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G I R I S 

Vilcut hilcreleri tarafından yapılamayan, organizmanın 

saglığı için elzem olan çok az miktarları bile etkili olmakla 

beraber, eksik alınmaları halinde önemli hastalıklar meydana 

getirebilen maddelere bilindigi gibi vitamin adı verilmekte

dir(26,~4), 

1911 1 de biramayası ve pirinç kabuklarından bir etkili 

madde izole edilmiştir. Bu maddeye vitamin ismi verilmiştir. 

Böylece vitamin dünyasında geniş ufuklar açılmıştır(ll,34). 

Vitaminler yağda eriyenler ve suda eriyenler olmak 

üzere ikiye ayrılırlai, B kompleks vitaminleri, H ve PP vita

minleri suda; A.K.D.E,F. vitaminleri ise yağda erirler, Vita

minler sentetik olarak da bütün özelliklerini ihtiva edecek 

şekilde yapılabilmektedirler(34). 

AAızda meydana gelen .çeşitli illserasyonlar ve aft6z 

stomatitlerin tedavilerinde vitaminlerin etkili olup ·olmadığı 

bugüne kadar yeterince araştırılamamıştır. 
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Bu sebepten, bu çalışmamızda biz recurrent aftöz sto

matitli ~e kronik marginal gingivitiali hastalarda organizma 

için gerekli vitaminlerden biri olan n 12 vitamininin etkisini 

incelemek istedik. Yine n
12 

vitamininden yoksun gıda ile bes

lenen ve özel surette yetiştirilen sıçanlarda n12 vitamini 
. . 

yilkleınesi yaparak agızda meydana getirilen kesik ve ezik ya

ralarının iyileşmesinde bu vitaminin rolilnü meydana çıkarmaya 

çalıştık • 

. n
12 

vitamini tabiatta,, toprakta, suda, yağda, barsak 

veya midede gelişen bakteri ve _mikroorganizmalarda bulunabi

lir. insan diyetinde n
12 

vitamini ihtiva eden gıdalar özel

likle karaciğer, deniz mahsulleri, et, si.it, yumurta gibi h~y

vansal menşeilidirler. Vitamin B12 sadece muayyen mikroorga

nizmalar tarafından sentez edilmektedir. Bu sebepten vitamin

ler arasında özel bir yeri vardır(lS,23,24,33,49,58). 

Rickes ve ark.ları(41) 1948'de karaciAer ekstreleri 

ile yapmış oldukları bir çalışmada karaciğerden Lactobacillus 

lactis 1 in üremesine etkin olan kristalize bir bileşik izole 

etmişlerdir. Bu bileşiAe vitamin B_12 ismini vermişlerdir. 

Shorb(46) 1948'de, Lactobacillus lactis Dorner tara

fından meydana getirilen (LLD) faktörünü bulmuştur. Bu faktö

rün pernisiyöz anemi tedavisinde kullanılan karaciğer ekstre

lerine eşit değerde olduğunu göstermiştir. 

~est(S6) 1948'de, kristalize vitamin B
12 

nin pernisi-
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yüz aneminin tedavisindeki rolilnil araştırmıştır. 

Kobalamin genellikle dört farklı şekilde bulunmakta

dır. MolekUl siyanid grubu ihtiva ettiğinde siyanokobalamin, 

vitamin n
12 

olarak isimlendirilir(23,3~,58). Vitamin B12 iki 

bilyilk parçadan oluşur. Nilkleotid kısmı ve porfirin' zincirini 

hatırlatan strüktilr(23). Molekülde, kobalt ihtiva eden porfi

rin halkasına dDrt indirgenmiş pir~l çekirdeği bağlanmış

tır(23,39,58). Nilkleotid kısmı ise 5,6 diIDetil benzimidazol 

bazından oluşur ve D-l-amino-2-propanol aracılıgı ile molekU

liln diğer kısmına'bağlanır(l) . 

. Molekül ağırlıgı 1355 1 dir. Siyanokobalamin molekül 

formülü c
63 

H
88 

0
14 

N
14 

P Co'dır. İhtiva ettigi kobalttan 

dolayı rengi kırmızıdır. Amorf veya k~istalize şekilde bulu

nur(!, 18,26,39). Molekül S-deoksi adenozil ihtiva ederse, ko

enzim B12 adını alır(l). 

Kobalaminin diger şekilleri hidroksikobalamin, nitrit

rokobalamin, tiosiyanokobalamindir. Alkolde erir, kloroform 

ve eterde erimez. Siyanokobalamin nötral suda stabildir. Bu 

solüsyon 120°c da 20 dakika otoklava edilir. Vitamin B12 al

kalin solüsyonda yavaş, asit solilsyonda kuvvetli inaktive 

olur. Tiamin veya niacin amid ihtiva eden solüsyonlarda sta-

bil degildir(l,39), 

Son zamanlarda tUtiln dumanından siyanid elde edilmesi

nin n 12 vitamini metabolizmasında bir karışıklıga yol açıp 

açmıyaca~ına ve gerektiğinde siyanidin deokside edilip edil-
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meyeceBine dair geniş araştırmalar yapılmaktadır(31). 

Parenteral yoldan verilen vitamin n
12 

kolaylıkla dola

şıma karışır. Vitamin n
12 

karaciger ekstresinde aktif anti

anemik cevherdir. Midede bulunan intrensik faktör diyetteki

vitamin B
12 

ye bağlanır ve vitaminin kUçUk bir miktarı ileuma 

taşınır. Mikrovillilerdeki reseptörlere ba&lanır ve mukoza 

hilcrelerinin içine bırakılır. KUçUk bir vitamin B12 oral dozu 

bir saat sonra kanda görillebilir(l,25,39), 

Castle(14) l933 1 de, mide blllisasındaki intrcnsik fak

törün normal fonksiyonunu gıdadaki bir ekstrensik faktörle 

birleşerek spesifik hemopoetik etkiyi meydana getirdiğini 

göstermiştir. Tek başına ne insan mide özsuyu 1 ne de sığır 

eti pernisiyöz anemide gözle görülür hematolojik bir etkiyi 

meydana getirememişlerdir. Normal insan mide öz suyu ile re

aksiyona giren bu ekstrensik faktörün vitamin B
2 

olabileceği

ni a~aştırıcı ileri sürmüştür. 

Unglaub ve ark.ları(52) 1954'de, yaptıkları bir çalış

mada oral ve parenteral uygulamayı takiben serum ve idrardaki 

vitamin B
12 

yi araştırmışlardır. Vitamin B12 nin ağızdan uy

gulamasının serumda 500 µg veya daha fazla doz seviyesinde 

olmadıkça değişiklik göstermediğini ileri sürmüşlerdir. 

Yine, Unglaub ve ark. ları(53) 1958'de ıse, normal ve 

megaloblastik anemili ve diabetes mellitus'lu kişilerde pa

renteral uygulama ile vitamin B12 ylıklemesini incelemişler-
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dir. Serumdaki serbest ve bağlı vitamin B12 nin konsantras

yonlarını ve idrarla atılımını tayin etmişlerdir. Anemili 

hastalarda vitamin e
12 

nin idrarla atılımının normal ve dia

betik kişilerden daha dilşük oldugu görillmilştür. Bu inceleme

ler vit~min e 12 ile birleşen protein faktörüniln ya da intren

·sik -faktör gibi herhangi bir maddenin serumda az bulunması 

halinde vitaminin serum proteini ile birleşmesinin arttığını 

göstermişlerdir. 

Booth ve Mollin(lO) 1959'da, insan ince barsağında vi

tamin B
12 

nin emilim yerinin tesbiti için Co 56 ile işaretli 

vitamin B
12 

kullanar~k bir çalışma yapmışlardır, İnsanda vi

tamin B
12 

nin emilim yerinin ileum ·olduğunu güstermişler ve 

bu kısımda spesifik bir vitamin B
12 

reseptör mekanizması bu

lunabileceBini ileri sUrmUş lerdir, 

Mallinson ve Merivale(37) 1973'de, ınce barsağının bir 

kısmı dışında hepsinin alındığı bir vakada n 12 vitamini ve 

yağda eriyen diğer vitaminlerin emilmesindeki aksaklıkları 

rapor etmişlerdir. Diyetle alınan n
12 

vitamini miktarı çok 

düşük oldugundan pernisiyöz aneminin ortaya çıkmaması için 

mutlaka intrensik faktöre ihtiyaç vardır(l,23). 1ntrensik 

faktör insan midesinden yüksek miktarda elde edilebilir(lB). 

Vitamin B12 protein metabolizmasında etkili rol oynar

sa da, bütün protein sentezlerinde kesin etkili değildir. 

İntrensik faktörle kombine edilen vitamin B
12 

ileumdan trans

fer olur ve kan tarafından absorbe edilir(39). 
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llaker ve ark.ları(3) 1956 1 da, 50 µg vitamin n
12 

yi i.m. 

vererek normal kişilerin ve hastaların idrarındaki vitamin 

n 12 ye Ochromonaa malhamensis, Euglena gracilis ve Lactoba

cillus leichmanni'nin etkisini araştırmışlardır. 

Hutner ve ark.ları(30) 1956'da, vücut sıvılarındaki 

vitamin n12 yi Euglena gracilis'in bacillaris ve z tilrü ile 

şeker ihtiva eden bir hasal vasatta araştırmışlardır. 

Baker ve ark.ları(4) 1959'da, Lactobacilllls casei ile 

serumdaki folik asit a"ktivitesini mikrobiyolojik bir metodla 

araştırmışlardır. 

Parenteral uygulamadan sonra çoğalan vitaminin fazlası 

idrarda görülür, Bu vitaminin absorpsiyonu ve itrahı hakkında 

öğrenilen bilgilerin çoğu Co 60 ile işaretlenmiş, siyanokoba

laminin elde edilmesi neticesidir(23,26). 

Vitamin B
12 

nin yüksek konsantrasyondaki kısmı serbest 

olarak dolaşımdadır ve glomeruler filtrasyonla itrah edilir. 

Batı ülkelerinde gil~lük ortalama diyet 5-30 µg vitamin B
12 

ihtiva eder, Bunun 1-14 µg'mı intrensik faktör mekanizması 

ile absorbe edilir, '250 µµg dan daha azı idrarda görülür, Ab

sorbe edilmeyen kalan kısmı feçesi:e ortaya çıkar. Vitamin vü

cut dokularının dışına geniş şekilde yayılır. Ortalama bütün 

vücuttaki miktarı takriben 1 mg 1 ı karaciğerde olmak üzere 4 

mg'dır. Böbrek ve adrenaller yüksek vitamin B
12 

seviyesine 

haizdirler. Vitamin B12 nin aktif enterohepatik bir sirkülas

yonu vardır(l8). 



7 

Normal olarak hilcre çoğalması gösteren her dokunun mut

laka vitamin n
12 

ye ihtiyacı vardır. Sinir sisteminde miyelin 

kılıfının oluşumu vitamin n12 eksikliğinde tam olmaz(l). 

Vitamin B
12 

nükleik asit sentezinde bir koenzim olarak 

hareket eder. Alyuvar tcşekkillU ve sinir sistcminih normal 

fonksiyonu ·için lilzumludur(23,33). 

Vitamin B12 nin hemopoetik sistem Uzerine etkisinin 

araştırılması esnasında pernisiyöz aneminin tedavisinde 1 µg

lik günlilk p·ar.enteral dozun yeterli oldugu göri.llmUştUr(B). 

Eritrosit sayısında normal alt hudut 4,2 milyon Erit/mm3 ola

rak kabul edilmektedir(6). 

Anemi dolaşım kanındaki eritrosit sayısının anormal 

azalması Hb ve kana geçen bagı~ eritrositlerin kantitesindeki 

azalma ile meydana gelen bir hastalıktır(34,45), 

Çeşitli anemi tipleri vardır. Bunlardan biri olan Ad

dison'un pernisiyöz anemisi intrensik faktör eksikliğine se

bep olan mide mukomembi:'an atrofisi ve bunun neticesinde vita

min B
12 

nin absorbe edilememesi sonucunda meydana gelir(25, 

41,45), 

Megaloblastik anemi ise folik asit veya vitamin n
12 

nin veya her ikisinin eksik·alınması sebebi ile gelişim ha

lindeki bebeklerde ve gebelikte meydana gelen bir anemi şek

lidir. Gebelerin% l-2 1 sinin son tr~mesterinde görülen mega

loblastik anemi gebelik pernisiyöz anemisi olarak bilinir(lB, 

2 5) • 
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~itumin B12 ve folik asit ekeikliginde kemik iliginde 

ve kanda birbirine benzeyen eritroblast ve eritrosit değişik

likleri olmaktadır. Bu eksiklik nedeni ile kemik iliğinde 

eritroblastların çekirdeklerinin olgunlaşması ve hücrenin bö

lünmesi gecikmekte, sitoplazma gelişimine devam ettiginden 

hücre bilyUmektedir. Megaloblast adını alan bu eritroblastlnr 

normalden bilyilk olup, çekirdegin kromatin yapısı normal erit

roblastınkinJ göre daha gevşek ve çok daha ince retikUler gö

rünümdedir. Megaloblastların bölünmeleri yetersiz olduğundan, 

eritrosit yapımı azalmaktadır. Megaloblastlardan oluşan erit

rositler büyük olduğu için makrositer bir anemi meydana ge-

lir(/), 

Vitamin B12 ve folik asit yetersizliğin~n asıl etkile

ri kandadır. Sinir sistemi bulguları vitamin B12 yetersizli~i 

ile de meydana gelir. Kiinik olarak anemi solgunluk, yo.rgun

luk, halsizlik, kilo kaybı, baş a~rısı, dispne ve çarpıntı 

. 
ile ortaya çıkar. Gastrointestinal semptomlar genellikle 

mevcut·tur, Mukoza attofisi neticesinde aklorhidri görillmekte

dir. Dispepsi, mide gazı ve diyare genellikle meydana gelir. 

Pernisiyöz anemili hastalarda mide karsinoması oranında aşi

kar bir çotalma mevcuttur(23,25,44). 

Bazı vitaminlerden yoksun özel diyet uygulamaları ile 

deney hayvanlarında vitamin yetersizlikleri oluşturulabi

lir(29,47). Sıçanlarda bakteriostatik ilaçlarla B
12 

vitamini 

yetersizliği kısa bir silre içinde meydana gelebilmektedir(l5). 
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25 & lık bir sıçanda günlük B
12 

vitamini ihtiyacı 5 µg'dır(27). 

Boen(9) 1957'de, yaptığı çalışmada n12 vitaminini~ 

yalnız hemopoetik sistemde ve M,S,S.de dilzensizliklere sebep 

olmadıgını, aynı zamanda agızdaki squamous epitelyal hücrele

rinde de~işiklikler meydana geldiğini gösterdi. İnce a~ gUrU

nilmlü kromatin yapılı tipik dev hücreler yalnız B12 vitamini 

eksikliS,inde görülmilştU·r. Çekirdeklerin polimorfizmi n
12 

vi

tamini tedavisinden sonra kaybolmuştur • 

. 
Vitamin B

12 
yetersizliğinde sinir sistemi bulguları da 

meydana gelebilir ve hastalığın tek belirtisi de olabilir. 

Periferik nörit ve omuriliğin dejenerasyonu sebebi ile demi-

yelizasyon periferik sinirlerde ve omurilik sinirlerinde mey

dana gelir(25). Ellerde ve ayaklarda veya her ikisinde görü

len parestezi en sık rastlanan bulgudur. Nörol~jik kontrol

lerde titreme ve alt ekstremitelerde dengesizlik, koordin~s

yon bozuklugu ve periferal sinir dejenerasyonu belirtileri 

görülür. Pozitif bir babinski refleksi, kramp ve reflekslerde 

artma veya azalma kaydedilebilir(23,49). 

Sancetta ve ark. ları(42), 195l'de, nörolojik şikayet

leri olan 12 diabetik hastanın hastalığını insulin ve diyet

le kontrol altına aldıktan sonra, yilksek doz i.m. kristalize 

vitamin B12 vererek tedavi etmeye çalışmışlardır. 

Mahood(36) 1977 1 de, alt ekstremitelerinde parestezisi 

olan ve yllrilmede zorluk çeken 35 yaşında bir vaka takdim et

miştir. Klinik olarak anemik v.e hafızası zayıf olan hastaya 
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vitamin B12 nöropatiai teşhisi konmuş ve hidroksikobalamin 

ile tedavi edilmiştir. Neticede hasta tedaviye cevap vermiş, 

belirtiler hafiflemiştir. 

Pernisiyöz anemi tipik bir semptomlar triadı ile ka

rakterizedir. 1) Genel bir zayıflama hali, 2) Agrılı, çıplak, 

yanan bir dil ve 3) Ekstremitelerde uyuşukluk ve tıkırtı, 

Bunlardan başka baş dönmesi, bulantı, kusma, karın ağrısı, 

genel karekteristik limon sarısı deri solgunlu~u diger klinik 

bulgular arasındadır(44,45,SO), 

Glosit aneminin en genel belirtisidir. Hasta ağrı ve 

dilde yanmadan şikayetçidir. Dil it·tihaplıdır, tamamen veya 

kısmen koyu kırmızı renktedir, Bazı vakalard~ aftöz lezyonla

rı hatırlatan sığ ülserler vardır. Papiller silinmiştir. Mu

komernbran protezlere dayanamaz hale gelir. Tuzlu ve baharatlı 

maddel~re karşı hassastır(ll,25,43 1 44 1 45,Sl). 

Uzun süreli atrofik dil yüzeyleri, lökoplazik değişik

likler gösterebilir. Dilin lingual papillaları ekseriya kay

bolmuştur(25). 

Brunson ve ark.ları(l2) 1967 1 de 1 B12 vitamininin ağız· 

yaralarının iyileşmesinde yardımcı olduğunu ileri sürmüşler

dir. Vitamin B-
12 

tedavisi uygulanan hastaların bilyük çoğunlu

gunda daha hızlı iyileşme ol~uş ve temiz bir yara görülmüştür. 

Banoczy ve ark. ları(5) 1975 1 de 1 70 glosit vakasında 

klinik ve histolojik bulguları değerlendirmişler ve anemiyi 
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vitamin B
12 

ile tedavi etmişlerdir, 

Dilde yanma, anemili ha&taların % SO'sinde görillilr. 

Vitamin B
12 

verilmesi ile bu sebptomların iyileşmesi sözkonu

sudur(l9), 

Friedman ve Hodges(22) 1977'de, dil rengi ve B vitami

ni yetersizliği üzerinde yaptıkları araştırmada, dil renginin 

epitelin kalınlığına ve Hb konsantrasyonuna bağlı olabilece

gini i"leri silrdiller. Anemili hastaların normal· dil rengi gös

terebileceği ihtimali üzerinde durdular. 

Hastaların% 20-30 kadarında ailevi bir intikal görül

düğünden genetik bir sebeple ilgisi olduğu dilşünUlmektedir. 

Başlangıçta hastalığın intrensik faktör salgılanmasında kon

jenital bir bozukluktan oldu~u kabul edilmekteydi. Fakat per

nisiyöz anemili hastaların serumunda intrensik faktöre 7. 55, 

mide paryetal hücrelerine 7. 85 ve tiroid bezine karşı 7. 40 

antikorlar bulunması bu hastalıgın oto-immun hastalıklar ara

sına sokulmas.ı eğilimini yaratmıştır. Bununla beraber tiroi

ditli hastalarda.bazen intrensik faktöre karşı antikorlar bu

lunduğu halde B12 vitamini eksikliği görülmeyişi tek mekaniz

manın bundan ibaret 'olmadığını düşündürmektedir(7). 

Vitamin B
12 

yetersizligi için en kesin test serum vı

tamin n 12 seviyesinin ölçillm~sidir. Bu seviye mikrobiyolojik 

olarak ölçülür(3), 

Darby ve ark. larının( 17) 1958' de, yaptıkları çalışmada 
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vitamin B
12 

nin faydalı olması için anemili hastalarda maksi

mal eritropoezde lüzumlu parenteral minimal vitamin dozunun 

gilnde 0,5 µg ile 1,0 µg arasında degiştigini göstermişlerdir. 

»
12 

vitamini yetersiz olan hastalarda başlangıçta te

daviye cevap azdır. Karekteristik olan retikillosit konsan

trasyonunun 3, ve 4. günlerde önce yilkselmesi, 5. ve B. giln-. 

lerde en yüksek dereceye kadar çogalmasıdır. Sonra eritrosit 

sayısı ve Hb normal seviyeye gelince dilşmeye başlar, Oral te

rapi gastrointestinal absorpsiyon -mekanizması ile direkt dif

füzyonla daha güvenli olur. 200 µg gilnlilk, 1000 µg ve daha 

fazlası haftalık doz hematolojik düzelme meydana getirmekte

dir(l8), 

, Siyanokobalamine tolerans yü,ksektir. Bu maddenin tok

sik etkileri görülmemiştir(39). 

Vücut yüzeylerinde meydana gelen doku açı.klıgı olan 

yaralar husule geldikleri şekillere göre kesik, ezik ve yır

tık yaraları adlarını alırlar. Kesik yaraları kenarların kes

kin ve düz olduğu, harabiyetin olmadığı bir yara şeklidir. 

Künt bir kuvvetle.meydana gelen ezik yaralarında, yara kenar

ları kaidelerinden ayrılmış olabilirler. Yırtılma yaraları 

ise dokuların ~ekmeye karşı olan direncini aşan bir çekme 

kuvvetinin tesiri ile dokuların yırtılması sonucunda meydana 

gelirler. Yara iyileşmesi dendiği zaman, yara kenarları~ın 

birbirlerine kaynamaları ve yaraların epitelize olması anla

şılır(32). 
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İster içte ve isterse dışta olsun, vücut yilzeylerinde

ki yaraların iyileşmesi esas olarak birbirine bağlı olan Uç 

kademe de meydana gelmektedir. Bunlar açık epitelin rejene

rasyonu, bag dokusu gelişimi ve yaranın kontraksiyonudur, 

AQ:ız epiteli hızla .rejenere olma kabiliyetindedir. Kollagen 

sentezi yaralanmadan hemen sonra başlar, hilcre böllinmesi ve 

kollsgen sentezinin birbirini takip ettiği görillilr, Vaskiller 

gelişme fibroblast proliferasyonunu takip eder. Granillasyon 

dokusu adı verilen kapillerlerde dolaşa~ kan miktarı ve 

embriyonel kapillerlerde geçirgenlik artmıştır(50), 

Yara iyileşmesi canlı organizmanın birçok fonksiyonla

rı arasında en enteresan olanıdır. Zarara ugrayan dokunun 

kendi kendine iyileşmesi yaşantısının bir cevabıdır. Dokunun 

iyileşmesi genell.ikle iltihap reaksiyonunun bir safhası ola

rak düşünülmesi genellikle iltihap reaksiyonunun bir safhası 

olarak düşünülmelidir. Yaralanmadan sonra bütün dokuların 

iyileşmesi esasen birbirinin aynıdır(45). 

Yaraların iyileşmesinde damarsal ve hücresel olaylar 

bir bütündür. Ağız yaraları gilnlilk yaşamda en sık rastlanan 

yaralanma tiplerinden biridir. Kazalardaki yaralanmalar (çene 

kırıkları), özel amaçla yapılan yaralar (çekim, biopsi) ve 

infeksiyon yaraları (ülser, erezyon) başlıca tipleridir(45). 

Ağız boşluğunun anatqmik ve 
0

fizyolojik durumları yara 

iyileşmesini yakından etkiler. Bu özelliklerinden başlıcala

rı bakteri florası, tükrük pH sı, ağız hijyeni vb. olarak sa-
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yılabilir(l6). 

Yara iyileşmesine etkili birçok genel faktör vardır, 

Yaranın lokalizasyonu, damarlanma ve hareket yönünden önemli

dir. Damardan fakir bir alanda iyileşme geç olur. Hareket ya

ra iyileşmesini geciktirici bazı durumlarda inhibe edici rol 

oynar. Nedeni ise hareketin iyileşmekte olan bağ dokusu de

vamlılığını bozmasıdır(45), 

Dokuya gelen kuvvetli travmalar yara iyileşmesini ge

ciktirir, Hafif travmaların ise hıZlandırdığı görillmUştUr. 

Lokal ısı o bölgedeki hilcre çoğalması ve dolaşım hızı yönün

den etkilidir. Bölgesel ısı artması iyileşmeyi hızlandırır. 

Alçak dozda X ışınları. iyileşmeyi stimille eder. Anemi ve de

hidratasyon iyileşmeyi geciktirir. Proteinli besinlerden yok

sun olan kişilerin yara iyileşme sürelerinin uzunluğu granil

lasyon dokusundaki fibroblastların yapılamaması nedeni ile

dir. Hayvanlara yüksek proteinli diyetler verilerek fibro

blast proliferasyonunda artma ve bunun sonucu yara iyileşme

sinde hızlanma görülmilştilr. C vitamini"kollagen liflerin dil

zenini ve bağ dokusunun devamlı lığını sağlar( 16, 45, 48). 

C vitamini eksikliğinde kapillerlerin çeperinde ve bağ 

dokusunda bozukluk vardır. Pantotenik asit, biatin, pridoksin 

eksikliğinde antikor yapımı azalır(48), 

Eratalay(20) 1975'de, yaptığı çalışmada iltihaplı diş 

etinde flap operasyonundan sonra meydana gelen yara iyileşme

sini ve A-C vitaminlerinin bu konudaki etkinlik derecesini 
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araştırmıştır. 

Burch(l3) l977'de bir gingivitis vakasında B kompleks 

vitaminlerinin lokal uygulaması ile başarı sağladı.gını ileri 

sürmüştür. 

Gençlere nazaran yaşlılarda iyileşme daha uzun silrebi

lir. !nfeksiyon iyileşmeyi geciktir(r. ACTH ve kortizon yara 

iyileşmesini engeller(45). 

Agız yaralarının iyileşmesi organizmanın diğer dokula

rındaki yaraların iyileşmesi gibi primer ve sekonder iyileşme 

olarak iki tiptedir(32). 

Ağız yaraları birbirine yakınsa veya siltürlerle yak

laştırı.lırsa primer iyileşme olur. Yara kenarları arasına kan 

dolar ve birkaç saat içinde lökosit diapedesisi başlar. !ki 

gün içinde bağ dokusu hücreleri fibroblast haline geçer, yara 

alanına ilerler. Bu hücrelerin meydana getirdikleri kollagen 

lifler yara yüzeyine paraleldir. Endotel hücreleri prolifere 

olur ve küçük damar tomurcuklanmaları başlar. Yara granülas

yon dokusu ile dolduktan sonra yüzey epiteli hızla prolifere 

olur ve yara dokusuna dik y5nde ilerle~. Primer yara iyileş

mesi kısa bir süre içinde olur. Sikatris azdır, kesik ve bi

opsi yaraları bu şekilde iyileşirler(16). 

Doku kaybı olan yaralarda yara kenarları birbirinden 

uzak olduğundan sekollder yara iyileşmesi meydana gelir. Yara 

meydana geldikten sonra defekte kan dolar, primer yara iyi-
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leşmesinden farklı olarak fibroblastlar ve kapiller endotcl

leri daha uzun mesafele"re göç etmek zorundadır. Grani.ilasyon 

dokusu daha fazladır ve iyileşme daha yavaş ol~r. Hücre pro

liferasyonu yara periferisinden başlar. çogalan fibroblastlar 

ve endotel hücreleri fibrin lifleri boyunca ilerlerler. Erken 

devrede polimorflar geç devrede lenfosit ve makrofajlar yeni 

meydana gelen damarlardan granUlasyon dokusu içine yayılır

lar. Çok sayıda lökosit, yara yUzeyinde bir kabarıklı.k _meyda

na getirir. Granülasyon dokusu olgunlaştıkça bağ dokusu lif

leri artar ve fibrBzleşir, Yilzey epitelize olur, Zamanla da

marsızlanma baş~ar, bu nedenle renk solar(16). 

Bu çalışmada biz B
12 

vitaminin çeşitli afız hastalık

larının tedavisinde etkili olup olmadı~ını gösterebilmek için 

çok yönlü bir araştırma planladık, 
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MATERYAL VE METOD 

I, KLİNİK CALISMALARIMIZ 

17 

Klinik çalışmalarımız 2 grup hasta üzerinde yapılmış-

tı r, 

A- Bu grupta 20 kronik marginal gingivitisli hasta bu

lunmakt8dır. Bu hastalar Fakültemiz Ağız Hastalıkları Kürsil

silne başvuran hastalar arasından herhangi• bir yaş ve cinsiyet 

farkı gözetmeden seçilmiştir. Ancak dişeti iltihabının lokal 

sebeplerle meydana gelmiş olmasına dikkat edilmiştir. Böylece 

sistemik hastalığı ve hormona! bozukluğu olan hastalar çalış

mamıza alınmamışlardır. 

Deneylerimizin başında biltiln hastalarımıza ''Cavitron'' 

ile diş ve dişeti kilretajı yapılmış ve lokal etkenler orta7 

dan kaldırılmıştır. 

Daha sonra bütün has~alardan yapışık dişeti bölgesinin 

en geniş olduğu yan kesici ile kanin dişlerin bulunduğu böl

geden biopsi materyali alınmıştır, 
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Deneylerin başında ve deneylerin sona erdiği 14 •. günde 

yine bütün hastalardan kan alınmış, eritrosit ve lökosit mik

tarı ile% Hb miktarları tesbit edilmiştir. 

Hastalar lO'ar kişilik ? alt gruba ayrılmışlardır. 

ı. alt gruptaki 10 hastaya gün aşırı Glaxo firmasının 

1000 )lg B
12 

vitamini ( Cyanocoba).aınin) ihtiva eden 1 cc. lik 

cytaınen ampullerinden i.m. yapılmıştır. Deneylerin sona erdi

ği 14. günde ise ilk biopsi alınan b6lgenin hemen yanından 

bir biopsi materyali daha alınmıştır. 

2. alt gruptaki 10 hasta kontrol grubu olarak kulla

nılmışlardır. Bu gruptaki hastalardan da 14. günde aynı şe

kilde biopsi materyali alınmıştır. 

Gerek deney ·grubu ve gerekse kontrol grubundaki hasta

lardan deney süresince herhangi bir ilaç almamaları istenmiş

tir. 

Deney süresince bütün hastaların dişetlerindeki ağrı, 

şiş ve kanama belirtilerindeki fark"ıı durumlar dikkatle iz

lenmiş ve fi1lerine işlenmiştir. 

B- Bu grupta recurrent aftöz stomatitli 20 hasta bu

lunmaktadır. Bu hastalarda lO'ar kişilik iki alt gruba ayrıl

mışlardır. 

1. alt gruba deneylerin devam ettiği 7 gün boyunca gün 

aşırı Glaxo firmasının 1000 µg n
12 

vitamini (Ctanocobalami~) 
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ihtiva eden 1 cc.lik cytanıen ampullerinden i.m. olarak yapıl-· 

mıştır, 

Kontrol grubu olarak kullanılan 2. alt gruptaki 10 

hastaya ise bir uygulama yapılma1ıı'ıştır. 

Gerek deney ve gerekse kontrol grubunda bulunan hasta

larımızdan deney müddetince hiçbir ilaç almamaları istenmiş

tir. Deneylerin başında ve deneylerin sona erdi~i 7. günde,, 

bütün hastalardan kan alınmış, eritrosit ve 16kosit miktarla

rı ile k Hb miktarları tesbit edilmiştir. 

Deney süresince bütün hastaların ağız lezyonları dik

katle izlenmiş, kızartı, ağrı ve yanma gibi bulgulardaki 

farklı durumlar fişlerine işlenmiştir, 

II, DENEYSEL CALISMALARIMIZ 

Deney hayvanı olarak Tecrübi Araştırma Enstitüsünde 

yetiştirilen 66 Rattus norvegicus var.albino cinsi sıçan kul

lanılmıştır. Bu sıçanlar aıia&ıdaki şekilde seçilmiştir. 

Doğum yapan sıçanların 21 g_ün süre ile anne sütü ile 

beslenen 66 yavrusu özel kafeslere dişi erkek ayırımı yapıl

madan konulmuştur. 

Kafeslere konulmuş yavru sıçanlardan 46 adedi B
12 

vi

tamininden yoksun özel diyetle 50 gün müddetle beslenmişler

dir. Yavru ·sıçanların geriye kalan 20 tanesi de standart fab

rika gıda pelletleri ile beslenmişlerdir. Her iki gruptaki 
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60 Adet Sı an 

------ Rattus norvegicus var. albino -------

40 

Vitamin Bı2 ' den 
Yoksun Gıda İle Beslenen 

o 

Standart Gıda lle Beslen en 

Vitamin B12 
Enjeksiyonu-Yapı lan 

Vitamin Bı2 
Enjeksiyonu Yapılmayan 

Vitamin B 12 

Enjeksiyonu Yapılan 
Vita:nin Bı2 

Enjeksiyonu Yapılmayan 

10 10 

Kesik Yarası ~zik Yarasıj \Kesik Yarası\ \Ezik 

10 5 5 5 5 
Yarası\ !Kesik Yarası\ \Ezik Yarası\ \Kesik Yarası\ \Ezik Yarası\· 

ŞEKİL 1- Deneylerin Genel Dağılımı Görülmektedir. 

N 
o 
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sıçanlara da yiyebilecekleri kadar özel diyetli gıda ve stan

dart gıda ile içebilecekleri kadar kaynatılmış ve soButulmuş 

çeşme suyu verilmiştir. Deney hayvanları 10 günde bir defa 

ayrı ayrı tartılmışlardır. 50. gilnüı_ı sonunda 110-150 g ağır

lıga erişmişlerdir. 

Özel diyetle beslenen 46 erişkin sıçandan 6 tanesi 50 

günlük beslenme süresi içinde çeşitli sebeplerden ölmüşler

dir. Bu bakı~dan deneylerimizde degerlendirme geriye kalan 40 

genç erişkin sıçan üzer~nde yapılmıştır. 

B12 vitamininden yoksun özel diyet, 7. 18 kazein, 7. 78 

nişasta, % 4 tuz kaynatılmış ve sotutulmuş su ile uygun kı

vaQda karıştırılarak ~lde edilmiştir. 

Deney grubumu.zdaki B
12 

vitamininden yoksun özel diyet

le beslenen 40 genç erişkin sıçan 20'şer adetlik iki ~lt gru

ba ayrı.lmı.şl.ardır. ı. gruptaki 20 sıçana deneyler süresince 

14 gün süre ile hergü~, içinde 20 )..!g B
12 

vitamini ihtiva eden 

solüsyondan 1 cc. i.p. olarak verilmiştir. 2. gruptaki 20 sı

çana B
12 

vitamini enjeksiyonu yapılmamıştı.r. 

Kullanılan B
12 

vitamini solüsyonunu hazırlamak için 

1000 µg B
12 

vitamini ihtiva eden 1 ml lik iki ampul bir balon 

joje içine dökülerek distile su ile 100 ml 1 ye tamamlanmıştır, 

B
12 

vitamini enjeksiyonu yapılan 20 sıçan lO'ar adet

lik iki alt gruba ayrılmıştır. 10 tanesine sol dudak kommis

sürünün iç mukozasında özel bir pe-ns ile ezik yarası. ve 10 
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t an e sine de aynı bölgede k esik yarası yapılmıştır. 

B12 vitamini yapılmamış olan 20 genç erişkin sıçan da 

lO'ar adetlik iki alt gruba ayrılmışlardır. Bu sıçanlara da 

aynı şekilde kesik ve ezik yarası yapılmıştır. 

Bütün hayvanlardan deney bölgelerinden 7. ve 14, gün

lerde biopsiler alınmıştır. Deneylerin başında ve 14. gilnde 

kuyruklarından kan ~lınarak eritrosit ve lökosit sayımı ya

pılmış, 7. Hb sine bakılmıştır . 

Normal gıda ile beslen en 20 genç erişkin sıçan da 10'

ar adetlik i ki gruba ayrılmıştır. ı. gruptaki 10 sıçana 14 

gün müddetle hergün aynı miktarda B
12 

enjeksiyonu yapılmış

tır. 2 . . alt gruba B12 enjeksiyonu uygulanmamıştır. 

Resim i- Deneylerimizde kullandıgımız normal gıda alan ve diyetle besle
nen l~attus norvegicus var. albino cinsi sıçanlar görülmektedir . 
Sağda görülen Bı2 vitamininden yoksun diyetle beslenen sıçanın 

daha az belişmış olduğu görülnX?ktedir . 



23 

RES 1M 2- Deney hayvanlarından narkoz altında biopsi alınmasını. göster
mektedir. 

RESİM 3- Deney hayvanları.o
dan narkoz altı.oda 
kuyruklarından kan 
alı.ımıas ını. göster
mektedir. 



2 ,, 

n
12 

vitamini uygulanan 10 sıçan, S'er alletlik iki alt 

grubu ayrılmış, 1. alt gruba yukarıda belirtildiği gibi aynı 

yer ve şartlrirda ezik, 2. alt gruba ise kesik yarası yapılmış;_ 

tır. Bütün bu gruptaki hayvanlardan 7. ve 14. günlerde biop

siler alınmıştır. Deneylerin başında ve 14. günde kuyruktan 

kan alınarak yukarıda belirtileıi. kan muayeneleri yapılmıştır. 

Deney hayvanlarında eritrosit sayımı Hayem solüsyonu

nun kullanıldığı standart bir işlem ile gerçekleştirilmiştir. 

Alınan biapsilerden 1.U.Dişhekimliği Faklütesi Putolo

Jl. Kürsüsünde parafin bloklar hazırlanmıştır. Yapılan kesP..:.

ler llernatoksilen-Eosin boyası ile boyanmışlardır, 

• 



1, KLİNİK ÇALIŞMALAR 

A- KL!N!K BULGULAR 
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BULGULAR 
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1. a) B
12 

vitamini ile tedavi edilen kronik marginal gin

givitisli hastalardan elde edilen bulgular Tablo l'de göste

rilmiştir. 

Deneylerin 1. gilnünde 2 vakarla (V, 1, 7) mevcut olan şid

detli ağrı, 14, günde azala~ak devam etmiş; 7 vakada orta 

şiddette mevcut alan şişlik (V.2,3,5,6,8,10) 14, günde 3 va

kada (V.1,2,5) azalarak devam etmiş, 4 vakarla ise (V.3,6,8, 

10) tamamen kaybolmuştur. 

1. günde bütün vakalarda mevcut olan kanama belirtisi 

7. gi.inde bir vakada (V.4) kaybolmuş; diğer vakalarda ise aza

larak devam etmiştir. 14. günde ise kanama 8 vakarla (V.l,2,3, 

4,6,7,8,10) kaybolmuştur. 

n 12 vitamini ile tedavi edi1~n kronik marginal gingi

vitisli bu gruptaki hastalarımızın yaş ortalaması 31,S'dur. 
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H as tal a r ımızn 6'sı kadın, 4 ' il erkektir . 

b) Kontrol grubu olarak kullandı gımız B12 vitamini ya

pılm ayan kronik marginal gingiv i tisli hastalar a ait bulgular 

Tab lo 2 ' de gösterilm i ştir . 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı gibi, 1. ve 7 . 

gü nle r de bütün vakalarda mev cut olan agrı, şiş v e kanama be 

l i r t il e ri 1 4. günde de vakaların pek çoğun d a a z alarak devam 

e t m i ş tir. 

Bu gruptaki hastalarımı zdan 14. günde 2 vakada (V. 2 , 5 ) 

a ğr ı; 2 . vakada (V.6,9) şiş ve 3 vakada (V . 2 ,6,9) k anama b e

lirt i s i nin kalmadı gı tesbit edilmi9tir . 

Resim 4- B12 vitamini ile tedavi edilen kronik marginal gingivitisli has
tanın 1. gündeki klinik görüntüsü, 



27 

Resim 5- B12 vitamini ile tedavi edilen kronik ınarginal gingivitisli has
tanın 14. gündeki klinik görüntüsü. 

Res i m 6- Hiçbir tedavi uygulanmamış olan recurrent af töz stomatitli has
tanın l . gündeki klini k görüntüsü. 
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Resim 7- Hiçbir tedavi uygulanmamış olan recurrent aftöz stomatitli has
tanın 7. gündeki klinik görüntüsü . 

Resim 8- Bız vitamini ile tedavi edilen recurrent aftöz stomatitli hasta
nın l.· gündeki kiinik görüntüsü. 
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R sim 9- B12 vit'amini ile tedavi edilen recurrent aftöz stomatitli hasta
nın 7. gündeki klinik görüntüsü. 

2- a) B 12 vitamini ile tedavi edilen Recurrent aftöz sto

ma itli hastalardan elde edilen bulgular Tablo )'de göst ril

miştir. 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı gibi deneylerin 

1. gününd mevcut olan ağrı, yanma ve kızartı bulgularından 

3 . günde 2 vakada (V.2,9) agrı ve yanma (V.3,9) v 3 vakada 

(V.4,8,10) kızartı belirtisi kaybolmuştur. 7. günde is ağrı 

6 vakarla (V.l,2,4,7,9,10) yanma (V.2,3,4,6,8,9,10) ve kızartı 

(V. 2 , 3 ,4,5,8,9,10) ise 7 vakarla ortadan kalkmıştır. 

b) Kontrol grubu olarak kullandığımız B12 vitamini ya

pılmayan Rec urr nt Aftöz Stomatitli hastalara ait klinik bul-
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TABLO 1- Vitamin Bız İle Tedavi Edilen Gingivi

tisli Hastalarda Klinik Bulgular 

+++: Şiddetli 
++: Orta 
+: Az 
O: Yok 
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TABLO 2- Vitamin B12 İle Tedavi Edilmeyen Gingi
vitisli Hastalarda Klinik Bulgular 
(Kontrol Grubu) 

+++: Şiddetli 
++: Orta 

+: Az 
O: Yok 

Jl 
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1 3! K dudak 5> 2 arası ra - ++ ++ + + ++ + o + + 

2 65 K dudak il l devam l ı 2 + ++ ++ o + + o o o 
--

3 20 E dl 1 il il il - ++ + + ++ o + + o o 

4 26 E dudak 5< 3 il - ++ ++ + ++ + o o o o 

5 37 E dil 5> 2 arası ra 1 ++ ++ ++ + + + + + o 

6 10 K di I altı il 1 il - ++ + ++ ++ + + + o + 

7 35 K yanak 5< il il - ++ ++ ++ ++ ++. + o + + 

8 31 E dudak il 2 devamlı 1 ++ ++ + + + o + o o 

9 9 E dudak 5> 1 il 2 ++ + ++ o o + o o o 

10 27 K ductak 5< 2 arası ra - ++ + + + + o o o o . 

TABLO J- Vitamin D12 İle Tedavi Edilen Recurrent Aftöz Stomatitli 
H~stalarda Klinik Bulgular 

+ +: Şiddet 1 i 
+: Orta 
O: Yok 
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l 20 K yanak 5< 4 arası ra - ++ ++ ++ ++ + ++ + o + 

2 29 K dl! il 1 11 - ++ + ++ ++ + + + + o 

3 48 E dudak 5> 3 devamı ı ı ++ ++ + + ++ + o + + 

4 60 K yanak ır 1 " 1 -i-+ ++ ++ ++ + o + + o 

5 35 K di,;eti " il il - ++ + + + o + + o + 

6 18 K di ! 5< 2 arasıra - ++ ++ ++ + + + + + + 

7 33 E di 1 5> il devamı ı 3 ++ + ++ + + + o + + 

8 14 E di I altı 11 1 aras ! ra - ++ ++ + + + + + o + 

9 10 E dudak 11 il " - + + ++ o o + o o o 

10 60 E- yanak 5< il devamlı - ·H ++ + ++ + + + + o 
TABLO 4- Vitamin B12 İle Tedavi Edilmeyen Recurrent Aftöz Stoma

titli Hasta1ardn Klinik Bulgular (Kontrol Grubu) 

++:Şiddetli 
+:Orta' 
O :Yok 



gulur Tablo 4'de gösterilmiştir, Deneylerin baıpnda biltiln va

kalarda mevcut olan agrı, yanma ve kızartı bulgularının 3. ve 

7. günlerde de vakaların pek çogunda biraz hafifliyerek devam 

ettigi görülmüştür. 

B- KAN BULGULARI 

1- e
12 

vitamini ile tedavi edilen kronik marginal gingi

vitisli hastalara ait kan bulguları Tablo S'de göaterilmiş

t i r. 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı gibi Eritrosit 

değerlerinde 1. güne nazaran 14, gilnde 6 vak ada (V. 1,2,5,6, 7, 

10) bariz bir artış; 4 vakarla iae bir düşme görülmüştür{V. 3, 

4, 8,9). 

Lökosit miktarlarında ise 5 vakada (V.1,2,5,6,7) artma 

milşahade edilmiştir. 

X Hb degerlerinde 6 vakarla bir azalma (V.2,3,4,6,8,9) 

görülmüştür. 

2- n
12 

vitamini ile tedavi edilmeyen ve ~ontrol grubu 

olarak kullanılan kronik marginal gingivitisli hastalarımızın 

bulguları Tablo 6 1 da takdim edilmiştir. 

Eritrosit miktarlarında 6 vakarla küçük miktarda bir 

artış (V.3,5,6,7,8,9); Lökosit miktarlarında 3 vakarla küçük 

miktarlarda azalma (V.1,2,8) görillmilştilr, 



Vaka No Değerler 1. Cü n <le 1'1. ~ünL.ll! , __ 
Erit/mroj 3.660.000 3.960.000 

1 Löko/mm.ı 6.000 7.800 
il b 7. 72 74 

Erıt/mmJ 3.500.000 3,900.000 
2 Löko/wmJ 7.000 8.000 

ll b % 70 68 
E rı t /mm~ 4.200.UOU 3.600.000 

3 Loko/nımJ 11. 000 9.000 
il b i. /4 72 

E rı t/mm~ 4.400.000 4.200.000 
4 Löko/mmJ 7.500 7.000 

Hb ?. 74 72 
Er ı t /mnı J J.440.000 3.600.000 

5 Löko/mmJ 8.000 8,500 
Hb % 70 ,72 

Er ı t / mm J 3.600.000 3.940.000 
6 Löko/mmJ 5.000 6.000 

Hb 7. 70 68 
Erıt/nımJ lı,000.000 4,400.000 

. 7 t6ko /mm J 8.000 8.800 
llb % 72 74 

Erit/mmJ 3.900.000 3. 700,000 
8 Löko/mm.ı 7,500 l, OOÖ 

il b % 70 tı /j 

Erit/mmJ 3,600.000 :L 4UO. 000 
9 I.öko/mmJ ti, .'.:>UU I • .'.:>UU 

Hb 7. /U bö 

Erıt/ □ım 3 4,200,000 Zı-:SW. uuu 
10 Löko/nım.ı 6,000 s.suu 

Hb 7. 74 74 

TABLO 5- Vitamin B12 İle Tedavi Edilen 
Gingivitisli Hastaların Kan 
Bulguları 
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Vak a Na Değerler ı. Günde lLı. {.;ün d~ 

Eric/nımJ 4 200 000 3.900.000 
1 Löko/ınınJ 8.200 7.400 

Hb i. 76 74 
ErıL/ııımj 3. 860.000 3.660.000 

2 Lüko / mm J 7.000 6.000 
Hb 7. 76 70 

' Er ı l / mm J 3.440.000 3,540.000 
J Luko/ııımJ 7.000 7.600 

il b 7. 68 74 
Er ı t / mmJ 4.400.000 4.200.000 

-
4 Löko/mıuj 8.000 8.800 

llb 7. 78 76 
Er ı t/ mm J 3. 5 80. 000 3. 700.000 

5 Löko/mm.ı 5.000 6.000 
llb 7. 70 72 

Erıt/mm~ 4.200.000 4.300.000 
6 Löko/mmJ 7.800 8.600 

Hb 7. 74 76 
Erit/ mm~ 3. 80 O. O O O 3. 9 80. O O O 

7 Löko/mmJ 8.000 8.200 
Hb 7. 72 74 

Erit/mm" 3. 760.000 J.960.üüü 
8 Löko/mmJ 9.500 9.000 

1l b 7. 74 76 
Erit/ınmJ 3,630.000 3. /UU. UUU 

9 Löko/mrnJ 7. 800 8,000 
Hlı 7. iL i'L 

Erıt/nım" 4,400.000 4.000.000 
10 Löko/mmJ 8.000 8,500 

Hb 7. 76 72 

TAilLO 6- Vitamin B12 !le Tedavi Edilme
yen Gingivitisli Hastalarda 
Kan Bulguları (Kontrol Grubu) 
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Vak a No De.gı.:rl~r 1. Gürıdt! 14. GÜ n cl e 
--~-~--E . / ,~ 3.400.000 3.700.000 ( l t rı,ı:ı 

1 Lök o 7ııır.ı 1 5.000 6.400 
l!b ;c 68 74 

Erıt/mru, 4.200.000 3,800.000 
2 Lök o/ uıı;ı, 10,500 . 8.000 

lllı z 74 70 
Er ı t ! mm 0 3.680.000 J. 9 00. 0-00 

J Löku / Hı l:J' 5.500 6.000 
il b "l 72 74 ,. 

Er ı l/ mrJ' 3. 800.000 4.200.000 
4 Lök o/r.ım' 7.000 6.500 

il b ! 72 70 
Er ı t 7 nım' 4.400.000 4.200.000 

5 Löko/nımj 8.000 7.800 
Hl; 

., 74 72 ı. 

Erıt7mm' 3.600.000 3,860.00-C 
6 Lök o/ ı:ım' 10.000 8.500 

H lı ;~ 68 70 
Er ı t / ı:ını, 3. 780.000 4.200.000 

7 LÖko/ıı:ıml 9,000 8.400 
il b % 72 7b 

Erit 7r:ım J 4.340.000 4.160.000 
8 Lök o 7 mru" 9.000 tl.UOO 

Hb 
., 74 72 ,. 

Eri L 7mm' 4,240.000 4.500.000 
9 Löko7mm' 6.000 5.500 

Hb '7. 72 74 
Erıt/mnı' 4.600.000 4.400.000 

10 Löko/mıı.ı' 7. 5 O O 7.000 
Hb % 76 74 

TABLO 7- Vitamin Bız İle Tedavi Edilen 
Recurrent Aftöz Stomatitli 
Hastalarda Kan Bulguları 

J7 



Vaka No Değerler ı. Gilnde 14. Gündp 

Erit/mmJ 4 •. 430.000 4 • 5 O o.oın:r 
l Löko/mm J 11.000 9.500 

il b i.: 70 72 
Erıt7uımj 3.720.000 3.500.000 

2 Löko/ınm" 6.000 6. 2-00 
11 b 7. 74 72 

Er ı t 7 mm, 3.960.000 4.200.000 
3 Lbko/ıııın' 6.400 6. oo-o 

Hb i:'. 78 80 
Erıt7mm, 3.880.000 4.000.000 

4 Löko-/mın, 9.000 9.500 
llb 7. 74 76 

Erıt/mnı' 4.400.000 4.260.000 
5 Löko7nım J 8.000 7.b00 

llb 7. 72 70 
Erıt7mmJ 3.980.000 4.200.000 

6 Löko/mm' 6.000 7.U00 
llb 7. 72 74 

[~ r ı t /mm, ı •. 400. 000 4.500.000 
7 Löko/mm, 10.000 9.000 

Hb 7. 72 72 
Erit/mm, 3.680.000 J.800.000 

8 Löko/mm, 8.500 7.800 
Bb 7. 70 72 

Erit7mmj 3. 9 80. 000 4.000.000 
9 Lök o7 mm, 8,000 7.500 

Hb 7. 72 72 
E rıt/mm, 4.300.000 4,200.000 

10 Löko7mm' 5.000 5.500 
Hb 7. 72 72 

TABLO 8- Vitamin B12 İle Tedavi Edil
meyen Recurrent Aftöz Stoma
titli Hastal~rda Kan Bulgu
ları (Kontrol-Grubu) 
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)9 

% Hb miktarlarında bariz bir farklılık görillemenıişcir~ 

3- B
12 

vitamini ile tedavi edilen Recurrent Aftöz Sto~a

titli hastalarımızın kan bulguları Tablo 7'de takdim edilmiş

tir, Tablonun tetkikinden de anlaşılacagı gibi Eritrosit mik

tarlarında 2 vakarla bariz bir ar.~ma (V.4,7), 4 vakada (V.L.3, 

6,9) da artma görillmilştilr. 

Lökosit miktarlarında fse 2 vakarla (V. l, 3) artma tes

bit edilmiştir, % Hb miktarlarında ise belirli bir fark tes

bit edilememiştir. 

4- B
12 

vitamini ile tedavi edilmeyen ve kontrol grubu 

olarak kabul ettiğimiz Recurrent Aftöz Stomatitli hastaları

mızdan elde edilen kan bulguları Tablo 8'de gösterilmiştir. 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı gibi Eritrosit 

miktarları ile Lökosit miktarlarında deneylerin 1, günü ile, 

deneylerin sona erdiği 7. günde elde edilen neticeler arasın

da büyük farklar tesbit edilememiştir. /4 Hb miktarlarında ise 

2 vakarla (V.1,6) cüz'i bir artış tesbit edilmiştir. 

C- H1STO-PATOLOJ1K BULGULAR 

ı- Kronik marginal gingivitisli· B12 vitamini· ile tedavi 

edilen lıastalarımızdan elde edilen histo-patolojik bulgular 

Tablo 9'da gösterilmiştir. 

Bulgular: Plazma hücresi, Nötrofil Polimorf ve Lenfa-
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sic lnfiltrasyonu yUnUnden değerlendirilmiştir. 

· Tablonun tetkikinden de anlaşılacatı gibi deneylerin 

1. günündeki bulgulara göre, deneylerin sona erditi 14. gilnde 

3 vakada (V.3,4,7) hafif bir iyileşme; 4 vakarla ise (V.5,6,B, 

9) tam bir iyileşme şilhade edilmiştir. 

-2- B
12 

vitamini ile tedavi edilmeyen ve kontrol grubu 

olarak kullandıgınıız kronik marginal gingivitisli hastaları

mızdan elde edilen histo-patolojik bulgular Tablo 9 1 da göste

rilmiştir, 

Bulgular plazma hücresi Nötrofil Polimorf ve Lenfosit 

!nfiltrasyonu yönünden degerlcndirilrueye tabi tutulmuştur, 

Bu gruptaki hastalarımızdan 2 vakada (V.2,7) hafif ve 3 vaka

rla (V,1,4,6) daha iyi bir iyileşme teabit edilmiştir, 

Deney grub~ndan bulunan Recurrent AftHz Stomatitli 

hastalarımızda silrenin kısa ve lezyonun küçilk olması sebebiy

le histe-patolojik çalışma yapılmamıştır. 

il, DENEYSEL CALISMALAR 

A- KLlNlK BULGULAR 

Normal gıda ile beslenen hayvanlarımızın deney süre

since sa~lıklı ve iyi geliŞmiş gHrünmelerine karşı B12 vita

mininden yokslın gıda ile beslenen hayvanlarda gelişimde ya

vaşlama nıüşahade edilmiştir. Normal gıda ile besle.nen hayvan

ların tüylerinin sık, yatık ve parlak olmalarına karşı B12 
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Resim ıo- Kronik marginal gingivitis li ·bir hastada iltihabi hücre in ilt
rasyonu. Bağ dokusunda bol lenfosit ve plazma hücresi. H+EXlOO. 

Resim ıı- Kronik marginal gingivitisli hastanın B12 vitamini il t davi 
edildikten sonraki mikroskobik görüntüsü. İltihabi infiltrasyon 
kaybolmuştur. H+EXlOO. 



---------

B12 Vitamini llc Tcduvi 

Edilrncycnlcr(Kontrol) Edilenler 

7. Gün 14. Gün 7. Gün Ilı. Gün 

rl 4-1 ,._J rl 4-1 .µ .-ı 4-1 .µ rl 4-< w 
o ·rl ·rl hı ·rl •rl ·rl hı •rl •rl ·rl k •rl •ri ·rl hı ·rl 
~, ıı1 IJ) 4-1 o uı nj to 4-1 o uı 'il IJ) 4-1 o uı (lj uı 4-1 o uı .... 

s w o a o s w o s o s w o a o 13 <lJ o a ff 
111 N hı hı •rl 4-1 N k hı •r-l 4-1 N hı H •r-l •ı.ı N hı ı., ·rl 4-1 
:,: '11 u 4-J .-ı ı::ı '11 u µ rl ı:: 'il u w rl ı:: ,ıı u w ...-1 ı:: 

"' rl ;::ı ;o o <lJ rl :::ı :o o <lJ r-1 :::ı :o o <lJ ,-4:::ı :o o <lJ 
> p. ::c ZP... ...ı p. ::c z p. ...ı r,-, ::ı;: z p. ,-ı P-ı ::ı:: z p. ,--l 

J ++ - + - - + ++ - ++ + - ++ 

2 ++ + ++ + + + ++ + + + + + 

=) + - + ++ + + ++ + ++ + + ++ 

4 + + + + - - + + ++. + + + 

5 ++ ++ + ++ + ++ ++ + + - - + 

6 ++ - ++ + - + + + ++ - - -

7 ++ + + + - ++ + + ++ + - + 

8 ++ + + + + ++ ++ + + - - -
·-

9 o ·o o o o o ++ + + - - + 

10 + + ++ + + ++ o o o o o o 

TABLO 9- Gingivitisli Hastalarda Histe-Patolojik Bul
gular. 

++ Çok 
+ Az 
- • Yok 
O Değerlendirilmeyen 
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vitamininden yoksun gıda Üe beslenenlerin tüylerinin dik, 

fırçamsı şekilde, sararmış ve seyrek olduğu görülmüştür, 

43 

Ağız köşesinde yapılan ezik ve kesik yaralarının iyi

leşmesinde klinik olarak B12 vitamininden yoksun gıda ile 

beslenen grupta, normal gruba nazaran daha geç bir iyileşme 

milşahade edilmiştir. Normal gıda ile beslenen hayvanlarda 7, 

günde makroskopik olarak epitelizasyonun tamamlandı, n 12 vi

tamininden yoksun gıda ile beslenenlerde ise epitelizasyonda 

gecikme olduğu müşahade edilmiştir. 

Normal gıda ile beslenen B
12 

vitamini yüklemesi yapıl

mış hayvanlarda da iyileşmenin n
12 

vitamini verilmemiş olan

lara göre daha hızlı olduğu görlilmilştür. 

B- KAN BULGULARI 

~ormal gıda ile beslenen hayvanlarımızda ortalama erit

rosit sayısı 7.009.000 erit/mm 3, lökosit sayısı 16.620 löko/ 

mın 3 , % Hb 87. 70 idi. 

Normal gıda ile beslene? ve n12 vitamini yüklemesi ya

pılan hayvanlarda n12 vitamini uygulamasından önce ortalama 

eritrosit sayısı 7.304.000 erit/mm~, ortalama lökosit sayısı 

11,760 löko/mm
3 , % Hb 85.60 idi. n12 vitamini uygulamasından 

sonra ortalama eritrosit sayısı 7.420.000 erit/mm3 , ortalama 

lökosit sayısı 13.140 löko/mm 3 , ortalama% Hb 87,40 bulunmuş

·t ur. 



Normal Gıda İle 
Beslenen ve B12 

Enjeksiyonu 
Yapılmayan 

Ortalam ı. Gün 14. Gün 

Erit/ mm 3 7.009.000 6.976.000 

-Löko/mm 3 16.620 17. 120 

Hb 7. 87,70 88.00 

TABLO 10- 10 Sıçana Ait Orta
lama Kan Bulguları 

Normal Gıda 1 le 
Beslenen ve Bız 

Enjeksiyonu 
· Yapılan 

Ortalama ı. Gün 14. Gün 

Erit/mm3 7.304.000 7.420.000 

Löko/mm 3 11. 760 13.140 

Hb % 85.60 87.40 

TABLO 11- 10 Sıçana Ait Ortalama 
Kan Bulguları 



B l 2 Vi_t amin in den 
Yoksun Gıda tle 

. Beslenen ve Bı2 
Enjeksiyonu 
Yapılmayan 

Ortalama ı. Gün 14. Giln 

Eri t/mm3 4.292.000 4.442.000 

Löko/mm3 15,230 15,870 

Hb 7. 83.25 85. 35 

TABLO 12- 20 Sıçana Ait Ortala
ma Kan Bulguları 

B l 2 Vitamininden 
Yoka un Gıda 1 le 
Beslenen ve Bı2 

Enjeksiyonu 
Yapılan 

Ortalama ı. Gün 14. Gün 

Erit/mm3 4.178.500 9,097.500 

Löko/mm 3 15. 480 15.370 

Hb % 84. 80 89.95 

TABLO 13- 20 Sıçana Ait Ortala
ma Kan Bulguları 

45 
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n
12 

vitamininden yoksun' gıda ile beslenen hayvanları

nıızda orta~ama erit~osit sayısı 4.292.000 erit/mm
3

, lökosit 

sayısı 15. 230 löko/mm
3

, ortalama % Hb 83. 25 idi. 

B
12 

vitaminiUden yoksun gıda ile beslenen ve n 12 vita

mini yüklemesi yapılan hayvanlarımızda deney öncesi ortalama 

eritrosit sayısı 4.178,500 erit/mm3 , ortalama lökosit sayısı 

15. 480 löko/mm3 , ortalama % Hb 84. 80 idi. Deneylerin sonunda . 
ortalama eritrosit sayısı 9.097.500 erit/mm 3 , ortalama löko-

sit sayısı 15.370 löko/mm 3 , ortalama 7. Hb 89.95 bulunmuştur. 

Kan bulgularına ait değerler Tablo 10, 11, 12, 13 1 de 

gösterilmiştir. 

c- HlSTO-PATOLOJlK BULGULAR 

1- a) n 12 vitamininden yoksun gıda ile beslenen kesik ya

rası yapılmış, B12 vitamini ile tedavi edilmeyen sıçanlardan 

elde edilen histo-patolojik bulgular Tablo 14 1 de gösterilmiş

tir. 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı gibi 7. günde l 

vakad6 (V.8) epitelizasyonun tamamlandığı, 4 vakada (V,3,7,8, 

10) granillasyon dokusunun tam teşekkül ettiği görülmüş; 2 va

kada ise (V.3,10) granülasyon dokusundan sikatritasyona geçiş 

müşahede edilmiştir. 2 vakada (V.1,9) yeterli mikroskopik 

bulgular mevcut olmadığından degerlendirilmeye tabi tutulma-

mıştı.r. 
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b) n12 vitamininden yoksun gıda ile beslenen kesik ya

rası yapılan ·ve deney boyunca B 12 vitamini ile tedavi edilen 

sıçanlara ait histo-patolojik bulgular Tablo l4'de gösteril

miştir. 

Resim 12- Yara iyileşmesinin erken döneminde mast hücreleri (ok) Tolui
dine blue X 250. 

R sim 13- Standart beslenen kesile yarası yapılmış B12 vitamini ilet davi 
edilmiş sıçanda 7. günde epitelizasyonun tamamlandığı, az ilti
hap hilcreei ve orta derecede lif yapımı görülmektedir. H+EXlOO. 
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Resim 14- Standart beslenen kesik yarası yapılmış ve hiçbir tedavi uygu
lanmamış sıçanda 7. günde epitelizasyonun tamamlanmadığı, bol 
iltihap hücreleri, illser ve orta derecede lif yapımı görülmek
tedir. H E·XlOO. 

Resim ıs- Standart beslenen kesik yarası yapılmış ve hiçbir tedavi uygu
lanmamış eıçanda 14. günde epitelizasyonun tamamlannıadığı ülser 
iltihabi hücreler ve orta derecede lif yapımı görülmektedir. 
H+EX50. 
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Resim 16- B12 vitamininden yoksun gıda il beslen n kesik yarası yapılmış 
ve B12 vitamini ile tedavi edilmiş sıçanda epitelizasyonun ta
mamlandıgı ve. sikatrizasyonun bqladıgı görülmekt dir. ll+EXlOO. 

t' 

Resim 17- Bı2 vitamininden yoksun beslenen kesil< yarası yapılmış ve hiç
bir tedavi uygulanmamış sıçanda epitelizasyonun tamamlanmak ü
zere oldu~u ve orta derecede lif yapımı görülmektedir. H+EX50 . 



Hı 2 Vitamini 1 l <.! Tedavi 

Edilmeyenler(Kontrol) Edilenler 

7. Giln lLı, GUn 7. Gün 14. Gün 

cı ı:: ı:: cı ı:: ı:ı ı:: ı:ı 
o o o o o o o o 
>. ı:: :,... >. ı:: >. >, ı:: >, >. ı:: >, 
Ul o ıı:ı 111 o ıı:ı U} o U} <.O o ıı:ı 

ttı >. rıı cı:ı >. cı:ı «J >, (\J «J >. «J 

N tQ N N 111 N N uı N N Ul N 

o ,..ı ttı ,..ı •.-1 rıı ,..ı .,-( gj •..ı ,..ı «J •rl 

z ,-1 ...ı ı...ı r-1 ,-1 ~ ...ı .....-1 µ .....-1 .....-1 µ 

a> :::, ,ı..ı Q) ;::, ,µ <l) ::ı ,µ ().1 ;;j ,µ 

cı:ı ,I.J ı::ı rıı ,I.J ı:: ııı ,µ ı:: (1) ,I.J ı:: rıı 

.!ııl •14 rıı .!ııl •.-1 tıl .!ııl •.-l «J ,.!.; ,,-i rıı ~ 
cı:ı o. ... •.-1 o. ... •.-1 o. ı-ı ,..ı ı:ı. ı-ı •14 

:> µI c., (il µI c., v.ı µ.:ı c.!l ı:rı µ,l c.!l V') 

1 o o o o o o o o o o o o 

2 - + - - + + - + + ++ ++ + 

3 - ++ + - ++ - ++ ++ - ++ + + 

4 - + - ++ + + ++ ++ + ++ ++ + 

,.5 - + - ++ + + - + ++ ++ ++ + 

6 - + - - + - ++ - + ++ - ++ 

7 - ++ - - + - - + + ++ ++ + 

8 ++ ++ - - ++ - ++ ++ + ++ - ++ 
.. , '" 

9 o o o o o o o o o o o o 

10 - ++ + ·+ + + ++ - + ++ - ++ 

TABLO 14- Vitamin B12 den Yoksun Gıda İle Beslenen -
Kesik Yarası Yapılan Sıçanlarda Histe-Pato
lojik Bulgular 

++: Çok 
+: Az 
-: Yok 
O: Deg~rlendiril~eyen 

50 



51 

7. gilnde 5 vakada (V,3,4,6,8,10) epitelizasyonun ta

mamlandıgı .3 vakada (V.3,4,8) granillasyon dokusunun tam te

şekkülü 5 vakada (V.2,4,S,7,8), granUlasyon dokusundan sikat

rizasyonu geçiş 2 v~kada ise (V.6,10) sikatrizasyon görillmüş

tür. 14,gilnde 8 vakarla (V.2,3,4,5,6,7,8,10) epitelizasyonun 

tamamlandıSı, 5 vakada (V,2,3,4,5,7) granülasyon dokusundan 

sikatrizasyona geçiş; 3 vak ada (V,6, 8, 10) granülasyon dokusu 

teşekkül etmeden sikatrizasyonun başladığı görUlrnilştilr. llu 3 

vakarla bol fibroblast ve kollagen lif yapımı milşahade edil

mişt_ir •. Bu gruptaki sıçanlarda n
12 

vitamini ile tedavi edil

meyenlere oranla daha hızlı bir iyileşme müşahade edilmiştir. 

c) Standart gıda ile beslenen kesik yarası yapılan ve 

s
12 

vitamini ile tedavi edilmeyen sıçanlara ait histo-patolo

j·ik bulgular Tablo 15'de gösterilmiştir, 

7, günde 1 vakada (V.1) epitelizasyonun tamamlandığı; 

2 vakada (V,3,4) granillasyon dokusunun tam teşekkül ettiği, 

3 vakada ise (V,2,3,4) granillasyon dokusundan sikatrizasyona 

geçişin meydana geldiği görülmüştür, 

14, günde bu bulgularda fazla bir degişiklik tesbit 

edilmemiş, ancak 4 vakada (V.2',3,4,S) granülasyon dokusunda 

artış müşahade edilmiştir. 

d) Standart gıda ile beslenen, kesik yarası yapılan ve 

Bıı vitamini ile tedavi edilen sıçanlara ait histo-patolojik 

bulgular Tablo 15 1 de gösterilmiştir. 
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Tablonun tetkikinden de anlaşılacagı gibi deneylerin 

sona erdiği 14. günde biltiln vakalarda epitelizasyonun tamam

landığı, granillasyon dokusundan sikatrizasyona geçişin başla

dığı ve kollagen lif yapımında artış oldugu görillmüştür, 

2- a) n
12 

vitamininden yok~un gıda ile beslenen ezik ya

rası yapılmış ve n 12 vitamini ile tedavi edilmeyen kontrol 

grubu olarak kullanılan sıçanlara ait histe-patolojik bulgu

lar Tablo 16 1 da gösterilmiştir. Bu gruptaki 2 sıçana ait mik

roskobik bulgular yeterli bulunmadığından degerlendirilmeye 

tabi tutulmamışlardır. 

7. gilnde hiçbir vakarla epitelizasyonun tamamlanmadıgı; 

6 vakarla (V.2,4,5,6,9,10) kısmen granülasyon.dokusundan si

katrizasyona geçişin meyd~na geldiği g6rülmüştür, 14. günde 

ise granillasyon dokusundan sikatrizıısyona geçiş 7 vakada 

(V,2,3,4,5,6,9,lO) müşahade edilmiştir. 2 vakada (V.5,9) epi

telizasyonun tamamlandıgı görülmüştür.· 

b) B
12 

vitamininden yoks~n gıda ile beslenen ezik ya

rası yapılmış ve B12 vitamini ile tedavi edilen ·sıçanlara ait 

histe-patolojik bulgular Tablo 16'da gösterilmiştir. 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı gibi 7. günde 2 

vakarla (V.2,3) epitelizasyonun tamamlandığı; 7 vakııda (V,1,2, 

3,4,5,7,10) granillasyondan sikatrizasyona geçiş müşahede 

edilmiştir. 14. günde ise 3 vakarla tam (V.1,5, 7) ve 5 vakada 

(V.2,3,4,8,10) kısmen granülasyon dokusu teşekkülü görülmüş 

ve bütün vakalarda granülasyondan sikatrizasyona geçiş baş-

lamıştır. 
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Bu grupta bol fibroblast ve kollagen lif yapımında ba

·riz bir artış dikkati çekmiştir. 

c) Standart gıda ile beslenen ezik yarası yapılan ve 

n
12 

vitamini ile tedavi edilmeyen sıçanlara ait histe-patolo

jik bulgular Tablo 17'de gösterilmiştir. Bu grupta bir sıçan 

deSerleıidirilmeye tabi tutulmamıştır. 

7. gilnde 2 aıçanda epitelizaayonun tnmamlandıBı (V.2, 

5); ı sıçanda bol granülasyon dokusu teşekkülü (V.4); 2 vaka

da ise granülasyon dokusundan sikatrizasyona geçiş (V.1,5) 

gözlenmiştir. 

14. günde ise bu grupta bulunan ve değerlendirmeye ca

bitutulB.n sıçanlardan 2 1 sinde (v.ı;s) sikatrizasyona geçiş 

görülmüştür, 14. günde 2 v~kada (V.1,5) iltihabi infiltras

yonda artış müşah~de edilmiştir. Bu durum sekon<ler bir enfek-

8 iyona bağlanmıştır. 

d) Standart gıda ile beslenen ezik yarası yapılan ve 

B vitamini ile tedavi edilen sıçanlara ait histo-patoloj ik 
12 

bulgular Tablo 17 1 de gösterilmiştir. 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı gibi 7.günde 2 

vakada görülen (V.1,5) epitelizasyon 14. gllnde de 4 vakada 

(V.1,2,3,5); 7, ve 14. günlerde bütün vakalarda granillasyon 

dokusu teşekkülü müşahade edilmiştir. 

7. günde 3 vakada (V.1,2,5) granülasyondan sikatrizas-



yona ge iş görülmüş; 14. gilnde ise bu durum bütUn vakalarda 

(V.1,2,3,S) gözlenmiştir. 

Bu grupta fibroblastlar ve kollagen lif yapımı, Bıf 

vitamini ile tedavi edilmeyen gruba oranla artma göstermiş-

tir. 
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Resim ıs- Standart beslenen ezik yarası yapılmış ve B12 vitamini ile te
davi edilmiş sıçan.da 14.günde epitelizasyonun tamamlandığı, ar
.ta de re cede hücre ve bol lif y.apımı görülIIK?ktedir. H+EX40. 
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u:ı to o il) il) o 00 il) o ti) >. qJ <il >. Oj ili >--. ııı ııı ;,, ııı N il) N N ti) N N il) N N ti) N o •,-l ııı ·.---1 •.---1 ııı <ıl •...-1 •rl <ıl •...-1 •...-1 •...-1 z ....... ,-.1 ı-.. ....... ı-.. ı-.. ,-ı ı-.. ,-ı ,..., ,-ı ,-ı ül ::, .µ (ll ::::ı .µ (O :::ı .µ (ll :::ı .µ {lj .µ ı:.: ııı ııı <11 o ııı .¼ •ri ııı 
.µ o .µ ı::: .µ 

,::.! •ı-1 ııı .¼ •...-1 ııı ,::.! •...-1 ttl .:.: {lj p. ı-.. •,-l p. ,._, 
1-:' •...-1 p, ı-.. .,..; 

~ w (!) 
..... p, 

U) µ.l (!) U) w '-' Ul w (!) ti) 

1 ++ + - ++ + - ++ ++ + ++ ++ ++ 

2 - + + - ++ + + ++ + + ++ -
3 - ++ + - ++ ++ ++ + + ++ + ++ 

4 - ++ + - ++ + +t + + ++ + + 

5 - + - - ++ - + ++ + ++ ++ + 

TABLO 15- Standart Gıda İle Beslenen - Kesik Yarası 
Yapılan Sıçanlarda Histo-Patolojik Bulgu
lar 

++; Çok 
+: Az 
-: Yok 
O: Değerlendirilmeyen 
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Resim 19- Standart beslenen ezile yarası yapılmış ve B12 vitamini ile te
davi edilmiş sıçanda 7,günde epitelizasyonun tamsınlandığı, or
ta derecede hücre ve lif yapımı görülmektedir. H+EX40. 

Resim 20- Standart beslenen ezik yarası yapılna.ş ve t davi uygulanmamış 
sıçanda 14.günde epitelizasyonı.m tamamlandıgı ve bol li yapımı 
görülmektedir. H+EXSO. 
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· Resim 21- B12 vitamininden yoksun beslenen, ezik yarası yapılmış ve B12 
vitamini ile çedavi edilmiş sıçanda 7.günde epitelizasyonun ta
mamlandıgı ve fibroblastik aktivite görülmektedir. H+EXSO. 

Resim 22- B12 vitamininden yoksını beslenen ezik yarası yapılmış ve B12 
vitamini ile tedavi edilmiş sıçanda 14.günde epitelizasyonını 
tamamlandığı, az hücre ve bol lif yapımı görülmektedir. H+EXSO. 
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Resim 23- Bı2 vitamininden yokewı gıda ile beslenen ezik yarası yapılmış 
ve tedavi edilmemiş sıçanda 7. gilnde çok az iltihabi hücre in
filtrasyonu ve lif yapımı görülmektedir. H+EXSO. 

Resim 24- Bı2 vitamininden yoksun gıda ile beslenen, ezik yarası yapılmış 
tedavi edilmemiş eıçanda orta derecede hücre ve li f yapımı gö
rillmektedir. H+EXSO. 
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Q) ;:, .µ ül :::, .µ Q) :::ı .µ Q) :::, .µ 

<il .µ ı::: ili .µ ı:ı ili .µ ı::: ıu .µ 
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> ı.:ı 0 {/) L'.ıl 0 C/l til C!l ı:n w 0 ti) . 
1 o o o o o o - + + - ++ + 

2 - + ++ - + ++ ++ + + ++ + ++ 

3 - ++ - - + + ++ + + ++ + + 

4 - + + - + + - + + - + + 

5 - + + ++ + + - ++ + - ++ ++ 

6 - + + - + + o Q, o o o o 
7 - + - - ++ - - + + ++ ++ + 

8 o o o . o o o - - + - + ++ 
T~-~• 

9 - + + ++ + + o o o o o o 
10 - + + - + + - + + ++ + ++ 

TABLO 16- Vitamin Bız den Yoksun Gıda !le Beslenen -
Ezik Yarası Yapı 1 an S ı ı; an 1 arda His to-P at o
loj ik Bulgular 

++: Çok 
+: Az 
- : Yok 
O: DeSerlendirilmeyen 
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B12 V it um ini lle Tedavi 

Edilmeyenler(Kontrol) Edilenler 

7. Gün 14. Gün 7. Gün llı. Gün 

ı:ı ı:ı C: ı:: ı:: C: ı:: ı:: 
o o o o o o o o 
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U) o [fi [fi o [fi (/) o (/) ıJl o (/) 
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N [fi N N (/) N N [fi N N (/) N 

o •ı---l 111 •,-,1 •ri ııı •..t •ri 111 •..ı •n 1\1 ·ri 
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ııl p. hı •rl p. hı •rl p. k •rl P. hı •n 
> w c.., C/l J:<l c.., C/l w (!I C/l w (!I C/l 

ı - + + - ++ + +t + + ++ + + 

2 ++ + - ++ + - - ++ + ++ ++ ++ 

3 o o o o o o - ++ - ++ ++ ++ 

4 - ++ - - ++ - o o o o o o 

.5 ++ + + ++ ++ + ++ ++ + ++ + ++ 
·' 

TABLO 17- Standart Gıda İle Beslenen - Ezik Yarası 
Yapılan Sıçanlarda Histo-Patolojik Bul
gular 

++:Çok 
+: Az 
-:Yok 
0:Degerlendirilmeyen 
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I. A- 1- B12 vitamini ile tedavi edilen kronik ma,ginal gin

givitisli hastalarda klinik olarak bariz bir dilzelıne 

müşahade edilmiştir. 

Deneylerin başında biltün vakalarda mevcut olan kanama, 

şişlik ve ağrı, deneylerin sonunda kontrol grubunda aSri ve 

şişlikte 7. 20, kanamada% 30, bir iyileşme görülmesine karşı

lık, B12 vitamini ile tedavi edilen deney grubundaki hasto

larda şişlikte 7. 40, ağrıda 7. 70 ve kanamada 7. 80 başarı elde 

edilmiştir. 

Nally ve Blake(38), serum B
12 

seviyesi yetersiz bulun

muş hastalar Uzerinde yapmış oldukları bir çalışmada klinik 

bulgularda% 77 başarı elde ettiklerini bildirmişlerdir. 

Brunson ve ark. ise(l2), n
12 

vitamini ile tedavi edi

len vakalarda kontrol grubuna oranla /4 70 başarı elde ettik

lerini ifade etmişlerdir. 

Bizim bu klinik bulgularımız Vogel(54), Brunaon(12) ve 



Pack ve Thomson'un(40) bulguları ile paralellik arzetmekte

dir. 
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2- B12 vitamini ile tedavi edilen kronik marginal gin

givitisli hastalarda kontrol grubuna göre kan bulguları açı

sından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

3- B12 vitamini ile tedavi edil~n kronik marginal gin

givitisli hastalarımızda hisco-patolojik olarak daha hızlı 

bir iyileşme müşahade edilmiştir. Histo-patolojik bulgular, 

plazma· hücresi, nötrofil polimorf ve lenfosit infiltraayonu 

açısından değerlendirilmiştir. 

Deneylerin sonunda kontrol grubunda 2 vakada hafif ve 

3 vakada daha iyi bir iyileşmenin görülmesine karşılık, deney 

grub·unda 3 vakada hafif, 4 vakada tam bir iyileşme tesbit 

edilmiştir. 

Vogel ve ark.(54), eritrosit matUrasyonundu ve dczok

sı ribo nukleik asit sentezinde önemli bir rol oynayan folik 

asit ve n
12 

vitauiininin iltihabi infiltrasyonu azalttığını 

ve iyileşme hızını arttırdığını ifade etmişlerdir. 

Brunson ve ark.1(12), cerrahi diş çekimi ve gingivek

tomiden sonra yara iyileşmesinin B12 vitamini ile daha hızlı 

bir seyir gösterd'iğini yaptıkları deneylerle ispat etmişler

dir. 

Nally ve Blake(38) de gingivitislerin tedavisinde B12 

vitamininin başarı ile uygulanabileceğini klinik gözlemler ve 
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lıisco-patolojik çalışmalar ile göstermişlerdir. 

Vogel'in(~4), Brunson'un(l2), Nally ve Blake'nin(38), 

bu çalışmaları bizim histo-patolojik bulgularımızı destekler 

mahiyette görillmilştilr. 

B- 1- B 12 vitamini ile tedavi edilen recurrent aftöz sto

matitli hastalarda kontrol grubuna nazaran klinik bulgularda 

bir azalma milşahade edilmiştir. 

Deneylerin başında ağrı, kızartı ve yanma belirtileri

nin bütün vakalarda mevcut olmasına ragmen deneylerin sona 

erdigi 7. gilnün sonunda ağrıda 7. 70, yanma ve ·kızartı da 7. 80 

lik bir azalma görülmüştür. 

Kontrol grubunda ise ağrıda Z 30, yanma ve kızartıda 

% 40 bir düşme tesbit edilmiştir. 

Wray(57), B12 vitamini yetersizliği ile aftöz stomati

tin patogenezi arasında bir ilişki bulamadıtıını ifade etmiş, 

buna rağmen B12 vitamininin aftöz ülserlerin tedavisinde ba

şarı ile kullanabileceğini bildirmiştir. 

Nally ve Blake(38), benzer bir araştırma ile \-.'ray ve 

ark.(57) nın çalışmalarını destekl~mişler ve recurrent aftöz 

stomatitlerin B
12 

vitamini ile tedavi edilebileceğini kanıt

lamışlardır. 

~alker(55), patogenezini B12 vitamini eksikliğine bağ

ladığı aftöz stomatit vakalarını n 12 vitamini ile tedavi et-



64 

tigini bildirmiş, lezyonların küçülmesi, ağrının ve yanm_anın 

azalması açısından biltün vakalarda başarılı sonuçlar elde et

tigini bildirmiştir. 

Bizim bulgularımızda Nally ve Blake(38), Wray(57) ve 

~•alker(SS), bulgularını destekler mahiyette bulunmuştur, 

Bizim çalış~alarımızda ağrıda, yanma ve kızartıdn 

kontrol grubuna göre% 40 lık bir iyileşme tesbit edilmiştir. 

Bu netice aft ted·avisinde n
12 

vitamininin tek başına fazla 

başarılı olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Nitekim deneylerin 

başında ve deneylerin sona erdiği 7, günün sonunda elde edi

len kan bulgularında anlamlı "bir farklılık bulunamamıştır. 

Aftların süresinin kısa, lezyonların küçük ve sınırlı 

olması sebebiyle histo-patolojik çalışma yoluna gidilmemiştir. 

B
12 

vitamininin etkisi sadece klinik gözlemlere dayanarak in

celenmiştir. 

Vaka adedimizin az olmasına rağmen, klinik bulguları

mızda elde edilen 7. 40 lık bir iyileşme küçümsenmeyecek bir 

neticedir. Vaka adedinin arttırılarak ve serumda n 12 seviyesi 

tesbit edilerek yapılacak yeni çalışmalarda başarı oranının 

yükseleceği söylenebilir. 

Şiddetli ağrı, yanma ve kızartı ile karakterize olan 

aftöz stoma.titlerin meydana gelmesinde çok çeşitli etkenlerin 

rol oynadığı bilinmektedir. Bu sebeple bugilne kadar pek çok 

araştırma yapılmasına ragmen etkili bir tedavi uygulanamamıştır 
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Aftöz stomatitlerin tedavisinde antibiotikler, antibi

otiklerle birlikte veya tek başına kortikosteroidler(2) lac

tobacillus acidophilus ihtiva eden ilaçlar(21), levamisol(34), 

imminoterapi(35), akupunktilr gibi yöntemler uygulanmış fakat, 

çok başarılı neticeler alınamamıştır. 

Bu bakımdan n
12 

vitamininin fibroblastik aktiviteyi 

arttırarak aftöz stomatitlerin iyileşmesini hızlandırması ve 

daha silratli bir sikatrizasyonun meydana gelmesine katkıda 

bulunması aft tedavisinde ilmit verici bir gelişme olarak ka

bul edilebilir. 

II, A- n
12 

vitamininden yoksun gıda ile beslenen hayvanların 

normal gıda ile beslenenlere nazaran gelişimlerinde 

meydana gelmiş olan yavaşlama, bu vitaminin büyüme ve gelişim 

faktöründe önemli bir yeri oldugunu göstermektedir. 

Vitamin B12 ve folik asit birçok metabolik reaksiyonla

rın oluşumunda koenzim olarak da rol oynarlar, Eksikliklerin

de RNA sentezi normal kalmakta, DNA sentezi bozulmaktadır. 

Ribonükleik asitte bulunan urasil dezoksiribonükleik asit mo

lekülünde yerini timine yani metil urasile bırakır. DNA sen

tezinin olabilmesi ve dolayısıyle hilcre çekirdeğinin olgunla

şıp bölünebilmesi için timin sentezinin sağlanması gerekir. 

Bu reaksiyon jçin lüzumlu olan metil grubu folik asidin türe

vi olan metilen tetrahidrofolat tarafından sağlanır. B12 vi

tamini eksikliğinde tetrahidrofolat meydana gelemez. Metil 

tetrahidrofolat birikir, timin sentezi normal olamaz ve onun 
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sonucunda DNA sentezi bozulmuş olur(7). 

Bu sentezin bozulması sonucunda ise, büyüme, gelişme 

ve 'iyileşmede gecikmeler meydana gelebilir. Gerçekten normal 

gıda ile beslenen deney hayvanlarının saglıklı ve iyi görün

melerine, tüylerinin sık, yatık ve parlak olmasına karşilık, 

n 12 vitamininden yoksun bir diyetle beslenen deney hayvanla

rının sa~lıksız ve zayıf olmaları tüylerinin dik ve fırçamsı 

şekilde sararmış ve seyrek olması n12 vitamininin organizma 

için çok lüzumlu bir madde oldu&unu kanıtlamaktadır, 

B- Normal gıda ile beslenen deney hayvanlarında n12 vita

mini uygulaması yapılan ve yapılmayanlar arasında eritrosit 

ve lökosit miktarları ile% Hb miktarları açısından anlamlı 

bir farklılık bulunamamıştır. 

Buna karşılık B12 vitamininden yoksun gıda ile beale

nen deney hayvanlarında, deneyler süresince bariz bir farklı

lık göstermeyen eritrosit değerleri, s 12 vitamininden yoksun 

gıda ile beslenen ve deney süresince B12 vitamini yapılan de

ney hayvanlarında büyük bir artış _göstermiştir (Tablo 13). 

Deney hayvanlarında eritrosit sayısı Hayem solüsyonu

nun ktillanıldı&ı standart bir işlemle gerçekleştiril~iştir, 

Yetişkin sıçanlarda normal değerler 7-10 milyon erit/mm3 

dür(28). n 12 vitamininden yoksun gıda ile beslenen deney hay

vanlarında normal değerlerin altında bir miktar bulunmuş (Tab

lo 12);- n12 vitamini uygulanan .sruptaki deney hayvanlarında 

ise, uygulamayı müteakip normal değerlere yükseldiği görül-
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müştür (Tablo 13). 

B12 vitamininden yoksun gıda ile bealenen deney hay

vanları ile n
12 

vitamini verilen normal deney hayvanları ara

sındaki kan bulgularında meydana gelen farklı değerler, ben

zer bir çalışmaya rastlamadığımız için gerekli şekilde tartı

şılamamıştır. 

c- Histo-patolojik çalışmalarımızda ezik ve kesik yarala

rının iyileşmesinde n 12 vitamininin etkisi epitelizasyon, grn

nillasyon dokusu ve eikatrizasyon açısından değerlendirilmeye 

tabi tutulmuştur. 

B12 v~tamininden yoksun gıda ile beslenen ve deney sil

resince n 12 vitamini uygulanan kesik yarası yapılmış olan de

ney hayvanlarında n
12 

vitamini uygulanmayanlara nazaran epi

telizasyonun ve granülasyon dokusundan sikatrizasyona geçişin 

daha hızlı olduğu görülmUştür (Tablo 14). 

Standart gıda ile beslenen B
12 

vitamini uygulanan ve 

uygulanmayan kesik yarası yapılmış olan deney hayvanlarında 

da B
12 

vitamini uygulanmayan gruba nazaran deney grubunda 

epitelizasyonda hızlanma ve fibroblastik aktivitede artış gö

rülmüştür. 

Bizim histe-patolojik bulgularımız Brunson ve ark,(12) 

nın bulgularını teyit eder nitelikte bulunmuştur, 

Vitamin n
12 

den yoksun gıda ile beslenen, B
12 

vitamini 



68 

uygulanan ve uygulanmayan ezik yar.isı yapılan sıçanlarda epi

telizasyon açısından bir farklılık görülememiştir. Bu durum 

harabiyetin fazla ve deney süresinin kısa olması ile izah 

edilebilir. Fibroblastik aktivitede ise B
12 

vitamini ile te

davi edilenlerde bariz bir artma milşahade edilmemiştir. 

Standart gıda ile beslenen B
12 

uygulanan ve uygulanma

yan, ezik yarası yapılan hayvanlarda da epit~lizasyon yBnUnden 

bir fark bulunmamış, buna karşılık kesik yarası yapılan grup

ta oldugu gibi granülasyondan sikatrizasyona geçişte belirli 

bir artma görülmüştür. 

Netice olarak; 

1- Gingivitislerin ve etiyolojileri çok çeşitli sebep

lere dayanan aftöz stomatitlerin tedavisinde klinik belirti-

le rin 

lir. 

azalması yönünden B vitamini başarı ile kullanılabi-
12 

2- B
12 

vitamininden yoksun gıda ile beslenen deney 

hayvanlarının normal gıda ile beslenenlere göre daha zayıf ve 

saglıksız olmaları, tüylerinin seyrek ve kötü vasıflı olması, 

n
12 

vitamininin büyüm~ ve gelişme üzerinde etkili bir vitamin 

olduğunu kanıtlamaktadır, 

3- Deney hayvanlarında n12 vitamini uygulaması ile 

eritrosit miktarında meydana gelmiş olan artış, bu vitaminin 

hemopoetik faktör üzerine yapmış olduğu müabet etki ile izah 

edilebilir. 
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4- Kesik yarası yapılan deney hayvanlarında s
12 

vita

mininin epitelizaayonu hızlandırdığı ve fibroblastik aktivi

teyi arttırdığı tesbit edilmiştir. 

~- Ezik yarası yapılan deney hayvanlarında ise, B12 

v{tamininin granlllasyondan sik~trizasyona geçişi lıızlandırdı

ğı tesbit edilmiştir. 

Epitelizasyonu ve granülasyon dokusu teşekkUlilnü bız

landırdı&ından, granillasyondan sikatrizasyona geçişi silrat

lendirdiğinden, gingivitisler ve aftöz stomutitlerde klinik 

belirtiteri büyük ölçüde hafiflett~ğinden dolayı s 12 vitamini 

çeşitli agız hastalıklarının tedavisinde başarı ile kullanı

labilir. 
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V 

ö Z E T 

B12 vitamininin çeşitli agız hastalıklarının tedavi

sindeki rolünü meydana çıkarabilmek için çok yönlü bir araş

tırma planladık. Bu maksatla çalışmamızı iki kısımda yaptık: 

I- Klinik çalışmalarımız. 

II- Deneysel çalışmalarımız. 

I- Klinik çalışmalarımız 20 kronik marginal gingivi

tisli ve 20 recurrent aftöz stomatitli hastalar üzerinde ya

pılmıştır. 

1- Kronik marginal gingivitisli 20 hastadan lO'u B12 

vitamini ile tedavi edilmiştir. Diğer lO'u ise kontrol grubu 

olarak kullanılmış ve hiçbi~ tedaviye tabi tutulmamıştır. 

Klinik bulgular ağrı, şiş ve kanama açısından, histe-patolo

jik bulgular, plazma hilcresi, nötrofil polimorf ve lenfosit 

infiltrasyonu açısından değerlendirilmiştir. Deneylerin ba

şında ve sona erdigi 14.gilnde eritrosft, lökosit sayımı ve 

7. Hb degerleri ölçülmilştür. 

2- Recurrent aftöz st~matitli 20 hastadan lO'u B12 vi

tamini ile tedavi edilmiştir. lO'u ise kontrol grubu olarak 



71 

hiçbir tedaviye· tabi tutulmamıştır. Klinik bulgular ağrı, 

yanma ve kızartı açısından değerlendirilmiş, deneylerin başın

da ve deneylerin sona erdiği 7. gilnde eritrosit ve lökosit 

sayımı, % Hb,· değerleri ölçülmilştür. 

II- Deneysel çalışmalarımız: Bu grupta 40 sıçan yavru

su B12 vitamininden yoksun gıda ile, 20 sıçan yavrusu da 

standart gıda ile beslenmişlerdir. 

B12 vitamininden yoksun gıda ile beslenen 40 sıçan 

erişkin hale geldiklerinde 20 si B
12 

vitamini ile tedavi 

edilmiştir. n
12 

vitamini ile tedavi edilen 10 sıçana kesik ve 

10 sıçana da ezik yarası yapılmıştır. Geriye kalan B12 vita

mininden yoksun gıda ile beslenen 20 erişkin sıçana ise hiç

bir uygulama yapılmamıştır. Kontrol grubumuz olan bu 20 sıça

nın 10 tanesine kesik, 10 tanesine ise ezik yarası yapılmış

tır. Standart gıda ile beslenmiş olan 20 genç erişkin sıçan

dan i-O'u B ile tedavi edirmiş, lO'u deneyler süresince hiç-12 

bir tedaviye tabi tutulmamıştır. n 12 ile tedavi edilen 10 sı-

çandan 5'ine kesik, 5'ine ezik yarası, n 12 vitamini ile teda

vi edilmeyen kontrol grubu 10 sıçandan .5 1 ine kesik ve 5'ine 

ezik yarası yapılmıştır, 

Deneysel çalışmalarımızda histe-patolojik bulgular 

epitelizasyon, granülasyon ve sikatrizasyon açısından değer

lendirilmiştir. 
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Sonuç olarak, epitelizasyon ve granülasyon dokusu te

şekkülünü hızlanaırdığından, granillasyondan sikatriznsyona 

geçişi süratlendirdiginden, gingivitisler ve aftöz atomatit

lerde klinik belirtileri büyük ölçüde hafiflcttiginden dolayı 

Bız vitamini çeşitli ağız hastalıklarının tedavisinde başarı 

ile kullanılabilir. 
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S U M M A R Y 

We planned ~o make a multi-directional investigation 

to elucidate the role of vitamin B12 in the treatment of 

diverse oral diseases. We divided our investigation into two 

parts. __ for this purpose: 

I. Clinical investigations. 

II. Experimental investigations. 

I- Our clinical investigations have been made on 

cwentY chronical marginal gingivitis and twenty recurrent 

aphtous stomatitis patients. 

ı- Ten of the twenty chronical roarginal gingivitis 

patients have been treated with vitamin B12 . The rcmaining 

ten bave been used as the control group and have not received 
. 

anY treatment, Clinical findings have been evaluated from the 

point of view of pain, edema and bleeding; histopathological 

findings have been evaluated from the point of view of 

infiltration of plasma cells, neutrophil polimorphs, and 

lymphocytes. Erythrocyte and leukocyte count and % Hb values 

have been calculated at the beginning of the ex,eriments and 



on the fourteenth day when tlıc experiments endcd. 

2- Ten of the twenty recurrent aphtous stomatitis 

patients hav~ been treated with vitamin s
12

. Tlıe remaining 

ten served as the control group and did not receive any 

trcatment. Clinical findings have been evaluated from the 

point of view._of pain, b~rning and rubor. Erythrocyte and 

leukocyte count and 7. Hb values have been calculated at the 

beginning of the experiments and on the seventh and last ·aay 

·of cach experiment. 

II- Experimental investigations: Forty newborn rats 

hnve been fed with food lacking vitamin B
12

, twenty newborn 

rats have been fed with standard food. 

Twenty of forty newborn rats that had been fed with 

food lacking vitamin s 12 have been treated with vitamin n
12 

when they were mature. Incisions have been made to ten and 

lacerations have been made to the other ten, excluding the 

remaining twenty mature rats that were fed wid food lacking 

vitamin s
12

, 

Incisions have been made to ten and lacerations have 

been made to the remaining ten of the twenty rats that served 

as the control group. Ten of the twenty rats that have been 

fed with standard food w~re treated with vitamin n
12

. The 

remaining ten received no treatment throughout the experi

ments. Incisions were made ta five and lacerations were made 

to the other five. of the ten rats treated with vitamin B12 . 



The histopathologicııl findings of our experimental 

investigationa were evuluated frorn the point of view of 

e pi thİ.d iz at ion, granulat ion ıınd cicat rixation, 
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Vitamin B
12 

can be used successfully in thc trcatment 

of diverse oral diaeases because it accelerates tlıe formation 

of epithelial and granulatian tissue, enlıances a rapid 

cicatrix after granulation and diminishes the clinical 

symptoms vastly in gingivitis and aphtous stomatitis cases. 
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