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Folat beskytter mot forsinket språkutvikling
404

Risikoen for svært forsinket språkutvikling ved tre års alder ble halvert 

hvis mor hadde tatt folat i ukene før og etter unnfangelsen. Det viser 

en norsk studie.

Det er godt dokumentert at kvinner som tar 
tilskudd av B-vitaminet folat, har redusert 
risiko for å føde et barn med nevralrørsde-
fekter. Hvorvidt folat kan ha andre positive 
effekter, har man visst lite om.

Ved bruk av data fra den norske mor-og-
barn-undersøkelsen så forskerne på sam-
menhenger mellom mors bruk av folattil-
skudd og risikoen for at barnet hadde svært 
forsinket språkutvikling ved tre års alder 
(1). Eksponeringen var mors rapportering 
om tilskudd av folat i intervallet fra fire 
uker før unnfangelse til åtte uker etter. Bar-
nets språkutvikling ble målt ved mors rap-
portering på en 6-poengs ordinal språklig 
grammatikkskala. Barn med minimalt eks-
pressivt språk (kun ettordssetninger eller 
uforståelige ytringer) ble definert til å ha 
svært forsinket språkutvikling.

Av 38 954 barn var det 204 (0,5  %) som 
hadde svært forsinket språkutvikling. Barn 
av mødre som ikke tok kosttilskudd i eks-
poneringsperioden var referansegruppen 
(n = 9 052 barn, hvorav 81 (0,9  %) hadde 
svært forsinket språkutvikling). Justert odds-
ratio var 1,04 for dem som tok andre typer 
kosttilskudd, men ikke folat, 0,55 for dem 
som bare tok folat, og 0,55 for dem som tok 
folat kombinert med andre tilskudd

– Et barns risiko for å ha svært forsinket 
språkutvikling ved tre års alder var altså 
halvert hvis moren hadde tatt folat i peri-
oden fire uker før til åtte uker etter unnfan-
gelsen, sier førsteforfatter Christine Roth 
ved Folkehelseinstituttet. – Dette er den 
første studien som viser en slik sammen-
heng. Hvis resultatene bekreftes i andre stu-
dier, vil funnet være viktig for forebygging 

av svært forsinket språkutvikling og kan-
skje også andre utviklingsforstyrrelser.

Vi fant ingen beskyttende effekt hvis 
kvinnen startet med folat først etter åttende 
svangerskapsuke, men det var få gravide 
som startet så sent. Vi fant heller ingen 
beskyttende effekt av mors bruk av folat 
for barnets motoriske utvikling, sier Roth.

Forskning på barns 
utviklingsforstyrrelser
Artikkelen er skrevet av Christine Roth, 
Per Magnus, Synnve Schjølberg, Camilla 
Stoltenberg, Pål Surén, Ian W. McKeague, 
George Davey Smith, Ted Reichborn-Kjen-
nerud og Ezra Susser. En faggruppe ved Fol-
kehelseinstituttet arbeider med utviklingsfor-
styrrelser hos barn gjennom den norske mor-
og-barn-undersøkelsen. Eksempler på studier 
som flere av medarbeiderne er involvert i er 
autismestudien (ABC Study), AD/HD-stu-
dien og en studie om språk, oppvekst og 
læring (SOL-studien). I tillegg har gruppen et 
nært samarbeid med forskere ved Bristol Uni-
versity, som også har en svangerskapskohort-
studie (ALSPAC), og forskere ved Columbia 
University. Under arbeidet med denne artik-
kelen har førsteforfatter Christine Roth vært 
på et forskningsopphold ved Mailman School 
of Public Health ved Columbia University.
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Ordforklaringer404

Folat: Vannløselig B-vitamin som er av betyd-
ning for cellevekst, optimal DNA-syntese, repa-
rasjon og metylering.

Nevralrørsdefekter: Større eller mindre mis-
dannelser som inntreffer før ryggmargsluk-
ningen i fjerde svangerskapsuke.

Svært forsinket språkutvikling: Barn med mini-
malt ekspressivt språk, kun ettordssetninger 
eller uforståelige ytringer.

Artikkelen ble publisert 12.10. 2011 i JAMA 
(www.jama.com), som regnes som en av 
de «fem store» innen medisinsk publisering 
ved siden av New England Journal of Medi-
cine, BMJ, Annals of Internal Medicine og The 
Lancet.
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Kjennerud. Foto privat

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21884578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21884578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21884578
mailto:petjense@online.no
mailto:petjense@online.no
mailto:petjense@online.no
http://jama.ama-assn.org/search?author1=Christine+Roth&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=Christine+Roth&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=Per+Magnus&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=Synnve+Schj%C3%B8lberg&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=Camilla+Stoltenberg&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=Camilla+Stoltenberg&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=P%C3%A5l+Sur%C3%A9n&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=Ian+W.++McKeague&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=Ian+W.++McKeague&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=George+Davey+Smith&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=Ted+Reichborn-Kjennerud&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=Ted+Reichborn-Kjennerud&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=Per+Magnus&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=Christine+Roth&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=Camilla+Stoltenberg&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=Ted+Reichborn-Kjennerud&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=Ted+Reichborn-Kjennerud&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=Ezra+Susser&sortspec=date&submit=Submit
http://jama.ama-assn.org/search?author1=Ezra+Susser&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jama.com

