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Co je MTHFR
GEN MTHFR 

produkuje enzym MTHFR

ENZYM  MTHFR  

pomáhá kyselině listové
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enzym MTHFR
• důležitý pro vstřebávání kyseliny listové - dodává metylovou 

skupinu 

• důležitý pro přeměnu  homocysteinu na methionin, který 
organismus potřebuje  pro správný  metabolismus  a růst svalů 
a který je potřebný pro tvorbu glutationu (silný antioxidant, 
tripeptid = složen ze tří aminokyselin) 

• Proces metylace také zahrnuje enzym z genu  MTHFR, takže ti 
s mutací mohou mít  problémy s účinným odstraněním  toxinů 
z těla



mutace MTHFR
Dvě hlavní mutace MTHFR, na které se výzkum zaměřuje nejčastěji 
(známo 25). Tyto mutace se nazývají polymorfismy (proměnlivost 
určitých úseků genomu) a ovlivňují geny označované jako:  

• MTHFR C677T  (kardiovaskulární onemocnění, spontánní potraty, u 
plodu rozštěp páteře - spina bifida)  - trombofilní mutace 

• MTHFR A1298C (u tohoto typu jsou častější  problémy s trávením, 
gastroenteritidou, syndromem propustného střeva a dráždivého 
trakčníku - střevní neuróza, vstřebáváním živin, záněty  žaludku a 
střev, alergiemi, špatnou absorbcí živin) 

Čísla a písmenka znamenají, kde se mutace (neboli chyba v genu) 
nachází a o jakou záměnu se jedná.



mutace MTHFR
Výsledkem genetického vyšetření mohou být tři varianty -  
• negativní 
• heterozygotní (přítomnost 1 mutace) 
• homozygotní (přítomnost 2 mutací)  
V buňce máme totiž přítomny od každého genu 2 kopie - 
jednu od otce a druhou od matky. V případě 
heterozygotního stavu je pak jedna kopie genu normální 
a druhá zmutovaná, přičemž ta zdravá dokáže částečně 
kompenzovat činnost genu poškozeného. V případě 
homozygotního nálezu jsou obě kopie genu zmutované a 
dopad na organismus je vážnější





mutace MTHFR
• MTHFR mutace  je problém  spojený  se špatnou metylací 

(zavedení metylové skupiny do molekuly) a nedostatečnou 
tvorbou enzymu 

• MTHFR mutace postihují každou osobu jinak, někdy jsou 
symptomy  nepostřehnutelné, jindy vedou k vážným 
dlouhodobým zdravotním problémům 

• Předpokládá se, že 30-50% všech lidí  by mohlo mít mutaci 
v genu MTHFR, který je zděděn a předán z rodičů na dítě.  

• Přibližně 14-20% populace může mít závažnější mutaci MTHFR, 
která má drastický vliv na celkové zdraví







Co dělat s mutací MTHFR?
Potraviny s vysokým obsahem folátu 

• tmavozeleně  zbarvená listová zelenina - syrový špenát, zeleninové 
štávy, chřest, brokolice, avokádo, pomeranče a mango, fazole a 
čočka.  

• vývar z kostí, lněné semínko, kvalitní oleje, ořechy a semena,  

• hořčík a Omega 3 (rostlinné oleje) 

• Homocystein Vitality s betainem, s aloe vera

• Postupné saunování, pobyt na čerstvém vzduchu. Vyhýbat se 
škodlivinám a toxinům  v jídle a prostředí, pít filtrovanou vodu. 

• Velmi nápomocné jsou koupele z přesličky rolní, kvůli křemíku! 



Výhody metafolinu
Užívat kyselinu listovou ve formě metafolinu (biologicky aktivní forma) 

Výhody
• nejvýznamnější biologicky aktivní forma kyseliny listové. 
• účinek není závislý na aktivitě MTHFR enzymu. Na rozdíl od kyseliny 
listové nevyžaduje metabolickou přeměnu v několika krocích, ale je v 
těle přímo k dispozici k dalšímu využití 
• využitelný pro každou ženu – poskytuje optimální účinek i u žen, které 
nedokáží plně metabolizovat kyselinu listovou. 
• má vyšší biologickou dostupnost ve srovnání s kyselinou listovou 
• dosahuje výrazně vyšší hladiny v červených krvinkách než kyselina 
listová. 
• užívání nemaskuje případný nedostatek vitaminu B12. 
• použitím  metafolinu tělo neprodukuje nemetabolizovanou kyselinu 
listovou, která může být považována za zatěžující pro tělo. 

 



Výhody Metafolinu
Výhody Metafolinu® během prekoncepční péče a v prvním trimestru 
Každý rok se přibližně 300.000 novorozenců po celém světě rodí s defektem neurální trubice (NTD). Spina bifida 
(rozštěp páteře) a anencefalie (vrozená vývojová vada, při níž se nevyvine mozek ani lebeční kosti) tvoří 95 % defektů 
neurální trubice a jsou tedy nejčastějšími vadami tohoto typu. Vzhledem k tomu, že mutace 5-MTHFR může být příčinou 
malformací a NTD a Metafolin® má přímý biologický účinek v těle, jeví se jeho použití jako vhodnější alternativa kyseliny 
listové u žen s poruchou MTHFR. Kromě toho podáním Metafolinu® dosáhneme rychleji optimální hladiny folátu 
v červených krvinkách (více než 906 nmol/l) než podáním kyseliny listové. Přiměřené zásobování kyseliny listové snižuje 
riziko vzniku defektů neurální trubice (NTD)1. 
Výhody Metafolinu® ve druhém a třetím trimestru 
Metafolin® je více efektivní pro dosažení vyšší koncentrace folátů v plazmě ve srovnání s kyselinou listovou. 
Odpovídající koncentrace folátů v krvi snižuje riziko předčasného porodu (jeden z největších rizikových faktorů 
pro dětská úmrtí v prvním roce života) a nízké porodní hmotnosti. Děti rodící se s hmotností menší než 2,5 kg jsou 
vystaveny většímu riziku cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění v dospělosti. 
Studie z roku 2009 zahrnující 34 480 těhotných žen ukázala, že 70% snížení rizika spontánního předčasného 
porodu mezi 20. a 28. týdnu je u žen, které dlouhodobě užívaly kyselinou listovou (více než 1 rok)2. U žen, které užívaly 
kratší dobu (méně než jeden), došlo ke snížení rizika o 50 %2. 
Nízká hladina kyseliny listové může zvýšit riziko potratů, což ukázala studie z roku 2007 u pacientek s opakovanými 
potraty. Skupina žen, u kterých se opakované potraty objevily, měla velmi často sníženou činnost MTHFR enzymu, jejímž 
důsledkem mohla být nedostatečná hladina folátů v krvi3. Na druhé straně u žen bez enzymové poruchy (polymorfismu) 
nebyly zaznamenány žádné opakované potraty3. Tuto sníženou aktivitu enzymu je možné kompenzovat pomocí biologicky 
aktivního folátu Metafolinu®. 
Výhody Metafolinu® během kojení 
Novorozenci potřebují dostatečné množství kyseliny listové pro buněčné dělení a růst. Užívání Metafolinu® může 
pomáhat při klesající hladině folátů v mateřském mléce4.



genetická mutace způsobuje narušení termostability enzymu 
MTHFR, jejíž důsledkem je jeho nižší aktivita.
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