteiny we krwi wynosi 5-15 µmol/l i jest zależne od wieku, płci, 

aktywności fizycznej, diety, palenia tytoniu, kondycji nerek i wątroby. Wyróżnia się trzy 

rodzaje hiperhomocysteinemi: 

 łagodną – ze stężeniami homocysteiny w zakresie 15-30 µmol/l 

 średnio nasiloną – gdy poziom homocysteiny mieści się w zakresie 30-100 µmol/l 

 ciężką – przy stężeniach homocysteiny wyższych niż 100 µmol/l [8]. 

Duże stężenie homocysteiny jest czynnikiem ryzyka zawału serca, udaru mózgu 

i choroby wieńcowej. Dodatkowo nadmiar homocysteiny przy jednoczesnym niedoborze 

folianów i witaminy B12 działa prooksydacyjnie i powoduje uszkodzenie śródbłonka naczyń 

krwionośnych. W efekcie prowadzi to do rozwoju zmian miażdżycowych. Homocysteina 

wykazuje też działanie prozakrzepowe, dlatego jej podwyższony poziom może prowadzić do 

zakrzepicy naczyń obwodowych. W wielu badaniach pokazano odwrotną korelację między 

poziomem homocysteiny i folianów we krwi. Udowodniono, że dieta bogata w foliany oraz 

suplementacja kwasu foliowego wywołują obniżenie stężenia homocysteiny [4]. 
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3.4 Nowotwory 
 

 Prowadzone obserwacje epidemiologiczne dowodzą, że dbałość o spożywanie 

prawidłowych ilości kwasu foliowego ma ogromne znaczenie w zmniejszeniu ryzyka chorób 

nowotworowych. Zauważono, że deficyt kwasu foliowego sprzyja powstaniu i rozwojowi 

nowotworów takich jak rak jelita grubego, macicy, jajnika, sutka, trzustki, płuc, przy czym 

najwięcej danych związanych jest z wpływem na rozwój raka jelita grubego [4]. Niedobór 

witaminy B9 może wywołać hipermetylację genomu, w tym także regionów promotorowych 

genów supresorowych, co z kolei zwiększa ryzyko powstania nowotworu. Ponadto, niedobór 

folianów odpowiada za uszkodzenie chromosomów, co także zwiększa ryzyko wystąpienia 

nowotworu. Zaburzenia proliferacji komórek są kolejnym efektem niedoboru kwasu foliowego. 

Nadmierna proliferacja może wiązać się z błędną metylacją protoonkogenów, co spowoduje 

wzrost ryzyka nowotworowego [5]. Niestety mimo dowodów na chemioprewencyjne działanie 

kwasu foliowego, coraz więcej doniesień naukowych potwierdza, że u osób obciążonych 

ryzykiem wystąpienia chorób nowotworowych duże dawki kwasu foliowego mogą 

przyspieszać rozwój raka m.in. okrężnicy, prostaty, sutka, krtani [4]. W przypadku już 

występujących zmian nowotworowych, można przypuszczać, że suplementacja kwasem 

foliowym doprowadzi do szybszego rozwoju nowotworu. Związane jest to z udziałem kwasu 

foliowego w tworzeniu nukleotydów oraz metylacji DNA. Kwas foliowy ma także wpływ na 

działanie układu odpornościowego. W postaci niezmetabolizowanej obniża aktywność 

i cytotoksyczność komórek Natural Killers, a to także może przyczynić się do kancerogenezy 

[5]. 

3.5 Wpływ niedoboru folianów na stabilność genetyczną 
 

 Niedobory folianów mogą mieć wpływ na stabilność genetyczną, dlatego że biorą one 

udział w syntezie puryn oraz tymidyny. W wyniku niedoboru kwasu foliowego zmniejsza się 

pula tyminy potrzebnej do polimeryzacji i naprawy DNA. W efekcie może dojść do błędnego 

wbudowania uracylu w miejsce tyminy. Pojawienie się uracylu, a naprzeciwko adeniny może 

prowadzić do zmiany par zasad podczas replikacji z GC na AT w nowo powstającej cząsteczce. 

Jest wysokie ryzyko, że takie zaburzenie będzie mieć poważne konsekwencje mutagenne. Jeżeli 

w następujących później procesach naprawczych nadal mamy do czynienia z niedoborem 

folianów (czyli jednocześnie nukleotydów tymidynowych), może dojść do całkowitej 

destabilizacji genetycznej związanej z pęknięciem DNA i aberracjami chromosomowymi. 

Badania dowodzą, że ilość błędnie wbudowanego uracylu do DNA limfocytów u kobiet 

w wieku rozrodczym obniża się w wyniku dostarczania 400 µg kwasu foliowego dziennie, co 

jest kolejnym potwierdzeniem konieczności suplementacji tego kwasu. Na stabilność 

genetyczną komórki wpływa także poziom metylacji genomu, w którym jak wiadomo kwas 

foliowy odgrywa istotną rolę [7]. 
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4. Suplementacja kwasu foliowego 
 

Zapotrzebowanie organizmu na kwas foliowy jest różne dla poszczególnych grup 

wiekowych. Amerykański Food and Drug Admistration (FDA) określił, że poziom spożycia 

kwasu foliowego w zależności od płci, wieku, nawyków żywieniowych powinien wynosić 

0,07-0,13 mg/dzień. Poniższa tabela przedstawia zalecane spożycie folianów dla 

poszczególnych grup [14]. 

 

Grupa Zalecana dzienna dawka folacyny 
(mg/osobę) 

Dzieci 1-9 lat 0,07-0,105 
Dziewczęta 10-18 lat 0,19-0,22 
Chłopcy 10-18 lat 0,20-0,24 
Kobiety 19-60 lat 0,29 
Kobiety powyżej 60 lat 0,32 
Kobiety w ciąży 0,45 
Kobiety karmiące 0,53 
Mężczyźni 19-60 lat 0,30 
Mężczyźni powyżej 60 lat 0,34 

Tabela 1. Rekomendowane spożycie folacyny w ciągu doby dla poszczególnych grup [14]. 

 

Ze względu na niedostarczanie wymaganej ilości kwasu foliowego wraz z pożywieniem 

FDA zaleciła wzbogacanie produktów zbożowych kwasem foliowym w Stanach 

Zjednoczonych i Kanadzie. Od czasu wprowadzenia tego obowiązku na terenie USA znacznie 

spadła liczba dzieci urodzonych z wadami cewy nerwowej oraz zmniejszyła się 

zachorowalność na niektóre rodzaje nowotworów. W Polsce kwasem foliowym wzbogacane są 

produkty, które mogą stracić go w czasie obróbki technologicznej np. płatki zbożowe, soki 

warzywne i owocowe, odżywki [14]. Niestety zwiększone zapotrzebowanie na kwas foliowy 

w poszczególnych grupach pacjentów wymaga dodatkowej suplementacji zgodnie 

z wytycznymi specjalistów. 

 

4.1 Suplementacja kwasu foliowego u kobiet w okresie 
przedkoncepcyjnym, w ciąży i połogu 
 

Przeprowadzane badania dotyczące suplementacji kwasu foliowego w okresie 

przedkoncepcyjnym i w ciąży dowodzą nie tylko na istotne zmniejszenie ryzyka wystąpienia 

wad cewy nerwowej, ale także na zmniejszenie ryzyka pojawienia się wad serca, rozszczepu 
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podniebienia i wargi, wad układu moczowego i defektów kończyn [11]. Najnowsze badania 

donoszą, że aby stężenie folianu w krwinkach było właściwe dla ciężarnej, konieczna jest 

dwunastotygodniowa suplementacja kwasu foliowego przed poczęciem. 

Zgodnie z najświeższymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników 

rekomendowane jest: 

 uwzględnianie w codziennej diecie produktów bogatych w foliany przez wszystkie 

kobiety w okresie rozrodczym, 

 stosowanie suplementacji folianami przez kobiety planujące ciążę przez minimum 

12 tygodni przed poczęciem, 

 suplementowanie folianów przez cały okres ciąży, połogu oraz karmienia piersią 

[1]. 

Dawki kwasu foliowego zalecane kobietom w ciąży i planującym ciążę różnią się 

według wytycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zależności od grupy 

ryzyka, w której znajduje się kobieta. W grupie niskiego ryzyka występowania wad płodu 

i powikłań ciąży zaleca się stosowanie 0,4 mg/dobę kwasu foliowego w okresie 12 tygodni 

przed planowaną ciążą, w czasie ciąży i laktacji. Druga grupa to grupa pośredniego ryzyka. 

Zalicza się do niej m.in. kobiety, u których w poprzedniej ciąży występowały wady płodu, stan 

przedrzucawkowy lub zaburzenia wzrastania wewnątrzmacicznego; kobiety z chorobami 

przewlekłymi przewodu pokarmowego, a także z cukrzycą typu 1 i 2; przyjmujące leki 

przeciwpadaczkowe oraz z obniżoną aktywnością MTHFR. W grupie pośredniego ryzyka 

rekomendowane jest przyjmowanie folianów w dawce 0,8 mg/dobę, w tym także aktywnych 

folianów oraz dodatkowo witaminy B12. Podobnie jak w pierwszej grupie okres przyjmowania 

powinien obejmować 12 tygodni przed poczęciem, okres ciąży i karmienia piersią. Grupa 

wysokiego ryzyka obejmuje osoby, u których wady cewy nerwowej wystąpiły u matki, ojca lub 

ich potomstwa. W tej grupie rekomendowane jest przyjmowanie folianów w dawce 5mg/dobę, 

w tym aktywnych folianów i witaminy B12 przez okres 12 tygodni przed zapłodnieniem 

i w I trymestrze ciąży. W II i III trymestrze ciąży oraz w czasie laktacji zalecane jest 

przyjmowanie 0,8 mg/dobę folianów [1]. Takie samo stanowisko wobec stosowanych dawek 

folianów przedstawiają eksperci Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i Polskiego 

Towarzystwa Ginekologów i Położników, biorąc pod uwagę wyniki badań pod kątem 

wariantów genetycznych w genie MTHFR [9]. 

 

4.2 Suplementacja kwasu foliowego u osób starszych 
 

 Osoby starsze to grupa, w której suplementacja kwasu foliowego jest zalecana przede 

wszystkim poprzez wzbogacanie codziennej diety. Bezpośredni wpływ na niedobory kwasu 
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foliowego w tej grupie mają zmiany w przewodzie pokarmowym. Z upływem czasu zmniejsza 

się ilość enzymów trawiennych (związana z zanikaniem komórek wydzielających enzymy 

w żołądku) oraz efektywność wchłaniania w jelicie cienkim, co prowadzi do niedoboru 

witamin, w tym także kwasu foliowego [10]. Często pojawiają się także zaburzenia trawienia 

oraz stany zapalne przewodu pokarmowego, wpływające na upośledzenie prawidłowego 

wchłaniania tej witaminy [8]. Na podstawie przeprowadzonych w Polsce badań stwierdzono, 

że średnie spożycie kwasu foliowego u osób powyżej 60. roku życia stanowi jedynie 41-89% 

normy, podczas gdy najniższe spożycie dotyczy grupy wiekowej 75-80 lat [10]. Mimo tego, 

suplementacja kwasu foliowego powyżej 60 roku życia powinna być prowadzona z rozwagą, 

ponieważ podawanie dużych jego ilości może powodować maskowanie deficytu witaminy B12 

dotykającego 10-15% populacji osób w tym wieku. W efekcie może dojść do upośledzenia 

funkcji poznawczych [8]. 

 

4.3 Suplementacja kwasu foliowego u osób nadużywających 
alkoholu 

 

U osób nadużywających alkoholu zaburzone są procesy wchłaniania i trawienia oraz 

zwiększa się wydalanie różnych składników wraz z moczem. Dodatkowo etanol dostarcza 

pustych kalorii, co powoduje zmniejszenie apetytu i prowadzi do niedożywienia [10]. Niedobór 

kwasu foliowego stwierdza się u ok. 80% osób uzależnionych od alkoholu. Co  ważne, 

obniżenie poziomu tej witaminy obserwuje się dopiero przy długotrwałym nadużywaniu 

alkoholu. Już po 1-2 tygodniach abstynencji i prawidłowej diecie wchłanianie kwasu foliowego 

ulega znacznej poprawie. Z tego względu suplementacja witaminy B9 jest wskazana w czasie 

prowadzenia terapii odwykowych, następnie wystarczyć powinna prawidłowa dieta, pod 

warunkiem braku istnienia innych czynników zaburzających wchłaniania tego składnika [8]. 
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5. Podsumowanie 
 

Biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone informacje dotyczące kwasu foliowego z całą 

pewnością można stwierdzić, że jest on witaminą o wielokierunkowym działaniu 

biologicznym, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ważny jest tu nie tylko 

wpływ kwasu foliowego na procesy powstawania kwasów nukleinowych, aminokwasów, ale 

także poważne konsekwencje jego niedoboru bądź niewłaściwej suplementacji. Skutki te są 

o tyle poważne, że dotyczą nie tylko organizmu osoby, która nie dostarcza wymaganych ilości 

kwasu foliowego, ale przenoszone są na rozwijające się nowe życie u kobiet ciężarnych, 

wywołując poważne wady cewy nerwowej, upośledzenie dziecka, a nawet poronienie. Mając 

na względzie te konsekwencje, a także ryzyko wystąpienia anemii megaloblastycznej, 

hiperhomocysteinemii czy rozwój nowotworów, tym bardziej ważna powinna być właściwa 

dieta dostarczająca wymaganych dawek kwasu foliowego i jego suplementacja w sytuacjach, 

gdy jest to konieczne. Dysponując szeregiem przeprowadzonych dotychczas badań, naukowcy 

dość precyzyjnie określają, jakie jest zapotrzebowanie na foliany u poszczególnych grup 

ludności wraz z uwzględnieniem współistniejących schorzeń. Warto zatem podejść w sposób 

odpowiedzialny do suplementacji witamin i minerałów, w tym kwasu foliowego, pamiętając że 

w ten sposób możemy m.in. ustrzec nasze potomstwo przed nieodwracalnym kalectwem. 
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