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1- GİRİŞ VE ArrlAÇ 

Vücut hücrelerinde enzimlerin spesifik katalitik fonk-
-

siyonlarını görebilmeleri için kofaktör denen ve protein ol-

mayan maddelere ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Kofaktörler 

ya koenzirn olarak adlandırılan or~anik moleküllerdir ya da 

~etal iyonları gibi inorganik bileşenlerdir (1). Vitaminler 

enzi~lerin bu organik koenzim kısmını teşkil ederler ve koen

zim formunda aktif bale geçerek enzirr: fonksiyonlarır:da so:ı. 

derece ~nemli rol oyn~rlar (1,2). ~iğer bir ifade ile vita

rrıir~ler, normal biJyü·rıe, gelişme ve üremenin devamı için gün-

lük diyetle ır:g ya da ug seviyesi!Jde rr:utlaka alınması gereken 

organik bileşiklerdir (1) • . Eatta, sağlık ve gelişn. ede fo~ksi-
. . 

yonu ola~ fektörlerd?~ biçbiri vitaminlerden daha önemli de-

ğildir (3). Çü~kü v"itaminler olmaksızın enzimlerin bi.iyük bir 

bölümü katali t~k f0nk,siyonların1 yerine getireir.ez ve inaktif 
.• ... 

durumda kalırlar "{4·). J3u yüzdeı: vitamin eksikliğinde çeşitli 
........ 

ciddi bozukluklar görülmektedir. Örnek olarak D-Vitamini ek

sikliğinde raşitizrr, E-Vitamini eksikliğinde sterilite, K-Vi

tamini eksikliğinde hemorajik bozukluklar ve Bı 2 -Vitamini 

eksikliğinde büyüme ve gelişme yetersizliği ile megaloblastik 

enemilerin ortaya çıkışı verilebilir (1-4). 

E12-Vitamini ve folik asit ~ormal sağlık ve geliş~e 

için gerekli öner.,li iki vitamindir (5,6). Bu vitamiı:.le! DNA 

önclilleri~i~ se ntezinde rol oynamaktadırlar (7-9). ?olik asit 
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bu rolünü direkt etki ile oyna.ı:ken~ Bı2-Vitami~ folik asit 

metabolizmasında düzenleyici rol oynayarak DXA öncüllerinin 

sentezinde indirekt bir etkiye sahiptir. DNA öncülleri gerek 

kan yapımı için gerekse bağışıklık fonksiyonu için önemlidir-

1 er (9). 

Gerek büyüme geriliklerinin teşhisinde ve gerekse ane

milerin ve bazı nörolojik hastalıkların ayırıcı tanısında 

B12-Vitamini ve folik asit isteklerine rutinde sık başvurul

maktadır. :s12-Vitamini ve folik asit değerleri bölgeden böl

geye, halkın beslenme şartlarına," mevsimlere göre değişiklik 

göstermektedir. Diğer yandan, bu vitaminler için referans.__ 

değer çalışmaları genellikl~ erişkinlerde yapılmıştır; diğer 

bir ifade ile çocuk yaş ·grubunda referans değer çalışması 

yok denecek ~adar a~dır (10). 

Bu çalışm~mızda uzun kış şartlarına ve buna bağlı ola

r ak daha az yeşil sebze tüketimine sahip bölgemizde 5-14 yaş 

- grubu çocuklarına~ referans değeri tesbit etmeyi ve B12-Vitami

ni ile folik asit çalışmalarını rutine koymayı amaçladık. 



, 

2. GENEL BİLGİLER 

Diyetle aldığımız bes~nler makro ve mikronutrientler 

diye ikiye ayrılır. Makronutrientler günlük alımları gramlar

la ifade edilen protein, karbohidrat ve yağlardır. Mikronutri

entler ise günlük alımları mg ya da_JJ-g düzeylerinde olan vita

minler ve eser elementlerdir (1,3,11). 

Bazı besinlerin bazı hastalıklarla ilgisi ve tedavi 

edici etkisi çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Mesel~ 

Hipokrat gece körlüğünün tedavisinde _karaciğe-r yenilmesini 

tavsiye ediyordu (2). Yine balık yağı 8. asırda çocukların 

kemik hastalıklarına ilaç .. olarak k,ullanılıyordu. 1700'lü 

yıllarda skorbüt hastalığı ile limonun, 1900'lü yılların 

başında ise pellegra ile r.1ısırla besle 11meniYJ arasırıdaki iliş-

ki dikkati çekmişti. 19. asrın sonlarında beri-beri hastalı

ğında kabuksuz princin azaltılıp yerine et, süt ve sebzelerin 

diyete konulmasının iyi geldiği gösterilmişti (2,12). 

Vitaminlerin günlük alınması gereken miktarları çok az 

olmasına rağmen hayat için oynadıkları roller çok önemlidir. 

Zaten "Vitamin" kelimesi "Hayat aminin anlamına gelmektedir. 

Beri-~eri ha stalığının tedavisinde kullanılan ve ilk vitamin .._,, 

olan tiyamin maddesi amin içerdiği ve hayat için çok gerekli 

olduğu için bu maddeye Casimir Funk tarafından vitamin ismi 

verildi (2). Daha sonraları vitamin listesine bir çok organik 

mikronutrient eklendi, bunların çoğunun· aminlikle ilgisi yok

tu, fakat önemli bir kısmı gerçekten hayat için gerekli idi. 

Bu nedenle bunlara da geleneksel olarak vitamin ismi verildi 

(1,2). 
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Günümüzde 13 faJ::klı vitamin olduğu biliill!lektedir (1). 

Vitaminlerin biyokimyasal fonksiyonları ilk defa 1930 'lu 

yıllarda ortaya çıkarıldı. 1935'de Alman biyokimyacı Otto 

Wa"J:burg nikotinamid adenin dinükleotid fosfat (NADP) diye 

bilinen bir koenzimin yapısını keşfederek bu maddeyi izole 

etmeyi başardı. Daha sonra Amerikal~ biyokimyacılar D. Wayne 

Wooley ve Conrad Emvehjem bu koenzimin yapısında bulunan 

nikotinamidin (Şekil 1) pelleg±a tedavisinde kullanılabilecek 

bir madde olduğunu gösterdiler (1). 

~ekil 1 : ~ükq .. ti.namid (Antipellgra:ı madde) 

. ... , ,. -· 

Nikotin?mid {.!~ATIP ve l~A]) koenzimlerinin bir komponenti 

olarak görev yapar';_..Bunun gibi diğer vitaminler de koenzimlerin 

bir komponenti ya da enzimlerin prostetik grubu olarak fonksi

Y9•~görürler (1). Vitaminler mikronutrient olduklarından hüc

rede çok düşük konsantrasyonda bulunurlar. Diğer bir ifadeyle 

gü~lük diyetle çok az miktarda alınmaları fonksiyorı görmeleri 

için yeterlidir. Mesel~ :s6 vitamininin günlük minimum ihtiya

cı insarı için yaklaşık 2 mg'dır; E12-Vitamininin ise 3Jlg'dan 

daha azdır (1 ,4). Yaş:Ları ve cinslere göre günlük alınması 

gereken bazı vitamin· miktarları tablo I'de sunulmuştur. Tablo 

I'de görüldüğü gibi günlük vitamin ihtiyacı mg ya dayıg gibi 

çok küçük miktarlardadır (3,11,13). 



Yaş 

(Y.ıl) 

BEBEKLER 0-0.5 

0.5-1 

1-3 

çocuk 4-6 

1-10. 

11-14 

15-18 

ERKEK 19-18 

23-5Q 

51 

11-14 

KADIN 15-18 

19-22 

23-50 
51 

GEBELİK 

LAXTASYON 

(RE) 
(IU) : 

' 

TABLO - I : Yaşlara ve cinslere göre gUnlUk alınması gereken vitamin 
miktarları 

Jagda çCSzUnen 
i taminler Suda çözünen vitaminler 

A lJ .J!j c .l!'oıat ruyasın .tt.o.r. Tıyamın .tl-b .tl-12 ;, ..ljlyotı n 
(RE) (IU) (IU) {mg) (pg) {mg) {mg) {mg) (mg) Cjıg) {pg) 

. 420 400 3 35 " 30 6 0.4 0.3 0.3 0.5 35 
400 400 4 35 45 8 o.6 0.5 o.6 1.5 50 
400 400 5 45 100 9 0.8 0.7 0.9 2 65 . 
500 400 6 . 45 ' 200 11 1 0.9 1.3 2.5 85 

700 400 7 45 300 16 1.4 1.2 1.6 3 120 

1000 400 8 50 400 . 18 1.6 1.4 1.8 3 200 

1000 400 10 60 400 .19 1.7 1.4 2 3 200 

1000 300 10 60 400 1:9 l. :1 1.5 2.2 3 200 . 
1000 - 10 60 400 18 1.6 1.4 2.2 3 200 ,. 

' 1000 - 10 60 400 16 ' 1.4 1.2 2.2 3 200 

800 400 8 50 400 15 1.3 1.1 1.8 3 200 
800 400 8 60 400 14 1.3 1.1 2 3 200 
800 300 8 60 400 14 1.3 1.1 2 3 200 

800 - 8 60 400 13 1.2 1 2 3 200 
800 - 8 60 400 13 1 .2 l 2 3 200 

1000 600 10 80 800 2 · 0.3 0.4 2.6 4 200 

1200 600 . 10 100 500 5 0.5 0.5 2.5 4 200 

l retinol eşdeğeri l ug ı:etinol Rbf : Riboflavin 
~ 

Internaayonel Unite birimi PA : :Pantotenik asit 
., --- , __ ,_, __ ,_..t.4'---1 Af'\ TTT 

PA 

{mg) 

3 

3 

5 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
10 
10 

10 

10 



-6-

2.1. VİTAMİN EKSİKLİ~İ 

Vitamin ·eksikliğinde Klinik semptomlar genellikle 

nonspesifik ve belirsizdir. Bu yüzden genellikle teşhiste 

gecikmeler olmaktadır (4). Özellikle vitamin eksikliğinin 

erken dönemlerinde ve kronik vitamin yetersizliklerinde kli

nik tanı oldukca zordur. Güvenilir ve erken bir teşhis için 

diyet anemne~i ve fizik muay~nanin yanında biyokimyasal tet

kik· şarttır (4). 

Biyokimyasal vitamin ölçümlerinde şu yollara başvuru

labilir (4,11) ~ 

r- Vücut sıvıları nd·a. veya kan hücreleri Yıde aktif koen-

zim yada öncüller ini!ı _ölçülmesi 

2- İdrarda · ~ii taıİıi!l atılım ürünlerinin tayin edilmesi 

3- Vitamin yükleme . testinden sonra idrarda vitamin 

atılım ürünler~pin tayin edilmesi 

4- Metabolizmasında vitamin gerektiren bir maddenin 

ytikleme testinden sonra bu madde atılım ürününün idrarda öl

çülmesi 

Vitamin eksikliği durumlarında genellikle bir kaç vi

taminin aynı anda eksikliği söz konusudur. Diğer bir ifade 

ile yalnızca bir vitamine ait eksiklik çok nadir görülür (3). 

Vitamin eksikliğinin etyolojisinde genellikle ya az gıda alı

mı ya da emilim bozukluğu ya~maktadır. Bundan başka, ağır kan 

kayıpları, hemodiyaiiz (3), enfeksiyon, gebelik ve tümör (4) 

gibi durumlarda da vitamin eksikliği ortaya çıkabilir. 
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Biyokimyasal ölçüm sonucu düşük bulunan vitamin kon

santrasyonları her zaman bir vitamin eksikliğinin göstergesi 

olmayacağı gibi ,.normal bulunan değerler de her zaman yeterli 

fonksiyonu göstermez. Bundan dolayı biyokimyasal değerlendir

meler yapılırken fizyolojik ve metodolojik faktörler göz önün

de tutulmalı ve çalışmalar çift olarak yapılmalıdır (4). Tablo 

ZI' de klasik vitamin eksikliği semptomlarının görüldüğü vi ta

mir} konsantrasyonlarının alt sınırları verilmiştir. 

Tablo II'de verilen değerlerin yaş, cins ve metoda gö-

re biraz değişebileceği de düşünülmelidir. 

2. 2. VİTAMİ}J TOKSİSİTESİ 

C-Vi tamini, ,:folik asit ve B grubu vitaminler suda 

çözündlikleri ±çin ~lıridıktan bir müddet sonra idrarla atı-
"' lırlar.Bu yüzden bu vitaminlere ait bir toksisiteye rastlan-

;' · .• 
maz (11). ,. ' 

Toksisite belirtileri daha ziyade yağda çözünen vita

minlerde görülmektedir (3,4,11). Bu vitaminlere ait toksisite 

belirtileri Tablo III'de özetlenmiştir. 

2. 3. VİTAM!NLERİl'~ SIHIFLAI~DIRILr~ASI 

Vitaminler yağda ve suda çözünenler diye ikiye ayrı

lır. Yağda çözünenler A, D, E ve K vitaminleridir. Suda 

çözünenler ise B1 , J?2.,ldkotinik asit, pantotenik asit, 

piridoksin, Biyotin, Folik asit, B12 ve C vitaminlerin fonk

siyonları, eksikliğinde ortaya çıkan semptom ya da hastalıklar 



Tablo - II : Klasik vitamin eksikliği semptomlarının ortaya 

çıktığı vitamin (alt sınır) seviyeleri 

Vitamin 

A-Vitamini 
D-Vi tamini 
E-Vitamini 
K-Vi tamini 
Askorbik' a~it (C) 

Riboflavin (B2 ) 

Pridoksine (B6 ) 

m· • 
..ı..ıyamın 

riyasin 

:Biyotin** 

Pantotenik asit** 

Fol at 

Vitamin eksikliği seviyesi 

<.o. ı mg/L 

< 30 pg/ml 
( 5.0 mg/L 

plazma retinolü 
plazma kalsitriolü 

" -Tokoferolü 
Plazma protrombin zamanı ) Norm.al 

< 2.4 mg/L serum askorbik asiti 
( 3 rrg/1 tam kan · " " 
( 80 rng/L lıökosi t " 11 

)1.4 eritrosit glutatyor; redüktazı .Aift 
( 0.12 mg/gün idrar riboflavini 

<O. i mg/.L eritrosit ri boflavini 
{0.08 mg/gr/Kreatinin idrar riboflavir:::· 

~1.5 eritrositik AST .AK'i. 
' )1.5 eritrositik ALT .AX'i. 

< O 8 rrg/gUn idrarda 4-pridoksik asit 

) 25 rrg/ gür:. idrarda ksa!'ltüreni k asit 
)1.25 eritrosit transketolaz AK'i. 
<O, 1 mg/ gün idrar tiyamini 
f idrar o( -piridon/l~' -metilniko· inamide 
oranı 

(o. 7 y.g/L tam kan biyotini (?) 

(15 yg/gün idrar biyotini (?) 

<ı.o mg/L tam kan pentotenat'ı 
(1.0 mg/gün idrar pe~totenat'ı 
(150 ng/L serurr: B12-Vitamini 
~24 mg/glin idrar metilmalonik asidi. 

<ı 4 pg/dL eritrosit folatı 
(0.3JU-g/dl serum folatı 
}30 ~g/ 8 saat idrar 
:~5-forniminogl utamik asit (FİG::ıU). 

(*) .AX : Aktivite katsayısı. 

(4li-) Biyotin ve pantotenik asit için eksiklik değerleri kesi~ 

olarak bili~memektedir. 
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ve taksisi te belirtiler Tablo III de toplu olar.ak verilmiş

tir. 

2.3.1 • .YA0DA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER 

Yağda çözünen vitaminler şilomikron yapısına girerek 

absorbe edilirler (3,4), Eu vitaminlerin emilimleri için ye

terli miktarda safra ve pankreas sıvısı ile sağlaır bağırsak 

mukozasına ihtiyaç vardır (4). Safra yolu hastalıkları, 

pankreas kanseri, pankreatit, fistül, ince bağırsak obstruk

siyonu ve alkolik kara~iğer hastalığı· gibi bir çok hastalık

ta e?Pilim yet~rsizliğine bağlı olarak yağda çözLlnen vi ta-ri~

lerin bir bir ya da daha fazlasının eksikliği meyda~1a gelebi

lir (4). 

Yağda çözünen vitami nlerin eksikliği genellikle yavaş 

gelişir. Çünkü bu vi tam'inlerin vücut depoları vücudun ihtiya

cını haftalar, ayl:ar .hatta yıllar boyu karşılayabilir. Söz 

gelimi karaciğer parankimal hücrelerinde depolanan A Vitami

ni, dışarda~ hiç alınmasa bile, bir yıldan daha uzun süre 

vücudun ihtiyacını görebilir. Aynı şekilde, vitamin E bir kaç 

ay, K ve D Vitaminleri ise haftalarca vücudun ihtiyacını kar

şılayabilirler (3,4,11). 

2. 3. 1 .1. A VİTAf·jİL:t 

A-Vitamir.inin 3 aktif formu vardır : Retinol, retinal 

ve retinoik asit. İnc.e bağırsak rr:ukozasındaki enzirr:ler, diyet

le alınan B-koroten ·ve retinal şeklindeki .A Vitaminini major 
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TABLO III : Vitaminler ve bazı özellikleri 

Vitamin Koenzimi Görevi . Eksiklik semptomları Toksik belirtileri 

A 

D 

E 

K 

Bl 

(aktif şeklil __ _ veya hastalığı 
Re ti nal Görme, bijyUme Ureme. Gece körlilğU, kseroftalmi, Ciltte soyuıtma (özellikle 

keratomalasi el-parmak derisinde), iş
tahsızlık, dişeti hipertro· 
si, alopesi• distal ekstre· 
mitelerde a!rı 

l .25(0H) 2KK Kemik ve dişlerin .. . . Gençlerde : ı:ikets Hiperkaleemi, bulantı, 
kalsifikasyonu · Erişkinde. : Osj;"om_~lasi __ . J{onstipasyon, poliUri 

Bilinmiyor Doymamış yağlar·:ı.n: · .. · Hemoli tik anemi Bilinmiyor 
oksidasyonunu önlemek: 

Bilinmiyor Pıhtılaşma, kemik 
gelişmesi 

P1htılaşma zamanında uza- Hemolitik anemi özellikle 
ması, hemorajik hastalıklar yeni doğanlarda biperbiliru· 

· ıinemi ______ . 
TPP Karbonhidrat metabo- Beriberi, w·ernicke-Korsa- Yok 

lizması, sinir fonksi- koff sendromu 
yonu. 

B2 FMN, FAD Oksidasyon ve redüksi
yon 

Somatit, dermatit, Yok 

B6 pp 

B12 MK,D-AK 

Folik THF 

Aminoasid, fosfolipid 
ve glikojen metabo
lizması 

Epllepsiye benzer konvlil
zyonlar, dermatit, anemi 

Yok 

Metyonin sentezi Paralizi, demans, nörolo ji'k Yok 
SUksinil CoA oluşumu bqzukluklar,__.._p_a~n_s_i_t_o~p_e_ni~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tek karbonlu grup 
transferi 

Duyu kaybı, megaloblastik 
anemi v.s. 

Yok 
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:form olan retinal' e çevirirler. Daha sonra retinol mukoza 

hücrelerinde esterleşerek ıilomikron yapısına sokulur ve 

lenf' dolaşımıyla sistemik dolaşıma aktarılır. Sistemik-do

laşımda şilomikronlardan ayrılan trigliseridler adipoz do

kuda depolanır~ artan kısmında bulunan retinil esterleri ise 

hepotosi tlerde lipid damlacıkları ile (retinil palmitat şek

linde) depolanmak üzere karaciğere taşınır. 

A-Vitamininin rol oynadığı başlıca fonksiyonlar şun

lardır : görme, büyüme, üreme, hücresel farklılaşma, mukus 

sekresyonu ve immun cevap. Görmedeki rolünün dışındakL.rol

lerinin hücresel ~ekanizması henüz tanı olarak anlaşılamamış

tır (4,11,21). A-Vitamini eksikliğinde epitel hücreleri kuru 

ve keratinize bir hale ~~~{r (4,21-23). Ayrıca kemikte osteo

blastların osteoklastlara dönüşümü için de A-Vitamini gerekli

dir (4). A-Vitaminlıti:~·aşırı alınması yada uygunsuz tedavinin 
,.. 

sonucu olarak membran devamlılığının kaybı, deri ve mukozalar-,, 

da döküntü ve hiperkalsemi gibi toksik beli~~iler ortaya çık

maktadır (4,24). Hayvanlarda toksisite yapmayacak kadar yük

sek dozda A-Vitamininin anti-tümör aktiviteye sahip olduğu 

gösterilmiştir (4). Bu etkisi tümör içinde mevcut sitozol 

retinol bağlayıcı protein tiıiktat..ı·:.ile paraleldir (25). 

2.3.1.2. D-VİTAMİKİ 

D-Vitamininin iki formu vardır : 1- Ergokalsiferol 

(D2). 2- Kolekalsife~~l (D3 ). n3-Vitamini deride ultraviyole 

ışığın etkisiyle 7-dehidrokolesterolden meydana gelir (Şekil 2). 
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7-Dehidtokolesterol UV ~ Kolekalsiferol KC> 2?(0H) Kolekalsi
Işığı (İn.aktif) fer ol 

(Kalsidiol) 

--~~~~~~_....ı_~~öbrek 
I \ 

l,25(0'H)2 24,25(0H) 2 
Kolekalsiferol 

(Kalsi triol) 
~ekil 2 : 7-Dehidrokolesterolün Ultraviyole ışığı, karaciğer 

ve böbrekler tarafından aktif D-Vitarninine dönüşümü. 

KC : Karaciğer, UV: Ultraviyole 

Kalsitriolün 3 ana hedef organı vardır 1- İnce bağır-

sak 2- Kemik 3- Böbrekler. İnce bağırsaklarda, kalsi triol 

kalsiyum ve fosfat emilimini hızlandırır (11,22 ,23) . Kemik 

.ve bağırsaklar üzer~ne etkisiyle kalsitriol kan kalsiyumu 

ve fosforunu, böbrekler üzerine etkisiyle kalsiyum ve fosfo-
. ' 

run geri emilimini · ··arttırır. Fakat, glomerül fil trata geçen 

kalsiyumun %)~9 'u;-normal olarak geri emildiğinden plazma 
•· 

kalsitriol konsantrasyonlarındaki değişikliklerde~ böbrek-

teki kalsiyum geri emilimi mekanizmasının etkilenmesi pek 

azdır (4,2'~. 
·. 

D-Vitamini emilimi safra tuzlarının yokluğuna ve 

pankreas yetmezliğine bağlı yağ emilimi bozukluğu ya da 

intestinal mukoza fonksiyonuna ait bir defekt olmadıkça tam 

olur (3). Kalsitriol, kalsiyum ve paratroid hormon arasında 

oldukça yakın etkileşme vardır. Serum kalsiyumu düştliğünde 

artmış parathormon sekresyonu vasıtasıyla kalsitriol sentezi 

arttırılarak serum kalsiyumu normal seviyeye yükseltilir. 
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Te.:rsine, serum kalsiyiı.munun yüksek olduğu durum~aı:da par at

hormon sekresyonu ve dolayısıyla kalsitriol sentezi azaltı

larak serum kalsiyumu düşürü1meye_çalışılır. 

2.3.1.3. E-VİTAMİNİ 

Biyolojik olarak en aktif E-Vi tarr:ini formu d- o( -toko

feroldür. Bu vitamin bitkilerde sentezlenrnekte ve en bol ola-

rak da bitkisel yağlarda bulunmaktadır (20). ::i-ünlük E-Vitamini 

ihtiyacı erişkinler için 3-4 mg, çocuklar için ise 4-8 mg 

kadardır (3). Oral yolla· alınan .E-Vitamini ince bağırsaklar-

da absorbe olur ; bu emilim için safra gerek!nektedir. Emil

dikten so~ıra şilomikron .ve LDL yapısıne girer ve le!'lf yolla

rında taşınmak kan do.Taşımına verilir. E-Vi tamini başta 

adipoz doku olmak üz~}e bir çok dokuda depolanır. Hücreler

deki depo şeklinin bir kısmı lipoproteinlerin yapısı~dadır. 

E-Vitamini eritroS'it zarları ile plazma lipoproteinleri ara-
; ·· 

sında hızla yer değiştirmektedir. 

E-Vitamininin en önemli bilinen fonksiyonu hücre zar-

larında doymamış yağ açil kısımlarının oksidasyonunu önle

mektedir. Antioksidan bir madde olarak hücre zarlarının de-

vamlılığını sağladığından dolayı, E-Vitamininin yaşlanmaya 

karşı geciktirici rolü olduğu ileri sürülmektedir (3, 4,11). 

Başlıca 3 türlü K-Vitamini vardır : K1 , K2 ve K3 • 

Bunlardan sentetik olarak üretilip tedavide kullanılar.ı 
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K3-Vitamini (menadione) dir (3,21-23). K-Vitaminleri alka

li solüsyonlarda parçalanırlar, ultraviyole ışığa karşı ol

dukça hassastırlar. K-Vitamini kalın bağırsaktaki bakteriler 

tarafından sentezlenmektedir. Normal bir erişkinin günlük 

K-Vi tamini ihtiyacı yaklaşık 4 Jlg/kg' dır; bunun ·yaklaşık 

yarısı bağırsak bakterilerince sentezlenmektedir; diğer ya

rısı ise diyetle alınmalıdır (11). 

Bebeklerde K vitamini emilimi kalınbağırsakda olmakta

dır. Büyük çocuk ve erişkinlerde ise K-Vitamini ince bağır

sakların üst kısmında emilmekt.edir (4). Gastrointestinal 

enfeksiyona bağlı diyareler sçmucu bebeklerde hemorojik 

semptomlar görülmesinin se}?ebi K-Vi tamini emilimin boznlıma

sıdır. K-Vitamini şilomikronlar vasıtasıyla absorbe edilmek

·tedi"t. Kistik Fi broz; biliyer atrezi, kol eli tyazis ve herno-

J.,i tik anemilere bağlı ,.obstrüktif sarılık durumlarında K-Vi ta-
• J-- 1t 4• 

mini malobsorbsiyonu görülmektedir (4). Vücuttaki K-Vitarnini 

depoları organizmanın ihtiyacını yaklaşık 3 hafta kadar kar

şılayabildiğinden K-Vitamini rnalabsorbsiyonlarında eksiklik 

belirtileri 3 hafta sonra ortaya çıkmaktadır (4). 

K-Vitamini protrombin ve pıhtılaşma faktörlerinden 

VII, IX ve X'un sentezi için gerekli bir vitamindir. Bu yüz-

den K-Vitarnini eksikliğinde pıhtılaşma bozukluğu sonucu ka

namalar (hemoraji) görülmektedir. K-Vitamini eksikliğinde 

r;örJ~en hemora31ıet aldukça nonspesifiktir: hafif bir mor ar

madan massif ekimoz,. muköz rnernbran kanaması veya posttravmatik 
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hemoraji ve merkezi sinir sistemi kanamalarına kadar çeşitli 

derecelerde hemorajik semptomlar ortaya çıkabilir. 

2.3.2. SUDA ÇÖZÜN~ VİTAMİNLER 

Bu grupta 9 çeşit vitamin vardır : Tiyamin, ri boflavin 

B6-Vitamini, niyasin ve nikotinamid, Biyotin, pantotenik asit, 

askorbik asit (C-Vitamini), B12-Vitamini ve folik asit (4,11, 

21-23). Suda çözünen vitaminler aşırı alınsalar bile idrarla 

kolayca atıldıklarından bunların hipervitaminozis durumları 

söz konusu değildir. Bu.vit~inlerden tiyamin yalnızca bir

kaç hafta süreyle depolanırken, B-kompleks vitaminler ile 
. . . 

C-Vitaminin depoları ,2 ay.'dan daha fazla vücudun ihtiyacını 

karşilayabilir • .012-:V'itamini suda çözünen bir vitamin olrııa

·sJ,.na· rağmen karaciğerdeki depoları yıllarca vücudun ihtiyacı-
,,,.. ~· ~ 

nı karşılayab~lmektedir (4,23). 

2.;.2.1. Bı 2-V!TAMİNİ 

Kabalamin (Vitamin :Bı 2 ), hayvansal gıdalarla alınma

ması gereken ve normal sağlık ve büyümenin devamı için şart 

olan bir vitamindir (26-28). 

Yapısı : 

B12-Vitamini molekülünün yapısı Şekil 3• te gösteril

miştir. Bu molekül porfirine benzer şekilde piroller içeren 
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ve merkezinde bir kobalt atomu bulunduran bir çekirdeğe sa

hiptir (4,11,21-23). Bu çekirdek korrin halkası olarak isim

lendirilir (4,29). 

H2NOCCH2CH2 C~3~~3 CHıCONH2 
HıNOCCHı 

H2NOCCH2 

,~'' 
COCH2CH2 
L 
f'IH 
1 

CH 2 
1 

H3C-CH 
1 
o 
1 

O=P-08. 
1 
o 

R 

(Me-B12 ) CH3 
(Ade-D12 ) 5'-Deoksi- · 

adenozin 

(011-B12 ) 

( C!\-Bl 2) 

DH 

er 
l • 

.. CH2CH2CONH2 

N. CH3 

<JC(~ 
N ~ 

CH .ı 

Metilkobalami~ 1 
Deoksiadenozil 
kobalamin 

Aktif ko.f aktör 
formları 

Hidroksi kobalamin} Diyet ve tedavi 

Siyanokobala~i~ formları 

Şekil 3 Vitamin .Bı 2 ve Formları. 



,. # 

-17-

B12-Vitamininin aktif koenzim formu olar~k bilinen 

iki çeşiti vardır: Biri metil kobalamin ve diğeri 5'-deoksi

adenozil kobalamin (4,28-30)·. 

Bı 2-Vitamini bitkisel gıdalarda yok denecek kadar az 

bulunmaktadır (28,29) .. Bu yüzden devamlı vejeteryan diyetle 

beslenenlerde :B12-Vitc;Jr:i.D.i eksikliği sıklıkla görülmektedir 

( 31). Vücudun 'ihtiyacı olan vitamin ~ 2 et, yumurta, süt gi

bi hayvansal gıdalarla alınmaktadır (4,11). Ortalama bir 

diyetle günde 3-30 Jlg B12-Vi tarr:ini alınır, bur.un 1-5 yg' ı ab

sorbe edilir. Çocuı:larda günlLlk Eı 2 -Vi tarni~i ihtiyacıran 

2-3Jlg civarında olduğu (14,16) gözönünde tutulursa hayva~

sal gıdalar yönünden ı;ıormal beslene';lerde diyete bağlı bir 

eksiklik görülmez. Ayrıca B12-Vitamini ileurndaki klebsialla 

ve pseu·domonas bakterileri tarafı :-ıdaı~ da sentezlenmektedir 

( 32). 

Biyokimyasal Fonksiyonu 

B12-Vitamininin insanda iki önemli fizyolojik fonk

siyonu vardır: 1- Metiyoni1 sentezi, 2- Metilmalonik asidin 

suksir.ı.ik aside dönüştürülmesi. Metiyonin sentezinde rol oy-

~ayan vitamin B12 nin koenzim formu metilkobalamin; metil 

malonil CoA nın dönüşümünde ise deoksiadenozil kobalamin'dir 

( 34). 

1. Tetrahidrofolat y 
N5-rnetiltetrabid

rofolat 

2. Metilmalonil CoA 

reetilkobala~in ~ Homosistein 

Ko8alamin (indir- rnetiyonin 

genmiş) 

deoksiadenozil kobalarnin 
~~~~~~~--~~~~___.,) Suksinil CoA 

CoA mutaz 
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Yukarıdaki 1. reaksiyonda, metilkobalamin N5-metil

tetrahidrof'olat'tan homosisteine metiyonin oluşturmak için 

metil grubu transferinde aracı bir rol oynar. Metiyonin 

purin ve primidinlerin sentezinde gerekli olan folat formla

rının sentezini hızlandırır (4,39). Sonuç olarak, bu purin 

ve primidinler kullanılarak DNA sentezi ve hücre yapımı ger

çekleştirilir. İkinci reaksiyon ise tek karbon sayılı yağ 

asidlerinin tam olarak parçalanmasında ve alifatik amino 

asitlerin metabolizmasında görev yapmaktadır. Bu ;yüzder: 

B12-Vitamini eksikliğinde lipidlerin anormal birikimleri 

görülür (4C). B12-Vitamini ek~ikliği.ne bağlı nörolojik semp

tomların sinir sisteminde,bu. anormal lipid birikimine bağlı 

olabiieceği düşür;ülrne~t~dit (34). 

1\1etabolizması. : 
, 

Diyetle alınan başlıca vitamin B12 şekli hidroksi 
, ~ 

kobalamin (OB-Cbl) dir (30;·33). Kobalamin önce midedeki pro-

teolitik enzimlerin etkisiyle diyetteki protein kompleksin

den serbest hale getirilir; sonra midenin parietal hücrelerin

den sekrete edilen, yaklaşık 40.000-60.000 MA'lı bir gliko

protein olatJ intrinsik faktör (!P) le kompleks yapar (Şekil .~_4) 

~F B12 ye spesifik glikoprotein yapısında cir taşıyıcıdır. 

Bir molekül İF bir molekLH 112-Vitaminini bağlar (34). B12-İF 
kompleksi ileur.ıa gelerek ileal mukoza hücrelerindeki spesifik 

reseptörlere, bağlı olduğu protein sayesinde .. bağlanır ( 4, 11' 

13,30). Bu reseptörler en çok distal ileum mukoza hücreleri

ni~ fırçamsı kenarlarında bulunrr.aktadır (25). 
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OH-cbl : cblln 

·OH-cbl Porilotel hücre 
o~ttltorto r ı 

tF--ı-------t------ı 

OH-Cbl:IF 

. ' 

' 

i 
\ İle'Oln . 
~ mukozo' 
\ hücresi 

Panjıreas 

cbUTC-u., 

Diyetle_~· ~,1ınan vi tamirı B12 nir. emilimi ve depo yer-

yerl;,tinde taşı ~-ıması ( Cblin Kobalofilin, Cbl : 

Kobalamin, Oh-Cbl : Hidroksi Kobalamin, İF : İntrin-. 
sik faktör , TC-II,: transkobalamın II). 

İF ün gestrik sekresyonu gıdalar, histamin ve gastrin 

tarafından uyarılırken vagal blokaj ile inhibe edilir (34). 

Bı 2-Vi tamini metabolizrnasır:.ın en önemli bozukluğu olan per

nisiyöz ane~inin sebebi İF sekresyonundaki bozukl•ktur (26, 

31}. 

Şekil 4' de görüldüğü gibi üç tip antikor, :Bı 2-İF 
metabolizmasında inhibisyon yaparak B12 emilim bozukluğana 

dolayısıyla pernisiyöz anemiye sebeb olurlar. Bloke edici 
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antikorlar B12 vitamininin İF'e bağlanmasını engellerler. 

Bağlayıcı antikorlar ise ya serbest İF'ü ya da Bı 2-1F komp

leksini bağlayarak kobalami~ emilimi bozukluğuna sebeb olur-

lar ( 4 ). 

r:obalamiı1in absorbsi;yonu şaşılacak derecede yavaş ol

maktadır (35,36). E12-Vitamini diyetle alındıktan ancak 6-8 

saat kadar sonra plazmada en yüksek seviyeye ulaşabilmekte-

dir ( 3~'). · 

312-Vitamini mukoza hücresinde İF den ayrılarak sis

temik dolaşıma geçer ve spesifik taşı;:/ıcı protei:r: transko

bal ::c.' Ü r. II ( TC-II) ile karaciğer kemik iliği ve diğer doku

lara taşınır. B12-Vitamininden ayrıldıktan sor:ra İF 1 U!1 büc

re içinde yıkılıp yıkı~madlğı ·ya da bağırsak lümenine tekrar 
. . 

salgılanıp salgılanmadığı yapılan bir çok çalışmay& rağmen 
,· 

aydınlatılamamı.ştır (36). TC-II-E12 kompleksi hücreye pino ... 

sitczla alınır. Hücre içinde TC-II lizozomal proteolizle 
' 

yıkılır ve ? 12 serbestleşir (34). B12-Vitarnini TC-II'ye 

bağlı olmaksızında hücreye girebilir. Ancak bu şekildeki 

girişi çok yavaş olmaktadır (41). Kobalamin önemli bir e~

terohepatik dolaşıma sahiptir. Bu dolaşım sayesinde karaci

ğer 312 depoları yıllarca vücudun ihtiyacını karşılayabilir. 

Sıkı bir vejetery?n diyete tabi olan, diğer bir değimle 

diyetinde n12-Vi tarr.ini olmayan bir kimse de B12-Vi tami!ıi 

eksikliği~e ait klinik bulguların ortaya çıkması için 10-12 

yıl gerekmektedir (4). Bu süre bazı yazarlara göre 3-6 yıl 

kadardır (11,30). Bu yüzden çocuklarda konjenital İF eksik-

liği ya da B12-!F kornpleksi~e inhibitör etkisi olan antikorların 
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bulunuşu gibi patolojik bir bozukluk olmadıkça ~iyetteki 

Bı 2 eksikliği hemen hemen hiç görülmez. Zira vücutta 3000 Jlg 

kadar B12-Vi tarr:ini deposu vardır (26). 

Transkobalamir:; II eksojen kaynakl. ı E12-Vi tarıinini 

doKulara taşıyan e~ önemli taşıyıcı serum proteindir (25). 

TC-II başta KC olmak üzere bazı çeşitli dokularda sentez

lenir ( 34). Kolialofilin (R proteini veya TC-I) gıda koba

laminlerinin bağlayıcısı bi~ proteindir (27). R ·proteinleri 

plazrr;e, amniyotik sıvı, süt, tükrük, asitik sıvı ve granüle-

sitlerde bulu~rnaktadır (4,11,34). 

Klinik Qrıemi 

E.12-Vi tami ni . eksikliği· ağır ve çoğu zarna-:. irreversibl 

zayıflama, par~l,~zi, korifüzyon, orya!'ltasyon bozukluğu, deman.s 

ve ekstrernitelerde '~is kaybı gibi nörolojik bozukluklara yol 
> • • 

~-açar (34). Bundan,başka, B12 -Vitaır.ini eksikliğinde bazı 
hematolojik değişiklikler görülebilir (36). Nörolojik semp

tomlar belirgin bir hematolojik değişiklik olT-aksızın geli

şebilir. Ancak, hematolojik değişiklikler oluşmuşsa mutlaka 

nörolojik semptomlar vardır · · ( 4). Kobalamin eksikliğinde 

periferal kanda görülen klasik morfolojik degişiklikler şun

lardır: Nötrofillerde hipersegmentasyon, rrakrositoz, anemi 

lökopeni ve trambositopeni (11,14,24,28,42). Bütün bunlar 

Vitamin B12 eksikliğinde, kan şekilli elemanlarınır. yapımın

da oluşa~ bir aksaklığı göstermektedir. 
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Düşük serum B12-Vitamini seviyeleri her ~aman olma

sa da sıklıkla ortalama eritrosit hacqü (~CV) değerlerinde 

bir artış ile birlikte gö:t;ülmektedir. Bununla birlikte 

B12-Vitamini eksikliği vak'alarının yaklaşik % 20 sinde 

~1ıCV değerleri normal ya da daha düşük olabilmektedir ( 34, 

36). 

Vitamin ~12 eksikliğinin s~bebleri başlıca 2 grupta 

toplanabilir. 

1- Mideden İF'Un sekr~te edilmemesi 

2- Diğer sebeblere bağlı malabsorpsiyon 

İF yokluğu;1da vitami:ı. 312 ince bağırsaktan emilemez 

ve pe.rnisiyöz anemi de.niler; hastalık meydana gelir. Bu .has-

talık orta yaşlı kimseleri~ ;.'. l inde görülmektedir. Çocuk-

larda ise ya 1F ün ~~krete edilememesi ya de biyolojik ole

rak inaktif o~an İ'F ün salgılanmasına bağlı pernisiyöz ane-
I · 

.. mi ortaya çıkmaktadır (4,11). 

Gastrektomi ya da ileum rezeksiyonu, tropi~al sprue, 

ince bağırsakların inflamatuar hastalıkları, gibi çeşitli 

sebeblere bağlı vitamin B12 malabsorpsiyonu sonu cu da 

Kobalamin eksikliği oluşmaktadır. 



-23-

2.3.2.2 FOLİK ASİD 

Yapısı : 

Pteroik asidle ilgili bir grup aktif bileşene folik , 

asid ya da folat denilmektedir. Pteroik asid (Pte) p-amino

benzoik asid kalıntısına eklenmiş bir pteridir; halkasından 

oluşmaktadır (Şekil 5). 

H2NYQ:N . N~H o yooH 
N~ 1 ~CH2-NH~~-NH-C. H 

N ~- 1 
OH yH2 

Piteriain hol kası 

CH . 
1 2 

C-R 
il o ı· 

P :amin o behl!ork Glutamik asid' ·.·-· 
,. ,; .. 

Şekil 5,; :Fo'lik asidin temel yapısı 

Monoglutamat ; R = -OH 
Pol:i !lutamat .: R ,,,; 

COOH 
1 

NH-CH 
1 
CH2 
1 

?82 
·C.--+-4.1 
u 
o 

Şekil 5 de gösterilen R1 , R2 ve R3 ya~ gruplarına 

değişik yapıların eklenmesiyle çeşitli folik asid tipleri 

oluşur. Örneğin, pteridin halkasındaki (R3) 5,6,7,8, pozis

yonlara proton ilavesiyle dihidrofolat ve tetrahidrofolat 

oluşurken, 5 ve 10 pozisyonlardaki N'lara çeşitli grup ya da 

grupların gelm~siyle r5-metil folat, N5, NlO metilen folat'

lar oluşmaktadır (Şekil 6). Serum ve di~er vUcut s1vıların

da genellikle bulunar. folik asit tipi N5-metil tetrahidro-

folattır (34). 
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N5deki grup . _;CH
3 N10daki grup H ise ismi . 

N5deki grup -CHO N10daki grup H ise ismi 
N5deki grup -CHNH N10daki grup H ise ismi 
N5de g.rup : (' yok ) N10daki grup CHO ise ismi 

N5 ve N10arasında köprü yapan grup -CH- ise ismi 
N5ve N10arasında köprü yapan grup -CH2-ise ismi 

il 

R2 yan grubunda :"y-glutamil n (n:l-7) var ise ismi 

R2 yan 

R3 yan 
grubu 

grubunda :OH var ise ismi 

indirgenmiş pteridin grubu 

7,8 dihidro (Dihidrofolat) 

:5-Metil 
:5-Formil 
: 5-Formimino 
:10-Formil 

:10-Metenil 
:10-Metilen 

:Pol.iglutamat 
:Monoglutamat 

5,6,7,8 tetrahidro (Tetrahidrofolat) 

Şekil 6 Çeşitli folik asit formları 

Poliglutamat ve monoglutamatların biyokimyasal özellikleri 
birbirine benzemektedir. Değişik azot atomlarına metil ,formil, 
metilen gibi ek grupların gelmesiyle oluşan çeşitli folik asit 
formları kolon kromatografisi ya da HPLC ( y ü k s e k 
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performanslı likid krornotografisi) metodları ile saflaştırıl

maktadı:r ( 34). 

Biyokimyasal fonksiyonu : 

?olatlar, tek karbonlu grupların transferinde olduk

ça önemli rol alan koenzimlerdir. Bu koenzimlerin katıldığı 

5 önemli reaksiyon ve reaksiyonlarda rolleri şekil 7'cre gös-

ter ilmişti!:. 

Transfer edilen Rol oynayan folat 
Reaksiyor; grup türevi 

Serinin e;lisine dönüşümü rv:etilE'.n (-CH2-) 1~ 5 ,NlO_~etiler: FE 4 

~istidine katabolizması ?ormimino(-CHNH) N5-formirr.ino FH4 
Tmidilat se~tezi : r,~etilen (-C~: 2 -) N5 -:r.T10-metilen FH

4 

~etiyoni~ se~tezi. . r:etil (-CH3) N5-"'!'etil FE4 

Püri :1 se:r:tezi ~·:eteni 1 ( =CH-) N5 , :r10-metenil FH
4 

Formil (-CEO) N10-forEil FE4 
•• !:: . 

Puri:n sentezi 

, : 

Şekil 7 ?olat koenzimlerinin rol oynadıkları başlıca reak-

siyonlar ve görevleri. 

Folik asid formlarının birbirlerine dönüşümü ?.ADH2 ve 

::ADPE gibi koenzimler ve bi:r g:rup spesifik evızirr sistemleri 

tarafından hızlandırılmış çeşitli elektrcr. transferi reaksi-

, ~ t 1 1 1·t d ( ~ k"l Q) ~5 ~10- t"l yon..ı.c:ırı vası asıy a o mar. a ır ""'e ı '- • l\ ,_, me ı en 

ve ~~10 -formil forml ar;L ar asındaki dönüşüm kol ayca re ver si bl 

iken, metileninimetile ve serbest FH4 (tetra hidra folat) ın 

formil-tetra hidra folat'a indirgenmesi hemen hemen irreversibl-

di r ( 11 , 30 ) • 



1-Serin-Glisin dönüşümü 

THF ~Metilen THF 
Ser in .=-.+" Glisin 

2- Histidin katobolizması THF Metenil THF 

Histidin---t Urakanik~ FİGLU v ) Glutamik 
asit r asit 

Ftirmiminotransferaz 

3- Timidilat sentezi 

Metilen THF 
(po11Vutamat)5 

TS THF 
(poliglutamat)

5 

;
4---DHF-r e d ükt az 

DHF 
(poliglutamat)5 

4-Metiyonin sentezi (B12-Vit. ile Folik asitin ortak reaksiyonları 

THF x Metil Kobalamin )(. 

5-fVietil - Kobalamin · 

Homosistein 

Metiyonin 
. THF 

5-Purin sentezi 

a )Purin çekirdeğinin·:·.=s. karbonunun sokulması 

Metenil T~F ·, ~ 

GARN ~ 
Transformilaz 

THF 

Formilglisinamid ribonukleotid 

b) 2. karbonun ilavesiyle purin çekirdeğinin kapatılması 

Formil THF THF 

5-Aİ 4-KA R~İnosinik asi 1; 

Şekil 8 :İnsan hücresinde folik asitin başlıca fonksiyonları. 
THF:Tetrahidrofolat,DEF:Dihidrofolat,FİGLU:Formimino

glutamik asit,TS:Timidilat sentetaz,d-UMF:Deoksi tiridin 
monofosfat,d~TMF:Deoksi Timidin monofosfat,GARN:Glisin~ 
amid ribonukleotid,5-Aİ 4-KA RN :5-Aminoimidazol 4-kar-
boksiamid ribonukleotid. 
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Metabolizması: Folik asid metabolizması.Şekil 9'da 

gösterilmiştir. Lifli sebze ve meyveler, et, mantar gibi 

besin kaynaklarından alınan folik asid ince bağırsakların 

proksimal jejenum kısmında a-sorbe edilir (4,34). Gıdalar

da poliglutamat formlarında bulunan folatlar bağırsak muko

zasında pteroilpoliglutamat hidrolaz enzimi vasıtasıyla 

monoglutamat haline çevrilir • 

• -f'otik Asit. 
( Pol i g ıutomôt ):) 

ı 
(monoglutamatı ,) 

:"° ..................... ~~~. ·~· ·~~~ ............ · ..... ·_· ........... 1 ........................................................ \ 
; DHF ; 

~ '-... / THF ( Poliğıutomot) ~ 
: dUMP ~ ~ ~ : 
: . . ~THF F-THF ; 

~ / . _.....,/(. ~ ~ 
~ 5, 10-~j·ıe'n~ - glWn ~ 
. ·THF · . j •· \ FIGLU - Histldirı 1 
. . 
j G Metyônın ~ 

· "' ; eB12 
Hbmui5tein ..... 5-MeTHF _.:::::===:=:=:=:=:==::!~ 5-MeTHF 

lntracellular •. 
·············· ································································· ········································· 

Şekil 9: Folik asit ve bir karbon transferi reaksiyonları. DHF= Dihid
rofolat; DNA= deoksiribonükleik asit; dUMP= deoksiuridin mo
nofosfat; FIGW: fonnimino-I..r-glutarik asit; F-THF= folinik 
asit; 5-MeTHF:N-5-metil tetrahidrofolat; MeB

12
: Metil Kobala

mi.n; THF= tetrah,idrofolat; TMP: timi.din monofosfat. 
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Bu folat bağlayıcılarının rolü kesin bilinmemekle beraber, 

renal fil trasyondan folat kaybını önlediği ve bakteriyel 

savunmada rdl ü olabileceği sanılmaktadır. Kronik granulo

si tik lösemi, akut hepatit, siroz üremi ve gebelikte serum 

folat bağla:r.a kapasitesinin arttığı cildirilr;.iştir (11 ,30 

33, 34). 

Klinik Önemi : Lorrnal gür ... l ük diyet yaklaşıl< 300-500 

ug fol at ihtiva etmektedir. insanın günlük foli.-t ihtiyacı 

ise yaklaşık 5C ug kadardır (11;34). Vlicutte poliglute~at 

formunda depo edilen folat rdktarı yakla.ş:.x 5 rnc; oldu2;ur.:.a 

s~re f~lat depoları vücudu~ ihtiyacı~ı tirkaç ay karşılaya

bilir. Diğer bir deyi~le, hiç lifli gıda almayan bir insa~ da 

folik asid eksikliğinin görülebilmesi için birkaç ay geçmesi 

gere~dr. . . . . 

Lifli se.b~.e. ve meyveleri~ az tüketildiği batı Ulke

leri-:1.de er.. sJ..k, gcrülen vitamin eksikliği folat eksikliğidir 

(11) • .Folat eksikliği~.ı.in muhtemel sebebleri şunlardır : 

1- fntestinal mikroorganizmaların yokluğu (bağırsak 

sterilizasyonu) 

2- uastrektomi ya da ileoektomi gibi bir cerrahi nedde~ 

ya da infeksiyon, sprue ve çöliyak hastalık gibi 

bir dahili neden sonucu folik asit :naJ..absorbsiyo:~u. 

3- }'olik asidce fakir diyetle beslenme 

4- Aşırı folik asid tüketimi (gebelik, karaciğer 

hastalığı ve maligLiteler) 

5- Antifolat ilacların kullanımı (rrethotrexate, 

trimethoprim). 
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ise yaklaşı~ 5C ug kadardır (11,34). Vlicutta poligluta~ai 

forım..<.nda depo edilen folat r.ıüktar:ı :ııal:laşık 5 nıb ·Jldu~una 

g:.;re folat depoları vücudu.'.J ihtiyacı:;ı tirkaç ay karşılaya-

nilir. Liğer bir deyirr.le, biç ~ifli gıda almayan bir iLSac da 

folik asid eksikliğinin gört.Hebilmesi için birkaç ay geçmesi 
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Lifli sebze ve~meyvelerin az tüketildiği batı ülke

lerinde en sık gU~ülen vitamin eksikliği folat eksikliğiai~ 
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(11). :Folat eksikliği::'.".Lin muhtemel sebebleri şunlardır : 

1- İntestinal mikroorganizmaların yokluğu (bağırsak 

sterilizasyonu) 

2- ~astrektomi ya da ileoektomi gibi bir cerrahi nedde~ 

ya da infeksiyon, sprue ve çBliyak hastalık gibi 

bir dahili neden sonucu folik asit r:alabsorbsiyo::.u. 

3- Folik asidce fakir diyetle beslenme 

4- Aşırı folik asid tüketi~i (gebelik, karaciğer 

hastalığı-ve maligLiteler) 

5- Antifolat ilacların kullanımı (~ethotrexate, 

trimethoprim). 



3- MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma Erzurum ili . merkezinde yaşamakta ola~ 

5-14 yaş grubundaki 191' i erkek, 157' si kız olmak üzere ta

mamen sağlıklı 348 çocuk üzerinde yapılmıştır. Çocukların 

yaş ve cinslerine göre dağılımı Tablo IV de sunulmuştur. 

Ayrıca, numu~e alınmadan hemen ö~ce pediatri kliniğinde 

görevli bir hekim tarafından ateş, kusma, diyare gibi herhan-

bir akut hastalığı ya da orak hücre anemisi, epilepsi, hepa

to~plenomegali gibi bir kronik hastalığı dışlamak amacıyla 

tüm çocuklar fiziksel muayeneden geçirildi : Sosyoekonomik 

ve beslenme durumları ile boy ve vücut ağırlıkları dikkatli 

bir şekilde kaydedildi. 

·Tablo IV Çalışrr,aya alı!lan çocukların yaş ve cinsleri. 

-
Yaş gı:ubu 

5-9 

10-14 

Genel Toplam 

Toplam 

195 

153 

348 

Cins 
Kız Erkek 

87 108 

70 83 

157 191 

Çalışma grubundan bir kullanı~lık plastik bir enjek

törle 5-7 ml kadar venöz kanı alınıp ve yarısı E~TA'lı bir 

polistiren tübe diğer yarısı cam tübe aktarıldı. EDTA'lı 

kanlardan Cell-dyn 1500 sequoia-Turner marka ka~ sayıcı ci

hazında hemotokrit, hemoglobin, eritrosit sayımı ve . ortalama 

eritrosit hacmi (MCU) ve Eritrosit dağılırr genişliği (RDW) 



3- MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma Erzurum ili merkezinde yaşamakta olan 

5-14 yaş grubundaki 19l'i erkek, 157'si kız olmak üzere ta

mamen sağlıklı 348 çocuk üzerinde yapılmıştır. Çocukların 

yaş ve cinslerine göre dağılımı Tablo IV de sunulmuştur. 

Ayrıca, numu:ıe alınmadan hemen ö~ce pediatri kliniğinde 

görevli bir hekim tarafında~ ateş, kusma, diyare gibi herhan

bir akut hastalığı ya da orak hücre anemisi, epilepsi, hepa-

tosplenomegali gibi bir. kronik hastalığı dışlamak amacıyla 

tüm çocuklar fiziksel muayeneder, geçirildi : Sosyoekonomik 

ve beslenme durumları ile boy ve vücut ağırlıkları dikkatli 

bir şekilde kaydedildi.· · 

'.J:•ablo IV : Ça1.ışrr~aya alı!'l.a!~ çocukların yaş ve cinsleri. 

r 

. Cins 
Yaş gr~bu 

.. 
Toplam Kız Erkek 

5-9. 195 87 108 

10-14 153 70 83 

Genel Toplam 348 157 191 

Çalış~a grubu~dan bir kullanırr.lık plastik bir enjek

törle 5-7 ml kadar venöz kanı alınıp ve yarısı EDTA'lı bir 

polistiren tübe diğer yarısı cam tübe aktarıldı. EDTA'lı 

kanlardan Cell-dyn 1500 sequoia-Turner marka ka~ sayıcı ci

hazında hemotokrit, hemoglobin, eritrosit sayımı ve ortalama 

eritrosit hacmi (MCJ) ve Eritrosit dağılırr genişliği (RDW) 
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8- Su banyosu : Dubnoff metalic shaking incubator. 

9- Deep-Freze: (-20°c, Fisher) 

10- Gamına Sayıcı :.LKB minigamT.a counter 

11- Manyetik Kaı:ıştıı:ıcı : Jumbo r-~agnetic Stirrer ,Fisher 

Sci. Co., Pittsburg, P.A. U.S.A. 

3.3. YAPILAN ANALİZLER 

3. 3 .1. RADYOİMY.:UNOASSAY (RIA) IViETODU İiıE SERUfl E12-Y:t

TAMİ!Ü VE FOLİK ASİT SEVİYESİ::ür J:LÇÜLMESİ 

Seı:um B1 .... -Vi tamini ve ?olik asit seviyeleri "solid 
,:. 

phase no boil dualcount 11 .(Diagnostic Products Corpeı:ation, 

5700 West 96th Street Los Angeles, CA 90845) radyoimmunoassay 

· ki tiyle ölçüldü( 46). 

rruştur 

3 • 3 • l _. 1 • NETODUJ\. PRBI~Sİ Bİ 

... . 
f·'.etÔdumuzun prensipleri aşağıdaki kademelerden oluş-

1- Endojen Proteinlerin Alkali Denatürasyonu : Serum

daki 312-Vitamini ve folik asit ditiyotretiol ve potasyum si

yanür ~evcudiyetiyle sağlanan alkali pH'da (pH 12) inkübe 

edilerek taşıyıcı proteinlerden ayrılatak,serbest hale geti

rilirler. 

2- pli 9,3'te Saflaştırılmış Bağlayıcı ile Yarışma : Saf

laştırılmış intrensek faktöre ve beta laktoglobuline sırasıyla 

B12-Vitamini ve folik asit bağla~ırlar. 

3- Solid Faz Ayrıştırması : SelCloz partikülcükleri 

üzerine immobilize edilmiş bağlayıcılarla bağlı kısmın izolas-

.. "': . 
. ' 
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yonu santrifüjleme ve dekantasyon işlemleri daha kolay yapı

labilir hale getirilmiştir.Presipitattaki sayımlar B12-Vita

rnini ve folik asit eğrilerinden değerlendirilir. 

3.3.1.2. DENEYİN YAPILIŞI 

Deneyimizde standart eğriyi elde etmek amacıyla 6 adet 

standart kullanıldı.Standart değerleri vitamin B12 için 50, 

100,300,600,1200 ve 2400 pg /ml, folik asit için 0.5,1,3,6, 

12 ve 24 ng/ml idi.Bir tüpe 200 ul standart veya serum ile 

1000 ul ·çalışma solüsyonu ( de~eyden önce taze olarak hazır

lanan )katıldıktan sonra,tüp muhteviyatı vortexle iyice karış

tırıldı .Oda ısısırrd~ 30 dakikalık bir inkubasyondan sonra 

bütün tüplere 50 pl ~aOH/KC1 solusyonu ilave edildi ve tek

rar ttipler vortexle~~i.Bunu 37°C'lik su banyosunda 30 dakika-
-

lık bir inkubasyo~ izledi .Daha sonı:a IrnB (non spesifik bağlan-

ma) tüpü hariç bütün tüplere 1000 yl solid faz B:ı 2-Vit/Folik 
asit bağlayıcısı, NSB tüpüne ise 1000 yl steril distile su 

ilave edildi ve tüpler iyice karıştırıldıktan sonra oda ısı

sında 60 dakikalık üçüncü bir inkübasyona bırakıldı.Inkübasyo

nu ~üteakib bütün tüpler 2000xg'de 15 dakika santrifüje edildi. 

Daha sonı:a total sayım tüpü hariç bütün tüplerin muhtevası 

ters-yüz edilerek boşaltıldı ve bir sporun içinde 3-5 dakika 

ters olarak bekletildi.Presipitatlar LKB minigamma sayıcısın

da 125r düğmesinde folik asit için, 57co düğmesinde vitamin 

B12 için 1' er dakika müddetle sayıldı ; sonuçlar standart eğ

riden okundu. Deneyin yapılışı şekil lO'da sunulmuştur. 
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.--~·; 

.. ----· 
NUMUNE . 200µ1 o 

ÇALişfftSotusv0NulOOOµl . 30 dak. __ 

oda ısısı 

.NaOH/KCN 50µ1 o 30 '"" 37°C 

\ .•. .!'lı~~vic~' 1000,,ı o 60 :;~,~:~ 

SANTRiFÜJ ( () (_) __ )ıs 
---- dak. 

: 

SEKİL - 10 : DENEYİN YAPILISI . . 
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3.3.2. YAPILAN DİC1ER .ANALİZLER 

3.3.2.1. BİYOKİMYASAL AJılALİZLER 

Albumin (ALB, analizleri Hitachi-705 otoanalizörde 

hazır reaktif kullanıla;rak yapıldı (Boehringer Mannheim, 

Batı Almanya). Serum demiri (Fe) analizleri ise Hitachi 

Photometer 4020 de hazır reaktif kullanılarak yapıldı (Pointe 

Scientific, Inc, Amerika). 

3.3.2.2. HE~.ıATOLOJİK AKALİZ:LıER 

·Hemoglobin (Hb), l:iemotokrit. (.Hct) eritrosit, ortalama 

eri trosi ~ hacmi· TMCV) ve eri ~resi t dağılım genişliği (RDJI) 

Cell-dyn ·1500 Sequia-Turner marka kan sayıcı cihazında ölçül

dü. ·Ayrıca, tüm çocukl.ar1rı. periferik. yaymaları yapılarak 

Wright boyası ile boyandı. herbir periferik yayma hematoloji 

uzmanı bir doktorla birlikte değerlendirildi. 

3.3.3. İSTATİSTİKİ -A~ALİZ 

Aritmetik ortalama (i), Standart sapma (SD) ve kore

lasyon analizleri Casio .marka f - 3600 F Scientific calculax 

tor ile yapıldı. Önemlilik kontrolü ~-testi ile belirlendi 

(47,48). 

t= 

Burada, 

-x x 1 - 2 

s~ fc....L +....L ) V nl ·n2 

s2 = 
(n1 -ı) snf + (n2-ı) .SD~ 

şeklinde hesaplanır. 
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-~ - - .-- ;, J 

Kol:elasyon ~~ıiljl!!:a.:nın :Hesaplanması : 
, ·~ ; . -o~ ~ .. -7 .. ,"-· C .' -

' 
Bu hesapl~ -'Casio i'x.:.'3600 :P scienti-f'ic calcula-

tor '-de hesaplanan ko%e1.asyon ·katsayısı ( r) kullanılaı:ak ve 

aşağıdaki formülden yaı:aı:lanılal!ak önemlilik testi ( t) ya-

p,j_ldı : 

t r 

y a + b x şeklindeki regresyon doğrularının elde 

edilebilmesi için ise, 

n 1.x y - 'f x I y 
b; 

2 . 2 
n 'E. x - ( ı x) 

bağıntıları ku1lanrldı. 

a= 
y - b~ x 

n 

Bu bağıntıları bulmak için yine Casio marka fx3600 P 

scientific calculator kullanıldı. Bu bağıntılarda; 

'!. Toplam i'şareti 

x veya y 

n : Analiz sayısı 
... 

t ·: Önemlilik kontrolü 

Her bir gözlem çeşiti 

Sabit a ve b 

s2 Her iki grubun ortak varyansı 
. 

n1 + n2-2 serbestlik derecesi 

r korelasyon katsayısı 



4- BULGULAR 

Çalışmamıza debil edilen 5-14 yaş arasındaki 191 

erkek 157 kız olmak üzere toplam 348 çocuğa ai't se-m.m 

Bı2-Vitamini, Folik asit değerleri ile diğer hematolojik 

ve biyokimyasal sonuçlar ~ablo-5'de sunulmuştur. 

5-9 yaş grubunda, kızların ortalama serum B12-Vitami

~i (402 : 195 pg/ml; alt-üst sınırları : 200-880 pg/ml) da-

ha düşüktü. Aynı şekilde, 10-14 yaş grubunda da, kızların 

ortalama serum Bı2-Vitamini (433 : 160 pg/ml; alt-üst sı

nırları : 200-753 pg/ml) erkeklerinkinden (456 : 169 pg/ml; 

alt-üst sınıı:ları 217-955 pg/ml) daha düşüktü. Serum fola

tında ise durum bunun aksine olarak her iki yaş grubunda 

kızların ortalama serum folatı değerleri erk~klerinkinden 

daha yüksek bulundu. 5-9 yaş grubunda kızların ortalama 

serum folatı 9. 7 : 4.8 ng/ml (alt-üst sınırları: 2-19 ng/ml), 

erkeklerin 8. 7 .z 4. 5 ng/ml (alt-üst sınırları : 1. 9 - 18 

ng/ml) olarak t·espi t edildi. 10-14 yaş grubunda kızlar için 

serum fol atı 11. 7 : 5. 9 ng/ml (alt-üst sınırları .: 2-19 ng/ml) 

bulundu. Gerek Bı 2-Vitamini ve gerekse folik asit için cin

siyetler ve yaş grupları arasındaki bu farklar istatistiksel 

olarak önemsizdi (p) 0.05). 

Her iki cinsde yaşlara göre ortalama folik asit sevi

yeleri şekil 11 de gösterilmiştir. Her iki cinsde de büyük 

yaş gruplarında serum folik asit seviyeleri küçük yaş grup

larından daha yüksekti. 5-9 yaş ile 10-14 yaş arasındaki bu 

serum folatı farklı, erkek grubunda istatistiksel yönden 

çok önemli (p ( 0.001) iken, kız grubunda önemsiz (p ) 0.05) 

idi. 



Tablo V : Yaş ve cinsiyet g~uplarına göre elde edilen sonuçlar 

Kız . Erkek 
5-9 yaş 10-14 yaş 5-9 yaş 10-14 yaş 
n 87 n 70 n 108 n 83 

\ 

x :ı: SD x :ı: SD x :ı: SD x ~ SD 
(alt-üst d.) (alt-üs.t d.) (alt-üst d.) ~al t-Ust d. ~ 

Serum B-12 Vitamini 402 135 433 160 434 195 456 169 
(pg/ml) (200 790) 

... 
(200 753) (200 880) (217 955) 

.t.. • 
Serum folik asit 9.7 4.8 ~. .. 11. 7 5.9 8.7 4.5 11.5 5 
( ng/ml) (2 19) . ~, ·(2.4 22) (1.9 18) (2 19) 
Serurr Al bumin 4.3 o.6 . ıf .-6 0.5 4.6 o.6 4.75 0.4 
(g/dl) (3.2 5.8 .(3 .5 6) (2.8 6) c~.s 6.1) 
Serum Demiri 66.5 16.6 64 .. 22 3 (~5.5 26~2 ~~·6 25 6 
(ug/dl) ( 40 12'5) ( 30 12·0'. o 140 ( . 150~ 
Eritrosit 4.8 0.3 4.9 0.46 4.8 0.4 5.04 0.3 
(x 105 /mm3) (4.2 5.9) (4 6.6) (4 6.5) (4.1 5.8) 
Hb (g/dl) 14.1 o. 71 14.3 o. 86 13.9 0.82 14.5 o.a 

(11.7 15.5) (11.6 16) (12.3 15.6) (12.7 16. 3) 
Hct (%) 40.6 2.2 42.2 2.9 40.3 2.9 43.2 2.8 

(35.3 46.3) (34.2 48) ( 35 .• 1 52) (36.3 50.1) 
MCV (u3) 83.8 4.5 86.8 3,5 84.1 4. 74 86 3.3 

( 76 95) (80 95) ( 76 100) ( 79 93) 
RDW 13 0.84 12.8 0.8 13. 4 0.89 13 o. 72 

(11.3 15.4) (11.5 15.6) (11.4 15) (11.6 15) 
PNL lerin ortalama 2.4 0.32 2.5 0.32 2.7 0.36 2.4 0.31 
lob sayısı (2 3.2 (1.9 3 .1) (2 3.4) (2 3.3) 
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Şekil 12 de_yaşlara göre ortalama serum .B12-Vitamini 

seviyeleri sunulmuştur. Folik asidde olduğu gibi, .B12-Vitami

nin de de her iki cinsde büyü~ yaş grupları kliçlik yaş grup

lar ında daha yüksek ortalama değerlere sahipti. Ancak her 

iki cins için bu fark istatistiksel olarak önemsizdi (P > 
0.05). 

-E 
..... 
o 
c -.· -a 
o 
~ 

KIZ:LAR 

t. 1.&1 
p>0.05 

EHE«lER 
t. 2.69 
p<001 

____ ....... ____ .....;._......_ __ .__ _____ \' ..... (Ye• o1.-t 
o 5 9 14. 5 • t4 

şetcıı-11:~ ............... e ka W! •*elde* Mtlll-a 
MnJ1!1 ,:tltttf alt aewı,.ıerL 

c 
E 
o -t -• 

600 

o 

t ::U2 
p > 0.05 

5 1 '' 
o 1. 14 .~. 
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Cinsiyet :faı:kı gözetmeksizin 5-9 ve 10-14 yaş grup

ları na ait tüm sonuçların ortalama ve standart sapmaları 

tablo VI de sunulmuştur • 
. ~ . .. : ! 

·T'a"h:Io : vt : 5..:.9 .. ve 10.:.;.14 yaş grupla!indan elde edilen sonuç

lar (cinsiyet farkı gözetmeksizin) 

Test 

Serum B-12 Vitamirü 
( pg/ful ) ·. 

Seru;;• folik asit 
(ng/:-:-ı l) 

Serum Albumin (g/dl) 

Serum demiri 
(ug/dl) 

Eritrosit 
; .. . ·€ 3) ,x TO /m'.r'. 
HG (g/dl) 

Hct (~~· ) 

ı·.-ıcv (p3) 

Or-&alama PNL 
lob sayısı 

5-9 yaş gr. 
n = 195 
x ~ SD 

(alt-üst d. ) 

419· l 70 
(200 280) 

9.15 
( ., a 

J. • ../ 

4,5 
(2.8 

71. 3 
(30 

. 4 ,8 
(4,03 

14 
(11,7 

40.4 
(35,1 

84 
(76 

13.~ 
(11,? 

2.6 
(2 

4.65 
19) 

0,6 
6.0) 

22.5 
l LO) 

o' E' 
15,6) 

2.55 
52) 

4,6 
100) 

0,9 
15,4 

0,36 
3 ,4) 

10-14 yaş gr. 
~ = 153 
x ~ S:D 

(al t-Llst d.) 

445 164 
(200 955) 

ll.6 
(2 

4,7 
(3,5 

69.5 
(30 

5 
(4 

14,5 
(11,6 

42,7 
(34,2 

5.45 
22) 

0,5 
6.1) 

24,5 
150 ) 

o, 4-
6, 6) 

o, 85 
16,3) 

2,9 
50,1) 

86,4 3,4 
( 79 95) 

12.9 
(11 

2.5 
(l,S 

1,4 
15) 

0,32 
3,3) 

p 

) 8.05 

<o.oı 

)0.05 

) c .05 

) 0 ,05 

) r. oı:; ._,. _., 

) 0.05 

> 0.05 

)0.05 

)0.05 

Ortalama B12-Vitamini ve folik asit değerleri 10-14 

yaş grubunda, 5-9 yaş grubundaki değerlerden daha yüksekti. 

Folik asitler arasındaki fark istatistiksel yönden anlamlı 

f'l? <O.Ol) bulunmasına rağme~, B12-Vitaminleri arası~daki 

~ark önemsizdi (P ) 0.05). 
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Bu çalışmada~ ayrıca herhangi bir anemi durumunu 

(demiı: eksikliği anemisi., megaloblastik anemi gibi) ekarte 

etmek içn t~ çocukların serum demiri, ortalama polimer~ 

nü~eli lökosit lob sayısı, hemoglobin konsantrasyonu, orta

lama eritrosit hacmi, eritrosit sayısı, hemotoksit ve RDW 

(eritrosit dağılım genişliği) de tayin edildi. Bu testlere 

ait ortalamalar ( Te alt-üst sınırlar) yaş ve cinsiyet grup

larına göre tablo 5 ve 6'da verilmiştir. Aneminin gösterge-

si kabul edilen bütün bu parametreleri~ normal çıktığı ço-

cuklar çalışmaya dahil edildi. 

60 

50 

>. 
o 40 
aı 

., 
c 
::J 
E 
::J 
z 20 

-- 10 

Folik asit sıklık dağılımı şekil 13'de sunulmuştur. 

S-9 yaş ( n:195 J 60 10-14 yaş (ne153J 

50 
•"'22 

%16 
30 

%20 

20 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 t3 20 

şekil-13: Yaş gruplarına göre tolik asit dagıtımt. 
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5-9 yaş grubunda folik asit değerleri en sık 2 ila 4 

ng/ml (n = 43), 10-14 yaş grubunda ise 10-12 ng/ml (n = 30) 

a~asında bulundu. 

5-9 yaş grubunda en sık folik asit seviyeleri 2-4 

ng/ml ;(% 22), 6-8 ng/ml (% 16), 8-10 ng/ml (% 16), 10-12 

ng/ml (% '.13), ve 12-14 ng/ml (~~ 11) arasında tespit edildi; 

4-6 ng/ml arasında ise vakalarır. sadece ~( 8' i bulunuyordu. 

bu yaş grubunda vakaların 7<: 86 sı 2-14 ng/ml arası:1da folik 

asit S9Viye1erine sahipti. 

10-14 yaş gril.bunda ise vakalarır.ı ~'c 95 i 2-18 ng/rr.l 

arasıad2 birbirine yakın o-.ranlardc:ı dağılmıştı. Bu yaş grubun

da en yüksek ylizdeye ~ 20 ile 10-12 ng/ml aralığı sahipti, 

bunu sırasıyla ; ~ 14 ve ~; 13 lük yüzdelerle 2-4 ng/nıl ve 4-6 

ng/ml aralıkları izliyordu. 

:sı2-Vitamine ait sıklık dağılımını gösteren sütün gra

fiği Şekil 14'de sunulmuştur. 

10 

5-9 yaş (n=195) 

23 

1419.S 

10-14 yaş (n:153) 

Şekil-14: Yaş gruplarına göre e12-VHamini dafıılı mı. 
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5-9 yaş grubunda Bı2-Vitamini değerleri en sık 200-300 

pg/ml {% 28), 300-400 pg/ml (% 23), 400-500 pg/ml (% 19.5) 

ve 500-600 pg/ml (% 13.5) aralıklarında toplanmı,ştı~ lli.ğer 

·bir deyimle vak'aların,,{. 84'ünün 200-600 pg/ml arasında Eı2-
Vitamini seviyelerine sahip olduğu bulundu. 

10-14 yaş grubunda ise B12-Vitamini en sık 400-500 

pg/ml aralığındaydı (% 24). Bunu 300-400 pg/ml (~t 20), 500-

600 pg/ml ( % 20) ve 200-300 pg/ml (% 18) ar&lıkları izli

yordu. Bu yaş grubunda% 82 vak'a 200-600 pg/ml arasında 

Bı 2-Vitamini seviyelerine sahipti. 

Ayrıca, 5-9 ve 10-14 yaş gruplarında farklı iki a~a-

lizin birbiriyle ilişkisini araştırmak içir, bütür: veriler 

ar asında "J:ıi~eer regresyon11 analizleri yapıldı. :Bur..lardar:. 

korelasyonları anl an, lı bul unal.l par aı:etre: er in korelasyor: 

grafikleri çizildi. 

Şekil 15 ve 16'da 5-9 ve 10-14 yaş gruplarında 

B12-Vitamini ile folik asit değerleri arasındaki korelasyon 

grafikleri gösterilmiştir. 

900 • -e • • • • 
..... • • • 
Q • • Cl. 

• • • - • •• • > • • • • t 
N • •• • • m • • • • 

•• •• • • 
• ••• • • rs 0,361 

• • • t = 7,162 
P<0.001 

o 4 e falik G! 
12 16 20 ftaal'ml 

ŞekH-15: 5-9 ,Uf ll'Ubu 8t2 vitamini 1h! folllıc asit degerteri 
arasmdaki lineer regresyon egrisi ve serpiştirme diyagramı. 
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5-9 yaş grubunda, Bı2-Vitamini ile folik asit değer

leri arasında çok önemli bir pozitif korelasyon bulunması

~~ rağme~ (P { 0.001), i0-14 yaş grubundaki korelasyon az 

önemliydi(~ (0,05). 

-,-' Folik asit ve polimorf nüveli lökositlerin ortalama 

lob sayısı (PIU. - LS arasında her iki yaş grubunda çok önem

li bir negatif korelasyon tespit edildi (Şekil 17 ve 18). 

o r=:O, 112 
t:: 1,796 
p(0,05 

Q. 

->. 900 
N -m 

55 • 
• •• 

• 
• 

• 

• 

• • 
i ••• 

•• • • 

• 
• 
• 

• 

• 
• • 

• • • 
• 

• • 
#• 

• • • • 
• • • 
• 
' ' • Folik o~ 

15 20 25 

Şekil-16: 10-1' yaş grubu S,2 vitamini ile Folik asit değerleri 
arosındat<i lineer regresyon e§risi ve serpiştirme diyagramı. 

Eritrosit ve hemoglobin, eritrosit ve hemotokrit 

aralarında da her iki grupte çok önemli bir pozitif korelas

yon bulundu (Şekil 19-22). 

Eritrosit ve MCV değerleri arasında her iki grupta 

negatif korelasyon vardı. Bu ilişki, 5-9 yaş grubunda çok 

(ng/m: 

önemli olmasına rağmen (P < ("\ f',....., ) 
..J • .. _,,..._}...:.. , 10-14 yaş grubunda önem-

sizdi (P) 0.05) (Şekil 23,24). 
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.. . . . ·-., .. , ' 

' • • r-.0.1U.9 r • • • • • t c.16,774 • P<0.001 - • • -• • ., 
• • .. • - • • 

f • • • • • 
• • • • • 

• • • # ortalama 

2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 
PNL-lob 
sayısı 

Şekit-17: 5-9 yaş grut>u folik asid değerleri ile ortalama PNL-lob 
sayısı arasmdaki lineer regresyon e.§risi ve serpiştirme diyagramı. 

e Ti 
r::-0,739 
t = 17,459 
p < 0,001 ' O> 

c 

- 1 .. 
G 

M 

o 
iL 

• • • • 
# • 

• • 
• • • 

4 • • 
• 

• • 
• 

• • • 
• • • • • ortalama 

1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 ::~~!~b 
Şekll-18: 10-14 yaş grubu Follk asit degerleri He ortalama PNL lob sayısı 

arastndaki lineer regresyon e§rlsi ve serpiştirme diyagramı. 
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·• 

• 

• 
4 "L.llt..----------------.r-----.,.------

16
.- Ht> (g/dl 

1l 12 13 14 15 
ŞeKH-19: 5-9 yaş grubu eritrosit ile Hb degerleri orasındaki lineer 

regresyon eğr~si ve serpiştirme diyagramı. 

f': 0,657 
1 = 13,854 • 
p < 0,001 

• 
11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 

Şekil-20: 10-14 yaş grubu eritrosit ile Hb degerteri arasındaki 
lineer regresYon eljrisi ve serpiştirme diyagramı. 
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• 

• 
32 36 40 44 48 

Şekit-21: 5-9 yaş grubu eritrosit ile Hct d~i arassndaki 
lineer regresyon elf'isi w serpiftirme diyagramı. 

• 
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• 

• 

• 

• .. 
• • 

~------------------------MCY (p3) 
84 90 96 102 72 78 

Şekil-23: 5-9 )'Gf grubu eritrosit ile M CV d4!1erleri arasındaki 
lineer regresyon e§risi ve serpiftirme diyagi"amı. 

6 

• 

• 
• 

4 
~ 

76 80 

r=-0,083 
t = 1.321. 
p > o.os 

• • 
• • • • • • • • 

• • 
• 

84 

• • ·-• • • 

• 

• 

• • • 
• • • • • • • • 
• • • 
• • • • • • • • 

• 
MCV (µ31 

88 92 96 
Şekit-24: 10-14 yaf grubu eritrosit ile K:Y de§erleri arastndaki 

lineer regresyon eğrisi •e seri> i şti.rme diyagramı. 
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• 
• • 

• • •• • 
• 

• 
13 • 

r::. 0,700 
t = 19,313 • p < 0,001 

•• • 

ıı. 
-.....-.----------..--~------..-~.--.--.--_...--,._,._,.___,,..._.--,._,._,._._..Hct ( 0/o) 

32 36 40 44 48 
Şekil-25: 5-9 yaş grubu, Hb ile Hct de~erleri arcısındaki 

lineer regresyon eğrisi ve serpiştirme diyagramı. 

~e~oglotin ile be~otokrit ve bemoto~rit 

~ "'" ., · ..., ~sıv da1·-i .,...,..,.,..; .... .; -!"' ko-r 0 ' ~s- 1 or""' a,.. 't-e"" ;.ıet::,.e!~erı c..:a . .: l'\,. _t-' 1.JL·..:.. l.~,.J.. ... - .... ..ı..c::a-J --- .ı.. ı ... 

·· 1 · b 1 d (""' ( r :ı'"'~ \ ( · '·, ~ ?..... '"'ı:: \ ç :J Y. o~: es ı :.;, ..... LJ.::: u ı ~· . ·-· ,_,.:. / .,,. er. ..ı.. l - :::> - .:.:'. - ' J • 

17.5 

• 
15.5 • • 

• 
• 

• 
• 13.5 r:: 0,900 

• t ::; 32,821 
p <. 0,001 

11.5 

52 

""~--,._.--.--~--,._--,._,._ __ ,.._ __ ,.._ __ ~~--------~.----.----~-Hct (0/o) 
32 36 40 44 48 

Şekit~26: 10-14 yaş grubu Hb ile Hct det;erleri arasındaki 
lineer regresyon e§risi ve serpiştirme diyagramı. 

52 
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• 
·• 

• 
• • • •• • • • 1 • •• •• • • • • • ...... • 

40 • • • ... • • • • 
• - • . .. • • 

• • • • • • 
• • • 

l2 
Y>o~~~~---~~~--~~~--~~~~--~~~--MCVIJl~ 
72 78 8' 90 96 102 

Şeki 1-27: 5-9 yai grubu Hct ile MCV deGerleri arasındaki 
lineer regresyon egrisi ve serpiftfnne dlyagnımı .. 

56.5 r = 0,278 
t = 4,604 
p < 0,001 

• 
49 • 

• • • • 
• • • • • 

• • • • • • • • • •• • • • 
41.5 • • • • • • . ., • • 

• 1 1 • 
• • • • • • 

• • 
34 • 

76 80 84 88 92 

• 

96 
Şekil-28: 10-14 yaf grubu Hct lle MCV de§erleri af'asınelaki 

lineer· regresyon •Grisi .,.e serpisti ... e diyqt11mı. 

MCV (~3) 



5- TARTIŞMA 

.Bıı çalı'Şmamızda Erzurum ili merkezinde yaşayan deği-

.,icfik sosyoekonomik seviyelere sahip 5-14 yaş gı:ubundaki çocuk-

1-ara- ait hem normal büyüme ve gelişme ve hem de bazı anemi

lerin teşhis ve ayırıcı tanısında önemli bir kriter olan 

serum folik asit ve B12-Vitaminlerinin normal değerlerini 

çıkarmayı ve hastanemizin rutin biyokimya laboratuvarında 

bu vitaminlerin ölçülmesini rutin uygulamaya koymayı amaçla

dık. Bu münasebetle gerek çalışmaya alınan çocuklardaki muh

temel 'bir anemiyi dışlamak, gerekse serum E12-Vi tamini ve 

folik asit değerleriyle korelasyonlarını araştırmak için 

ayrıca serum albumin ve demiri, kan eritrosit, hemoglobin, 

hemotokrit, ortalama eritrosit hacmi (MCV), eritrosit da~ı-

lım genişliği (RDW) ile polimorf nüveli lökositlerin ortala-

ma lob sayısı tayin edildi. 

Bu kısımda önce kullandığımız metodları sonra da 

bulgularımızı tartışacağız. 

5 1 """'""T'n~·-n- 'r!:' ··nTr.n- ~- +-G+~r· T~ TI'"''"J, • • ;·,,U AL\:...:..i.ı V.Ü ı•i.Li VJJ~J;' • .L.l.: .i..L .h,H 9 '· ~ 

~:;umuneler bölgemiz anaokulları ve ilkokulları~da öğre-

nimini görmekte olan 5-14 yaş grubundaki sağlıklı çocuklardan 

toplandı. Elde edilecek referans değerlerin sağlıklı oln·ası

nı sağlamak için vak'alar değişik sosyo-ekonomik gruplardan 

yani gelişi güzel olarak seçildi. Bütün çocuklar, hasta~e-

:ııiz Pediatri A~rnbili-:;: dalındaki bir araştırma g::Jrevlisi 

doktor tarafından dikkatli bir fizik rruayeneden geçirildi. 

Üst solunum yolu enfeksiyonu gibi bir nedenle antibiyotik 

ve vitamin tedavisi olan çocuklarla, fizik muayenede 
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inspeksiyonla anemik görünüme sahip olan çocuklardan kan 

alınmadı .. Ayrıca bazı kan parametreleri (Serum demir gibi) 

diu:rnal ~i tmden etkilendiğinden dolayı tüm numuneler sabah 
..:ıtE: - : ~ .• -'...: .• ~ · • .. 

~-~m- -saatlerde (saat - 9.00-11.DO arası) toplandı (49). 

naha önce yapılan çalışmalarda çeşitli dokularda, 

eritrosit içinde ve seru~da serum B12 ve folik asit vitamin

leri ölçülmifştür (27,41,50-53). Biz rutinde - daha kolay el-
e 

de edilmesini gözönüne alarak serumu materyel olarak seçtik. 

Serumlar ayrıldıktan sonra direkt gün ışığına maruz 

-bırakılmadan süratle derin dondurucuya (..:20 °c) konuldu ve 

çalışma yapılıncaya kadar iki aylık süreyi geçmemek üzere 

muhafaza edildi. Çünkü kobalamin ışığa lrnrşı duyarlı bir 

vitamindir (51). Ayrıca, serumlara folik asit aktivitesini 

korumak amacıyla -20 °c de dondurulmadan önce 2 mg/nı l askor

bik asit ilave edildi. Çünkü, askorbik asit ilave edilmeksi

zin -20 °c de dondurulan serum~arda folik asit aktivitesi 

?; 20 ile ~~ 80 arasında düşmektedir (53). Askorbik asit J:en

disi aksi tle:ı.erek folik asi ti:::ı oksitlenmesini önler. Voogd 

ve ark. (49) askorbik asit ilavesinde~ sonra -20 °s de sak-

lanan serumlarda 1 yıl sonre. ~·~ 11, 2 yıl som~a ise 5~ 32 ora-

:unda folik asit akti vitesi 0ıin düştl.iğl.inli bildirmektedirler. 

Dolayısıyla çalışmamızda folik asit seviyeleriLde dondurucu

da bekletilmeye bağlı bir azalrra sözkonusu değildir. 

Çalışmamızda seru~ folik asit ve B12-Vitarrini tayini 

için radyoi:nmunoassay metodu kullanıldı. Radyoimmunoassc;y 
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ö~üm metodları geliştirilmeden önce. vitamin B12 ve folat 

'.tayinleri daha fazla zaman alan ve daha az hassas olan mik-

2!ol>iyolojik metodlar.la yapılıyordu (54,55) .. halbuki özellik-
1. ..... -.• -:,.. . ,,__. ..-

. l.e m~g2loblastik aneminin .. ay;ı,.rıcı_ tanısında güvenilir bir. 

:Bı 2-Vitamini ölçümü son derece önemlidir (51). Mikrobiyolo

jik çalışmaların esası "bazı mikroorganizmaların büyüme ·fak

törü olarak Bı 2-Vi tamini ve folik asit kullanmasın na dayanır. 

Mevcut B12-Vi ta~ini ve folik asit miktarı ile orantılı ola

rak üreyen bakterilerden indirekt yolla ortamdaki B,~-Vita-
.ı...!'.. 

mini ve folik asit rriktarı hesaplanmaktadır. Bu amaçla da 

B12-Vi tarni::ıi için başta lactobacillus leicbrr:annii olmak üze

re Euglana gracilis ve Ochromonas malhamensis gibi organiz-

malar, folik asit içinse Lactobacillus casei bakterisi genel

likle kullanılmaktadır (53,56,57). Çeşitli ~iktarlardaki 

::r,. 2-Vitamini ve folik asit standartları ile çalışılarak bir 

standart eğri çizilmekte ve sonuçlar bu eğriden değerlendi

rilmektedir. Bakteriyel büyüme, genellikle turbidimetrik 

ıretod kullanılmaktadır. f"likrobiyolojik çalışmaların bazı 

dezavantajları vardır (51): 

1- Serur:oda yüksek folik asit mevcudiyeti çalışr::ayı 

inhibe etmektedir. 

2- S~nsi ti vitesi düşüktUr. 

3- Standa!dizasyonu güçtür. 

4- Çalışma için steril şartlar gerekmektedir ; ayrıca 

antibiyotik ihtiva eden serurr:lar için bu metod gü

venli olarak kullanılamaz. 
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Bı2-Vitamini ve folik asit tayini yüksek performans-

1ı likid kromatografisi (HPLC) ile de yapılmaktadır. HPLC 

. ~le fı,2-Vitamini tayini hızlı. güveniliı: ve verimli biı: me-
.. ... . 

toddu:r (58)'"' Ancak fakül temizde HPLQ olmadığı için biz bu 

metodu tercih edemedik. Ayrıca HPLC rutin kullanım için 

pratik değildir (58, 59). 

Çalışmamızda solid faz no-boil dualcount :radyoimmu

noassay tekniği (Diagnostic Products Corporation, cat 1'7o : 

KDSP 2 : USA) ile Bı 2-Vitarnini ve folik asit ölçürrleri yapıl

dı. Radyoimmunoassay (RIA) metodu gerek doğruluk ve tassaslık 

ve gerekse hızlılık, basitlik ve rutine uygulanabilirlik 

bakımlarından mikrobiyolojik metodlardan daha üstün olduğu 

içi!1 çoğu laboratuvarlarda tercih edilrr:ektedir (46,58). Ru-

tin klinik isteklerde B, r;- 1ti tarrini ve folik asit genellikle 
.... L. 

birlikte istenmektedir. Bizim çalışmamızda folik asit ve 

B12-Vitaminlerini~ aynı deney ortamında I-125-ile Co-57 nin 

ikili sayımı (dualcount) yapıldığından dolayı ikisinin ara-

sındaki ilişkiyi gösterme açısından deney batası en aza 

indirilmiştir. Diğer taraftan bu metodla zamandau,kullanılan 

reaktif ve seru~dan tasarruf edilmiştir. Bütün bunlar meto-

dumuzun üstünlüğünü gösterrrektedir. 



?.2. BULGULARLA İLGİLİ !rARTIŞMA 

Çalışmamızda '5-14 yaşları arasındaki 348 sağlıklı 

;~l)~ukta Eı2-vıtamini ·'Ve f'olik asit seviyeleri ölçiiildü ve böl

gemize ait ~eferans değerler belirlendi : 13ı 2-Vitamini ve fo

lik asit referans değerleri sırasıyla 200-955 pg/ml ve 1~9-

22 ng/~l olarak belirlendi. Çeşitli araştırmacıların deği

şik yaş gruplarında belirledikleri B12 ve Folat değerleri 

bizim bulgularımızle karşılaştırmak amacıyla Tablo VII de 

gösterilmiştir. iier ne kadar karşılaştırmak için böyle bir 

tablo verildiyse de 112-Vi tamir:i ve folik asit refera~1s 

değerleri yaşanılan bölgeye, beslenme şartlarına ve kulla

nılan ~etoda göre laboratuvardan laboratuvara farklılık 

göstermektedir (60). Bu yüzden her bir laboratuvar kendi 

bölgesindeki referans değerleri çıkarmalıdır. Rutine koy

mayı plandığımız B12-Vitamini ve folik asit para~etreleri

nin referans de~erlerini çıkarmamız bölge~iz açısı~da~ ya-

r arlı · ::ıl,.,.;uştı..:.r. 

Diğer taraftan bu:guları!:)ıza göre ı:: 12-Vi tarri!'li ve 

folik asit değerleri 5-9 ve 10-14 yaş grupları~da her iki 

cins arasında istatistiksel yönden önemli bir farklılık 

gcstermiyordu (P ) 0.85). Bu :yüzden refera'.'lE değerlerinin 

veril~esinde cinsiyet farkının g~zetilTesinin gerek~edi~i 

kanaatine varıldı. iiabes ~. (41),za~ani V. ve arkadaşları

nın (52) sırasıyla folik asit ve :Bı 2-Vita:nini konusur.daki 

bulguları da bur.u desteklemektedir. 
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~ablo VII : Çeşitli araştırmacıların değişik yaş grupla-rın

da beliile~kleri 11ı2 ve rolik asit değerleri 

ile bizim bu1gularımız 

Literatür Yaş Grubu n B-12 Vit. Folik asit-
~Ef/m12 tn~/m12 

Habes M, Pietrzik K (50) 0-2 370 120-800 2~4-57,6 

Habes }\" ., Pietrzik K (50) 5-9 60 235-1350 2,4-15,1 
.:J:0-14 70 204-1071 2,4- 9,5 

Habes ft ., Pietrzik K (41) 5-9 72 1,9-14,5 
10-14 78 2.,2-10,7 

Liu ve Sullivan (10) 11-15 104-1364 
Carmel R. (36) 18 185-738 
Bola ve ark. ( 61) 12-17 240 280-1400 2,5-15 
Zam ani (52) 1-18 40 200-1250 
Bizim çalışmamız 5-9 195 200-880 ı, 9-19 

10-14 153 200-955 2 -22 

Şekil 13'de bahsedilen folik asitin belli değerler 

ar asındaki % dağılım sütu:r. grafiğine be~zer olar ak liabes rr. 

(41) 5-9 yaş grubunda 4 ~g/ml'nin altındaki folik asit değer-

lerinin ~~ 15 oranında (cizirr bulgur::uz ;.' 22), 10-14 :;aş gru-

bunda ~~ 27. 3 oranında (bizim bulgumuz% 14) olduğunu rapor 

etrr:işlerdir. Serum folat1 diyetle yakından al2kalı olduğun

dan dolayı (4,61), bizim sonuçlarırr.ızda d~şük folat seviye-

lerinin daha çok oluşu bölgesel kış şartları~dar dolayı 

folatça zengi~ gıdaların az tüketil~esine bağlı olabilir. 



Çalışmamızda her iki yaş grubunda kızlar erkeklere 

göre daha yliksek ~olik asit ve daha dlişük :Bı2-Vitamini 

seviyeleı:ine sahi:pti. Bu sonuç Robert HC- 60) ve arkadaş-
·~· __ , . ,,. . . , 

larınınkisine uymaktadır. Habes M Pietrzik K (50) de kızla,r

da daha .düşük Bı 2-Vitamini t~spit etmişlerdir. Bola ve arka

daşlarının (61)sonuçlarına göre ise hem folik asit hem de 

Bı2-Vitamini kızlarda daha yüksek bulunmuştur. Bu durum, 

değişik bölgelerdeki değişik beslenme şekillerine bağlı ola

bileceği gibi, çalışmaların yapıldığı farklı mevsim periyod

larına bağlı olabilir. Özellikle 10-14 yaş grubunda puberte-

den dolayı kızların daha fazle. metabolik ihtiyacına bağlı 

olarak depolardan plazmaya daha hızlı folat transferi söz 

konusudur (61). :3unde.n dol2yı kızlar erkeklerden daha yüksek 

a~cak istatistiksel yör.den a '.üarr.lı olnwya:--~ (P ) 0.05) folc::t 

seviyelerine sahip olabilirler. Lyrıca menarşa bağlı olarak 

önemli bir folat deposu olan eritrosit kaybı aradaki bu far

kın anlamlı olmamasını izah edebilir. 

Bola ve arkadaşları{61) kızlarda büyü~e olayının 

daha erken başlamasındar. dolayı daha çok folik asite ihtiyaç 

olduğunu, bunun için de bilhassa eritrosit içi folat metabo

lizmasında kobalamin (B12-Vitamini) kullanıldığını belirt~iş

le:rdir. :Bu da kızlarda tesbit ettiğimiz daha düşük serum 

B12-Vitamini seviyesini açıklayabilir. 

Büyük yaş grubunda hem serum E12-Vitamini hem de se

rum folik asit seviyelerinin daha yüksek olduğunu tespit 

ettik (sırasıyla P ) 0.05 ve P < 0.001). 
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3u durum artan ~etabolik ihtiyacdan dolayı 3,?-Vita-
"- <--

~~ü"'.linin artma endojen sentezine (4, 11, 61) ve bu yaş grubun-

dak~ çocukların daha iyi beslenme durumuna bağlı olabilir. 

ÇUnkü beslenme duruxunun göstergesi olarak aldığımız serum 

albu~ini 10-14 yaş grubunda (4,7 % 0,5 5/dl), 5-9 yaş grubu

~a göre (4,5 ~ C.6 g/dl) yüksekti. 

Çalış~arnızda ~12-Vitamini ile folik asit değerleri 

arası~da 5-9 yaş grubunda zayıf ama çok önemli bir pozitif 

korelasyon bulu'.'ldu ( r : O, 367, t : 5, 8, P < O ,001). 10-14 

yaş grubu~daki poziti! korelasyon ise istatistiksel yönden 

önemsizdi (r = 0,112, t ~ 1,38 ? ) 0.05). ~ola ve arkadaş

ları (61) yaş grublarına ayırmaksızın 5 il~ 14 yaşları ara-

sındaki sağlı"<dı çocu1.{larda yaptıklara ıı::::..ıneer regresyon" 

analizinde 312-Vi tamini ile folik asit seviyeleri arası~da 

öneuli bir pozitif korelasyon bulmuşlardır (r = 0,34, P< 

O.Ol). 3u da bizim sonuçlarımızla uyumlu olarak kabul edi-

lebilir. Serum B12-Vitamin ile serum folik asiti arasında 

literatürde yapılmış başka bir korelasyon analizine rastlama-

dık. Bola ve arkadaşları serum kobalamini ile serum folatı 

arasındaki bu pozitif korelasyonun sebebinin henüz açıkla-

namadığını belirtmişlerdir. 

Seru.~ vitamin B12 , folat ve demir arasındaki metabolik 

ilişkiden dolayı (11,29,33,42,49) çalışmamıza serum demiri 

de ilave edildi. Falat ve B12-Vitaminlerindeki artışlaı:a 

karşın serum demiri 10-14 yaş grubunda daha düşük bulundu 

(P )'0.05). Bu, büyük yaş gı:ubundaki kızların adet kanamala

rına bağlı olarak beklenen bir durumdur. 



Çocuklarda ~elik asit ve_ Bı_ 2-Vitaminine ait referans 

,değerlerinin güvenilir olması için seçilen numunelerin her 

sosyal tabakadan olması ve folik asit ile B:ı 2-Vitamininin 

yanısıra serum albumini, serum demiri ve :ferritini~ MCV 

(ortalama eritrosit hacmi), hemoglobin, hemotokxit ve orta

lama PNL lob sayısı gibi bazı biyokimyasal ve hematolojik 

analizlerin yapılması gerekmektedir (39,41,48,49). Eu amaç

la Zamanı ve arkadaşları (52) muhtemel bir anemiyi ekarte 

etmek için hematolojik para~etre olarak sadece 10 g/dl üs

tündeki hemoglobi~ seviyelerini alrrışlardır. Robert ~. C. 

ve ark. (60), hecoglobin, ortalama PKL lob sayısı, MCV; 

bola ve arkadaşları (61) sadece hemotokrit; Eages V ve 

Pietrzik K (58) ise ortalama P:~L lob sayısı ile serum 

ferriti ~ini ~lçrrlişlerdir. Biz bu arraçla hematolojik para-

metreleriu sayısını daha ge~iş tutarak önceki araştırmacıla-

rınkine il~veten serurr: albumini, eritrosit, eritrosit 

dağılım genişliğini (P..DW) de ölçerek ı12-Vi tami ni ve folik 

asit ile bu hematolojik parametreler arasındaki korelasyon 

analizlerini yaptık. 

Jrtalama eritrosit sayısı, herrcglobin, hemotokrit 

MCV, RJJ,·.1 ve ortala:ra p-rı lob sayıs1•1e t·2kılarak ça:ış:ra-

~ıza seçile~ çocukların sağlıklı olduk~arına karar veril-

di. 

Ortalama eritrosit sayısı, hemoglobin, hemotokrit 

ve MCV seviyeleri 10-14 yaş grubu~da 5-9 yaş grubundan 

daha yüksek olmakla birlikte aralarındaki fark istatistiksel 
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yönden anlamlı de~ildi {.P 1)~05). J3u durum~ büyük yaşlaı:

da artan kas kitlesine bağlı olabilir ( 62). 

Ortalama RDW ve · .PNL lob sayıları ise 10-14 yaş 
· . · ;.~;.,;.._;_,:~.~- ., ,. -
.grubunda f'olik asidin tersine daha dtişilktü. Özellikle Bı2-
Vi tamini eksikliğine ballı megaloblastik anemilerde ortala

ma eri tı:osi t hacmi (MCV) genellikle artmakla beraber, % 20 

olgu da normal ya da düşük olabilmektedir (34). Besman ve 

arkadaşları (63,64) Warsen ve arkadaşları (65) anemilerin 

yeniden sınıflamasına ait anizositozun kantitatif ifadesi 

olan RD\1'r .. ir:ı nutrisyonel a~emilerde MCV'ye göre daha hassas 

bir gösterge olduğunu ve bu tt.:r a!'ler.ıilerin erke~ dönemle-

rinde ylikselen RD~ nin erken tanıyı sağladığını bildirmiş

lerdir. Bu itibarlc çalış~amıza alinan çocukların hemoglo

bin seviyelerini~ 11 g/dL, MCV değerlerinin 76-100 u 3 ara-

sında ve RD\'1. değerlerinin 14 ün al tında olmasına özen gös-

terildi. MCV ve RDıi nir: yüksek ve hemoglobin seviyelerinin 

düşük olduğu olgular çalışma dışında tutuldu. 

Habes E. ve Pietr zik K. ( 41) serum fol atının 4 ng/ml 

altındaki sağlıklı çocukların ortalama 3,5'luk bir P:zı 1 o'.: 

sayısına sahip olduğunu yayır.:"lannş"l.ardır. Aynı araştırrrıacı-

lar seru:r folatı ile ortalama P'·a lob sayısı arasında çok 

öne,nli bir negatif korelasyon bulrrıuşlardır (P ( O .001). 

Bizin: çalışmamızda da serurr. folatı ile ortalama F'~L lob 

sayısı arasında kuvvetli bir negatif korelasyon tespit edil-

n:iştir 5-9 yaş grubundc: r: - O, 648, P < O, 001; 10-14 yaş 

grubunda r: -0,739, P(0,001. B12-Vitamini ile ortalarra ~"L lob 
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sayısı arasında ise zayıf ama çok önemli bir negatif kore-

lasyon mevcuttu : 5-9 yaş grubu için r = -0.208, 10-14 yaş 

··"·:.grubu için r = -0.203 ; P < o.ooı. Robert B.c. ve arkadaşla
.. :t~~~6:~~:·."~:-~:"-:". 
3::~~" .... ~:(6:0.) .folat eksikllğinin en erken b.elirti.sirii.n "hiperseg-

mentasyonn (Yükselmiş PI\1 lob sayısı) olduğunu bildirmekte

dirler. Habes E ve Pietrzik K. ( 37 ,41) sadece serum fol atı-

:::ı ölçerek .:'olik asit yetmezliği tanısır:.ı }~oyTar:ır: hatalı 

olacağını yayınlamışlardır. Çalışmamızdan çıkan sonuçlar da 

folik asit yet~ezli~i tanıs1~1 koymak için folik asite ila-

veten ortalama Y~L lob sayısı -::ın da değerle11dirilrrıesini des-

teklemektedir. 



6- SONUÇ 

348 (19l'i erkek) sağlıklı çocukta yapmış olduğumuz 

._·, ~·~r]işnra:da şu sonuçları:;ı, , va-ı:ıldı : _ 
~ı·-,. ··:.., :: . .W ~ -1 . · .:. ·.· · .. . , 

ı- Bölgemizde yaşayan 5-9 ve 10-14 yaş gruplarına 

ait B12-Vitamini referans değerleri sırasıyla 200-800 pg/ml 

(ortalama 419 : 1 70 pg/ml) ve 200-955 pg/n1l ( ortalar:-!a 445 ::ı: 

164 pg/ml) olarak beli rlenr.ciştir. 

2- 5-9 ve 10-14 yaş gruplarına ait fo:ik asit refera~s 

değerleri ise sırasıyla 1,9-19 ng/ml (ortalan:a 9,~5 ~ 4.65 

ng/ml) ve 2-22 ng/~l (ortalama 11,6 ~ 5.45 ~g/~l) olarak 

"belirl enrni ştir. 

3- B12-Vitamini ve folik asit değerleri 1C-l4 yaş 

gr~bu~ dc: 5-S yafi grubun.o c · . ..:y '"-
O'""• '- l.:u artışın 

istatistiksel y~nde~ E12 için öne~li clrr adı~ı ha:de (F) G.05), 

folat için oldukça öneırli olduğu tesbi t edildi (P < G.801). 

4- SeruT. folatı kızlarda, serum ~~~-Vitamin~ seviye-
... c... 

leri ise erkeklerde daha :'.ı7Üksek bulurme.sı'.1a rağmen, cins-

ler arasındaki tu farklar istatistiksel y~nde~ öne~sizdi 

(P ) 0.05). 

5- }'olik asit ve ortalama E~L lob sayısı arasır;da 

kuvvetli ve çok önemli 5-9 yaş için r = -0,648, 10-14 yaş 

gçin r = -0,739, P ( 0.001 ; B12-Vitarrini ve ortala~a Pfl 

lob sayısı arası~da zayıf arn2 çok önemli bir pozitif kore-

lasyon tespit edildi (5-9 yaş grubu için r = -0.208, 10-14 

yaş için r = -O. 203; P < O. 001). Eu yüzder: yalr.ızca serurr: 

folatı ile folik asit eksikliği tanısı koy~ak yeterli değil

dir; Olguların aynı zamanda ortalama Pl\L lob sayısını da 

belirlemek gerekir. 



6- Serum demiı:i~ serum albumini, hemoglobin_. eritro

sit hemotokrit., MCV,, ımil~ ortalama Pl\~ lob sayıları yönün

... ·. ~en yaş gruplarJ; arasında önemli bir fark yoktu (P / 0 .. 05). 
, . ·..:.~ . ~z..-ç~,'.,.;,r;, ;: ,.._.~-ı,;_ '. •· • -'' 

7- :Belirlenen bütün bu labqratuvar ·referans değerle

rinin, adı geçen testlerin sonuçlarının yorumlanmasında 

öne~li derecede yardımcı olabileceği kanaatindeyiz. 



7- ÖZET 

Çalışmamız., E:rzurum ili me:rkezinde yaşayan çeşitli 

·.-<~se-konomik seviye:t.e:r.e sahip, yaşları 5 ıila .14 arasında 
'•i· 

··J.:'·d~jl~en''t'cimame~ sa~lık.lı 348. '(191 'i-·erkek, 1-57' si kız) 

çocuk üzerinde, bölgemize ait serum B12-Vitamini ve folik a 

asit referans değerlerini çıkarmak ve bu testleri rutine 

koymak amacıyla yapıldı. Çocuklar 5-9 yaş ve 10-14 yaş gru

bu olmak üzere iki griba ayrıldı. 

5-9 ve 10-14 yaş gruplarına ait seru.ıI Zı 2- Vitamini 

referans değeı:leri sırasıyla 200-800 pg/ır:l ( oı:tala:1:2 

41S ~ 170 pg/~:·;l) ve 200-955 pg/rü (oı:ta:.a::-.a 44~5 :ı: -:'..64 pb/rr:l) 

olarak; serurr foli.1-\ asit refere,r.:.s değeı:leri a.y-::ı gı:nplar 

"ç;r. sır""sı"'ı~., c '"· r:~/~·' 1 ~r+a1~,..,.,~ o .,5 "'- / 6ı::: -r:rlrrl 1 
~ ..ı.. - u ;.," c. .... ,_,-.ı..::;· -ö l.1 • ..i. \V v -Cu.iC .:;.ol. ;ı; '-r-. ,.,..· ·ol·-·..&..J 

ve 2-22 ~g/ml (ortalar.:ıa ı:.,6 :ı: 5,45 !ıg/rr::) olarak ·:::-u2ur.:.muş-

tur. 

Serum folatı kızlarda, serum .D12-Vi tarr:i~.: ise erke}\

lel:de daha yüksek bulurıILakla 1::irlikte, cinsler arası!'lda1ü 

fark istatistiksel yt~den önemsizdi (F) 0.05). 

J_yrıca, serurr: folik asi ti ile ortalar:: polimorf r.üveli 

l~kosit lot sayısı arasında çok önemli tir negatif korelas-

yon tespit edildi (5-9 yaş grubu için r = - C,648, 10-14 

yaş grubu için r = - 0,739, P ( 0.001). 
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