
النقاط الرئيسية

 ميكن أن يساعد تناول حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل املبكر يف الوقاية من عيوب األنبوب العصبي لدى طفلك.	 

 قبل الحمل، تناويل مكمل فيتامني يحتوي عىل 400 ميكروجرام من حمض الفوليك كل يوم.	 

 أثناء فرتة الحمل، تناويل فيتامني ما قبل الوالدة يحتوي عىل 600 ميكروجرام من حمض الفوليك كل يوم.	 
 تناويل مكمل فيتامني يحتوي عىل حمض الفوليك يوميًا، حتى إذا كنِت ال تحاولني الحمل.	 

 ميكنك الحصول عىل حمض الفوليك من الطعام أيًضا. ابحثي عن األغذية املدعمة للتأكد من حصولك عىل كمية كافية.	 

ما هو حمض الفوليك؟

حمض الفوليك هو فيتامني ب الذي تحتاجه كل خلية يف جسمك لتنمو وتتطور بشكل طبيعي. ويساعد عىل تكوين خاليا الدم الحمراء التي تحمل األكسجني من الرئتني إىل جميع أجزاء 

الجسم.

ميكن أن يساعد تناول حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل املبكر يف الوقاية من العيوب الخلقية يف الدماغ والعمود الفقري التي تسمى عيوب األنبوب العصبي )NTDs(. األنبوب العصبي هو 

جزء من الجنني والذي يصبح هو الدماغ والحبل الشويك. وتحدث عيوب األنبوب العصبي يف الشهر األول من الحمل، قبل أن تعريف بأنك حامل. وهذا هو السبب يف أهمية أن يكون لديِك 

ما يكفي من حمض الفوليك يف جسمك قبل الحمل.

تؤثر عيوب األنبوب العصبي عىل قرابة 3000 حالة حمل كل عام يف الواليات املتحدة. إذا تناولت جميع النساء 400 ميكروجرام )ميكجم( من حمض الفوليك كل يوم قبل الحمل وأثناء 

الحمل املبكر، فقد يساعد ذلك يف وقاية ما يصل إىل 7 من كل 10 )70 باملائة( من عيوب األنبوب العصبي. وألن نصف حاالت الحمل تقريبًا يف الواليات املتحدة غري مخطط لها، يجب عىل 

جميع النساء الاليت ميكن أن يحملن تناول حمض الفوليك يوميًا.

تشري بعض الدراسات إىل أن حمض الفوليك قد يساعد أيًضا يف الوقاية من عيوب القلب الخلقية لدى الطفل وعيوب خلقية يف فم الطفل تسمى الشفة املشقوقة والحنك املشقوق.

ما مقدار حمض الفوليك الذي تحتاجني إليه؟  

إليك ما تحتاجني إىل معرفته عن تناول حمض الفوليك للوقاية من عيوب األنبوب العصبي:

معظم النساء

للمساعدة يف الوقاية من عيوب األنبوب العصبي لدى طفلك، تناويل قبل الحمل مكمل فيتامني يحتوي عىل 400 ميكروجرام من حمض الفوليك كل يوم. املكمل الغذايئ هو منتج تتناولينه 

لتعويض بعض العنارص الغذائية التي ال تحصلني عىل ما يكفي منها يف األطعمة التي تأكلينها. ابديئ بتناول 400 ميكروجرام من حمض الفوليك كل يوم قبل شهر عىل األقل من الحمل 

وخالل األسابيع الـ 12 األوىل من الحمل. ميكن ملكمل حمض الفوليك أن يكون:

 متعدد فيتامينات. وهي حبوب تحتوي عىل العديد من الفيتامينات والعنارص الغذائية األخرى التي تساعد جسمك عىل البقاء بصحة جيدة.	 

 فيتامينات ما قبل الوالدة. وهي فيتامينات متعددة تحتوي عىل العنارص الغذائية التي تحتاجني إليها أثناء الحمل. قد يعطيك مقدم الرعاية الصحية وصفة طبية لفيتامينات ما 	 

قبل الوالدة، أو ميكنك الحصول عليها دون وصفة طبية.

 مكمل يحتوي عىل حمض الفوليك فقط.	 

حمض الفوليك
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تناول مكمل فيتامني يحتوي عىل 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا، حتى إذا كنِت ال تحاولني الحمل.

أثناء فرتة الحمل، تناويل كل يوم فيتامني ما قبل الوالدة يحتوي عىل 600 ميكروجرام من حمض الفوليك. يعمل حمض الفوليك عىل الوقاية من عيوب األنبوب العصبي قبل األسابيع القليلة 
األوىل من الحمل وخاللها فقط. ويف أواخر فرتة الحمل، تحتاجني إىل 600 ميكروجرام من حمض الفوليك كل يوم ملساعدة طفلك عىل النمو والتطور.

النساء املعرضات لخطر عيوب األنبوب العصبي

إذا كنِت معرضًة لخطر إنجاب طفل مصاب بعيوب األنبوب العصبي، تناويل 4000 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا للمساعدة يف الوقاية منه. ابديئ بتناول 4000 ميكروجرام قبل 3 

أشهر من الحمل وحتى 12 أسبوًعا من الحمل. ستكونني عرضة للخطر إذا:

 كان لديك حمل لطفل مصاب بعيوب األنبوب العصبي يف املايض.	 

 كنِت أنت أو زوجك مصابة بعيوب األنبوب العصبي.	 

 كان لدى زوجك طفل مصاب بعيوب األنبوب العصبي.	 

تشري الدراسات إىل أن تناول 4000 ميكروجرام من حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل ميكن أن يساعد يف تقليل خطر إنجاب طفل آخر مصاب بعيوب األنبوب العصبي بنحو 70 باملائة. اسأيل 

مقدم الرعاية الصحية عن كيفية الحصول عىل هذا القدر من حمض الفوليك بأمان. ليس من اآلمن تناول العديد من الفيتامينات أو فيتامينات ما قبل الوالدة، ألنِك بذلك تحصلني عىل قدر كبري 

من العنارص الغذائية األخرى، والتي قد ترض بصحتك. ميكن ملقدم الرعاية أن يساعدك يف تحديد الطريقة األفضل واألكرث أمانًا للحصول عىل الكمية املناسبة من حمض الفوليك.

هل ميكنك الحصول عىل حمض الفوليك من الطعام؟

نعم! ميكنِك الحصول عىل حمض الفوليك من األطعمة املدعمة بحمض الفوليك. واملدعمة تعني أن الطعام مضافاً إليه 

حمض الفوليك. تحققي من ملصق املنتج ملعرفة كمية حمض الفوليك التي تحصلني عليها يف كل حصة. ابحثي عن 

كلمة "مدعمة" أو "معززة" عىل ملصقات األطعمة مثل:

 الخبز	 

 حبوب اإلفطار	 

 نشا الذرة	 

 الطحني	 

 املعكرونة	 

 املنتجات املصنوعة من نوع من الدقيق يسمى ماسا الذرة، مثل التورتيال ورقائق التورتيال وشطائر 	 

التاكو، التامال، والبوبوسا

 األرز األبيض	 

متثل بعض الفواكه والخرضوات مصادر جيدة لحمض الفوليك. عندما يكون حمض الفوليك موجوًدا بشكل طبيعي يف الطعام، فإنه يسمى الفوالت. األطعمة التي تعد مصادر جيدة للفوالت 

هي:

 البقوليات مثل العدس والفاصوليا البيضاء والفاصوليا السوداء	 

 الخرضوات الورقية الخرضاء، مثل السبانخ والخس الروماين	 

 الهليون 	 

 الربوكيل	 

 الفول السوداين )ولكن ال تأكليه إذا كانت لديك حساسية من الفول السوداين(. 	 

 الحمضيات، مثل الربتقال والجريب فروت	 

 عصري الربتقال )عصري 100 باملائة هو األفضل. ويعني ذلك أن حصة واحدة من العصري تساوي حصة واحدة من الفاكهة.(	 

من الصعب الحصول عىل كل حمض الفوليك الذي تحتاجني إليه من الطعام. حتى إذا كنِت تتناولني األطعمة التي تحتوي عىل حمض الفوليك، فتناويل مكمل فيتامني لك كل يوم أيًضا.



كيفية قراءة ملصق املنتج ملعرفة مقدار حمض الفوليك يف مكمل الفيتامني؟

ملعرفة ما إذا كان مكمل الفيتامني يحتوي عىل حمض الفوليك، تحققي من امللصق )يسمى أيًضا بقامئة معلومات املكمل(. عادًة ما يكون امللصق عىل ظهر الزجاجة. ابحثي عن كلمة 

"فوالت" عىل امللصق ملعرفة مقدار حمض الفوليك الذي تحصلني عليه. يخربك امللصق باملعلومات التالية:

 حجم الحصة. وهي تخربك بكمية املنتج يف الحصة الواحدة. عادًة ما يكون متعدد الفيتامينات الواحد حصة واحدة. 	 

 الحصص بكل حاوية. وتخربك بعدد الحصص يف زجاجة متعدد الفيتامينات. عىل سبيل املثال، إذا كانت الحبتان عبارة 	 

عن حصة واحدة وتحتوي الزجاجة عىل 30 حبة متعدد فيتامينات، فهذا يعني 15 حصة. 

 العنارص الغذائية، مثل فيتامني د والفوالت والكالسيوم يف كل حصة.	 

 القيمة اليومية )DV( لحصة واحدة. والقيمة اليومية هي كمية العنارص الغذائية يف الحصة. عىل سبيل املثال، إذا 	 

كانت القيمة اليومية لحمض الفوليك يف متعدد الفيتامينات هي 50 باملائة، فإن متعدد الفيتامينات هذا مينحك 50 

باملائة )نصف( من حمض الفوليك الذي تحتاجينه يوميًا. 

توفر ملصقات مكمالت الفيتامينات اآلن معلومات جديدة حول حمض الفوليك. يف املايض، كانت تُدرج فقط امليكروجرام لحمض 

الفوليك. واآلن تُدرج "ميكروجرام  مكافئ الفوالت الغذايئ للفوالت". عىل سبيل املثال، بالنسبة للفوالت، سرتين "400 ميكروجرام 

مكافئ فوالت غذايئ". مكافئ الفوالت الغذايئ يُرمز له بـ "DFE". وهي كمية الفوالت التي ميتصها جسمك. إذا كانت الحصة تحتوي 

أقل من 400 ميكروجرام مكافئ الفوالت الغذايئ للفوالت، فأنِت بحاجة إىل أكرث من حصة واحدة للحصول عىل كل حمض الفوليك 

الذي تحتاجينه كل يوم. 

ال تُدرج ملصقات املنتجات الغذائية دامئًا كمية حمض الفوليك يف املنتج. وستُدرج امللصقات الغذائية الجديدة التي تُدرج حمض الفوليك، ميكروجرام مكافئ الفوالت الغذايئ للفوالت، متاًما 
مثل مكمالت الفيتامينات. 

 إذا كان لديِك إنزيم ُمْخَتِزلَِة امليثيلِني ترتاهيدروفوالت مغاير، هل ميكن أن يساعد تناول حمض الفوليك يف الوقاية من عيوب األنبوب العصبي 

لدى طفلك؟

نعم. إذا كان لديك إنزيم ُمْختَزِلَِة امليثيلِني ترتاهيدروفوالت مغاير، فإن تناول 400 ميكروجرام من حمض الفوليك كل يوم قبل وأثناء الحمل املبكر ميكن أن يساعد يف الوقاية من عيوب 

األنبوب العصبي لدى طفلك.

يُرمز إىل إنزيم ُمْختَزِلَِة امليثيلِني ترتاهيدروفوالت بـ "MTHFR". وهو إنزيم )بروتني( يساعد جسمك عىل فصل الفوالت واستخدامه. أحد مغايرات ُمْختَزِلَِة امليثيلِني ترتاهيدروفوالت )يسمى 

MTHFRTT أو النمط الجيني CT( هو تغيري يف جني ُمْختَزِلَِة امليثيلِني ترتاهيدروفوالت يف جسمك يجعلك تستخدمني حمض الفوليك أبطأ من املعتاد. والجينات هي أجزاء من خاليا جسمك 

تخزن تعليامت حول كيفية منو جسمك وعمله. يتم توريث مغايرات ُمْختَزِلَِة امليثيلِني ترتاهيدروفوالت )تنتقل من اآلباء إىل األطفال( من خالل الجينات. إذا كنِت تعلمني بأن لديِك إنزيم 

ُمْختَزِلَِة امليثيلِني ترتاهيدروفوالت مغاير أو تعتقدين بوجوده يف عائلتك، فتحديث إىل مقدم الرعاية الصحية.

قد يرغب مقدم الرعاية الصحية يف إجراء اختبار إلنزيم ُمْختَزِلَِة امليثيلِني ترتاهيدروفوالت املغايرلديِك إذا كانت لديِك مستويات عالية من مادة يف الدم تسمى الهوموسيستـني. ميكن أن 

يسبب وجود قدر كبري من الهوموسيستني يف الدم أمراض القلب والجلطات الدموية والسكتة الدماغية. وميكنك معرفة مستويات الهوموسيستني عن طريق اختبار الدم. إذا كان مستواه 

مرتفًعا لديِك، ميكنك إجراء اختبار جيني )اختبار يتحقق من جيناتك( ملعرفة ما إذا كان لديك إنزيم ُمْختَزِلَِة امليثيلِني ترتاهيدروفوالت مغاير.

رمبا سمعِت بعدم تناول حمض الفوليك إذا كان لديك إنزيم ُمْختَزِلَِة امليثيلِني ترتاهيدروفوالت مغاير، ألنه ميكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات الحمل ومواجهة طفلك ملشاكل صحية. 

تويص مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها )CDC( بأن تتناول جميع النساء 400 ميكروجرام من حمض الفوليك كل يوم قبل وأثناء الحمل املبكر. إذا كان لديِك إنزيم ُمْختَزِلَِة امليثيلِني 

ترتاهيدروفوالت مغاير، فتحديث إىل مقدم الرعاية الصحية.
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