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Abstract

Amaç: Düşük doğum ağırlıklı bebeklere verilen 50 mcg folik asit destek dozunun yeterliliği araştırıldı. Maternal, anne sütü ve bebeklerin
folat seviyeleri ile folik asit takviye dozu değerlendirildi.
Gereç ve Yöntemler: Hayatın birinci gününde serum ve eritrosit içi
folat seviyeleri için 141 düşük doğum ağırlıklı bebekten kan alındıktan
sonra, folik asit takviye dozuna göre bebekler rastgele üç gruba ayrıldı.
Kırk-altı bebeğe 25 µcg/g, 39 bebeğe 50 µcg/g, 44 bebeğe 75 µcg/d folik
asit verildi, 12 bebeğe folik asit desteği verilemedi. Folik asit takviyesi
bitiminde kontrol kan örnekleri alındı. Annelerden serum ve eritrosit
içi folat düzeyi için örnekler doğum sonrası ilk 48 saatte, anne sütü
folat seviyesi için örnekler doğum sonrası üç gün içinde alındı. Bebeklerin beslenme şekli, maternal folik asit alımı, bebeklerin Yenidoğan
Yoğun Bakım Birimi’ndeki sorunları kaydedildi.
Bulgular: Bebeklerin ortalama doğum ağırlığı ve gebelik haftası sırasıyla 1 788,2±478,4 g ve 33,5±2,9 idi. Bebeklerin servise kabulündeki
ortalama serum ve eritrosit içi folat seviyeleri sırasıyla 21,2±12,2 ng/
mL, 922,7±460,7 ng/mL idi. Maternal ortalama serum, eritrosit içi folat
ve anne sütü folat seviyeleri 12,3±7,5 ng/mL, 845,5±301,4 ng/mL ve
30,6±33,0 ng/mL idi. Gebelikte folik asit takviyesi alan annelerin süt
folat seviyeleri almayanlardan yüksekti (p<0,001).
Folik asit desteği alan bebeklerin kontrol serum folat seviyeleri bazal
değere göre tüm gruplarda yüksekti. Fakat, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Bebeklerin beslenme şeklinin kontrol
serum folat seviyesine etkisi yoktu.
Çıkarımlar: Bu çalışma ile folik asit 25, 50 ve 75 µcg/g dozlarının serum
folat seviyelerini benzer şekilde etkilediği görüldü. Sonuç olarak düşük
doğum ağırlıklı bebeklere 25 µcg/g folik asit dozunun da yeterli olduğu söylenebilir. (Turk Pediatri Ars 2016; 51: 210-6)
Anahtar Kelimeler: Anne sütü, düşük doğum ağırlıklı bebek, folik
asit, takviye, yenidoğan

Aim: The adequacy of 50 mcg folic acid supplementation given to lowbirth-weight babies was investigated. The folate levels of the mothers
and infants, and breastmilk, and the optimum dose for folic acid supplementation were also investigated.
Material and Methods: After obtaining blood from 141 low-birthweight infants on the 1st day of life for serum and red cell folate levels, the infants were randomly allocated into three groups according
to the folic acid supplement dose. Forty-six infants were given 25 µg/d
folic acid, 39 were given 50 µg/d folic acid, and 44 were given 75 µg/d
folic acid. Folic acid could not be given to 12 infants. Follow-up blood
samples were obtained at the end of folic acid supplementation. Maternal samples for red cell and serum folate levels and breast milk
folate levels were obtained within the first 48 hours and the samples
for measuring breastmilk folate level were obtained on the 3rd day
postnatally. The feeding modes of the infants, maternal folic acid intake, and details of neonate intensive care unit course were recorded.
Results: The mean birth weight and gestational age of the infants were
found as 1788.2±478.4 g and 33.5±2.9 weeks, respectively. The mean serum and red cell folate levels on admission were found as 21.2±12.2
ng/mL and 922.7±460.7 ng/mL, respectively. The mean maternal serum
and red cell folate levels and the mean breast milk folate levels were
found as 12.3±7.5 ng/mL, 845.5±301.4 ng/mL, and 30.6±33.0 ng/m,
respectively. The breast milk folate levels of mothers who were supplemented with folic acid during pregnancy were significantly higher
compared with mothers who were not supplemented with folic acid
(p<0.001). Infants who were supplemented with folic acid had higher
follow-up serum folate levels compared with the basal level in all groups,
but there was no statistically significant difference between the groups.
Conclusion: This study showed that the folic acid doses of 25, 50, and
75 µcg/d affected serum folate levels similarly. We can conclude that
the dose of 25 µcg/d is adequate for low-birth-weight infants.
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 210-6)
Keywords: Breast milk, low-birth-weight infant, folic acid, supplementation, newborn

Giriş
Folat insan vücudunda sentezlenemeyen suda çözünen bir vitamindir. Folat içeren ko-enzimler hücre yenilenme/farklılaşması, DNA sentezi, metiyonin
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sentezi ve hematopoezde görev alır. Vücuttaki folat
dengesi alım, yıkım, idrar ve dışkı ile kayba bağlıdır.
Düzenli olarak alınmadıgı takdirde 2-3 ay içinde folat
eksikliği gelişir. Folat eksikliği megaloblastik anemiye yol açar (1).
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Özellikle son trimesterde belirgin olmakla beraber gebelikte fötal folat transferi arttığı için erken ve zamanında doğmuş bebeklerin eritrosit içi folat (EİF) seviyesi
erişkinden yüksektir (2-5). Folat düşük doğum ağırlıklı
(DDA) bebeklerde daha belirgin olmak üzere hayatin ilk
aylarında kademeli olarak azalır. Hayatın bu hızlı büyüme döneminde folik asit (FA) gereksinimi artacağından,
folat eksikliği gelişme riski yüksektir. Erken doğmuş
bebeklerin folat seviyelerinin hayatin ilk 2-3 ayında
azaldığı 70-80’li yıllardaki çalışmalarda bildirilmiştir (3,
4). Bu nedenle, 90’lı yıllarda tüm erken doğmuş bebeklere rutin FA takviyesi önerilmiştir (6). Erken doğmuş
bebeklerin yansıra, doğum ağırlığı <2 500 g olan tüm
bebeklere 20-50 µcg/gun FA desteği önerilmiştir (7, 8).
Birimimizde de DDA bebeklere 50 mcg/g FA desteği
verilmektedir. Fakat bu öneri yapılırken bebeklerin folat seviyeleri dikkate alınmamıştır. Bebeğin beslenme
sekli [anne sütü (AS), formula, güçlendirilmiş anne sütü
(GAS), ya da total parenteral beslenme] ya/ya da bebeğin
doğumda folat düzeyleri, bebeğin folat gereksinimini
etkiler. Maalesef, yenidoğan döneminde normal kan
folat seviyesi ile ilgili heterojen gruplardan oluşan az
sayıda çalışma vardır (9).
Düşük doğum ağırlıklı bebeklere FA takviye dozu ve gerekliliği konusundaki güncel bilgilerin eksikliği nedeniyle,
aşağıdaki sorular araştırıldı;
1. Tüm DDA bebeklere önerilen 50 mcg/g FA dozu uygun mudur?
2. Beslenme şekli FA gereksinimini etkiler mi?
3. En uygun FA dozu ne olmalı?
4. Maternal serum, EİF, AS seviyeleri 2010’lu yıllarda nedir?
Gereç ve Yöntemler
Bu ileriye dönük çalışmaya aileden yazılı onam alındıktan
sonra, 01.01.2012-31.09.2012 tarihleri arasında Ondokuz
Mayıs Üniversitesi (OMU) Hastanesi’nde doğup, Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi’nde (YYBB) izlenen DDA bebekler alındı. Bebeklerden servise kabul edildiklerinde serum/
EİF ve hematokrit için kan örnekleri alındı. Daha sonra
bebekler kapalı zarf sistemi ile günlük 25 µcg, 50 µcg, ve 75
µcg FA desteği verilmek üzere üç gruba ayrıldı. Bebeklerin
doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası özellikleri kayıt
edildi. Bebeklerin günlük beslenme şekilleri (AS ya/ya da
formül mama, GAS) ve FA takviye miktarı kayıt edildi. Bebek 2 500 g ya da bir aylık (hangisi önce gelirse) olunca
FA desteği kesildi. Takviye sonunda bebeklerden kontrol
serum/ EİF ve hematokrit için kan alındı. Annelerden serum/ EİF ve hematokrit için doğum sonrası 48 saat içinde kan alındı. Anne sütü folat seviyesi için örnekler ilk 72
saat içinde alındı. Doğum öncesi maternal FA alımı kayıt
edildi.

Birimimizde uygulanan protokole göre bebek 50 mL/kg
AS aldığında AS güçlendiricisi başlandı. Anne sütü güçlendiricisi 100 mL anne sütüne 3 ölçek AS güçlendiricisi
(Eoprotin ®) katılarak hazırlandı. Güçlendirilmiş AS‘nin FA
içeriği 50 μg/100 mL olup birimimizde kullanılan premature formulasının (Prematil®) FA içeriği de 28 μg/100 mL
idi.
Çalışma için yerel etik kurul onayı (No: 2011/339) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden maddi destek alındı (PYO.
TIP.1904.11.032). Anne sütü folat seviyesinin çalışılması
için Berko® ilaç firmasından maddi destek alındı.
Biyokimyasal testler
Yapılan çalışmalarda vücut depoları hakkında EİF’ın daha
iyi bilgi verdiği belirtildiği için çalışmamızda, serum folatı ile birlikte EİF seviyesi de çalışıldı (10). Örnekler K3EDTA’lı ve düz tüplere alındı. Düz tüpteki örnekler 5 dak
boyunca 3000 x g’da santrifüj edildikten sonra -50oC’de
polistiren tüplere konarak saklandı. K3-EDTA’lı tüplere alınan örneklere bir işlem uygulanmadan -50oC’de saklandı.
Total kan folat seviyesi için K3-EDTA’lı tüpteki eritrositleri parçalamak için %0,2’lik askorbik asit solüsyonu hazırlandı. Yüzde 0,2’lik askorbik asit hazırlamak için; ROCHE
RBC Folate Hemolyzing® kitin içindeki 0,4 g’lık askorbik
asit poşetlerinden bir poşet, aynı kitin içinde bulunan 200
mL’lik plastik kaba döküldü. Üzerine 200 ml deiyonize su
eklendi. Oda ısısında 5 dak beklendikten sonra karıştırıldı.
Beş mililitrelik polistiren cam tüplerin içine %0,2’lik askorbik asit solüsyonundan 3 mL kondu. Oda ısısında çözünmüş ve ters-düz edilerek karışması sağlandıktan sonra,
K3-EDTA’lı tüpteki kandan 100 mikrolitre alınarak hazırlanmış olan askorbik asit solüsyonuna eklendi. Bu tüpler
üç kere ters-düz edildikten sonra oda ısısında 90±15 dak
inkübe edildi. Eritrositlerin parçalanması ile EİF seviyesi
ölçüldü. Tam kan folatı Modular Analytics E170 cihazında
kompetatif elektrokemiluminesans immunoessey (ECLIA)
yöntemi ile çalışıldı. Eritrosit içi folat seviyesi için aşağıdaki formül kullanıldı:
EİF = (Ölçülen Folat konsantrasyonu x 31/ % Hematokrit) x 100
EİF için >140 ng/mL normal olarak değerlendirildi (10).
Serum folat seviyesinin analizi için donmuş örnekler oda
ısısında çözündükten sonra yarışmalı ECLIA yöntemi ile
Modular Analytics E170 cihazında ölçüm yapıldı. Daha önceki çalışmalarda olduğu gibi folat eksikliği için < 3 ng/mL
sınır değer olarak alındı (11, 12).
Anne sütü folat konsantrasyonunu ölçmek için anne sütündeki lipid elimine edildi. Bunun için lipemik serum örneklerinde uygulanan “Lipemik Serum Örneklerinin Klorform ile Ekstraksiyonu” protokolü uygulandı. Bu amaçla
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600 µL kloroform ile 300 µL anne sütü karıştırılarak 1 dak
vortekslendi. Ardından 5 dak 4°C’de 16 000 X g’de santrifüj
edildi. Süpernatan kısmı alınarak dilüent universal ile ½ oranında dilüe edildi. Modular Analytics E 170 cihazında, yarışmalı kemiluminessans yöntemiyle folat ölçümü yapıldı.

Dört annenin serum folat düzeyi <3ng/mL iken tüm bebeklerin serum folat düzeyleri > 3ng/mL idi. Düşük serum
folat düzeyi olan anneler de dahil olmak üzere tüm anneleri EIF düzeyleri normaldi. Sonuçta hiçbir anne folat
eksikliği tanısı almadı.

İstatistiksel çözümleme
İstatistiksel analizler Statistical Package for the Social Sciences 15,0 (SPSS Inc.; Chicago, IL, ABD) bilgisayar paket
programı kullanılarak yapıldı. %95 güven aralığında d=5
farkı 6 sapma ile bulacak şekilde %95 güç ile gruplardaki
frekanslar 46, 46, 46 seklinde seçildi. Ölçümle elde edilen veriler ortalama±SS, sayımla elde edilen veriler sayı
% olarak ifade edildi. Değişkenlerin tamamı normal dağılım göstermiyordu, bu nedenle tüm hipotez testlerinde
nonparametrik testler kullanıldı. Bazal değerlerle kontrol
değer farkları karşılaştırılırken Wilcoxon sıra sayıları işaret
testi kullanıldı. Bu farklar alınarak gruplara göre değişimlerin önemli olup olmadığı Kruskal-Wallis testi ile karşılaştırıldı. Korelasyon hesaplamaları için nonparametrik Spearman korelasyon katsayıları hesaplandı. Bunlar yapılırken
bir tüm gruplar varken, bir bir grup dışlanarak, bir de her
grup için ayrı ayrı korelasyonlar hesaplandı. Gebelikte folik asit alımına göre karşılaştırmalarda Mann-Whitney U
testi kullanıldı. Kategorik değişkenlerin gruplar arası karşılaştırmasında Fischer’in kesin testi ve Ki-kare testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.

Maternal EİF düzeyi ile maternal serum folat düzeyi arasında zayıf pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon vardı (p<0,001, r2=%14,5).

Bulgular
Yukarıda belirtilen tarihler arasında YYBB’de 194 DDA bebek izlendi. On üç bebek çalışma dışı bırakıldı, 19 bebek
kaybedildi. Dışlama ölçütleri; dört Down sendromu, sekiz
majör doğuştan anomali ve bir bebek epidermolizis bülloza
nedeni ile çalışma dışı bırakıldı. Çalışma için uygun olan
162 bebek vardı. Bunlardan 18 tanesinin ailesi onam vermediği için çalışmaya alınamadı. Bir bebekten izleme gelmediği için kontrol kanı alınamadı. İki bebeğin kan tüpü
kırıldı. Sonuçta 141 DDA bebek çalışmaya alındı. Bebeklerin
doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası özellikleri kaydedildi. Randomizasyon sonrası 46 bebek 25 µcg (grup 1), 39
bebek 50 µcg (grup 2) ve 44 bebek 75 µcg/g (grup 3) FA takviyesi aldı. Kontrol grubu olarak FA almayan bir grup etik olmayacağı düşünülerek planlanmadı. Fakat, 12 bebek enteral
beslenme sorunu nedeni ile folik asit alamadı. Dokuz ikiz
ve bir üçüz vardı (130 anne). Annelere gebelikteki beslenmeleri ile ilgili beslenme anketi verildi ve tüm anneler folat
açısından zengin besinlerle beslendiklerini belirttiler. Annelerin hiçbiri alkol ya da sigara kullanmamıştı. Bebeklerin
özellikleri, doğumdaki folat seviyeleri, annelerin özellikleri,
maternal serum, EİF ve AS folat seviyeleri Tablo 1 ve 2’de
görülmektedir. Bebeklerin beslenme şekli; %10,6’sı sadece
AS, %60,9’u AS ve formula, %8,2’si GAS ve formula, %5,8’i
sadece formula, %14,5’i sadece GAS. Üç grup arasında beslenme şekli açısından fark yoktu (p=0,058)
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Maternal EİF düzeyi ile bazal yenidoğan EİF düzeyi arasında zayıf pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon vardı (p<0,001, r2=%15,4).
Maternal EİF düzeyi ile bazal yenidoğan serum folat düzeyi arasında zayıf pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı
korelasyon vardı (p=0,012, r2= %3,6).
Maternal EİF düzeyi ile AS folat düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı (p=0,366).
Maternal serum folat seviyesi ile bazal yenidoğan EİF düzeyi arasında anlamlı ilişki yoktu (p=0,206).
Maternal serum folat seviyesi ile bazal yenidoğan serum
folat seviyesi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu
(p=<0,001, r2=%17,3). Maternal serum folat seviyesi ile AS
folat seviyesi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu
(p=0,009, r2=%3,9).
Maternal EİF, maternal serum folat seviyesi ile bebeklerin
doğum ağırlığı (EİF için p=0,466, serum için p=0,625), erken doğum (EİF için p=0,967, serum için p=0,651) arasında
anlamlı ilişki yoktu.
Gebelikte FA kullanımı ile bazal yenidoğan EİF ve bazal
yenidoğan serum düzeyi arasında anlamlı ilişki yoktu (EİF
için p=0,511, serum için p=0,398).
Gebelikte FA kullanan annelerin, AS folat seviyeleri kullanmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde
yüksek bulundu (p<0,001, Şekil 1).
Preeklamptik annelerin EİF ve serum folat düzeyleri, preeklamptik olmayanlara göre düşük olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildi (EİF için p=0,758, serum
için p=0,638).
Bazal yenidoğan EİF ve bazal yenidoğan serum folat düzeyi ile gebelik haftası, doğum ağırlığı, sıkıntılı solunum
sendromu, bronkopulmoner displazi, prematüre retinopatisi, intraventriküler kanama, kültür pozitif sepsis, doğuştan kalp hastalığı ve eritrosit transfüzyonu için hastaneye
tekrar yatış arasında anlamlı bir ilişki yoktu (tüm değişkenler için p>0,05).
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Tablo 1. Bebek ve annelerin özellikleri ile folat düzeyleri

Gebelik
haftası
(hafta)

Grup 1
FA (-) (n= 12)

Grup 2
(25 µg/g) (n=46)

Grup 3
(50 µg/g) (n=39)

(ort±SS)
en düşük-en yüksek
(ortanca)

(ort±SS)
en düşük-en yüksek
(ortanca)

(ort±SS)
en düşük-en yüksek
(ortanca)

3,19±4,5
(25-40)
(32)

33,4±2,6
(27-39)
(34)

33,8±2,5
(28-39)
(34)

p			
Doğum
Ağırlığı
(g)

1 533,3±701,8
(700-2 390)
(1 315)

1 795,2±445,5
(840-2 410)
(1 920)

1 843,1±406,6
(950-2 420)
(1 880)
0,640

Anne
yaşı
(yıl)

27,8±6
(14-39)
(27,5)

27,4±5,9
(17-41)
(26,5)

p			
Maternal EİF
düzeyi
(ng/mL)

913,0±290,7
(572-1 431)
(870)

810,4±288,1
(359-1 362)
(775)

p			
Maternal serum
folat düzeyi
(ng/mL)

13,7±8,1
(2,8-28,5)
(13,6)

12,1±7,5
(1,9-32,2)
(12,1)

p			
Anne sütü
folat düzeyi
(ng/mL)

49,4±50,5
(4,9-165,6)
(26,7)

28,3±33,8
(5,6-144)
(13,7)

p			
Yenidoğan bazal
EİF düzeyi
(ng/mL)

835,2±144
(692-1 145,9)
(781,5)

916,5±392,7
(285,5-2 058,5)
(839,2)

p			
Yenidoğan bazal
serum folat düzeyi
(ng/mL)

20,1±9,4
(6,8-35,2)
(18,4)

21,5±15,7
(4,1-90)
(17,3)

p			

Genel
(n=141)

(ort±SS)
(ort±SS)
en düşük-en yüksek en düşük-en yüksek
(ortanca)
(ortanca)
33,8±3,1
(26-41)
(34)

33,5±2,9
(25-41)
(34)

1 801,8±494,2
(790-2 430)
(1 870)

1 788,2±478,4
(700-2 430)
(1 880)

28,2±6,6
(18-42)
(27)

27,9±6,1
(14-42)
(27)

0,396

p			
28,2±6,2
(21-39)
(27)

Grup 4
(75 µg/g) (n=44)

0,913		
848,6±288,7
(315-1 520)
(868,5)

858,3±331
(294-2 003)
(780)

845,5±3 01,4
(294-2 003)
(798)

0,851		
13,5±7,1
(1,5-39,9)
(13,4)

11,9±7,8
(2,4-33,2)
(8,8)

12,3±7,5
(1,5-39,9)
(11,3)

0,390		
32,2±30,8
(5,8-141)
(21,1)

28,9±31,6
(6-165)
(17,5)

30,6±33,0
(4,6-165,6)
(17,0)

0,116		
956,9±582,5
(398,1-3 864,3)
(825,9)

922,7±470,3
(419,6-2 994,6)
(850,2)

922,7±460,7
(285,6-3 864,4)
(841,8)

0,886		
21,6±10,5
(6,7-53,9)
(18,8)

20,7±10,1
(4,9-48,1)
(19,1)

21,2±12,2
(4,1-90)
(18,5)

0,965		

EİF: eritrosit içi folat; ort±SS: ortalama±standart sapma

Farklı dozlarla FA desteği alan gruplar arasında demografik özellikler açısından fark yoktu (Tablo 1, 2). Üç grup
arasında maternal EİF, serum, bazal yenidoğan EİF, serum
ve AS folat düzeyi açısından da fark yoktu (Tablo 1).
Farklı dozlarda FA takviyesi uygulanan bebeklerin bazal
serum folat düzeyleri açısından aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,965).
Folik asit verilen her üç grupta da, bebeklerin kontrol
serum folat düzeyleri, bazal değerlere göre anlamlı yüksek bulundu, fakat gruplar arasında fark yoktu (p=0,354)
(Tablo 3).

Gruplar arasında eritrosit transfüzyonu için tekrar yatış
açısından fark yoktu (p=0,638).
Bebeklerin beslenme şekli ile kontrol serum folat seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p=0,753).
Tartışma
Bu çalışma ile DDA bebeklerin FA destek gereksinimi araştırıldı. Bir çalışmada 29 DDA bebek incelenmiş; ortalama
EİF düzeyleri 563 (230-1 250) ng/mL ve 18 bebeğin ortalama plazma folat seviyesi 18,7 (5,5-30) ng/mL olarak bildirilmiştir (13). Çalışmamızda bebeklerin hayatın birinci
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Tablo 2. Bebeklerin demografik özellikleri

Cinsiyet (E/K) n (%)

Grup 1
FA (-) (n= 12)

Grup 2
(25 µg/g) (n=46)

Grup 3
(50 µg/g) (n=39)

Grup 4
(75 µg/g) (n=44)

Genel

8 (66,7)/4 (33,3)

22 (47,8)/24 (52,2)

16 (41)/23 (59)

20 (45,5)/24(54,5)

66 (46,8)/75 (53,2)

p			
SGA n (%)

6 (50)

0,480		

18 (39,1)

18 (46,2)

p			
Sadece anne sütü alan n (%)

0 (0)
11 (91,7)

6 (13)

7 (18,4)

4 (33,3)

40 (87)

34 (87,2)

9 (75)

11 (28,2)

0

40 (90,9)

125 (88,6)

13 (29,5)

46 (32,6)

0,814		

27 (58,7)

21 (53,8)

p			
Hastaneye kan transfüzyonu
için yatış n (%)

15 (10,6)

0,909		

18 (39,1)

p			
TPN n (%)

2 (4,8)

0,132		

p			
Preeklempsi n (%)

64 (45,3)

0,749		

p			
Gebelikte FA alımı n (%)

22 (50)

31 (70,5)

88 (62,4)

0,319		

4 (8,7)

0

p			

2 (4,5)

6 (4,3)

0,638		

E: erkek; EİF: eritrosit içi folat; FA: Folik asit; K: kız; SGA: small for gestational age; TPN: total parenteral nutrition

Tablo 3. Folik asit verilen grupların kontrol folat seviyelerinin grup içinde ve gruplar arası karşılaştırılması
Grup 1
(25 µg/g) (n=46)

Grup 2
(50 µg/g) (n=39)

Grup 3
(75 µg/g) (n=44)

(ort±SS)
en düşük-en yüksek,
(ortanca)

(ort±SS)
en düşük-en yüksek,
(ortanca)

(ort±SS)
en düşük-en yüksek,
(ortanca)

Yenidoğan bazal EİF düzeyi
(ng/mL)

916,5±3927
(285,5-2058,5)
(839,2)

956,9±582,5
(398,1-3864,3)
(825,9)

922,7±470,3
(419,6-2994,6)
(850,2)

Yenidoğan kontrol EİF düzeyi
(ng/mL)

1152,3±426,7
(567-3145)
(1109,2)

1176,7±350,3
(337,1-2076)
(1132,5)

1187,5±744,9
(534,4-5483,8)
(1054,5)

0,002

<0,001

p (farklara ait p değerleri)

0,003

p (farkların gruplara göre karşı laştırılması için p değerleri)		

0,599

Yenidoğan bazal serum folat düzeyi
(ng/mL)

21,5±15,7
(4,1-90)
(17,3)

21,6±10,5
(6,7-53,9)
(18,8)

20,7±10,1
(4,9-48,1)
(19,1)

Yenidoğan kontrol serum folat düzeyi
(ng/mL)

35,3±18,6
(6,8-78,2)

35,1±16,8
(8,4-75,6)

35,4±16,1
(6,2-82,6)

<0,001

<0,001

<0,001

p (farklara ait p değerleri)

p (farkların gruplara göre karşı laştırılması için p değerleri )		

0,354

EİF: Eritrosit içi folat; ort±SS: ortalama±standart sapma

günündeki ortalama EİF ve serum folat düzeyleri sırasıyla
922,7±460,7 ng/mL ve 21,2±12,2 ng/mL idi. Hiçbir bebeğin bazal EİF ve serum folat düşük değildi. Türkiye’den yapılan bir çalışmada ≤ 32 gebelik haftasındaki 162 bebeğin
ortalama serum folat düzeyi 11,5-71,7 ng/mL olarak bildirilmiştir (14). Roberts ve ark. (13) çalışmasındaki serum ve
EİF düzeyleri ve Öncel ve ark. (14) çalışmasındaki serum
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folat düzeyleri, bizim çalışmamız ile benzerdi. Buna göre
DDA bebeklerin doğumda normal folat seviyelerinin olduğunu söyleyebiliriz.
Otuz beş yıl önce, anne sütü ile beslenen 35 bebek ile yapılan
bir çalışmada; 65 µg/g FA desteği alan erken doğmuş bebeklerle almayanlar karşılaştırıldığında, almayanların EİF düzey-
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Şekil 1.

Gebelikte maternal folik asit kullanımı ve anne sütü
folat düzeyi

lerinin düşük olduğu bildirilmiştir. Takviye alan grubun ortalama EİF düzeyleri 257,4±31,3 ng/mL olarak bildirilmiştir.
Aynı çalışmada bebeklerin EİF ve plazma folat düzeylerinin
erişkinden yüksek olduğu bildirilmiştir. Annelerin hiçbirinin
gebelikte FA kullanmadığı belirtilmiştir (3). Çalışmamızda
FA desteği alan bebeklerin kontrol serum folat düzeyleri her
grupta yüksekti, fakat gruplar arasında fark yoktu. Vücudun
gereksiniminden fazla dışardan FA alındığında, idrardan atılım miktarı arttırılarak, alınan fazla FA vücuttan atılır. Çalışmamızdaki bu sonuç DDA yenidoğanlarda da bu mekanizmanın gelişmiş olduğunu düşündürmektedir.

çalışmada, annelerin hiçbirine vitamin desteği verilmemiştir. Cooperman (17) 1982’de kolostrumun folat seviyesini
15 anneden alınan 70 anne sütünde ortalama 15,2 ng/mL
(4-33,2) olarak bildirmiştir. Gebeliğin başlangıcından beri
günde 3,4 mg FA alan 20 anne sütü örnek folatının çalışıldığı bir başka bir çalışmada anne sütü folatı 0,3-3,9 ng/
mL olarak bildirilmiştir (13). Çalışmamızda ortalama anne
sütü folatı (ilk üç gün içinde alındığı için kolostrum olarak
kabul edildi) 30,6±33,0 (4,6-165,6) (ortanca 17) ng/mL olarak
bulundu. Anne sütü folatının diğer çalışmalardan yüksek
çıkması aradan geçen kırk yıllık zaman içinde annelerin
beslenme alışkanlıklarının değişmesine bağlı olabilir. Ayrıca çalışmamızda gebelikte FA kullanımı ile anne sütü folatı
arasında zayıf da olsa bir ilişki olduğu görüldü. Bu nedenle
de anne sütü folatı diğer çalışmalardan yüksek bulunmuş
olabilir. Tamura ve ark. (18) yaptığı çalışmada 16 annenin
anne sütü folatı 62-280 ng/mL olarak bildirilmiş ve bebeğin serum folatı ile anne sütü folatının korele olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada anne sütünün hangi gün alındığı
belirtilmemiştir. Çalışmamızda anne sütü folatı ile bebeğin
kontrol serum folatı arasında bir ilişki bulunamadı.
Anne sütü folatı ile annenin EİF ve plazma folatı arasında laktasyonun herhangi bir döneminde anlamlı bir ilişki
olmadığı 91 annenin katıldığı bir çalışmada bildirilmiştir
(19). Benzer şekilde, çalışmamızda anne EİF’ı ile süt folatı arasında bir ilişki bulunamadı fakat anne serum folatı
ile süt folatı arasında zayıf güçte pozitif yönde istatistiksel
olarak anlamlı bir korelasyon vardı.
Preterm formül maması ya da GAS ile beslenen bebeklerin
FA takviyesi açısından değerlendirildiği iki çalışmada; bu
bebeklerin FA desteğine gereksinimlerinin olmadığı bildirilmiştir (14, 20).

Çalışmamızda; FA desteği almayan 12 bebeğin kontrol
serum ve EİF düzeyleri sırasıyla 32,8±34,5 ng/mL ve 1
054,4±395 ng/mL idi. Folik asit desteği alan diğer gruplarda olduğu gibi FA alamayan grupta da birinci ayın sonunda FA eksikliğinin gelişmediği görüldü.

Çalışmamızda beslenme türü ile gruplar arasında kontrol serum folat düzeyi açısından anlamlı fark bulunmadı.
Sadece AS alıp FA desteği almayan bir grubumuz oluşamadığı için; sadece AS ile beslenen bebeklerin FA destek
gereksinimi çalışmamızda değerlendirilemedi.

Bebeklerin EİF düzeylerinin annelerinden daha yüksek olduğu 1966 yılında yapılan bir çalışmada bildirilmiştir (15). Çalışmamızda da 1966 yılındaki çalışma ile uyumlu olarak bebeklerin EİF ve serum folat seviyeleri annelerinkinden yüksekti.

Bu çalışma ile FA takviyesi için 25 mc/g dozunun yeterli olduğu söylenebilir. Sonuç olarak <2 500 g bebeklere FA takviyesinin gerekliliğini belirlerken; bebeğin ne ile beslendiğine dikkat edilerek karar verilmelidir. Güçlendirilmiş anne
sütü ya da preterm formül maması ile beslenen ve gebelikte
folik asit desteği alarak dengeli beslenen annelerin DDA bebeklerinin FA takviyesine ihtiyacı olmayabilir. Yalnız anne
sütü ile beslenen DDA bebeklerin FA takviyesi gerekliliği
açısından daha fazla çalışmalara gereksinim vardır.

Çalışmamızda cevaplamaya çalıştığımız diğer soru da
2010’lu yıllarda maternal EİF ve serum ve AS folat seviyeleri nedir? sorusuydu. Maternal serum ve EİF düzeyleri
sırasıyla 12,3±7,5 ng/mL ve 845,5±301,4 ng/mL idi. Hiçbir
annede folat eksikliği saptanmadı.
Ramasastri (16) 1965’te anne sütü folat seviyesinin; kolostrum için 4,4 ng/mL (14 süt örneği), geçiş sütü için (5-15 gün)
8,4 ng/mL (dokuz anne sütü örneği) olduğunu bildirmiştir.
Bebeklerin zamanında ya da erken olduğu belirtilmeyen bu

Etik Komite Onayı: Bu çalışma için etik komite onayı lokal etik
komiteden alınmıştır (No: 2011/339).
Hasta Onamı: Yazılı hasta onamı bu çalışmaya katılan hastaların
ailelerinden alınmıştır.
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