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KISAL TMALAR 

-------------- ---------------

H b = Hemoglobin SAH = S-Adenozilhomosistein 

H ct = Hematokrit Cb lA = Kobalamin A hastalığı 

MCV =Ortalama eritrosit hacmi Cb lB = Kobalamin B hastalığı 

MCH =Ortalama eritrosit Cb lC = Kobalamin C hastalığı 

hemoglobini Cb lE = Kobalamin E hastalığı 

TDBK =Total demir bağlama Cb IF = Kobalamin F hastalığı 

Kapasitesi MMA = Metilmalonik asit 

CBC =Tam kan sayımı (complete SC DSC = Spinal kordun subakut 

blood count) kombine dejenerasyonu 

DNA = Deoksiribonükleikasit NTD = N ör al tüp defekti 

RNA = Ribonükleik asit FİGLU = Formiminoglutamik asit 

THF = Tetrahidrofolat FBP = Folat bağlayıcı protein 

TC Il = Transkobalamin-11 CBS = Sistatyonin beta sentaz 

TCI = Transkobalamin-1 BHMT = Betain homosistein metil 

IF = İntrensek faktör transferaz 

C bl =Kobalamin MS = Metiyonin sentaz 

AdoCbl = Adenosilkobalamin MTHFR = Metiyonin tetrahidrofolat 

M eC bl = Metilkobalamin redüktaz 

OH Cb I = Hidroksikobalamin NO = Nitrik oksit 

CNCbl = Siyanokobalamin HMS = Homosistein 



ÖZET 

B ı2 ve folat vitaminleri B grubu vitaminler arasında yer alıp hematopoetik sistem ve sinir 

sistemi gelişiminde önemli rol oynar. Doğadaki diğer B vitaminlerinden farklı olarak, B ı2 

vitamininin bitkisel kaynaklardan sentezi söz konusu değildir, hayvansal kaynaklı besinlerle 

alınması gerekir. 

Çocuklarda B ı2 vitamini eksikliğinin neden olduğu bulgular büyüme geriliği, iritabilite, 

güçsüzlük gibi daha çok özgül olmayan özelliktedir. Yapılan çalışmalarda eksik B ı2 vitamini 

deposu ile doğan şütçocuklarında ciddi nörolojik bozukluklar (psikomotor gerilik, muskuler 

hipotoni, kortikal atrofi) ve megaloblastik pansitopeni görülmüştür. 

B ı2 eksikliğini tespit etmek için kullanılan birçok yöntem vardır. Ucuz ve ulaşılabilir 

olmasından dolayı en yaygın kullanılan tanı yöntemi serum kobalamin düzeyi ölçümüdür, ancak 

sensitivitesi düşüktür. Serum kobalamin düzeyi normal iken nörolojik bulgulan ortaya çıkan 

birçok hastaya farklı testler uygulanmış ve B ı2 eksikliğinin gerçek prevelansının aslında 

toplumda çok daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu testler B ı2 eksikliğinde kanda yükselen 

homosistein, propiyonilkamitin ve idrarda atılımı artan metilmalonik asittir. 

B ı2 ve folat vitamin eksiklikleri gelişmekte olan toplumlarda görülen önemli bir sağlık 

problemidir. Bu vitaminierin eksikliklerinin belirlenmesi özellikle gebelerde oluşabilecek 

pre/postnatal komplikasyonları önlemek açısından çok önemlidir. 

Çalışmaya İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıklan ve Doğum polikliniğine Aralık 2009-

0cak 20 ı O tarihleri arasında başvuran ı 00 gebe kadın ve onların term ve tekiz bebekleri alındı. 

Gebelerden birinin idiyopatik trombositopenik purpura tanısı ile steroid tedavisi almakta olduğu 

öğrenilerek çalışma dışı bırakıldı. Bir diğer gebenin alınan hemogram analizinde hata oluşması 

nedeniyle çalışma dışı bırakıldı ve çalışmaya toplam 98 gebe kadın ve onların bebekleri dahil 

edildi. Annelerden doğum öncesinde doktor tarafından diyet anamnezi alındı. Annelerin 

gebelikleri süresince vitamin ilacı kullanımı bir anket ile sorgulandı. Doğum öncesinde 



annelerden, doğum esnasında kordon kanından tam kan sayımı, B ı2, folat, homosistein için kan 

öınekleri alındı. B ı2 düzeyi 300 ng/1 'nin altında olan ann el erin bebeklerinden idrar örneği 

alınarak idrarda metilmalonik asit incelemesi yapıldı. Tüm yenidoğan bebeklerin postnatal 0-5 

gün içerisinde alınan yenidoğan tarama testierindeki propiyonilkamitin (C3) sonuçları takip 

formuna kaydedildi. 

Anne B ı2 (ort.ı70,23±87,67 pg/ml)-bebek B ı2 (ort.3ı3,29±203,24 pg/ml) düzeyleri 

arasında anlamlı korelasyon saptandı (p=O.OOO, r=0.562). Anneleri n ( ı5,53± 4,68 ng/ml) ve 

kordon kanlarının (19,57± ı ,35ng/ml) folat düzeyleri arasında anlamlı korelasyon bulundu 

(p=O.OOO, r=0,402). Ayrıca anne folat-B ı2 (p<0.05, r= 0,209), bebek folat-B ı2 (p<0.05, r= 

0,200) ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. 

Annelerio gebelik süresince genel olarak süt-süt ürünleri, yumurta ve sebze-meyve 

tüketiminin yeterli olduğu fakat kırmızı et, beyaz et ve balık tüketiminin yetersiz olduğu göıiildü. 

Hayvansal gıda tüketimi ve serum B ı2 düzeyi arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. 

Anne B 12-anne hemogram, bebek B 12-bebek hemogram değerleri karşılaştırıldı ve vitamin 

B 12 ve folat değerleri artarken hemoglobin ve hematokrit değerlerinin arttığı; fakat MCV/MCH 

ile aralarında anlamlı ilişki olmadığı görüldü. 

Anne ve kordon homosistein düzeyleri (ort.5,6±ı,93mmol!lt- 5,ı2±ı,58mmol/lt) arasında 

anlamlı derecede korelasyon saptandı (p<O.O ı, r=0.588). Bebek B ı2 ve homosistein düzeyleri 

arasında (p<O.Ol, r=-0.308), yine bebek folat ve homosistein düzeyleri arasında (p<0.05, r=-

0.223) anlamlı derecede ters yönlü korelasyon vardı. 

Bebek B 12-bebek idrar MMA ( ort.3,90± 7 ,97mmol/molkrea) arasında {p>O.OOO, r=-0, ı59) 

ve anne B 12 ve bebek idrar MMA ölçümleri arasında (p > 0.000, r=-0,096) anlamlı bir ilişki 

bulunmadı. Anne serum B12 ve bebek C3 kamitin (ort. 2,75±ı,ı8 mmol/L) düzeyleri arasında da 

anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05, r=-0.118), fakat bebek serum B 12 ve C3 kamitin düzeyleri 

arasında anlamlı derecede (p<0.05, r=-0.220) ters yönlü korelasyon vardı. 



SUMMARY 

The vitamins B 12 and fo la te are essential in the development of the central nervous system 

and hematopoesis. Unlike other B vitamins, B 12 can not be synthesized from other herbal 

sources, thus it should be acquired from animal source foods. 

Symptoms of B ı 2 deficiency are non-spesitic signs, inciurling growth retarda tion, 

irritability and weakness. In infants who were born with defıcient B ı2 stores, severe neurologic 

disorders (psychomotor retardation, muscular hypotonia, cortical atrophy) and megaloblastic 

pancytopenia are reported. 

There are many ways to determine B ı 2 deficiency. Because of being inexpensive and 

accessible, the widely used method is testing for serum cobalamin levels, but its sensitivity is 

low. Patients with normal serum cobalamin levels who presented with neurologic signs were 

tested with different methods, and it was shown that the prevalance of B 12 deficiency is much 

more higher in the population. These tests include, elevated blood levels of homocysteine, 

proprionilcamitinee and elevated exeretian of methylmalonic acid in urine .. 

B 12 and folate defıciencies are signifıcant health-problems, comman ın developing 

societies. Detection of these defıciencies is important -especially in pregnant women- with 

respect to prevention of pre/postnatal complications. 

Hundred pregnant women who admitted to İstanbul University Medical Faculty 

Gynecology and Obstetric Department between December 2009- 1 anuary 201 O and the ir term, 

singleton babies were enrolled in this study. Two pregnant women were excluted from the study, 

so 98 case were included. These were; a pregnant women who has idiopathic trombocytopenic 

purpura using steroid treatment and alsa a women whose hemogram analysis was incorrectly 

studied. Nutritional history had been taken from mothers, prior to childbirth. Utilising a survey, 

vitamin supplementation throughout pregnancy had been questioned. Prior to childbirth and after 

birth, blood samples had been taken from mothers and umblical cord for CBC, B 12, folate and 

homocysteine levels. From the babies of mothers with a serum B 12 level <300 ng/L urine 

samples had been obtained for urinary organic acid analysis (methylmalonic acid). Results of 



newbom metabolic screening which done at postnatal O to 5 days, and also propiyonylcamitin 

(C3) levels had been recorded in the follow-up forms. 

For B 12 levels significant corelation (p=O.OOO, r=0.562) was found between mothers (mean 

170,23±87,67 pg/ml) and newboms (mean 313,29±203,24 pg/ml). Significant correlation 

(p=O.OOO, r=0.402) was found between mothers' (mean 15.53±4.68 ng/ml) and newboms' (mean 

19.57±1.35 ng/ml) folate levels. In addition significant correlation was found between folat and 

B 12 measurements in mothers (p<0.05, r=0.209) and in newboms (p<0.05, r=0.200). 

In general milk, milk products, egg, vegetable and fruit consumptions were enough, but on 

the contrary meat, chicken and fish consumptions were insufficent. There was not significant 

correlation found between animal products consumption and serum B 12 levels. 

Mather B12 and hemogram, also newbom B12 and hemogram values were compared. We 

found that; when vitamin B 12 levels increase, hemoglobin and hernatoerit levels also positively 

increase, but there w as not any relation between vitamin B 12 and MCV /MCH levels. 

There is significant positive corelation between mather (mean 5.6±1.93 mmolllt) and 

umblical cord (mean 5.12±1.58 mmol/lt) homocystein levels (p<O.Ol, r=0.588). Mothers serum 

B 12 and homocystein levels are poorly (p>0.05, r=-0.066), but newboms B 12 and homocystein 

levels are strongly negative corelated (p<O.O 1, r=-0.308). Al so mather serum fo la te and 

homocystein levels were very poor (p>0.05, r=-0.097); but at newbom between serum folat and 

homocystein levels, significant negative corelation were found (p<0.05, r=-0.223). 

There was not any significant statistical corelation between newbom B 12 and newbom 

urine MMA (mean 3.90±7.97 mmol/molcreatinin) levels (p>O.OOO, r=-0.159), also there was not 

significant statistical corelation found between mather B 12 levels and newbom urine MMA 

levels (p>O.OOO, r=-0.096). There was not any significant corelation between mothers B 12 and 

newboms C3kamitin (mean2.75±1.18 mmol/L) levels (p>0.05, r=-0.118), but there was negative 

significant corelation between newboms serum B 12 and C3 kamitin levels (p<0.05, r=-0.220). 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Ülkemiz gibi gelişmekte olan toplumlarda beslenme yetersizlikleıine bağlı vitamin 

eksiklikleri bilinenden çok daha fazladır. Linnell, Bhatt ve Stubbe tarafından ilk kez 1948 yılında 

izole edilen, eksikliği ise ilk kez 1962 yılında Jadhav ve arkadaşlan tarafından tanımlanan B 12 

vitamini, suda eriyen, başlıca mikroorganizmalar tarafından sentezlenen ve çeşitli türevleri 

bulunan kırmızı renkli bir vitamindir. B 12 vitamini insan vücudunda sentez edilemez ve 

besinlerdeki, özellikle hayvansal gıdalardaki kobalaminden elde edilir. En fazla sığır karaciğeri 

ve böbreğinde bulunur ( 1, 2). 

B 12 vitamini için en iyi kaynak et, süt, balık, yumurta gibi hayvansal proteinlerdir. 

Maternal vitamin düzeyleri fetus ve yenidoğana aynen yansıdığından, bunların anne tarafından 

tüketilmemesi, yenidoğandaki B 12 vitamin eksikliği için önemli bir nedendir. Bu eksiklik anne 

sütüne ve dolayısıyla anne sütüyle beslenen sütçocuğuna da etki etmektedir (1, 2, 3). Anne 

karnındaki dönemden itibaren, beyin gelişiminde önemli yeri olan B 12 vi taminin eksikliği, 

önlenebilir bir nörolojik defisit sebebidir (2, 4 ). 

B 12 vitamini çok hızlı bölünen bütün hücreleri etkiler. En önemli fonksiyonu, hücrelerin 

bölünmesi ve çoğalması için gerekli olan deoksiribonükleik asit (DNA) sentezini sağlamaktır. 

Eksikliğinde özellikle hızlı büyüyen ve hücre yenilenmesi hızlı olan dokular etkilenir. Bu nedenle 

insan organizmasının büyüme ve gelişmesinin en hızlı olduğu çocukluk çağında, özellikle ilk 2 

yaşta, bu eksikliğe bağlı sorunlar daha sık görülmektedir ( 1, 2, 5). 

B 12 vitamin eksikliğinde DNA sentezine yönelik reaksiyonlar yavaşlar veya durur; bu 

durum kemikiliğindeki megaloblastik değişikliğin temelini oluşturur (2). Aynca yine DNA 

sentezinin bozulmasının sonucu olarak glossit, villöz atrofi, ince barsak villüslerinde kısalma, 

kriptalardaki mitoz sayısında azalma ve lamina propriada hücre infiltrasyonunun artmasından 

dolayı emilim bozulur. Sonuçta çocuğun genel gelişimi etkilenir, büyüme ve gelişme geriliği 

oluşur (2, 6, 7). B 12 vitamin eksikliğinin nörolojik bulguları, makrositik eritrositler veya 

megaloblastik anemi gelişmesinden önce ortaya çıkabilir. Düşük vitamin B 12 düzeyi nedeni ile 

azalmış metiyonin sentaz aktivitesine bağlı olarak nöropatinin geliştiği, mental ve psikomotor 



gelişme geriliğine yol açtığı bilinmektedir. Bu yüzden çocuklarda erken tanı ve tedavinin 

nörolojik bulguların düzelmesinde çok önemli olduğu bildirilmektedir (ı, 2, 8, 9). 

Erken dönemde B ı2 vitamin tedavisi ile süt çocuklanndaki nörolojik bozukluk! arın, büyük 

çocuklardan ve yetişkinlerden daha hızlı düzelmesinin, DNA sentezine bağlı hücre bölünmesi ve 

onarımının büyük çocuk ve erişkinlere göre çok daha hızlı olmasından ve yaşamın ilk yılında 

sinir sistemi miyelinizasyonunun en hızlı olduğu dönem olmasından kaynaklanmaktadır (ı O, ı ı, 

ı2). İnfantil B ı 2 vitamini eksikliği tanısı erken konulup tedavi edilirse nörolojik semptomlar 3-6 

ay gibi kısa sürede düzelirken, geç tanı konulmuş vakalarda nörolojik bulgular en az 6 ay veya 

daha uzun sürede düzelmekte veya düzelmeleri yıllar alabilmektedir ( ı3, ı 4 ). 

İlk kez Mitchell ve arkadaşlan tarafından, ı94ı yılında ıspanak yapraklannda keşfedilen 

folat, hücre bölünmesi ve hücre membranları için esansiyel olan nükleotidler ve fosfolipidterin 

yapımında kullanılır (ı). Dolayısıyla folat, hem fetal ve plasental büyümede, hem de daha sonraki 

hastalıkların oluşmasında anahtar bir rol oynayabilir (15, ı 6, ı 7). Nörolojik gelişim üzerine 

etkileri olan folat vitamininin eksikliğinde de yenidoğanda nöral tüp defekti gibi nörolojik 

problemler gelişebilmektedir. 

Kobalamin ve folat ekiklikleri klasik olarak megaloblastik aneınİ ile beraberdir. Nörolojik 

belirtiler de beraberinde bulunabilir. Son zamanlarda bu vitaminierin orta derecedeki 

eksikliklerinin klasik klinik özellikleri göstermeden sağlık problemlerine yol açabileceği 

gösterilmiştir. Klinik semptomlar oluşmadan yapılan tarama ve tedavinin önemi çok fazladır ( ı8). 

Homosistein, metilmalonik asit (MMA) ve propiyonil karnitin düzeylerindeki artışın tespitiyle 

ko balamin ve folat metabolizmasındaki su b klinik bozuklukların tespiti kolaylaşmaktadır ( 18, ı9). 

Bu çalışmada İstanbul ilinde, gebe kadınlarda B ı2 ve folat vitamin eksikliklerinin 

belirlenmesi ve bu vitamin düzeylerinin bebeğe ne oranda yansıdığının gösterilmesi 

hedeflenmiştir. Yapılan birçok çalışma ile serum B ı2 ve folat düzeylerinden daha sensitif olduğu 

gösterilen homosistein, MMA ve propiyonilkarnitin belirteçlerini kullanarak düşük ve sınırda 

B ı2 ve fo lik asit vitamin eksikliklerinin erken dönemde saptanması hedeflenmiş ve böylece bu 

eksikliklerin yaratacağı komplikasyonların önleyebileceğine dikkat çekilmiştir. 
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GENEL BİLGİLER 

2.1.812 VİTAMİNİ (K08ALAMİNLER) 

2.1.1.812 vitamini Tanımı ve Tarihçesi 

B 12 vitamini suda eriyen, ı355.42 dalton molekül ağırlığında olan, başlıca 

mikroorganizmalar tarafından, farklı yirmi enzimatİk basamak sonunda sentezlenebilen, kırmızı 

renkli ve çeşitli türevleri bulunan bir vitamindir. Tüm vitaminler içerisinde en büyük ve 

kompleks yapıya sahip olan ve ufak miktarları ile bile güçlü etki yapması yönünden, en güçlü 

etkinlik gösteren vitamin olarak kabul edilir (ı, 20). 

İlk olarak T.Addison, ı855 yılında, pemisyöz anemiyi tanımlamıştır. Daha sonra, çok ağır 

anemisi olan kimselerin, karaciğer yemekle tedavi olduğu, ı926 yılında, Minot ve Murphy'nin 

dikkatini çekmiştir. Bu etkili faktörün karaciğerden İzolasyonu uzun yıllar başarılamamıştır. 

Nihayet ı948 yılında E.Lester Smith, E.Rickes ve Karlfaikers kabalamini kristal halde elde 

etmeyi başarmışlar ve bu maddeyi B ı2 vitamini olarak adlandırmışlardır (ı). 

2.1.2.812 vitamini Molekül Yapısı ve Genel Özellikleri 

Yapısında karmaşık tetrapirol halkası (korrin halkası) ve merkezinde kobalt iyonu vardır. 

Bir metal iyon olan kobalt içermesi ile de diğer vitaminlerden aynlır. Kobolamin, içerdiği siyanid 

iyonu nedeni ile de siyanokobalamin olarak adlandırılmaktadır. Siyanokobalamin çözeltide 

kırmızı renge sahiptir ve bu tipik rengi nedeni ile de kırmızı vitamin olarak da bilinmektedir. 

Simetrik ve karmaşık yapısı ile hemoglobini andınr (ı, 2, 20). Doğal vitamin B ı 2, 

siyanokobalamindir. Doğada yaklaşık 20 analog yapısı (hidroksikobalamin, nitrokobalamin, 

tiyosiyonat kabalamin vb.) vardır. Vücutta birbirlerine çevrilebilen bu formlardan sıklıkla 

kullanılan şekilleri metilkobalamin ve 5-deoksiadenozilkobalamin şekilleridir. 

B ı2 vitamini 3 bölümden oluşur: ı) Korrin Halka Yapısı: Bir adet kobalt (Co) atomu ve 

onu çevreleyen indirgenmiş 4 adet pirol halkasından oluşan çekirdek kısmıdır. 2) İkinci kısım, 

düzlernin altında kalan, hem kobalt atomuna hem de fosfatlı bir zincir aracılığı ile pirol 

halkalanndan birine bağlı olan, nükleotid grubudur. 3) Düzlernin üstünde ise koordinasyon tipi 
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bağlarla bağlanmış olan, ufak ek (R) gıubu bulunmaktadır. Ancak vitamin etkisi için, bu son grup 

şart olmamakla beraber, B ı 2 vitamininin isimlendirilmesi bu gruba göre yapılmaktadır. Bu 

gruptan yoksun olan kısma, ko balaminler adı verilir. Bu sözcük giderek artan bir şekilde B ı 2 

vitamini ile eşanlamlı kullanılmaktadır. Bu son ek kısmına göre B ı 2 vitamini dört gruba ayrılır 

(1 ); 

a) Siyanokobalamin (CNCbl)= R grubu olarak siyanür (CN) grubu içerir. İlk bulunan B ı 2 

vitamin türevidir. Vücut sıvılannda ve hücrelerde çok az bulunur. Stabil bir bileşik olduğundan 

ilaç olarak kullanılır ve B ı 2 vitamininin ticari preparatıdır. 

b) Hidroksikobalamin (OHCbl)= R grubu olarak hidroksil grubu (OH) içerir. Vücutta en 

fazla bulunan B ı 2 vitamin türevidir. Fakat ilaç olarak kulanıldığında, transkobalamin-

hidroksikobalamin (TC-OHCbl) kompleksine karşı antikor geliştiği gösterilmiştir. 

c) Adenozilkobalamin (AdoCbl)= R grubu olarak 5 'deoksiadenozil grubu içerir. Hücrelerde 

aktif ko enzim fonksiyonu görür. 

d) Metilkobalamin (MeCbl)= R grubu olarak metil grubu (CH3) içerir. İnsan plazmasındaki 

B ı 2 vitamininin %70 'i M eC bl şeklindedir. AdoCbl gibi vücutta aktif ko enzim fonksiyonu görür. 

O R 

o 

Şekil 1. B ı 2 Vitamini molekül şekli 
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2. 1.3. Besinsel Kaynaklar 

Doğadaki diğer B vitaminiarinden farklı olarak, B ı 2 vitamininin bitkisel kaynaklardan 

sentezi söz konusu değildir. İnsan kalın barsağı nda, bakteriler tarafından B ı 2 vitamini sentez 

edilir; fakat kolonik kobalaminler absarbe olamaz. İnsan ince bağırsağında da bakteriler 

tarafından bir miktar B ı 2 vitamini sentez edilir ve bu emilebilir. Buna rağmen sentez edilen ve 

emilen miktar, değişen intestinal floraya bağlı olarak ya çok az veya yetersizdir (2 ı, 22). Bu 

nedenle besinler yoluyla özellikle de hayvansal kaynaklı besinlerle alınması gerekir. Karaciğer, 

böbrek, kas, yumurta, peynir, süt ve deniz ürünleri gibi hayvansal besinler zengin kaynaklardır. 

(ı, 22). B esinlerin ısıtılması sonucu fazla kaybolmaz; ancak besinierin işlenmesi, konservesi ve 

depolanması gibi şartlarda belirgin vitamin B ı 2 kaybı meydana gelmektedir. 

2.1.4. B12 Vitamin Gereksinimi 

Tablo 1. B ı 2 vitamini için önerilen günlük alım miktarlan 

Yaş Grupları 

Sütçocuğu 

Çocuk 

Adolesan 

Yetişkin 

Hamilelerde 
Emzirenlerde 

Yaş 

0----------------6 ay 
7--------------- ı 2 ay 

ı------ ---------3 yaş 
4---------------8yaş 

9-------------- ı 3 yaş 

ı 4---- --------ı 8yaş 

ı 9------ -----50yaş 

>50yaş 

tüm yaşlarda 
tüm yaşlarda 

mcg/gün 

0,4 
0,5 

0,9 
ı ,2 
ı,8 

2,4 

2,4 
2,4 

2,6 
2,8 

Dünya Sağlık Örgütü; normal yetişkinler için ımcglgün, emzıren kadınlar için 1.3 

mc gl gün, hamile kadınlar için ı .4 mc gl gün ve süt çocuklan için 0.1 mc gl gün miktannda oral 

kabalamin alımını tavsiye ederken, birçok ülkede, yetişkinlerde, ortalama kabalamin alımının 

ımcg/gün'den daha az olduğu tahmin edilmektedir (2). 
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Kampiike pemisyöz anemisi olmayan hastalara, B ı2 vitamininin o.ı mcg/gün kadar çok az 

miktarı bile paranteral verildiğinde, minimal hematopoetik cevap oluşmaktadır. Bu miktar 

eksikliğin bütün bulgu ve semptomlarını önler ve normal sınırlar içinde B ı2 vitamini serum 

seviyelerinin devamını sağlar. Fakat O. ı mcg'ın emilİmini garanti altına almak için ağız yoluyla 

daha fazla B ı2 vitamini alımı gereklidir. Genellikle sağlıklı kişilerde 5 seneye yetecek kadar 

vitamin B ı2 depoları vardır. Vücutta toplam B ı2 vitamini deposu, bireylerin çoğunda ortalama 

ı-4 mg' dır. Karaciğer tek başına yaklaşık ı600 mcg, adenozilkobalamin formunda B ı2 vitamini 

ihtiva eder. Vücuttaki kabalaminin günlük kaybı %O.ı 'dir (ı, 2, 22). 

2.1.5. B12 vitamininin Biyokimyasal Özellikleri 

Koenzim olarak fonksiyon gösteren kabalamin bileşiklerinin, hücre içinde sentezi için 

birkaç enzimatİk reaksiyon gereklidir. Plazmadaki ko balamin bileşiklerinde kobalt atom u + 3 

değerlik durumunda ve stabildir (22). 

B ı2 vitamini insanlarda 2 reaksiyonda koenzim görevi görür; 

Birinci Reaksiyon: Propiyonat katabolizmasında bir basamaktır. Burada metil-malonil 

CoA' nın süksinil CoA ' ya dönüşümü gerçekleşir. Bu reaksiyonu Metil malanil CoA mutaz 

enzimi katalize eder ve 5-deoksi AdoCbl koenzim olarak fonksiyon görür (ı, 2, 23 ). 

İkinci Reaksiyon = Metiyonin sentaz enzimi aracılığıyla, homosisteinden metiyonin 

aminoasiti sentez edilir. Sitoplazmada gerçekleşen bu reaksiyon için koenzim olarak MeCbl 

gereklidir. Bu reaksiyonda aynı zamanda folat koenzimi (N5-metiltetrahidrofolat) (5-metil-THF) 

de gerekli olduğundan özel ilgi çekmektedir. 

Bu reaksiyon insanlarda metiyoninin tekrar sentezi için ana yoldur. Bu reaksiyon 

bozulduğu zaman metiyoninin plazma seviyeleri düşer ve buna bağlı olarak gelişme geriliği olur. 

Hem folat hem de kabalamin eksikliğinde bu reaksiyon kesintiye uğradığından megaiablastik 

anemi ile sonuçlanabilecek ciddi bozukluklar ortaya çıkar (2, 22, 24). Kabalamin bağımlı her iki 

reaksiyon, iki tane toksik materyalin plazma seviyelerini düşürür. Bu iki toksik madde, vasküler 

endotel hasan ile ilişkili olan homosistein ve metabolik asidoza sebep olabilen metilmalonil 

CoA'dır. 
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DNA 

l 
dTMP folat 

T 

~e~~ vericisi 

-fosfolipid 
-nörotransmitter 

(-

5-adenosi 1-metiyonin 

(SAM) 

DHF J 
\ metiyonin 5-adenosi 1-homosistei n 

{SAH) 

ser THF 

1 vitamin 86 1 

gl s 

5,10-MTHF 

'-. MTHFR 

~5-MTHF 

l 
folat 

d TMP= Deoksitimidin monofosfat 
d UMP= Deoksiüridin monofosfat 
gls= glisin 
ser= serin 

homosistein ~ 
metiyonin sentoz 

MeCbl (812) 

j sistatyonin P-sentetaz 
vitamin 86 

sistatyani n 

! 
Sistein glutatyon 

Şekil 2. Homosistein döngüsü 

MAT= Metiyonin Adenozil Transferaz 
MTHFR = Metilentetrahidrofolat redüktaz 
5-MTHF= 5-Metil tetrahidrofolat 
5, ı 0-MTHF= 5, ı 0-Metilen tetrahidrofolat 

Metiyonin sentezi ve Kullanımı: Metiyonin diyetle alınır ve emilir. Plazmadaki metiyonin 

transport sistemi aracılığı ile hücre içine ve serebrospinal sıvıya geçer. Hücresel metiyonin ATP

L-Metiyonin S-Adenoziltransferaz enzimi aracılığı ile adenozinleşir ve S-Adenozil metiyonin 

(SAMe) meydana gelir (2). SAMe birçok reaksiyoncia metil grup vericisidir. Fosfotidilkolin, 

miyelin, melatonin, katekolaminler, DNA ve ribonükleik asit (RNA) sentezinde fonksiyon göıür. 

Metil grubu bırakıldıktan sonra S-Adenozilhomosistein (SAH) oluşur. SAH hidrolaz enzimi 

tarafından homosistein ve adenozine hidrolize edilir. Daha sonra homosistein, metiyonin sentaz 

enzimi tarafından tekrar metiyonine dönüştüıülebilir (remetilasyon). Metyonin sentaz enzimi 

aktivitesi için bir koenzim olarak enzime bağlanan, MeCbl gereklidir (2). 
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Metil-malonil CoA Mutaz: Bu enzimin rol aldığı reaksiyon mitokondri içinde meydana 

gelir. Reaksiyonun gerçekleşmesi için AdoCbl sentezlenmelidir. Oluşan AdoCbl daha sonra 

Metil-malonil CoA mutaza bağlanır ve enzim aktifleşir. Kobalamin eksikliğine bağlı bu yolun 

hasarlanması ile birlikte, plazma ve idrarda artan metilmalonik asit (MMA) seviyelerine bağlı 

asidoz, hiperglisemi, olasılıkla diğer enzimierin inhibisyonu ve kemik iliğinde kök hücre 

proliferasyonunun inhibisyonu gelişmektedir (25, 26). 

2. 1.6. B12 Vitamininin Fizyolojik Önemi ve Fonksiyonu 

B 12 vitamininin en önemli fonksiyonu, hücrelerin bölünmesi ve çoğalması için gerekli olan 

DNA yapımını sağlamaktır. B 12 vitamin eksikliğine en duyarlı olan sistemler çoğalma hızının en 

yüksek olduğu hematopoetik ve gastrointestinal sistemlerdir. İkinci önemli etkisi santral sinir 

sistemi ve periferik sinir sistemindeki bazı nöronların normal yapı ve fonksiyonlarını 

sürdürmelerini sağlamasıdır. Hematolojik ve nörolojik etkilerin birbirinden bağımsız olduğu 

düşünülmektedir. Bunu destekleyen başlıca bulgular: 1) Pemisyöz aneınİ ve B 12 vitamini 

eksikliğine bağlı megaloblastik aneınİ olgularında aneınİ ile birlikte her zaman nörolojik 

bozukluk bulunmaz. Nörolojik sendrom bazen belirgin hematolojik bozukluk olmadan da 

meydana gelebilir. 2) İki tür bozukluğun birlikte bulunduğu olgularda bunların şiddeti arasında 

genellikle bir paralellik yoktur. 3) Folik asit verildiğinde B 12 vitamin eksikliğine bağlı 

anemilerde hematolojik bozukluk düzeldiği halde nörolojik bozukluk genelde düzelmez, hatta 

bazen daha da kötüleşir. 

Folik asitin etkin şekli olan tetrahidrafolattan (THF) hücre içinde sentez edilen THF 

türevleri DNA sentezi, pürin ve pirimidin bazları sentezi için gerekli olan tek karbon ekleme 

reaksiyonlarını gerçekleştirirler. Bu türevlerin sentezi B 12 vitamininin aktif koenzim şekli olan 

MeCbl aracılığı ile yapılır. ( 1, 27). 

B 12 vitamin eksikliğinde, folatın etkin formu olan THF hücre içinde azalırken, 

tetrahidrafolatın metilkobalamin tarafından metillenmesi ile oluşan ve yaşamsal önemi olan, 

folat kofaktörlerine dönüşmeyen metiltetrahidrofolat formu ise hücre içinde birikir. Bu olaya 

metilfolat tuzağı adı verilir. DNA'nın aksine RNA sentezi için timiditat sentezi gerekli değildir. 

Bunun sonucu folat kofaktörleri siklüsü ve ona kenetli DNA sentezine yönelik reaksiyonlar 
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yavaşlar veya durur. Bu durum kemik iliğindeki megaloblastik değişikliğin temelini teşkil eder. 

Eritrosit prekürsörü ana hücrelerde çekirdeklerin bölünmesi yavaşlasa da sitoplazmanın 

olgunlaşma hızı bozulmaz. Sonuçta anormal yapılı büyük hücreler oluşur ve normoblastlann 

yerini alır (megaloblastik eritropoez) Bu arada bazı hücreler parçalanır ve ölür Cinefektif 

eritropoez) (ı, 28). 

2. 1. 7 Kobalamin Bağlayıcı Proteinler 

1) İntrensek faktör (İF): İnsan mide fundus mukozasının parietal hücrelerinde sentez 

edilen, ısıya dayanıksız ve alkali ortamda stabil olan bir glikoproteindir. Özellikle kabalamine 

bağlanmadığı zaman asit pH' da peptik sindirime hassastır. (2, 22). 

2) Transkobalamin II (TCII): İnce bağırsak hücrelerinden veya depolardan B ı2 

vitaminini alıp, kullanan dokulara taşımada hizmet eder. TCII'ye bağlı şekli, plazma 

ko balaminlerinin %ı 0-30'unu oluşturur ve fizyolojik olarak çok önemlidir. Eksikliği ciddi 

megaloblastik aneınİ nedenidir (20, 29). 

3) Haptokorrinler: Plazma kobalaminlerinin % 70-90'ı haptokorrinlere bağlanır. 

Haptokorrinler kabalamin bağlayıcı proteinlerin tamamı arasında kabalamine en büyük afiniteyi 

gösterir. Ek olarak haptokorrinler B 12 vitamin aktivitesinden yoksun diğer korriniere bağlanmak 

için daha yüksek afiniteye sahiptirler (30). Transkobalamin I (TCI) çoğunlukla MeCbl olmak 

üzere ko balaminler ile % 80-90 doygunluk durumundadır. Besin ile alınan aktif ko balaminler ve 

kabalamin analoglan haptokorrinler tarafından sıkıca bağlanır ve en sonunda karaciğere taşınırlar 

(3ı ). Haptokorrinler aynı zamanda B ı2 vitamininin üriner atılımını azaltarak depolama ve 

koruma fonksiyonu yapar. 

2. 1.8. Kobalaminlerin E milimi 

Gıdalardaki B ı2 vitamininin emilimi ve sindirimi oldukça kompleks bir süreç sonunda 

gerçekleşir. Proteine bağlı olmayan kobalamin, ağızda dilaltında emilebilir. Asıl besin kaynağı 

olan hayvansal gıdalada alındığı zaman B ı2 vitamini proteine bağlıdır ve dilaltında emilemez. 

Hayvansal gıdalardaki kobalaminlerin emilimi şu şekilde gerçekleşir; 
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Gıdalardaki proteine bağlı kobalaminler midede gastrik asit, pepsin ve proteazlar aracılığı 

ile serbestleşir. Bu süreç B 12 vitamini emilimi için esastır (atrofik gastritte vitamin 

serbestleşemez). Mide ve tükürük sekresyonunda mevcut R-bağlayıcı protein, serbest kobalamin 

ve analoglarını bağlar. Midede kobalaınin-R-bağlayıcı protein kompleksi oluşur. Bu kompleks 

duedonuma ulaştığında duedonumun alkali ortamında pankreatik enzimler aracılığı ile R

bağlayıcı protein sindirime uğratılır ve serbestleşen kobalamin (aktif kobalamin), gastrik 

glikoprotein olan iF 'e bağlanır. inaktif kobalamin analogları iF' e bağlanamaz. B 12 vitamini-iF 

kompleksi terminal ileumda, mukozal hücrelerin mikrovillüs membranlarının üzerindeki spesifik 

iF-B 12 reseptörlerine bağlanır. B 12 vitamini -iF kompleksi endositoz ile hücre içine alınır. 

Kobalamin bazal memrandan portal kan dolaşımına geçer ve B 12 vitamini TCII proteinine 

bağlanır. Kısmen bozulan iF ise salınır (2, 22, 32). 

2.1.9. Kobalaminlerin Dokuya Taşınması 

Plazmaya geçen kobalamin, 2 farklı proteine bağlanır. Bu taşıyıcı proteinlerden biri 

TCII'dır. TCII ince bağırsak hücrelerinden veya vücuttaki depolardan, B 12 vitamin gereksinimi 

olan dokulara, ko balamini taşır. Böylesi fizyol oj ik önemine rağmen TCII, plazmada total B 1 2 

vitamininin yalnızca yaklaşık % 1 0-30'unu bağlar. Geriye kalan kobalaminler, haptokorrinlere 

özellikle TC I' e bağlıdır. TCII insan plazmasında unsatüre ko balamin bağlayıcı kapasitesinin 

çoğundan sorumludur. TCII değişik dokulara kobalamin taşınmasını hızlı bir şekilde sağlar. Bu 

dokuların hücreleri TCII-Cbl kompleksi için reseptör taşır (22). Reseptöre bağlanmayı, TCII-Cbl 

kompleksinin geri dönüşümsüz olarak endositoz yoluyla hücre içine alınması takip eder. TCII

Cbl kompleksi gerekli hücreye ulaştığında lizozomlara alınır, kompleks lizozomal enzimler 

tarafından parçalanır ve vitamin OHCbl formunda TCII'den serbestleşir (33). 

Ortalama total vücut B 12 vitamini miktan 1-4 mg' dır. Total miktann % 60'ı karaciğerde, 

% 30'u kaslarda depolanır. Günlük ortalama 1.4 mcg B 12 vitamini safra aracılığı ile ince 

bağırsağa sekrete edilir ve normal bireylerde safraya sekrete edilenin % 50 'si (0.7 mcg) tekrar 

emilir. Bu özel dolaşım vejeteryanlarda uzun süre vitamin eksikliğinin oluşmamasını açıklar (31 ). 
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Şekil 3. B ı 2 ve folat metabolizmasının yolu, biyokimyasal metilasyon reaksiyonlan. 

ı= Enterasitlerde absorpsiyon, intemalizasyon ve transkobalaminll'ye transport.( Buradaki 
defekt İmmerslund Grasbeck sendromuna yol açar.) 
2= Transkobalamin II yetersizliği. 
3= Lizozoma geçiş. (Kobalamin F mutasyonunda, lizozomdan sitoplazmaya geçiş bozulur.) 
4= Metilmalonil CoA mutaz reaksiyonu. (Onun kofaktörü adenozilkobalamindir. Ya enzimlerin, 
ya da kofaktörün eksikliği metilmalonik asidüriye sebep olur.) 
5= Metilen tetrahidrofolat redüktaz. 
6= Metiyonin sentaz. (Onun kofaktörleri metiltetrahidrofolat ve metilkobalamindir. Enzimin veya 
kofaktörlerin eksikliği, h amosisteinin artmasına ve m etiyoninin yetersizliğine yol açar.) 
7= Sistatyonin B sentaz. (Homosistein arttığı zaman sistatyoninüri olur; ancak bu enzim eksikliği 
varsa klasik homosistinüri ortaya çıkar.) 

2.1.10. Çocuklarda B12 Vitamin Eksiklik Nedenleri 

Çocuklarda B ı 2 vitamin eksikliğinin sebepleri üç grupta incelenebilir. Bunlar yetersiz alım, 

emilim defekti ve konjenital transport - metabolizma bozukluklandır (2, 20) 

I. B12 Vitamininin Yetersiz Alınması: A) Diyetsel Eksiklik: Katı vejeteryanlık, makrobiyotik 

diyet, yetersiz beslenme, B) Annedeki Eksiklik: Bebeklik döneminde B ı2 vitamin eksikliğinin 

en önemli nedeni annedeki B ı 2 vitamin eksikliğidir. B ı 2 vitamini eksik anneden doğan bebekte, 
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hem doğum öncesinde plasenta yolu ile hem de doğum sonrası anne sütü ile B 12 vitamin alımı 

yetersiz olduğundan, bebeklerde erken dönemde B 12 vitamin eksikliği görülür. C) Kötü diyet 

uygulamaları (iyi yönlendirilmemiş fenilketonüri diyeti, uygunsuz diyet). 

II. Bl2 Vitamini Emilİm Defekti: 1) İntrinsek Faktör yokluğu veya fonksiyon bozukluğu, 2) 

Azalmış ınide asit salgısı; Mide asit salgısını azaltan ilaçların uzun süre kullanımı, 3) Pankreas 

yetmezliği, 4) İnce bağırsakta B 12 vitamini için kullanım yarışması (bakterilerin aşı n çoğalması, 

diphillobothrium latum, giardiya intestinalis gibi parazİt enfestasyonları), 5) İleumdan emilimin 

bozulması (regionel enterit, tropikal ve nontropikal sprue, ileumu ilgilendiren cerrahi girişimler, 

anormal ileal reseptörler, infıltratif hastalıklar, ileum tuberkülozu, emilimi azaltan ilaçlar, 

megaloblastik anemiye sekonder gelişen mukoza hasarı, Zollinger Ellison sendromu. 

III. Bl2 Vitamini Transport Defektieri ve Metabolizma Bozuklukları: A) Transport 

Defektieri {TCII eksikliği, R-bağlayıcı protein eksikliği, metabolizma bozuklukları), B) 

Konjenital (AdoCbl eksikliği: CbiA ve CbiB hastalığı, MeCbl eksikliği: CbiE ve CbiG hastalığı, 

Kombine AdoCbl ve MeCbl eksikliği: CbiC, CbiD ve CbiF hastalığı, Metilmalonil Co-Mutaz 

eksikliği) ve edinsel (Nitrik oksit maruziyeti, karaciğer hastalığı, protein- eneıji malnütrisyonu) 

2.1.1 ı. Annelerde Bl2 Vitamin Eksikliği 

Gelişmiş ülkelerde B 12 vitamin eksikliğinin en sık sebebi pemisyöz anemidir. Çocuk 

doğurma döneminden sonra insidansı artar. B 12 vitamin eksikliği, tanımlandığı ve tedavi edildiği 

zaman süt çocuklan eksiklikten etkilenmez. Fakat belirgin semptomları ve anemisi olmayan 

pemisyöz anemili vakalar mevcut olup, bu gibi anneler tedavi edilmediği takdirde, düşük serum 

ve süt B 12 vitamini seviyelerine sahip olup, ko balamin depolan yetersiz bebekler doğururlar. 

Özellikle anne sütü ile beslenme süresince, çocuktaki B 12 vitamini deposu yeterli seviyeye 

gelemez ve erken dönemde B 12 vitamin eksikliği bulgulan ortaya çıkar. Anne dolaşımında IF 

antikorlan mevcut ise bu antikorlar plasenta yolu ile fetusa geçer ve yenidoğanda yaşamın ilk 

birkaç haftası süresince intestinal kabalamin emilimi bozulur (2, 34, 35, 36). 

B 12 vıtamininin besinsel yetersizliği, hayvansal ürünleri hiçbir şekilde almayan katı 

vejeteryan annelerde veya yeterli hayvansal proteini alamayacak derecede yoksulluk hallerinde 

görülür. Bu durum özellikle gıdaların elde edilmesi ve hazırlanmasının hijyenik koşullarda 
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yapıldığı, batı ülkelerine göç eden, gelişmekte olan ülke vatandaşlannda görülür. Çünkü 

gelişmekte olan ülkelerde gıdaların hazırlanmasında hijyen koşullarına uyulmadığından, gıdaların 

minimal bakteri ve mantar ihtiva ettiği ve bunların B 12 vitamin kaynağı olduğuna inanılır (2). 

Maternal B 12 vitamin yetersizliğinin önemli bir diğer sebebi de özellikle gelişmekte olan 

ülkelerdeki Diphillobothrium latum, Giardia intestinalis gibi parazİtler veya incebağırsakta fazla 

bakteri üremesinin mevcudiyeti ve terminal ileumdan B 12 vitamini malabsorpsiyonu ile 

sonuçlanan diğer paraziter enfeksiyonlardır (2). 

2. 1.12. Yenidoğanlarda ve Süt Çocuklarında B12 vitamin Eksikliği 

Yetişkinlerde normalde 2-3 mg B 12 vitamini deposu vardır. Nonnal B 12 vitamini 

deposuna sahip annelerin yenidoğan bebeği, sadece 25 mcg B 12 vitamini deposuna sahipken, 

B 12 vitamin eksikliği olan annelerin bebeğinde B 12 vitamin deposu yaklaşık 3-5 mcg 'dır. 

Yeterli B 12 vitamini deposu ile doğan sağlıklı süt çocukların da, serum B 12 vitamini seviyeleri 

6.aya doğru azalır ve ek gıda almaya başladıktan sonra tekrar artar. Fakat ek gıda alımı gecikirse 

veya başlanmaz ise 6.aydan sonra B 12 vitamin eksikliği oluşma riski artar (3 7). Anne sütündeki 

B 12 vitamini miktarı, annedeki B 12 vitamini depolarından daha çok B 12 vitamininin diyetle alım 

miktan ile ilişkilidir. Doğumda yenidoğan bebeğin B 12 vitamin deposu eksik olsa da, yaşamın en 

az birkaç haftası için yeterlidir (38). Kolostrum ve/veya yaşamın ilk hafta sütü, daha sonraki 

sütlerden çok daha fazla miktarda B 12 vitamini ihtiva eder (6, 39). 

Beyin gelişiminin ve myelinizasyonun en hızlı olduğu dönem, doğumdan önceki son 3 

ay ve doğumdan sonraki ilk 3-6 aydır. Eğer annede B 12 vitamini yetersiz ise bebekte B 12 

vitamini eksikliği daha erken gelişir. Kobalamin eksikliği olan anne bebeğinin, son trimesterdeki 

miyelinizasyonu yavaş olacağından, doğumda serebral atrofi ve hipoplazi olabilir. Doğumu takip 

eden ilk bir yıl, miyelinizasyon oldukça hızlıdır. B 12 vitamin deposu eksik olarak doğanlarda, bu 

miyelinizasyon yavaşlamıştır. B 12 vitamin eksikliği erken dönemde teşhis edilip tedavi edilmez 

ise süt çocuklannda kalıcı nörolojik hasara neden olabilir (2, 4). 

2.1.13. B12 Vitamini Eksiklik Bulguları 

Karakteristik semptom ve bulgulan arasında yorgunluk, güçsüzlük, bulantı, konstipasyon, 

karında gaz, iştahsızlık, denge sağlamada güçlük, depresyon, konfiizyon, bellekte zayıflama, ağız 
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içi ve dilde ağrı, kilo kaybı vardır. Çocuklardaki semptom ve bulgulan büyüme geriliği, 

irritabilite, güçsüzlük gibi oldukça nonspesifiktir. Bu nedenle, tanı konulduğu anda nörolojik 

semptom ve bulgular ilerlemiş olduğundan kalıcı olabilir (1, 2). Bunların % 70'inde klinik 

bulgular 3-6 ay arasında ortaya çıkar. 

Hematolojik Bulgular: Genellikle nötropeni ve trombositopeninin eşlik ettiği şiddetli 

makrositik aneınİ oluşur. Ortalama eritrosit hacmi (MCV) ve ortalama eritrosit hemoglobini 

(MCH) artmıştır. Periferik yayınada hipersegmente nötrofiller ve oval makrositler mevcut olup, 

kemik iliği hipersellülerdir. Aneınİnin başlangıcı gizli ve yavaştır. Çoğunlukla halsizlik, 

zayıflama ve iştahsızlık dışında asemptomatikdirler (2, 24). 

Gastrointestinal Bulgular: Hematolojik ve nörolojik bulgular belirgin olmayıp, bazı 

hastalarda gastrointestinal bulgular ön planda olabilir. Bu bulgular iştahsızlık (% 14-65), kilo 

kaybı (% 5-1 0), bul antı, kabızlık, periyodik ishal (% 7-50), glossit ve pamukçuktan oluşur. 

Değişik yayınlarda pemisyöz anemili hastaların yaklaşık % 50 'sinde kırmızı, ağnlı anormal dil 

olduğu ve anemi olmasa da bu semptomların oluşabildiği bildirilmiştir (2, 34). 

Nörolojik Bulgular: Yetişkinlerde denge sağlamada güçlük, depresyon, konfüzyon, 

bellekte zayıflama, süt çocuklannda irritabilite ve nörolojik gelişim geriliği görülebilir. Nörolojik 

bulguların ana nedeni sinir hücrelerindeki ilerleyici demiyelinizasyondur (20). Sinir sistemi 

tutulum derecesi ile aneınİnin şiddeti arasında bir ilişki yoktur. Anemi olmadan kabalamin 

eksikliği tespit edilen hastaların %25'inde nörolojik bulgular saptanmıştır (49, 34). Gebelerde 

kabalamin eksikliğinin folat eksikiğİnden bağımsız olarak nöral tüp defekti (NTD) riskini 

artırdığı saptanmıştır ( 40). 

B 12 vitamini eksikliğine bağlı nörolojik hasar üç ana teoriyle açıklanmıştır; 

1. Kabalamin eksikliğinde SAM'a dönüşecek metiyonin sentez edilememektedir. SAM, 

m yelinin bir parçası olan fosfotidilkolinin üretimi için gereklidir (5, 1 0). 

2. Metilmalonil-CoA'nın süksinil-CoA 'ya dönüşümünde eksiklik, propiyonil-CoA ve 

metilmalonil-CoA'nın birikmesi ile sonuçlanır. Metilmalonil-CoA, yağ asidi sentezinde malonil 

CoA'nın kompetitif inhibitörüdür ve malonil CoA yerine metilmalonil-CoA geçtiğinde olağan 
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olmayan 15 veya 17 karbonlu, anormal dallı zincidi yağ asitleri sentezlenir. Bu anormal yağ 

asitleri sinir hücrelerinin zarında yapısal değişikliklere neden olur (20). 

3. Ko balamin eksikliğinde dokularda oluşan sitokinler, tümör nekrozis faktör ve ep idermal 

büyüme faktörü gibi moleküller aracılığı ile sinirlerde hasar oluşur ( 41 ). 

Yetişkinlerde kabalamin eksikliğinin nörolojik sendromu, spinal kordun subakut combine 

dejenerasyonu (SCDSC) olarak bilinir. Bu sendrom spinal kordun posterior ve lateral 

kolonlarının dejenerasyonu ve alt ekstremitelerde, üst ekstremitelerden daha şiddetli olan 

periferik sinir hasarı ile oluşur. Demiyelinizasyon, aksanal dejenerasyona sekonder olabilir. 

Azalmış vibrasyon ve pozisyon duyusu genellikle, SCDSC'nin ilk objektif bulgusudur. Daha 

sonra piramidal yol bulguları gözlenir. Aynı zamanda serebral semptomlar ve optik sinir 

dejenerasyonu oluşur (2). 

Beyinde miyelinizasyonun en hızlı olduğu dönem son trimester ve yaşamın ilk bir yılıdır. 

Bu dönem aynı zamanda beyin volüm ve ağırlığının en hızlı artma zamanıdır. İnfantil B 12 

vitamin eksikliği, glial hücrelerin çoğalmasında azalma ve olağan olmayan uzun zincidi yağ 

asitlerinin artmasına bağlı olarak, ınİyelin sentez ve bütünlüğünün bozulması ile sonuçlanır. 

Sonuçta süt çocuklarında, B 12 vitamin eksikliği demiyelinizasyon, aksanal dejenerasyon ve 

nöronal ölüme sırası ile yol açarak, sinir fonksiyonlarında bozulma yapar. Bu durum letaıjiye, 

kooperasyon bozukluğuna, vibrasyon ve pozisyon duyu bozukluğuna, mental ve motor gelişme 

geriliğine, kazanılmış fonksiyonların kaybına, konvülziyon ve ko maya neden olabilir (8, ll). 

2.1.14. B12 Eksikliğini Tespit Etmekte Kullanılan Belirteçler 

B 12 eksikliğini tespit etmek için kullanılan birçok yöntem vardır. Ama öncelikle annenin 

ve bebeğin beslenme alışkanlıkları sorgulanmalı; aynca cerrahi müdahale, hastalık ve parazİt 

olup olmadığı araştırılmalıdır. 

Tam kan sayımı, kemik ili ği incelemesi, serum B 12 vitamin düzeyi, total homosistein 

(HMS) düzeyi, serum/idrar MMA düzeyi ve Tandem Mass Spektrometri analizinde 

propiyonilkamitin düzeyi ile B 12 vitamin eksikliği tanısı konulduktan sonra etyolojİsine yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır (19, 42, 43, 44, 45). Yeni çalışmalarda B 12 eksikliğini daha erken 
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dönemde gösteren, en özgün ve duyarlı olduğu düşünülen test holotranskobalamin düzeyidir (43, 

44). Holotranskobalamin ile ilgili çalışmalar günümüzde hala devam etmektedir. 

Tam kan sayımı ve kemik iliğindeki değişiklikler: Makrositik anemi, nötropeni ve 

trombositopeni görülebilir. MCV ve MCH artmıştır. B ı2 vitamin eksikliği ile beraber demir 

eksikliği anemisi, kronik inflamatuar hastalık anemisi veya talasemi hastalığı mevcut ise 

MCV'deki artış masketenebilir (2). Megalahlastik anemisi olan hastada B ı2 vitamini düzeyi 

genellikle ı 00 pg/ml 'den düşüktür. Hastalan n bir kısmında (% 5 'inde), an emi ve serum 

kabalamin seviyesinde düşüklük olmadan fonksiyonel kabalamin eksikliği gelişebilir (2). 

Mikroskopik incelemede anizositoz, poikilositoz, fragmantasyonlu oval makrositik eritrositler ve 

hipersegmente nötrofiller görülür. Yüz adet segmentli nötrofil arasında, beş loplu 5 veya daha 

fazla nötrofil, altı loplu ı nötrofil mevcudiyeti tanıda yardımcıdır (2). Periferik yayınada görülen 

hipersegmentasyon tanıya yöneltse de, makrositoz yapan diğer nedenler de araştınlmalıdır. 

Kemik iliği hipersellülerdir ve genellikle her üç seri elemanlannda megalahlastik değişiklikler 

görülür. B ı2 vitamin düzeyi ı 00 pg/ml 'den daha düşük olan hastalan n ancak % 20-30'unda 

kemikiliğinde megalahlastik değişiklikler görülmektedir (ı, 2). 

Biyokimyasal bulgular: Artmış trasferrin satürasyonu, laktat dehidrogenaz, bilimbin ve 

demir seviyeleri inefektif eritropoeze bağlı gelişebilir. Kolesterol, lipit, alkalen fosfataz, 

potasyum ve immunglobulin seviyeleri azalmış olabilir. Bu değişiklikler kabalamin eksikliğine 

spesifik değildir (2, 34 ). 

B12 Vitamin Serum Düzeyleri: Ucuz ve ulaşılabilir olmasından dolayı en yaygın 

kullanılan tanı yöntemi serum kabalamin düzeyi ölçümüdür. Kullanılan metod ve laboratuara 

bağlı olarak serum ve plazma B ı2 düzeyi değişebilir. Serum ko balamin düzeyinin fonksiyonel 

kabalamin düzeyini yansıtmadığı düşünülmektedir. Serum kabalamin düzeyi normal iken 

nörolojik bulgulan ortaya çıkan birçok hastaya farklı testler uygulanmış ve B ı2 eksikliğinin 

gerçek prevelansının aslında toplumda çok daha yüksek olduğu görülmüştür (ı 9, 42). 

Serum vitamin B ı2 düzeyleri genellikle 200-900 pg/ml arasındadır, 80-100 pg/ml altındaki 

seviyeler hemen daima B ı2 vitamin eksikliğini gösterir. Fakat henüz vitamin B ı2 eksikliğini 

tanımlamadaki sınır düzeyler tam olarak netleşmemiştir. Rosenblatt ve ark.nın yaptığı çalışmada 

klinik bulgusu olan hastalarda serum B ı2 (kobalamin) düzeyi <200 ng/1, klinik bulgusu olmayan 
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fakat homosistein ve metilmalonik asit düzeyleri yüksek olan hastalarda serum B ı2 düzeyi 250-

350 ngll tespit edilmiştir (5239). Nexo ve ark.nın yaptığı çalışmada Bı2 düzeyi <ı25 ngll ise 

kesin eksiklik olduğu belirtilmiş, ı25-250 ngll arasında ise metilmalonik asit tayini ve ı yıl sonra 

B12 düzey kontrolü önerilmiş, >250 ngll ise Bı2 eksikliğinin olmadığı söylenmiştir (43). 

Salomon ve ark.nın yaptığı çalışmada serum B ı2 düzeyi <200 ngll ise vitamin B ı2 eksikliği 

olarak tanımlanmış, 200-300ngll arasında homosistein ve metilmalonik asit düzeylerine bakılmış 

ve bu testlerde 3 standart deviasyon yükselme olduğu gözlenmiştir ( ı9). 

Seıum kabalamin düzeyi, megalahlastik anemisi olan hastalarda folik asit eksikliğine 

sekonder olarak düşebilmektedir. Bu hastalara 7 gün süreyle sadece folat tedavisi verildikten 

sonra, kabalamin tedavisi verilmemesine rağmen serum kabalamin seviyesinin yükseldiği 

gözlenmektedir. Bu da doku ve plazmadaki kabalamin seviyelerinin farklı olmasından 

kaynaklanabilir. Kabalamin eksikliği olan hastalara folat tedavisi verilmesi, eksikliği 

maskeleyebilir ve buna bağlı gelişebilecek nörolojik bulguların artmasına sebep olabilir (2, 45). 

Pozitif Tedavi Test Sonuçları: B ı2 vitamini tedavisini takiben biyokimyasal, 

hematolojik ve nörolojik bozuklukların düzelmesidir. CNCbl veya OHCbl 'nın ı 00-ı OOOmcg 

dozunda bir veya daha fazla dozda subkutan veya intramuskuler verilmesinden sonra şu 

bulgulardan en az iki tanesinin olması tanıyı doğrular: 24 saatte serum demirinde % 50 azalma 

olması, tedaviden 5-ı O gün sonra retikülosit sayısında artma olması, 2 haftada trombositopeni 

veya nötropeninin düzelmesi, 2 haftada MCV'de 5fl veya daha fazla düşme olması, 2-4 haftada 

aneminin düzelmesi, artmış nötrofil lop sayısının 4 haftada normal sayıya düşmesi, artmış plazma 

MMA ve total homosistein seviyelerinde 2 haftada azalma olması. 

Serum Metil Malonik Asit ve Total Homosistein Seviyesi: Kabalamin yetersizliği olan 

hem çocuk hem de yetişkin bireylerin tamamında, plazmada MMA düzeyi artmıştır. Artmış 

plazma MMA seviyesi hematolojik veya kabalamin eksikliğinin diğer klinik bulgularının ortaya 

çıkmasından önce tespit edilir ( 4, 37) (MMA ile ilgili ayrıntılı bilgi konu 2.3 'te bulunmaktadır). 

Kabalamin yetersizliği ve/veya folat yetersizliği olan hastaların% 80'inden daha fazlasında 

plazmada artmış homosistein seviyesi bulunur. Hiperhomosisteinemiye bağlı nöral tüp defekti, 

kardİavasküler hastalıklar, sere b ral hastalıklar, kanser insidansında artış görülebilmektedir (2, 3 ). 

B 12 vitamini eksikliği tanısında MMA, homosisteinden daha spesifıktir. Bu yüzden serumda hem 
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MMA hem de total homosistein seviyelerinin bakılması, folat ve B 12 vitamini eksikliğini 

ayırınada faydalıdır ( 48) (Homosistein ile ilgili aynntılı bilgi konu 2.4'te bulunmaktadır). 

Schilling Testi: B 12 vitamin emilim testidir. Üç basamaktan oluşur. İlk basamakta 

radyoaktif işaretli B 12 vitamini (CNCbı) 0.5-1 mcg (57Co -B 12 vitamini) açlık sonrası ağız yolu 

ile hastaya verilir. Radyoaktif işaretli B 12 vitamininin dokularca tutulumunu önlemek ve 

bağlanma bölgelerini doyurmak için 2 saat sonra 1000 mcg radyoaktif olmayan B 12 vitamini 

(CNCbı) intramusküler olarak verilir. İlk testten 72 saat sonra testin ikinci basamağı uygulanır. 

Bu aşamada işaretli B 12 vitamini, kapsül içerisindeki ticari intrinsek faktörle birlikte verilir. 

Üçüncü aşamada schilling testi ender olarak uygulanır. Bu aşamada bağırsaklarda B 12 vitamini 

kullanan mikroorganizmalan elimine etmek için, 5gün süreli bağırsak mikroorganizmalanna 

etkin olan antibiyotik verildikten sonra, ikinci aşamada olduğu gibi test uygulanır. Her aşamada, 

24 saat süre ile idrar toplanır ve radyoaktivite gamma sayıcıda sayılır. İlk aşama testte, normal 

bireylerde ağız yolundan verilen radyoaktif B 12 vitamininin idrarla atılımı % 15 'in üzerinde 

iken, pemisyöz anemili hastalarda % 5'in altındadır. Eğer neden intrinsek faktör eksikliği ise 

ikinci aşamadaki testte radyoaktif B 12 vitamini itrahının normal düzeylere gelmiş olması 

beklenir. Eğer neden bağırsak parazİtleri veya mikroorganizmalann aşın çoğalması ise üçüncü 

aşamadaki schilling testinde normal sonuçlar elde edilebilir (2, 20). 

Gıda Schilling Testi: Atrofık gastritli veya gastrik peptik aktivitesi yetersiz hastalarda, su 

ile birlikte alınan kabalamin iyi absorbe olurken, gıdalardaki kabalamin emilimi yetersizdir. Bu 

hastalarda standart Schilling testi normal iken, gıda Schilling testi ile yeterli B 12 vitamin emilimi 

olmadığı görülür. Standardize edilmiş bir test olmadığından rutin olarak kullanılmamaktadır (2). 

Deoksiüridin Su presyon Testi: DNA sentezi ile ilgili olarak folat ve/veya B 12 vitamini 

durumunu değerlendirmede kullanılan, duyarlı invitro bir testtir. Hücresel folat ve /veya 

kabalamin yetersizliğinde, timidilat sentaz enzim aktivitesinin azaldığını gösterir. Bu testin her 

laboratuarda yapılması mümkün olmamaktadır (2, 20). 

Holotranskobalamin (holoTC): Serum holoTC konsantrasyonu vitamin B 12 eksikliği 

tanısında yeni bir belirteçtir. Bu konuda çalışmalar giderek artmaktadır ( 46). 
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Diğer Testler: Aminoasit veya traskobalamin II düzeylerinin ölçümü, fibroblastlarda 

komplementasyon çalışmalan, İF ve mide pariyetal hücrelerine karşı antikarlann ölçümü, fekal 

atılım testi sayılabilir (20). 

2.1.15. B12 Vitamin Eksikliğinin Tedavisi 

Vitamin B ı 2 eksikliğinde tedavi yaklaşımı eksikliğin nedenine göre değişmektedir. Hafif 

ve asemptomatik vakalarda diyette düzenleme yapılması yeterlidir. Şiddetli anemisi olan 

hastalarda vital bulgular stabilize edilmelidir. Acil şartlarda yüksek dozda B ı 2 vitamini verilmesi 

gereksizdir. Acil ve hızlı tedavi bazen yaşamı tehdit eden yan etkilere yol açabilir (2, 20, 34). 

Ağır anemisi olan hastalarda yüksek doz kabalamin kullanımı sonucu, büyük olasılıkla şiddetli 

hi po kalemi oluşabilir. Ko bal amin, başlangıçta ı O mcg/gün 2-3 gün sc verilirse dahi, hi po kalemi 

olasılığına karşı dikkatli olunmalı ve potasyum desteği sağlanmalıdır (2, 20, 22). 

Önerilen tedavi planı; çocuklar için CNCbi başlangıç dozu iki gün süre ile 0.2 

mcg/kg/gündür. Bu tedaviyi takiben ı hafta süre ile CNCbl ı 000 mcg/gün dozunda enjeksiyon 

şeklinde verilmeli ve bunu izleyen bir aylık sürede ı 00 mcg/hafta dozunda tedavi verilmelidir. 

Bu tedavi vücut kabalamin depolannı doldurmak için gereklidir. Kabalamin eksikliği kanıtlanmış 

ve B ı 2 vitamini emilimi olmayan hastalarda ise, eksikliğin tekrarlamaması için CNCbl 'nın aylık 

ı 00- ı 000 mcg'lık enjeksiyon şeklinde uygulanması gereklidir. Benzer şekilde depolann 

korunması ve dolması OH Cb I 'nin her üç ayda bir ı 000 mcg veya her 6- ı2 ayda bir ı -2 hafta 

süresince ıooo mcg/gün subkutan enjeksiyonu ile de sağlanabilir (2, 34). İnce bağırsaklara 

suprafizyolojik miktarlarda kabalamin ulaştığında direkt olarak jejunum ve ileumdan pasif 

absorbsiyon gerçekleşir. Böylece tedavi de yüksek dozda vitamin B ı 2 oral yolla da kullanılabilir. 

Oral yolla ı 000 mcg B ı2 vitamini verildiğinde ı O mc gr' ı pasif difiizyonla alınabilir. Son 

senelerde oral yolla tedavi yönünde gelişmeler vardır. Tedavinin etkinliği, serum kabalamin 

MMA ve total homosisteinin normal seviyelerinin periyodik olarak gösterilmesi ile 

kanıtlanmalıdır (2). B ı2 vitamin eksikliğininde prognoz, eksikliğin şiddeti ve süresine bağlıdır. 

Bu nedenle olabildiğince erken tanı konulup, tedaviye başlanmalıdır (2, 20, 34, 49). 
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2.2. FOLİK ASİT 

2.2. 1. Fo lik asit vitamini tanımı ve tarihçesi 

Folik asit, B grubundan bir vitamindir (B 9). Yeşil yapraklı sebzelerde bol bulunduğundan 

Latince'de yaprak anlamına gelen "folium"dan türetilen folik asit adı verilmiştir. Mitchell ve 

arkadaşları bu vitamini, 1941 yılında ıspanak yapraklarında keşfetınişlerdir ( 1 ). Folat ve fo lik asit 

terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılmaktadır. Biyokimyasal olarak okside monoglutamat 

formu folik asit, biyolojik olarak aktif form olan poliglutamat form ise folat olarak 

isimlendirilmektedir. Doğal falatların çoğunluğu poliglutamat şeklinde olup metabolik 

reaksiyonlara katılabilmesi için dihidro ve tetrahidrofolat şekline indirgenmesi gerekir (ı, 2). 

2.2.2. Folik asit vitamini molekül yapısı ve genel özellikleri 

Folik asit pteridin, p-aminobenzoik asit ve glutamik asitten oluşan pteroilglutamik asit 

(PGA) yapısında, suda çözünen bir vitamindir. PGA, suda mızrak şeklinde kristallenen portakal 

sarısı renginde bir katıdır, ısıtılmakla erimez, fakat 250 °C'de esmerleşerek bozunur. Bazik ve 

nötr çözeltilerinde ısıya pek dayanıklı değildir (ı, 2). 

Şekil 4. Folik asit molekül yapısı 

Gerçekte bir ön vitamin olan folik asit, absorbe olduktan sonra vücutta dihidrofolat 

redüktaz enzimi ile önce dihidrofolata (DHF) ve daha sonra tetrahidrofolata (THF) dönüşür. 

Oluşan THF çeşitli yükseltgenme düzeylerinde tek karbon ünitelerini kullanarak bazı endojen 

maddelere tek karbon aktanını yapar (ı, 2). 
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Şekil.5. Dihidrofolatın tetrahidrofolata dönüşümü 

2.2.3. Besinsel kaynaklar 

İnsanlarda folik asit vücutta sentezlenemez. Bitkiler ve mikroorganizmalar tarafından 

sentezlenen folat bitkisel ve hayvansal besinlerle alınır. En fazla yeşil yapraklı sebzeler, bira 

mayası, karaciğer, böbrek, yumurta, tahıllar, ceviz, badem, fındık, fıstık, mercimek, baklagiller ve 

tohumlu gıdalarda bulunur. Keçi sütü fo lik asitten fakir olup, anne sütü veya hazır marnalarda ise 

yeterli miktarda mevcuttur. Kaynatma ve pişirme ile bu vitaminin %50-90'ı kaybolmaktadır (20). 

2.2.4. Folik asit vitamini gereksinimi 

Günlük gereksinim yaş ve fizyolojik duruma göre 50-500 mcgr dolayındadır. 

Yetişkİnlerde fo lik asit gereksinimi günlük 400 mcg' dır. Gebelikte gereksinim birkaç kat artar. 

Gebelik ve emzirme süresinde 400-800 mcg · a gereksinim vardır. Bebekler ve 6 yaşına kadar olan 

çocuklarda günde 50-100 mcg, büyük çocuklarda günde 200 mcg'dır. Kayıplar ter, tükrük, idrar 

ve dışkı yoluyla gerçekleşir. Alım tamamen durduğunda 3. haftada serum falatı azalır (50). 

2.2.5. Folik asidin fizyolojik önemi ve fonksiyonlan 

Folik asit ve türevleri başta pürin ve pirimidin, homosistein ve metionin aminoasitlerinin 

metabolizması gibi önemli biyokimyasal olaylarda rol almaktadırlar. Bu nedenle hematopoetik 
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dokular, gastrointestinal kanal mukozası ve embriyonun gelişmesi gibi DNA yapım ve yıkımının 

hızlı olduğu dokularda folat esansiyel bir maddedir ( 1, 2). Normal DNA ve protein sentezinde 

fo lik asit ve vitamin B 12'nin gerekli olduğu bilinmektedir. Metilkobalamin ve 

deoksiadenosilkobalamin koenzimleri lipit ve karbonhidrat metabolizmasında önemli rol 

oynarlar. Bu koenzimlerden metilkobalamin folat metabolizmasında transmetilasyonla 

homosisteinden metionin sentezini sağlar (2). 

OllA. l)roteinler .liı>idler .n ör otransrnitter ler 
-- --- -- -----
Cf-+ 3 CH3 CH:: ... ... ... 

\ \ \ 
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Şekil 6. Folat ve metilasyon siklusu arasındaki metabolik ilişki 

Tek karbonlu ünitelerin metabolizması: Tetrahidrofolat biyosentetik reaksiyonlarda 

çeşitli tek karbonlu üniteleri (metil, metilen, formil veya formimino) taşır. Tek karbonlu bu 

üniteler serin, metionin, glisin, ko lin veya pürin nükleotid sentezinde kullanılır. 

Nükleik asit metabolizması: Prekürsörlerinden DNA sentezi için koenzim olarak folat 

gerekir. Ayrıca S-adenozilmetionin (SAM) sentezi için metionin, metionin sentezi için de folat 
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gereklidir. SAM birçok kimyasal reaksiyonda metil donörü olarak rol oynar, bunlar arasında 

DNA ve RNA 'nın değişik bölgelerinin metilasyonu da vardır. 

Aminoasit metabolizması: Homosisteinden metionin sentezi için vitamin B ı2 ye bağımlı 

bir enzimin yanı sıra koenzim olarak folata gereksinim vardır. Bu nedenle folat eksikliğinde 

metionin sentezi azalır ve homosistein birikir. Homosistein birikimi kardiyevasküler hastalıklar 

açısından risk faktörüdür (ı, 2). 

2.2.6. Folik asidin emilimi ve dokuya taşınması 

Serbest folik asit ince barsağın proksimal kısmından daha hızlı olmakla beraber tüm ince 

bağırsak boyunca absorbe edilmektedir. Diyetle poliglutamat şeklinde alınan doğal folatlar, 

barsak villuslanndaki folat konjugaz enzimi ile monoglutamatlara dönüştürülerek emilir. Ayrıca 

barsak villüslannda redükte olan monoglutamat şeklindeki folat duedonumdan başta olmak üzere 

tüm ince barsak boyunca aktif ve pasif transportla emilir. Absorbe olan folat karaciğere taşınır. 

Karaciğerden safraya verilir ve enterohepatik dolaşımla do kulara erişir (ı, 2). Kanda bulunan ve 

albümin ve alfa-2 makroglobulin gibi plazma proteinlerine bağlı olarak taşınan 5-metil THF 

hücre içinde glutamik asitle konjuge olarak THF şeklinde depolanmaktadır. 5-metil- THF beyin 

omuritik sıvısında ve plazmada yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Beyin-ornurilik 

sıvısına geçişi koro id pleksus bölgesinden olmaktadır (ı). 

Dokularda depolanan folat türevlerinin miktan yaklaşık 70 ıng'dır ve bunun yansına yakın 

kısmı karaciğer hücrelerinde toplanmıştır. Erişkin insan eritrositlerinin membranlannda folatlan 

yüksek afinite ile bağlayan folat bağlayıcı proteinler (FBP) tespit edilmiştir (ı, 2). 

Eritrositlerdeki FBP'lerden dolayı kandaki folat türevlerinin %90'ından fazlası eritrositler 

içerisinde bulunmaktadır. Folatın aynca karaciğer, plasenta gibi bazı dokulara seçilerek 

yönlendirilmesi bu do kulann hücre membranlannda bulunan FBP'lar sayesinde olmaktadır ( 49). 

2.2. 7. Fo lik asit eksikliği nedenleri 

İnsanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar tarafından sentezlenen folatı bitkisel ve hayvansal 

kaynaklı besinlerle alırlar. Besinlerde bol bulunduğundan primer eksikliği nadir görülmektedir 

(2). 
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1. Folat içeren besinierin yetersiz alımı: Sağlıklı bir bireyin vücudunda 0,5- 20 mgr folat vardır. 

Günlük yıkım, idrar ve safra ile atılımı karşılayabilmek için en az 50-100 mc gr folat alımı 

gereklidir. Alkolikler, psikiyatrik bozukluğu olanlar, ve yaşlılarda folat alımı yetersizdir. Folat 

ısıya duyarlı olduğundan yiyeceklerin ısı ile hazırlanması kayıplara neden olmaktadır (1, 2). 

2. Emilimin bozulması: Bağırsak rezeksiyonlanndan sonra absorpsiyon yüzeyinin azalması, 

çölyak hastalığında villöz atrofi, yaşlılarda villus boylannda kısalma, aklorhidride optimal pH'da 

değişiklik olması emilimi bozar. Difenilhidantoin gibi antikonvülsan ilaçlar bağırsaklarda 

konjugaz aktivitesini etkileyerek folat absorbsiyonunu bozarlar. Mukoza! konjugaz aktivitesi için 

çinkaya gereksinim olduğundan çinko eksikliğinde folat emilimi azalır. Kör loop sendromunda 

veya jejunal divertikül oluşumunda da folat absorbsiyonu etkilenir ( 1, 2). 

3. Metabolizmanın bozulması sonucu absorbe olan folatın kullanılamamasa: Hipotiroidide 

hepatik DHF redüktaz ve metilen-THF redüktaz düzeyleri azalır. Folat metabolizmasında yer 

alan enzimierin konjenital eksikliği de folat metabolizmasını bozmaktadır. Alkolikierde aktif olan 

alkol dehidrogenaz enzimi falatı tutar, kullanımını engeller (2, 39). 

4. Artmış gereksinim: Metabolik hızın arttığı durumlarda folat gereksinimi de artar. Süt 

çocukluğu (hızlı büyüme), gebelik (hızlı fetal büyüme), laktasyon, malignensi, enfeksiyonlar ve 

kronik hemolitikanemi falata olan gereksinimin arttığı durumlardır (2). 

5. Kayıpların artması: Vitamin B 12 eksikliği sonucu falatın atılımı artabilir. Alkolikierde safra 

yoluyla itrah artmıştır. Hemodiyaliz sırasında da folat kaybı olmaktadır (2). 

6. ilaçlar: Aspirin, ibuprufen, antikonvülsan ilaçlardan fenitoin, fenobarbital ve primidon folat 

düzeyini etkiler. Kolestiramin ve kolestipol de folat absorpsiyonunu azaltır. Metotreksat bir folik 

asit antagonistidir. Antibiyotikler (trimctoprim), antimalariyal ilaçlar (primetamin), 

antihipertansifler (triamteren) ve aynca sulfasalazin de folat düzeyini olumsuz yönde etkiler (2). 

2.2.8. Folik asit eksiklik bulguları 

Folat eksikliğinin erken dönemlerinde bulgu olmayabilir. Fakat homosistein düzeyleri 

artmıştır. Hızlı çoğalan hücreler folat eksikliği için daha duyarlıdır. 
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Hematolojik bulgular: Folat eksikliği iri ve az sayıda eritrosit yapılmasına neden olur. Bu 

şekilde anemiye megalahlastik anemi veya makrositik aneınİ denir. Megaloblastik anemi, demir 

eksikliğinden sonra en sık anemi nedenidir. Retikülosit sayısı düşüktür ve megalahlastik 

morfoloji gösteren çekirdekli eritrositler vardır. Uzun süreli eksiklikte anemiye nötropeni ve 

trombositopeni eşlik edebilir. Nötrofillerde hipersegmentasyon gözlenir. Eritrositlerin yanianma 

ömrü yaklaşık ı20 gün olduğundan hematolojik bulgulannın ortaya çıkışı aylar alabilir (2, 29). 

Nörolojik bulgular: Folat, mental işlevlerle ile de yakın ilişkili bir vitamindir. Folat 

eksikliğinde genel olarak depresif belirtiler, mevcut olan mental semptomlan şiddetlenınesi ve 

hatta kişide psikiyatrik bir rahatsızlık olmasa bile mental semptomlann ortaya çıkması görülebilir 

(52, 53). Folattan fakir diyet alanlarda bitkinlik ve unutkanlık tanımlanmış, folat tedavisi ile 

tablonun düzeldiği gözlemlenmiştir. Yorgunluk, güçsüzlük, konsantrasyon yeteneğinde azalma, 

irritabilite, baş ağnsı görülebilir. Folat eksikliğinde nörolojik bulgular 4-5 ay içinde ortaya çıkar 

ve folat tedavisine 48 saat içinde yanıt verir. Ayrıca yenidoğanlarda folat eksikliğine bağlı nöral 

tüp defektieri gelişebilmektedir (ı, 2, 29). 

Gastrointestinal sistem bulguları: Dil şış, parlak ve ağnlıdır. Angüler stomatit ve 

sindirim sistemi bulgulan da vardır. Özellikle yemeklerden sonra bulantı, kusma, kann ağnsı, 

ishal, iştahsızlık ve kilo kaybı görülür. Bütün bu belirtiler altta yatan bir malabsorpsiyona 

sekonder olarak da ortaya çıkabilir (ı, 2, 29). 

Sistemik bulgular: Parmaklann sırt kısmında, avuç içieri ve ayak tabanlanndaki çizgiler 

boyunca esmerleşme olabilir ve folat tedavisi ile düzelir. Hafif ateş yüksekliği görülebilir. Folat 

tedavisi ile 24-48 saat içersinde normale döner (20). Taşİkardi, postüral hipotansiyon ve laktik 

asidoz görülebilir. Folat eksikliğinde homosistein düzeyleri, dolayısı ile de ateroskleroz riski 

artmaktadır. Bozulan DNA, RNA sentezinden dolayı artmış karsinogenez riski vardır. Gebelikte 

spantan abortus, abruptio plasenta ve konjenital malformasyonlara neden olabilir (ı, 2, 29). 

2.2.9. Folik asit eksikliği tanısında kullanılan belirteçler 

Tam kan sayımı ve kemik iliğindeki değişiklikler: Megaiablastik hematopoeze bağlı 

periferik kan ve kemik iliğindeki değişiklikler hem kobalamin, hem de folat eksikliğinde 

görülmektedir. Kabalamin konu başlığı altında bu konu incelenmiştir. 
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Serum ko balamin düzeyi: Megalahlastik anemi mevcut olup, normal serum B ı2 

düzeylerine sahip olan hastalarda folat eksikliği düşünülür. Fakat hem folat, hem kabalamin 

eksikliği olan hastalarda folat tedavisi verildikten sonra megaloblastik değişikliklerin düzeldiği 

görülmekte ve kabalamin eksikliğin maskelendiği düşünülmektedir. Bu nedenle bu hastalarda 

öncelikle kabalamin tedavisi verilmelidir. Çünkü kabalamin tedavisi ile folat düzeyleri 

değişmemekte, fakat folat tedavisi ile her iki eksikliğin düzeldiği görülmektedir (ı, 2, 4 7). 

Serum folat düzeyi:. Serum folat düzeylerinin değişim aralığı 2,5-20 ng/ml dir. Serumda 3 

ng/ml folat düzeyi negatif folat dengesini göstermektedir. Serum folat düzeyleri folat 

dengesindeki son durumunun ilk göstergesi olduğu için negatif folat düzeylerinin teşhisinde 

kullanılmaktadır, ancak folat düzeylerinin kesin olarak değerlendirilmesinde yeterli değildir. 

Çünkü bağlı folatın serumda serbest hale gelmesi veya gıda alımına bağlı olarak yapay 

yükselmesi tanı ve tedavide yanıltıcı olabilir. Folattan zengin diyet sonrası serum folat düzeyleri 

hemen yükselir, yetersiz folat alımı ilc birlikte de azalır. 

Eritrosit folat düzeyi: Eritrositlerde de folat düzeyi ölçülebilir. Normal düzeyi ı45-450 

ng/ml 'dir. Kronik eksikliği yansıtmada daha güvenilir bir yöntemdir. Gerçek negatif folat 

dengesinde vücut depolannın azalması ile eritrosit folat düzeyleri ı40 ng/ml 'nin altına 

düşmektedir (1, 2). 

Formiminoglutamik asit (FIGLU) testi: Oral histiclin yüklernesi yapılır. Bu aminoasit 

önce FIGLU'ya dönüştürülür, daha sonra tetrahidrofolat ile reaksiyona girerek dokulardan 

uzaklaştırılır. Folat eksikliğinde FIGLU daha ileri metabolize olamaz ve yüksek miktarlarda 

idrarla atılır. Folat eksikliğinde histiclin yüklernesi sonrası FIGLU atılımının >200 mmol/24 saat 

(veya> ı 00 mmol/8 saat) bulunması folat eksikliği lehinedir (2, 29). 

Metilmalonik asit ve Homosistein: Folat eksikliği olan hastaların %ı2'sinde serum MMA 

seviyelerinin artmış olduğu görülür, fakat tanıda yardımcı olmaz. Megalahlastik anemisi olup, 

normal serum MMA seviyeleri olan hastalarda ise kabalamin eksikliği tanısından uzaklaşılarak 

folat eksikliği tanısı konulabilir (47). Total homosistein düzeyi, folat eksikliği olan hastalarda 

yüksektir. Kubalarnin yetersizliği veya folat yetersizliği olan hastaların % 80'inden daha 

fazlasında, plazmada artmış total homosistein seviyesi bulunur. Plazma homosistein 

konsantrasyonları, vitamin tedavisinden birkaç gün veya hafta sonra normal değerine döner ( 4 7) 

26 



(MMA ve homosistein ile ilgili ayrıntılı bilgi konu 2.3 ve 2.4 'te ayrıntılı olarak bulunmaktadır). 

Deoksiüridin supresyon testi: Megaloblastik anemisi olan hastalarda anormal test 

sonuçları görülmektedir. Hastaya N5-formil tetrahidrofolat (folinik asit) verildiğinde timidilat 

sentezindeki defekt tamamen düzelmekte, fakat kobalamin tedavisiyle düzelmemektedir. Bu da 

folat eksikliğini desteklemektedir ( 4 7). 

2.2.10. Folik asit eksikliğinde tedavi 

Folat eksikliği tanısı konulduğunda 0,5-1 mg/gün oral yada parenteral folik asit başlanır. 

Eğer tedaviden şüphe ediliyorsa düşük doz (0, 1 mg/gün) ile bir haftalık tanı testi yapılabilir. 

Çünkü daha yüksek dozlarda fo lik asit, vitamin B 12 eksikliği anemisini düzeltebilir ancak 

nörolojik belirtileri kötüleştirebilir. Tanı testinde 72 saat içinde hematolojik cevap ortaya çıkar. 

Kesin hematolojik cevap oluşana kadar 3-4 hafta tedaviye devam edilmelidir. Devam tedavisi 

altta yatan nedene yönelik düzenlenir. 

Gebelikte başta nöral tüp defektieri olmak üzere eksikliğe bağlı komplikasyonlardan 

korunmak için, gebe kalmayı planlayan tüm kadınlara 400 mcgr/gün, daha önceden nöral tüp 

defektli gebeliği olan kadınların ise gebelik planlamadan 1 ay önce 4 mg/gün folik asit 

kullanmaya başlamaları önerilmektedir (54, 55). 

2.3 METİLMALONİK ASİT 

Metilmalonik asit (MMA), propiyonik asitten süksinik asit oluşumunda bir ara metabolittir 

(56, 57). Propiyonik asid ve valin-isolösin gibi aminoasidlerden yapılmaktadır ve süksinik aside 

kobalaminin koenzim olarak kullanıldığı metilmalonil CoA mutaz enzimiyle çevrilmektedir. 

Kobalamin eksikliğinde dokular, metilmalonik asit gibi kobalamin bağımlı enzimierin 

substratlannı, yeterli olarak metabolize edemezler. Kobalamin yetersizliği olan hem çocuk hem 

de yetişkin bireylerin tamamında, plazmada MMA düzeyi artmıştır. Artmış plazma MMA 

seviyesi makrositoz veya aneınİnin veya kobalamin eksikliğinin diğer klinik bulgulannın ortaya 

çıkmasından önce tespit edilir. MMA seviyeleri kobalamin tedavisinden birkaç gün veya hafta 

sonra normal sınırlara döner (2, 3). 
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Şekil 7: Propiyonik asitten metilmalonik asit ve süksinik asit oluşumu 

Serum ve idrardaki MMA deri ve leri D-metilmalonil CoA 'nın hidrolizi sonucu oluşur ve 

ölçülebilir. Plazma MMA seviyesini kontrol eden faktörler çok iyi anlaşılamamıştır. Diyetle 

alınan miktarlardaki farklılıklar plazma sevıyesını etkilememektedir. Bağırsak 

mikroorganizmaları MMA kaynağı olan propiyonik asidi üretebildiklerinden, antibiyotikler 

plazma MMA seviyelerini düşürebilirler ( 1, 2). Ko balamin yetmezliğinde plazma MMA normal 

seviyeleri olan O.l-0.4mmol/lt arasındayken 50-1 OOmmol/lt'ye kadar yüksel eb ilir (1 ). Yapılan bir 

çalışmada serum ve plazmadaki MMA seviyelerinin yükselmesi %86 oranında hastada 

kabalamin yetmezliği ile beraber bulunmuştur (47). Yüzde lO' dan fazla normal serum kabalamin 

seviyeleri bulunan olguda, makrobiyotik diyet alan çocuklarda, folat eksikliği olan alkolikierde 

ve tiroid hastalığı bulunanlarda yükselmiş serum MMA düzeyleri bulunmaktadır ( 4 7). Ortalama 

plazma MMA seviyeleri yenidaganlarda erişkinlerden daha yüksektir (57, 58). 

MMA idrarla dışarıya atılır. İdrar ve plazma konsantrasyonları bu açıdan birbirine iyi bir 

şekilde koroledir. Fakat plazma MMA seviyeleri böbrek yetmezliği, tiroit hastalıkları, kısa 

bağırsak sendromu ve hemokonsantrasyon durumlarında yalancı yüksek değerler 

verebileceginden daha az değerlidir. O nedenle idrar MMA bakılması daha doğru sonuç 

vermektedir (57, 59). İdrar MMA seviyelerinin> 0,4 J.!mol/L ( 3,2 mmol/mol kreatinin) olması 

erken B 12 vitamin eksikliği için belirleyicidir ( 56, 59). 
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MMA, B 12 eksikliginin teşhisinde belirleyici olmakla beraber klinik sorunlann 

etyopatogenezindeki önemi belirsizdir. Konjenital metilmalonik asidüride görülen hipotoni, 

kusma, dehidratasyon, letarji, büyüme geriligi, metabolik asidoz, hiperamonyemi ve bazen olan 

hiperglisemi gibi bulgular B 12 vitaminine baglı MMA yüksekliğinde belirgin olmamakla 

beraber, kemik iliğinde kök hücre proliferasyonunu inhibe ettiği ileri sürülmüştür ( 60, 61 ). 432 

kişide yapılan bir çalışmada plazma MMA seviyesinin B 12 vitamin eksikliginin bir belirleyicisi 

olduğu fakat B 12 vitamini eksikliğine bağlı klinik semptomlarla bağlantısının olmadığı 

gösterilmiştir ( 62). Çocuklukluk yaş grubunda sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. 

Plazma veya idrardaki MMA seviyeleri net veya fonksiyonel kabalamin yetmezliğinin 

sensitif bir ölçümüdür. Özellikle subklinik kabalamin eksikliğinin tespit edilmesinde fayda 

sağlamaktadır. Yapılan bir çalışmada kabalamin yetmezliği ve megaloblastik anemisi olduğu 

bilinen hastalan n, 1 O gr valinin oral alımından sonra %7 4 'ünde idrarda MMA atılımı artışının 

olduğu görülmüştür. Fakat folat eksikliğine bağlı megaloblastik anemi nedeniyle takip edilen 22 

hastada MMA atılımı görülmemiştir. MMA atılımı, kabalamin tedavisinden 3-5 gün sonra 

normale dönmektedir ( 4 7). 

B 12 vitamin metabolizmasında bozukluk olduğunda birikecek olan bir diğer metabolit 

propiyonik asit (C3 karnitin)'tir. Propiyonik asidüri, metilmalonil asidüri ve çeşitli kabalamin 

metabolizma bozukluklannda yükselen C3 karnitinin vitamin B 12 eksikliğinde de yükseldiği 

bilinmektedir. Son zamalarda bu konuda yapılan çalışmalar artmaktadır. Özellikle metiyonin 

düşüklüğü ile beraber C3 karnitin yüksekliğinin tespiti, kabalamin metabolizmasındaki 

bozukluğun spesifik bir belirtisidir (63). Yenidoğan taramalannın yaygınlaşması ile C3 karnİtİn 

yüksekliğinin sık olduğu görülmektedir. Fletcher, Güney Avustralya toplumunda yenidoğan 

taramalannda C3 karnİtİn yüksekliğinin insidansının %0,15 olduğunu ve toplumlannda bunun en 

sık sebebinin vitamin B 12 eksikliği olduğunu belirtmiştir (45). 

2.4. HOMOSİSTEİN 

Homosistein, metiyonin metabolizması sırasında oluşan, sülfiir içeren, proteinlerin yapısına 

katılmayan bir aminoasittir ve tiol bileşiklerinin metabolik yollannda merkezi görev üstlenmiştir 
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(63). Normal olarak diyeıle alınmayıp, metiyonin metabolizması sırasında ara üıiin olarak 

oluşmakta ve plazmada çok az miktarda serbest (%3), çoğunlukla proteine bağlı (% 75) ve geri 

kalanı da sisteine bağlı olarak disulfid fonnda bulunur (65). Total homosistein düzeyi, hem bağlı 

hem de serbest olan kısmı yansıtmaktadır (66). 

Hücresel homosistein metabolizması, metiyoninin kullanılabilirliğine, homosisteinin 

metiyonine remetilasyonu ve sisteine transülftirasyonuna bağlıdır. Metiyonin yeni sentezlenen 

proteinlerin yapısına katıldığı gibi, A TP yardımı ile enzimatİk olarak bir sülfonium bileşiği olan 

S-adenozil metiyonine (SAM) de dönüşebilir (67). SAM ise yapısında bulunan metil grubunu, 

glisin gibi metil alıcıianna vererek çoklu transferaz enzimleriyle S-adenozilhomosisteine (SAH) 

dönüsmektedir. SAH'ın, hidrolaz enzimi ile katabolize olmasıyla homosistein ve adenozin 

oluşmaktadır (Şekil 6 ). Homosistein metabolizmasında remetilasyon ve transsülftirasyon olmak 

üzere başlıca iki yol vardır (65). Transsülftirasyon yolunda, homosistein serin aminoasidi ile 

sistatyonin beta sentaz (CBS) enzimi vasıtası ile birleşerek sistatyonini oluşturur. Daha sonra 

sistatyonin, gama sistatyonaz enzimi tarafından sisteine dönüşmektedir. Sistein de sülfata 

dönüşerek idrarla atılmaktadır. CBS, bu metabolik yolun regülatör enzimidir ve kofaktöıii 

vitamin B6 'dır. Remetilasyon yolunda, homosistein metiyonine dönüşür. Bu yolda görevli olan 

enzimler~ betain-homosistein metil transferaz (BHMT) enzimi ve metiyonin sentaz (MS) 

enzimidir. MS, 5-metiltetrahidrofolatı metil verici si, vitamin B 12 'yi ise kofaktör olarak 

kullanmaktadır ( 1, 2). 

Normalde homosistein plazma ve idrarda eser miktarda bulunur. Normal açlık plazma 

homosistein düzeyleri 5-15 mmol/L' dir. 16-30 m mo llL düzeyindeki artışlarda hafif, 31-100 

mmoi!L düzeyindeki artışlarda orta, >I 00 mmol/L düzeyindeki artışlarda ise yüksek homosistein 

seviyelerinden bahsedilir ( 4 7). 

Hiperhomosisteinemi genel toplumda %5-7, aterosklerozlu hastalarda %20-30 oranlannda 

bildirilmiştir (68). Bu bireyler ateroskleroz ve venöz tromboz açısından risk altındadır. 

Hiperhomosisteinemi kalıtsal geçişli metabolizma hastalıklan sonucu oluşabileceği gibi, 

hipotiroidizm, böbrek fonksiyon bozukluğu, sistemik lupus eritamatozus, nikotinik asit, teofilin, 

metotraksat ve L-Dopa gibi ilaç tedavileri sırasında da gözlenebilir. Hiperhomosisteinemi 

etyolojisinde rastlanılan en sık etken ise vitamin eksiklikleridir. Homosistein metabolik 
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siklusunda kofaktör olan folik asit, B 12 ve B6 vitaminlerinin diyetteki eksikliklerinin, 

homosisteinin plazma düzeylerinde artışa yol açtığı gösterilmiştir ( 69). Yapılan bir çalışmada, 

folik asitle zenginleştirilmiş diyet ile beslenen hastalarda serum folat konsantrasyonlarının 

yükselip, homosistcin konsantrasyonlarının düştüğü gözlenmiştir (70). 

Hiperhomosisteinemi sonucunda birçok patolojik durumun olduğu gösterilmiştir. 

Bunlardan bazıları apopitoz aı1ışı, serebrovasküler ve nörodejeneratif hastalıklar, arteriol 

damarlarda intimal kalınlaşma, aterotrombotik ve endotel fonksiyon bozuklukları ve oksidatif 

hasardır (71 ). Preeklampsi etyolojİsindeki rolü sorgulanmaktadır. Homosisteinin direkt olarak 

kan damarları duvarını ve özellikle de endotel hücrelerini etkileyerek fonksiyonel değişikliklere 

neden olduğu bilinmektedir. Damar endotelinde deskuamasyon, endotel düz kas hücrelerinde 

proliferasyon ve intimal hipertrofıye neden olduğu gösterilmiştir (72). 

Gebelikte homosistein düzeyleri ilk trimesterde düşer, 2. trimesterde minimum düzeylere 

ulaşır ve gebeliğin sonuna doğru artarak ilk trimesterdeki değerine ulaşır (73). Genel olarak 

gebelikte homosistein düzeyinde %50 azalma izlenir (74). Gebelikte albümin azalması, B 12 ve 

folat düzeylerinin düşmesi, fizyolojik hemodilüsyon, karaciğer-böbrek enzimlerinin aktivasyonu, 

matemal homosisteinin fetus tarafından kullanılması buna sebep olarak gösterilmiştir (75). Nelen 

ve arkadaşaları yaptıkları çalışmada hiperhomosisteinemiyi habitual abortus ve intrauterin fetal 

ölüm için risk faktörü olarak saptamışlardır (76). Alfırevik ve arkadaşları hiperhomosisteinemi 

insidansını, ağır preeklampsi-eklapmpside 3.7 kat , intrauterin büyüme kısıtlılığında 5.9 kat ve 

intrauterin fetal ölümde 5.3 kat fazla gözlemlemişlerdir (77). 

Homosistein metabolizması, B 12 vitamini ile birlikte, folat ve B6 vitamini tarafından 

etkilendiğinden, B 12 vitamini eksikliği tanısında, artmış MMA seviyeleri, artmış homosistein 

seviyelerinden daha spesifıktir. Bu yüzden serumda hem MMA hem de total homosistein 

seviyelerinin bakılması, folat ve B 12 vitamini eksikliğini ayırınada faydalıdır. Yapılan çalışmalar 

homosistein, metilmalonik asit ve propiyonilkamitin yüksekliklerinin B 12 vitamin eksikliğinin 

tanısında erken belirteçler olduğunu göstermiştir ( 19, 42, 43, 44). Bu belirteçler kullanılarak 

toplumdaki B 12 eksikliğinin erken dönemde tespit edilebileceği ve erken dönemde tedavi 

edilerek geri dönüşsüz nörolojik sorunların oluşmasının engellenebileceği bilinmektedir ( 19, 

6142, 6243 ). 
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Şekil 8: Homosistein düzeylerine göre hiperhomosisteinmemi nedenleri 
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MA TERY AL VE METOD 

Çalışmaya İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine Aralık 2009-

0cak 20 ı O tarihleri arasında başvuran, saat 08:00-ı6:00 arasında doğum yapan ı 00 adet, tenn ve 

tekiz gebcliği olan anne ve onların bebekleri alındı. Gebelerden birinin idiyopatik 

trombositopenik purpura tanısı ile steroid tedavisi almakta olduğu öğrenilerek çalışma dışı 

bırakıldı. Bir diğer gebenin alınan hemogram analizinde hata oluşması nedeniyle çalışma dışı 

bırakıldı ve çalışmaya toplam 98 gebe kadın ve onların bebekleri dahil edildi. 

Doğumhanede gebenin diyet anamnezi ve hamilelik süresince vitamin ilacı kullanıp 

kullanmadığı doktor tarafından sorbrulandı ve hasta takip formuna kaydedildi. 

Doğumdan 0-8 saat önce gebeden venöz kan örneği alınarak ı adet EDTA 'lı tüpeve ı adet 

kuru tüpe konuldu. Doğum esnasında bebeğin kordon kan örneği alınarak ı adet EDTA 'lı tüpeve 

ı adet kuıu tüpe konuldu. Alınan kan örnekleri İTF Merkez Biyokimya laboratuvarında analiz 

edildi. EDTA' lı tüp e alınan kan öıneklerinden empedans 1 tl o w cytometry 1 fotometre yöntemi ile 

tam kan sayımı, kan örneği alındıktan sonra 0-4 saat içinde çalışıldı. Kuru tüpe alınan kan 

örneklerinin serumu hemen santrifuje edilerek ayrıldı ve 2-8 derecede (buzdolabı kapağı) 

saklanarak maksimum 2 gün içinde çalışıldı. Bu serum örneklerinden elektrokemilüminesans 

yöntemi ile B ı 2 vitamin düzeyi çalışıldı. Yine bu serum örneklerinden Elecsys ı 70 analizörnnde 

folata spesifik doğal folat bağlayıcı proteinin kullanıldığı yarışmacı, bağlama yöntemli test ile 

folat düzeyi çalışıldı. Kompetetif immunassay yöntemi ile kan serum örneğinden homosistein 

düzeyi çalışıldı. Homosistein çalışılan serum örnekleri derin dondurucuda saklandı ve toplu 

olarak çalışmaya verildi. 

B ı 2 vitamin düzeyi 300 pg/ml 'nin altında olan anneleri n bebeklerinden 0-4 ay arasında 

idrar örneği alınarak gaz kromotografı 1 kütle spektrometri yöntemi ile metilmalonik asit düzeyi, 

İTF Çocuk Sağ. Hast. Beslenme ve Metabolizma laboratuvarında çalışıldı. İdrar örnekleri derin 

dondurucuda saklandı ve toplu olarak çalışmaya verildi. 
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İstanbul Tıp Fakültesi 'nde doğan tüm yenidoğanlardan İTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı tarafından, Tandem Mass Spektrometri 

yöntemi ilc genişletilmiş yenidoğan taraması yapılmaktadır. Çalışmaya alınan anneterin 

bebeklerinin postnatal 0-5 gün içerisinde alınan yenidoğan tarama sonuçları takip edildi ve 

propiyonilkamitin (C3 kamitin) değerleri hasta takip formuna kaydedildi. 

İstatistiki analizler SPSS 17.0 for Windows programı kullanılarak yapıldı. Veriler ± 

standart sapma (SO) olarak ifade edildi. P değeri < 0.05 olması durumunda anlamlı olarak kabul 

edildi. Verilerin nonnallik testleri için Kolmogorov - Smimov testi, sürekli değişkenierin ilişki 

testleri Spearman Korelasyon Analizi, ikili kategorik ölçümterin ilişki testlerinde Mann Whitney 

-U testi kullanıldı. Çalışma, İstanbul Tıp Fakültesi Lokal Etik Kurulu tarafından 20.08.2009 

tarihinde, 4107 proje numarası ile onaylandı. 
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BULGULAR 

Çalışmaya İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine Aralık 2009-

0cak 2010 tarihleri arasında başvuran, saat 08:00-16:00 arasında doğum yapan 100 adet, term ve 

tekiz gebeliği olan anne ve onların bebekleri alındı. Gebe annelerden birinin idiyopatik 

trombositopenik purpura (ITP) hastalığı olduğu ve steroid tedavisi almakta olduğu öğrenildi ve 

çalışma dışı bırakıldı. Bir diğer gebenin alınan tam kan sayımının hatalı çalışılmasından dolayı 

yine çalışma dışı bırakıldı. Bu nedenle çalışmaya 98 gebe anne ve onların term (>37 gh), tekiz 

bebekleri alındı. Bu gebeliklerin 25'i (%26) normal spotan doğum, 73 'ü (%74) sezeryan ile 

doğuın ile sonlandı. Doğan bebeklerin 47'si (%48) kız, 51 'i (%52) erkekti. 

DoğumTü rü Bebek Cinsyel 

Şekil 9: Gebe kadınların doğum türü ve yenidoğan bebeklerin cinsiyet dağılımı 

35 



4.1. Anne ve bebek B12 ölçümleri arasındaki ilişki analizi 

Çalışmaınızda 98 annenin 20'sinde (%20,4) vitamin B12 seviyesi 100 pg/ml'nin altında, 

52'sinde (%53 ,0) 100-200 pg/ml arasında, 19'unda (%19,4) 200-300 pg/ml arasında ve sadece 7 

(%7,1) annede 300 pg/ml'nin üzerinde saptandı. Kordon kanlannda ise vitamin B12 seviyesi 

sadece ı bebekte (%0,01) lOOpg/ml'nin altında, 24'ünde (%24,5) 100-200pg/ml arasında, 

35'inde (%35,7) 200-300 pg/ml arasında ve 38'inde (%38,8) 300 pg/ml'nin üzerinde idi. 

Annelerin ortalaına vitamin B12 düzeyleri 170,23±87,67 pg/ml iken, bebeklerin ortalama vitamin 

B 12 düzeyleri 3 ı 3,29±203,24 pg/ınl olarak bulundu. 

Anne ve bebek vitamin B12 ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

mevcuttu (p = 0.000). Korelasyon katsayısı r=0,562 saptanmış olup bebeklerin B 12 vitamin 

düzeyi ortalaması anne! erinkinden 1,8 kat daha yüksekti. 

Tablo 2: Anne ve bebeklerinin B ı2 vitamin düzeyi ortalamalan 

Anne B 12 (pg/ml) 

Bebek B 12 (pg/ml) 

Tanımlayıcı istatistikler 

Ortalama Std. Sapma 

170,2366 ±87,67081 

3 ı 3,2968 ±203,24601 

Korelasyon 

N 

98 

98 

Bebek 
AnneB12 Bl2 

Speannan's rho Anne Bl2 

Bebek Bl2 

**. Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 

a. N = 98 

Korelasyon katsayısı 

p 

Korelasyon katsayısı ,562** 
p o 
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Şekil 1 O: Ann el erin ve bebeklerin B 12 vitamin düzeyini gösteren histogram 
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Şekil ll: Anne ve bebek B12 vitamin düzeyleri arasındaki ilişki 
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4.2. Anne ve Bebek folat ölçümleri arasındaki ilişki analizi 

Çalışmamızda annelerde ve bebeklerde folik asit eksikliği saptanmamış olup, annelerde 

fo lik asit düzey ortalaması ı5,53± 4 68 ng/ml, kordon kanlannda ise ı9,57±ı ,35 ng/ml idi. 

Sadece 2 (%2) annede folik asit düzeyi 5ng/ml'nin altında, 15'inde (%15,3) 5-ıOng/ml arasında, 

8ı 'inde ı 0-20 ng/ml ara ında saptandı. Kordon kanlarının tümünde folik asit düzeyi ı 0-20 ng/ml 

arasında idi. 

Tablo 3: Anne ve bebeklerinin serum folat düzey ortalamalan 

Anne Folat (ng/ınl) 

Bebek Folat (ng ml) 

Tanımlayıcı istatistikler 

Ortalama Std. sapma 

15,5359 ±4,68148 

19,5733 ± 1 ,35304 

N 

98 

98 

-------------- Korelas ·on -------------

Bebek 
Anne Folat Folat 

Speannan' rho Anne Folat Koreta yon kat ayı ı ,4oı·· 
p o 

Bebek Fo lat Korela yon kat ayısı ,4oı·· 
p o **· Korela yon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 

a. - 98 
L___ ------------------------------~ 

5.00 10.00 1500 20.00 12.00 14.00 16.00 18.00 

Anne Folat ng/ml Bebek Folat 

ekil 12: Annelerin e bebeklerin folat vitamin düzeyini gösteren histogram 
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Annelerden ve kordon kanlanndan bakılan folik asit düzeyleri arasında %1 anlamlılık 

seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki mevcuttu (p=O.OOO). Korelasyon katsayısı 

r=0,402 idi. 

n gl ml 

12,00 14,00 16,00 

Bebek Folat 

18,00 20,00 

n gl ml 

Şekil 13: Anne ve bebek serum folat düzeyleri arasındaki ilişki 

4.3. Anne B12 ve Anne Folat ölçümleri arasındaki ilişki analizi 

Anne folat ve B 12 ölçümleri arasında %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki saptandı (p<0.05). Korelasyon katsayısı r= 0,209 olup, ilişki pozitif yönlü ve zayıf derecede 

idi. Anne folat değerleri artarken anne B 12 değerleri artmaktaydı. 

Tablo 4: Anne serum B12 ve folat ortalamalan 

Anne Bl2 (pg/ml) 
Anne Folat (ng/ml) 

Spearman' rho 

Tanımlayıcı istatistikler 

Ortalama Std. sapma 

Anne B12 

Anne Folat 

ı 70,2366 ±87,67081 
15,5359 ±4,68148 

Korelasyon 

Korela yon katsayı ı 

p 
Korela yon katsayı ı 

p 

39 

N 
98 
98 

Anne B12 

1,000 

,209. 

,039 

Anne FoJat 
,209. 

,039 
1,000 
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Şekil14: Anne serum B 12 ve folat düzeyleri arasındaki ilişki 

4.4. Bebek B12 ve Bebek Folat ölçümleri arasındaki ilişki analizi 

Bebek folat ve B 12 ölçümleri arasında %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki saptandı (p<0.05). Korelasyon katsayısı r= 0,200 olup, ilişki pozitif yönlü ve zayıf 

derecede idi. Bebek folat değerleri artarken bebek B 12 değerleri artmakta olduğu görüldü. 

Tablo 5: Bebek serum B 12 ve folat ortalamaları 

Bebek Bl2 (pg/ml) 
Bebek Folat (ng/ml) 

Spearman's rho 

Tanımlayıcı istatistikler 

Ortalama Std. sapma 
313 ,2968 ±203,24601 

19,5733 ±1,35304 

Korelasyon 

Bebek B12 Korelasyon katsayısı 

p 

Bebek Folat Korelasyonkatsayısı 

p 

40 

N 
98 

98 

Bebek B12 

1,000 

,2oo• 
,049 

Bebek Folat 

,2oo· 
,049 

1,000 
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Şekil lS: Bebek serum B 12 ve folat düzeyleri arasındaki ilişki 

4.5. Anne-Bebek homosistein ölçümleri ve aralarındaki ilişki analizi 

Anne ve kordon serum homosistein düzeyleri arasında %1 anlamlılık seviyesinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.01). Korelasyon katsayısı r=0,588 olup ilişki 

pozitif yönlü ve orta derecede saptandı. Anne ortalama homosistein düzeyi 5,6±1,93 mmol/lt ve 

bebekte 5,12±1,58 mmol/lt idi. Sadece 2 annede homosistein düzeyi 8,3 mmol/lt'nin üzerinde 

(1 0,5/17,9 mmol/lt) ve yine sadece 2 bebekte homosistein düzeyi 8,3 mmol/lt'nin üzerinde 

(8,9/11,4 mmol/lt) bulundu. Homosistein düzeyi 17,9 mmol/lt olan annenin bebeğinde 11,4 

mmol/lt idi; bu anne ve bebek incelendiğinde heterozigot MTHFR gen mutasyonu saptandı. 

Tablo 6: Anne ve bebek serum homosistein ortalamaları 

Anne HMS (mmol/lt) 

Bebek HMS (mmol/lt) 

Tanımlayıcı istatistikler 

Ortalama Std. sapma 

5,6002 ± 1,93155 

5,1215 ±] ,57879 

Korelasyon 

AnneHMS 

AnneHMS Pearson korelasyon katsayısı 

p 

Bebek HMS Pearson korelasyon katsayısı ,588** 

p o 
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N 

98 

98 

BebekHMS 

,588** 
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Şekil16: Anne ve bebek serum homosistein düzeyleri arasındaki ilişki 

4.6. Anne B12-HMS ve Bebek B12-HMS düzeyleri arasındaki ilişki analizi 

Anne serum B 12 ve homosistein düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

mevcuttur değildi (p>0.05). Korelasyon katsayısı r=- 0,066 bulundu. ilişki Negatif yönlü ve çok 

zayıf derecede idi. Fakat bebek serum B 12 ve homosistein düzeyleri arasında % 1 anlamlılık 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki mevcuttu (p<O.Ol). Korelasyon katsayısı r= -0,308 

bulundu ve ilişki negatif yönlü ve zayıf derecede idi. 

Tablo 7: Anne serum B12-Homosistein ve Bebek serum B12-Homosistein ortalamaları 

Tanımla~ıcı istatistikler Tanımla~ıcı istatistiker 

Ortalama Std. sa12ma N Ortalama Std. sa12ma N 
Anne B 12 (pg/ml) 170,2366 ±87,67081 98 Bebek B 12 (pg/ml) 313,2968 ±203,24601 98 
Anne HMS (mmol/lt) 5,6002 ±1,93ı55 98 Bebek HMS (mmol/lt) 

5,12ı5 ±1,57879 98 

Korelas~on Korelasyon 

Anne Anne Bebek Bebek 
Bı2 HMS Bı2 HMS 

Speannan's Anne Korelasyon Spearman's Bebek Korela yon 
rho Bı2 Katsayısı ı -0,066 rho Bı2 katsayısı ı -,3o8·· 

p 0,517 p 0,002 
Anne Korelasyon Bebek Korelasyon 
HMS katsayısı -0,066 ı HMS katsayısı -,3o8·· ı 

p 0,517 p 0,002 
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Şekil 17: Anne serum B12-HMS ve Bebek serum B12-HMS düzeylerinin karşılaştırılması 

4.7. Anne serum Folat-HMS ve Bebek Folat-HMS ölçümleri arasındaki ilişki analizi 

Anne serum folat ve homosistein düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

mevcut değildi (p>0.05). Korelasyon katsayısı r=-0,097 olup ilişki ters yönlü ve çok zayıf 

derecede bulundu. Fakat bebek serum folat ve homosistein düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki (p<0.05) olup, korelasyon katsayısı r= - 0,223, ters yönlü ve zayıf ilişki vardı. 

Tablo 8: Anne serum Folat-HMS ve Bebek Folat-HMS ortalamalan 

Tanımla~ıcı istatistikler Tanımla~ıcı istatistikler 

Ort. Std. sa12ma N Ort. Std. sapma 
Anne Folat (ng/ml) 15,5359 ±4,68148 98 Bebek Folat (ng/ml) 19,5733 ± ı ,35304 

Anne HMS (mmolllt) 5,6002 ± ı ,93ı55 98 Bebek HMS (mmolllt) 5,ı2I5 ±1,57879 

Korelas~on Korelas~on 

Anne Anne Bebek Bebek 
Folat HMS Folat HMS 

Anne Korelasyon Spearman's Bebek Korelasyon 

N 

98 

98 

Spearman's 
rho Folat kat ayısı ı -0,097 rho Folat katsayısı ı -,223 . 

p 0,344 p 0,027 
Anne Korelasyon Bebek Korelasyon 
HMS katsayıs ı -0,097 ı HMS katsayısı -,223. ı 

p 0,344 p 0,027 
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Şekil18: Anne serum Folat-HMS ve Bebek Folat-HMS düzeylerinin karşılaştınlması 

4.8. Anne serum B12-propiyonil karnitin (C3) ve bebek serum B12-propiyonil 

karnitin (C3) düzeyleri arasındaki ilişki analizi 

B ı2 vitamin metabolizmasında bozukluk olduğunda birikecek olan başka bir metabolit 

propiyonik asit (C3 karnitin)'tir. Çalışmamızda bebeklerin C3 kamitin düzeyleri doğumdan 

sonraki 0-5 gün arasında Gutrhie kartına alınan kan örneklerinden Tandem Mass Spektrometri 

analizi ile yenidoğan tarama testleri çalışıldı. Bebeklerde ortalama C3 karnitin değeri 2,75±ı , ı8 

~mol/L saptandı. Anne serum B ı 2 ve bebek C3 kamitin düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki yoktu (p>0.05). Korelasyon katsayısı r= - O, ı ı 8 olup ilişki negatif yönlü ve 

zayıf derecede idi. Fakat bebek serum B ı2 ve C3 kamitin düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.05). Korelasyon katsayısı r= - 0,220 olup ilişki negatif yönlü ve 

zayıf derecede bulundu. 
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Tablo 9: Anne-bebek serum B 12 ve bebek C3 kamitin ortalamalan 

Tanımla~ıcı istatistikler Tanımla~ıcı istatistikler 

Ort. Std. sapma N Ort. Std. sapma N 

Bebek B 12 (pg/ml) 313 ,2968 ±203,24601 98 
C3 Karnitin (J.lmol/lt) 2,7539 ±1,18021 98 

Korelasron 
Bebek 
Bl2 C3 

Spearman's Bebek Korelasyon -
rho 812 katsayısı ı ,220. 

p 0,029 

C3 Korelasyon 
katsayısı -,220. ı 

0,029 
a. N = 98 

pg/ml 
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4.9. Bebek idrar MMA düzeyi ile anne-bebek B12 düzeylerinin ilişki analizi 

Çalışmamızda serum B12 düzeyi 300 pg/ml'nin altında olanannelerin bebeklerinden 0-4 

ay arasında idrar örneği alınarak idrar metilmalonik asit düzeyi çalışıldı. Sadece 7 annenin serum 

B12 düzeyi >300 pg/ml olduğundan 91 adet idrar analizi yapıldı. Toplam 43 bebeğin idrarında 

MMA atılımı vardı. Ortalama idrar MMA düzeyi 3 ,90± 7,97 mmoVmolkreatinin saptandı. 

Bebek B 12 ve bebek idrar MMA ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

saptanmadı (p > 0.000). Korelasyon katsayısı r=-0, 159 olup, ilişki negatif yönlü ancak 

istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bebek B 12 değeri artarken MMA değeri azalmaktaydı. 

Anne B 12 ve bebek idrar MMA ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

saptanmadı (p > 0.000). Korelasyon katsayısı r=-0,096 olup, ilişki negatif yönlü ancak 

istatistiksel olarak anlamlı değildi. Anne B 12 değeri artarken MMA değeri azalmaktaydı. 

Tablo 10: Bebek idrar metilmalonik asit düzeyi ile anne-bebek Bl2 düzeylerinin 

ortalamaları 

Tanımlayıcı istatistikler Tanımlayıcı istatistikler 

Ort. Std. sa~ma N Ort. Std. sa~ma N 

MMA (mmol/molkreat) 3,9011 7,97364 91 MMA (mmol/molkreat) 3,9011 7,97364 91 

Anne B12 (pg/ml) 170,2366 87,67081 98 
Bebek B12 (pg/ml) 313,2968 203,24601 98 

-

Korelasyon Korelasyon 
Anne Bebek 

MMA B12 MMA B12 
Spearman's MMA Korelasyon 1,000 -,096 

Spearman's MMA Korelasyon 
1,000 -,159 

rho katsayısı rho katsayısı 

p ,366 p ,133 

N 91 91 N 91 91 

Anne Korelasyon -,096 1,000 
Bebek Korelasyon 

-,159 1,000 
B12 katsayısı B12 katsayısı 

p ,366 p ,133 

N 91 98 N 91 98 

46 



pg/ml 

N 

Iii 200, 

Ql 

~ 

100. 

50,0 

o 1:l o 

e o 
o 

,00 

Oo o 
o 

10.00 20,00 30,00 

MMA 

40.00 50,00 60,00 

mmol/mol kreat 

pg/ml 

N 

§ 600,0 

Ql 
.c 
G> 
lll 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

,ocr'-.,----,.-------r---,---.----.-------r___j 
,00 10,00 20,00 30,00 

MMA 

40,00 50.00 60,00 

mmol/ınol kreat 

Şekil 20: Bebek idrar MMA-Anne B12 ve Bebek idrar MMA-Bebek B12 düzeylerinin 

karşılaştırılması 

4.10. Bebek idrar metilmalonik asit ile anne-bebek folat düzeylerinin ilişki analizi 

Anne folat ve bebek idrar MMA ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

saptanmadı (p > 0.000). Korelasyon katsayısı r=-0,017 idi. Yine bebek folat ve bebek idrar MMA 

ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu (p > 0.000). Korelasyon katsayısı 

r=O, 108 olup, ilişki pozitif yönlü ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi. 

Tablo ll: Bebek idrar metilmalonik asit ile anne-bebek folat düzeylerinin ortalamalan 

Tanımla~ıcı istatistikler Tanımlayıcı istatistikler 

Ort. Std. sa~ma N Ort. Std. sa~ma N 

MMA (mmool/molkreat) 3,9011 7,97364 91 MMA (mmol/molkreat) 3,9011 7,97364 91 
Anne Folat (ng/ml) 15,5359 4,68148 98 Bebek Folat (ng/ml) 19,5733 1,35304 98 

Korelasyon Korelasyon 
Anne Bebek 

MMA Folat MMA Folat 
Spearman's MMA Korelasyon 1,000 -,017 Spearman's MMA Korelasyon 

1,000 ,108 
rho katsayısı rho katsayısı 

p ,873 p ,309 
N 91 91 N 91 91 

Anne Korelasyon -,017 1,000 Bebek Korelasyon 
,108 1,000 

Folat katsayısı Folat katsayısı 

p ,873 p ,309 
N 91 98 N 91 98 
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Şekil 21: Bebek idrar MMA-Anne folat ve Bebek idrar MMA-Bebek folat düzeylerinin 

karşılaştınlması 

4.11. Bebek propiyonil karnitin (C3) ile idrar MMA düzeyleri arasındaki ilişki analizi 

C3 karnitin ve MMA ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı 

(p > 0.000). Korelasyon katsayısı r=-0, 106 idi. 

Tablo 12: Bebek propiyonil karnitin (C3) ile bebek idrar MMA düzeyleri ortalama ve 

standart sapma değerleri 

MMA (mmol/molkreat) 

C3 (~mol/lt) 

Spearman's rho MMA 

C3 

Tanımlayıcı istatistikler 

Ortalama Std. sapma 

3,9011 

2,7539 

Korelasyon 

Korelasyon katsayısı 

p 

N 

Korelasyon katsayısı 

p 

N 
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7,97364 

1,18021 

N 

MMA 

1,000 

91 

-,106 

,317 

91 

91 

98 

C3 

-,106 

,317 

91 

1,000 

98 
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Şekil22: Bebek propiyonil kamitin (C3) ile bebek idrar MMA düzeyleri karşılaştırması 

4.12. Anne ve bebek hemogram değerleri arasındaki ilişki analizi 

Çalışmamızda anne ve bebek hemogramındaki tüm parametreler birbirleriyle karşılaştınldı 

fakat aralannda istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05). Ayrıca anne B 12-

hemogram, bebek B 12-hemogram değerleri karşılaştınldı ve vitamin B 12 değeri artarken 

hemoglobin ve hematokrit değerlerinin arttığı fakat vitamin B 12 ile MCV 1 MCH değerleri 

arasında ilişki olmadığı saptandı. Anne ve bebeklerin folat ve hemogram değerleri 

karşılaştırıldığında ise folat değeri artarken hemoglobin ve hematokrit değerlerinin arttığı fakat 

folat ile MCV 1 MCH arasında anlamlı ilşki olmadığı saptandı. Annelerde ortalama vitamin B 12 

değeri 170,23±87 ,67 pg/ml iken, bebeklerin ortalama vitamin B 12 düzeyleri 313 ,29±203 ,24 

pg/ml; annelerde folat düzey ortalaması 15,53± 4,68 ng/ml, kordon kanlarında ise 19,57±1,35 

ng/ml; annelerin ortalama hemoglobin değeri 11.74±1.27 gr/dl, kordon kanlannda ise 14.60±1.57 

gr/dl; annelerin ortalama hematokrit değeri %35.51±5.00, kordon kanlannda ise %44.46±4.66; 

annelerin ortalama MCV değeri 87.98±7.05 fl , kordon kanlannda 105.39±4.67fl; annelerin 

ortalama MCH değeri 27.73±2.53 pg, kordon kanlarında 34.62± 1.81 pg idi. 
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Tablo 13: Anne ve bebek hemogram değerleri ortalama ve standart sapmalan 

Tanımla~ıcı istatistikler 

Ortalama Std. saEma N 
Anne Hb (gr/di) ll ,7378 ±1,27615 98 
Bebek Hb (gr/dl) 14,599 ±1,56992 98 
AnneHct (%) 35,5153 ±5,00613 98 
Bebek Hct (%) 44,4633 ±4,66691 98 
Anne MCY (fl) 87,9796 ±7,05206 98 
Bebek MCY (fl) ı 05,3878 ±4,67199 98 
Anne MCH (pg) 28,7286 ±2,53064 98 
Bebek MCH (pg) 34,6235 ±I ,80759 98 

Korelas~on 

Bebek Bebek Bebek 
BebekHGB HCT MCY MCH 

AnneHb Korcia yon katsayısı 0,138 0,162 -0,066 -0,096 
p 0,176 0,111 0,517 0,345 

Anne Hct Korela yon katsayısı -0,044 -0,006 -0,1 -0,159 
p 0,667 0,954 0,328 0,118 

AnneMCY Korelasyon katsayısı -0,107 -0,08 0,132 0,051 
p 0,293 0,431 0,194 0,617 

AnneMCH Korela yon katsayısı -0,086 -0,074 0,114 0,067 
p 0,401 0,47 0,265 0,51 

4.13. Anne hemogram ve B12 ölçüm değerleri arasındaki ilişki analizi 

Anne hemogram değerleri ile B ı2 değerleri arasındaki testler sonucunda, hemoglobin ve 

B ı 2 ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve zayıf dereceli ilişki tespit 

edildi. Annenin B ı 2 ölçümleri artarken Hb değerleri de artmaktaydı. Hematokrit ve B ı 2 

ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlam taşımayan, ancak pozitif yönlü ve zayıf dereceli 

ilişki tespit edildi. Hct değeri artarken B ı2 değeri de artmaktaydı. 

MCV ve B ı 2 ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı. MCH ve B ı 2 

ölçümleri arasında %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve zayıf 

dereceli ilişki tespit edildi. Annenin B 12 ölçümleri artarken MCH değerleri de artmaktaydı. 
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Tablo 14: Anne hemogram ve B 12 ölçüm değerleri ortalama ve standart sapmaları 

Anne Hb (gr/dl) 

AnneRet (%) 

Anne MCV (fl) 

Anne MCH (pg) 

Anne B 12 (pg/ml) 

Spearman's rho 

Tanımlayıcı istatistikler 

Ortalama Std. sapma 

Anne 812 

11,7378 ± 1,276 15 

35,5153 ±5,006 13 

87,9796 ±7,05206 

28,7286 

170,2366 

±2,53064 

±87,6708 1 

Korelasyon 

Korelasyon katsayıst 

p 

N 

98 

98 

98 

98 

98 

Anne 
HGB AnneHCT 

,266** 0,18 

0,008 0,076 

4.14. Bebek hemogram ve B12 ölçümleri arasındaki ilişki analizi 

Anne Anne 
MCV MCH 

0,181 ,212* 

0,075 0,037 

Bebeğin hemogram değerleri ile B 12 değerleri arasındaki testler sonucunda Hb ve B 12 

ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve zayıf derecelidir ilişki tespit 

edildi. Korelasyon katsayısı r=0,279 olup, bebeğin B 12 ölçümleri artarken Hb değerleri de 

artmaktaydı. H ct ve B 12 ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve zayıf 

dereceli ilişki tespit edildi. Korelasyon katsayısı r=0,277 olup, bebeğin B 12 ölçümleri artarken 

H ct değerleri de artmaktaydı. Bebeğin MCV ve MCH ölçümleri ile B 12 ölçümleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. 

Tablo 15: Bebek hemogram ve B 12 ölçüm değerleri ortalama ve standart sapmaları 

Tanımlayıcı istatistikler 

Ortalama Std. sapma N 
Bebek Hb (gr/d!) 14,599 ±1,56992 98 
Bebek Hct (%) 44,4633 ±4,66691 98 
Bebek MCV (fl) ı 05,3878 ±4,67199 98 
Bebek MCH (pg) 34,6235 ±1,80759 98 
Bebek B 12 (pg/ml) 313,2968 ±203 ,24601 98 

Korelasyon 

Bebek Bebek Bebek Bebek 
HGB HCT MCV MCH 

Spearman's rho Bebek Bl2 Korelasyon katsayısı ,279** ,277** -0,001 0,005 
p 0,005 0,006 0,99 0,964 
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4.15. Anne hemogram ve folat değerleri arasındaki ilişki analizi 

Annenin hemogram değerleri ile folat değerleri arasındaki testler sonucunda, Hb, MCV ve 

MCH değerleri %ı, Hct değeri ise %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı saptandı. 

Korelasyon katsayıları Hb, Hct, MCV ve MCH için sırasıyla r= 0,289, r=0,236, r=0,275, r=0,296 

olarak belirlendi. Tüm parametrelerin ilişkisi pozitif yönlü ve zayıf dereceli olup, anne folat 

değerleri arttıkça hemogram parametrelerinin de arttığı görüldü. 

Tablo 16: Anne hemogram ve folat değerleri ortalama ve standart sapmaları 

Anne Hb (gr/dJ) 

Anne Hct (%) 

Anne MCV (tl) 

Anne MCH (pg) 

Anne Folat (ng/ml) 

Spearman's rho 

Tanımlayıcı istatistikler 

Ortalama Std. sapma 

Anne Folat 

11 ,7378 

35,5153 

87,9796 

28,7286 

15,5359 

±1,27615 

±5,00613 

±7,05206 

±2,53064 

±4,68148 

Korelasyon 

Korelasyon katsayısı 

p 

N 

98 

98 

98 

98 

98 

AnneHb AnneHct 

,289 •• ,236* 

0,004 0,019 

4.16. Bebek hemogram ve folat değerleri arasındaki ilişki analizi 

Anne 
MCV 

,275 •• 

0,006 

Anne 
MCH 

,296** 

0,003 

Bebeğin hemogram değerleri ile folat değerleri arasındaki testler sonucunda Hb ve folat 

ölçümleri arasında korelasyon katsayısı r=0,240 olup, ilişki istatistiksel olarak anlamlı, pozitif 

yönlü ve zayıf dereceli tespit edildi. Bebeğin folat değerleri artarken Hb değerleri de artmaktaydı. 

Hct ve folat ölçümleri arasında korelasyon katsayısı r=O, ı 97 olup, istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki saptanmadı. 

Bebeğin MCV ve MCH ölçümleri ile folat ölçümleri arasında yapılan testin sonucunda 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı. 
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Tablo 17: Bebek hemogram ve folat değerleri ortalama ve standart sapmaları 

Bebek Hb (gr/di) 

Bebek Hct (%) 

Bebek MCV (fl) 

Bebek MCH (pg) 

Bebek Folat (ng/ml) 

Speannan's rho 

Tanımla~ıcı istatistikler 

Ortalama 

14,599 

44,4633 

105,3878 

34,6235 

19,5733 

Std. sapma 

± 1,56992 

±4,66691 

±4,67199 

± 1,80759 

± 1,35304 

Korelasyon 

Bebek 
HGB 

Bebek Folat Korelasyon katsayısı ,240* 

0,018 p 

N 

98 

98 

98 

98 

98 

Bebek 
HCT 

0,197 

0,052 

Bebek 
MCV 

0,09 

0,377 

Bebek 
MCH 

0,146 

0,15 

4.17. Uygulanan Diyet ile B12 ve folat düzeylerinin ilişki analizi 

Diyet anamnezi alınırken annelerio haftada kaç gün, kaç porsiyon kırmızı et, beyaz et, 

balık, süt-süt ürünleri, yumurta, sebze, meyve tükettikleri sorgulandı. 

4.18. Annelerio haftalık kırmızı et tüketimi ile anne-bebek B12 değerleri arasındaki 

ilişki analizi 

Tüketilen kırmızı et ile anne-bebek vitamin B ı 2 ölçümleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki tespit edilmedi. Korelasyon katsayısı anne vitamin B ı 2 için r = -0,099, bebek 

vitamin B ı 2 için r=O 068 idi. 

Tablo 18: Annelerin haftalık tükettiği kırmızı et porsiyon adedi ve anne-bebek B ı2 ortalama ve 

standart sapmaları 

Kırmızı Et (porsiyon) 

Anne B12 (pg/ml) 

Bebek B12 (pg/ml) 

Tanımlayıcı istatistikler 

Ortalama Std. sapma 

1,42092 ±1 ,347294 
170,23663 

313,29684 

±87,670806 

±203,246008 

Korelasyon 

Spearman's rho Kırmızı Et Korelasyon katsayısı 
p 
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N 

98 

98 

98 

Kırmızı Et Anne B12 Bebek B12 

-0,099 0,068 

0,33 0,506 
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Şekil23: Anne-bebek B 12 düzeylerininannelerin haftalık kırmızı et tüketimi ile karşılaştırılması 

Tablo 19: Annelerin haftalık tükettiği kırmızı et porsiyonuna göre anne-bebek B 12 ortalamaları 

Kırmızı et o 

2 

3 

4 

6 

7 

Anne 812 ortalama Bebek 812 ortalama 

173,452 

173,245 

174,402 

176,69 

143,391 

114,4 

94,55 

kirmizi et tüketimi grup 

l ,ooo 
D ı .ooo 
0 2,000 
1 3,000 

pg/ml 

279,843 

321 ,236 

284,6 

377,875 

351,4 

263 

258,9 

k innizi et 

0.0 

0.25 

0.5 

1.0 

2.0 

3.0 

.O 

6.0 

7.0 

Yeni Gru 

o 
1 

2 

3 

orsiyon adet Adet Oran Yeni Grup 

13 13% o 
3 3% o 
19 19% o 
28 29% 

18 18% 2 

8 8% 3 

7 7% 3 

1% 3 

1% 3 

lam 

35 

28 

18 

17 > 2 porsiyon 

Şekil24: Gruplanmış haftalık kırmızı et tüketimi ile anne-bebek B 12 düzeylerinin ilişkisi 
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Kırmız et tüketim grupları ve anne-bebek B ı2 değer ortalamalarının bulunduğu grafik 

yukarıdadır. Kırmızı et tüketimi arttıkça anne-bebek B ı2 değerlerinde belirgin artış gözlenmedi. 

4.19. Annelerio haftalık beyaz et tüketimi ile anne-bebek B12 değerleri arasındaki 

ilişki analizi 

Anne ve bebek B 12 değerleri ile haftalık tüketilen beyaz et porsıyon adedi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmedi. Korelasyon katsayısı anne B ı2 için r = 0.076, 

bebek B ı 2 için r=O, 097 olarak tespit edildi ve bebek B ı 2 değerlerinin az da olsa artmakta olduğu 

gözlemlendi, ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Tablo 20: Annelerin haftalık tükettiği beyaz et porsiyonu ve anne-bebek B ı2 ortalama ve 

standart sapmaları 

Tanımlayıcı istatistikler 

Ort. Std. sa12ma N 
Anne B12 (pg/ml) 170,24 ±87,670806 98 
Bebek B12 (pg/ml) 313,3 ±203,246008 98 
Beyaz Et (porsiyon) 1,3305 ±1 ,335783 98 

Korelasyon 

Anne B12 Bebek B12 Beı:az Et 
Spearman's Beyaz Korelasyon katsayısı 0,076 0,097 1 
rho Et p 0,458 0,342 

pg/ml pg/ml 
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Şekil 25: Anne ve bebek B 12 düzeylerinin annelerin haftalık beyaz et tüketimi ile 

karşılaştırılma ı 
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Beyaza et tüketimleri aşağıdaki gibi yeniden gruplandırıldı. Yeni gruplamadan sonra 

yapılan analizlerde aşağıdaki grafiklerde görüldüğü gibi beyaz et tüketim durumlarına göre anne 

B 12 değerlerinde beklendiği gibi artış gözlenmedi. Bebek B 12 değerlerinin, tüketilen beyaz et 

miktarına göre az da olsa arttığı tespit edildi. 

balik tüketim grup beyaz_et 
• . 000 porsyion Yeni 01 ,000 
02.000 adet Adet Oran Gru 

o 1 1% o 
0,01 14 14% o 
0,25 1 1% o 
0,5 6 6% o 

~ 1 44 45% 1 ., 
iii 

2 25 26% t: 2 o 
3 4 4% 2 
4 1% 2 
7 1% 2 
10 1% 2 
To lam 98 100% 

A nne 812 
pg/ml 

Şekil26: Gruplanmış haftalık beyaz et tüketimi ile anne-bebek B 12 düzeylerinin ilişkisi 

4.20. Annelerio haftalık balık tüketimi ile anne-bebek B12 değerleri arasındaki ilişki 

analizi 

Anne ve bebek B 12 ölçümleri ile haftalık tüketilen balık porsıyon adedi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. Korelasyon katsayısı anne B 12 için r = -0.002, 

bebek B 12 için r=0,030 olarak tespit edildi. 

Tablo 21: Haftalık tüketilen balık porsiyonu ile anne-bebek B 12 ortalama ve standart sapmaları 

Tanımla~ıcı istatistikler 
Ort. Std . sa~ma N 

Anne B12 (pg/ml) 170,24 ±87,670806 98 
Bebek B12 (pg/ml) 313,3 ±203,246008 98 
Balık (porsiyon) 0,8696 ±0,675572 98 

Korelas~on 

Anne B12 Bebek B12 Balık 

Spearman's Balık Korelasyon katsayısı -0,002 0,03 1 
rho p 0,985 0,771 
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Şekil 27: Anne ve bebek B 12 düzeylerinin ann el erin haftalık balık tüketimi ile karşılaştırılması 

balik_set 

• . 000 balık porsyion Yeni ı:ıı1 , ooo 
02,000 adet Adet Oran Gru 

o 1 1% o 
0,01 22 22% o 
0,25 2 2% o 

c: 0,5 12 12% o 
"' ~ 1 44 45% 1 

1,5 1 1% 2 
2 15 15% 2 
3 1 1% 2 
To lam 98 100% 

pg/ml 

Şekil 28: Gruplanmış haftalık balık tüketimi ile anne-bebek B 12 düzeylerinin ilişkisi 

4.21. Annelerio toplam hayvansal ürün tüketimi ile anne-bebek B12 değerleri 

arasındaki ilişki analizi 

Veriler haftalık tüketilen toplam hayvansal ürün porsıyon adetleri olarak 

değerlendirildiğinde ve anne-bebek B 12 ölçümleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 
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anlamlı bir ilişki tespit edilmedi. Korelasyon katsayısı anne B 12 için r = -0.139, bebek B 12 için 

r=0,068 olarak tespit edildi. 

Tablo 22: Annelerin toplam hayvansal ürün haftalık porsiyon tüketimi ile anne-bebek B 12 

değerleri ortalama ve standart sapmalan 

Anne B12 (pg/ml) 

Bebek B12 (pg/ml) 

Tanımlayıcı istatistikler 

Ort. Std. sapma N 

Hayvansal gıda tüketimi (porsiyon) 

170,24 

313,3 

14,489 

±87,670806 

±203,246008 

±3,53018 

98 

98 

98 

Spearman's rho 

pg/ml 

soo.ooo-

soo,ooo-

N 400,()()()-

m 
CD 

~ 300,ooo- o 

5,00 

Korelasyon 

Bebek 
Anne B12 B 12 hayvansal toplam 

hayvansal_toplam Korelasyon katsayısı 

p 

o 

o o 

o 

o 
o 

o 

o o o 
0 o o o o 

§ o 

;---
o 

pg/ml 

1200,000" 

1000,000" 

N 800,000" 

ın 
~ 
~ 600,000" 

400,000" 

200,000" o 

-0,139 

0,174 

o 

0,068 1 

0,508 

o o 
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o o 

o o o 
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go o o ~B oo 

Vo ' 6 V o g o V o o 
o o8 go oo o § ~ o8o 8 

o t o 
o o oo o o 8 8 880 o 

o o 

,OOo--'--v-,-----,-------r------r-----,---l 
10.00 15,00 20.00 

toplam hayvansal gıda tüketimi 

. 25,00 
porsıyon 

5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 

toplam hayvansal gıda tüketimi porsiyon 

Şekil 29: Anne ve bebek B 12 düzeyleri ile toplam haftalık hayvansal gıda tüketimi arasındaki 

ilişki 

4.22. Sebze ve meyve tüketimi ile anne-bebek folat ölçümleri arasındaki ilişki analizi 

Haftalık tüketilen sebze porsiyonlan ile anne folat değerleri arasındaki korelasyon katsayısı 

r=0,076 olup, pozitif yönlü ve oldukça zayıf bir ilişki bulundu. Haftalık tüketilen sebze 

porsiyonlan ile bebek folat değerleri arasındaki korelasyon katsayısı r=O, 178 olup, pozitif yönlü 
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ve zayıf bir ilişki mevcuttu. Ancak bu ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı değildi. Haftalık 

tüketilen meyve porsiyon adetleri ile anne-bebek folat değerleri arasında arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. 

Tablo 23: Annelerin sebze ve meyve haftalık porsıyon tüketimi ile anne-bebek B 12 

değerleri ortalama ve standart sapmalan 

Tanımlayıcı istatistikler 

Ortalama Std. sa~ma N 
Anne Folat (ng/ml) 15,53592 ±4,681477 98 
Bebek Folat (ng/ml) 19,57327 ±1 ,353036 98 
Sebze (porsiyon) 8,45918 ±4,144723 98 
Meyve (porsiyon) 11 '11480 ±4,769178 98 

Korelasyon 

Sebze Me~e 
Spearman's rho Anne Folat Korelasyon katsayısı ,076 ,012 

p ,458 ,908 
Korelasyon katsayısı '178 ,002 

Bebek Folat p ,079 ,983 

ng/ml 
ng/ml 

o o o o o 8 o o 

o 8 o 

o 8 o 
1'11 

o o u.. o o 
o o o o 
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~ 
8 

o o 
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o o 
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o 
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Şekil 30: Anne ve bebek folat düzeyleri ile sebze tüketimi arasındaki ilişki 
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Şekil 31: Anne ve bebek folat düzeyleri ile meyve tüketimi arasındaki ilişki 

4.23. Anne serum B12 ve folat vitamin düzeyilerinin annenin folik asit içeren ilaç 

kullanımı ile ilişkisi 

Annelerin gebelik süresince en az 3 ay süreyle düzenli folik asit içeren ilaç kullanımlan 

sorgulandı. Annelerin 73'ünde (%74,5) 0,5mg ile 5mg arasında değişen miktarlarda folik asit 

içeren ilaç kullanuru mevcuttu. Anne B 12 değerleri, fo lik asit içeren ilaç kullanımı ile değişiklik 

gösterınezken (p>0,05), anne folat değerleri folik asit içeren ilaç kullanımı ile ilişkili idi (p<0,05). 

Tablo 24: Anne serum B12 ve folat vitamin düzeyilerinin annenin folik asit içeren ilaç 

kullammına göre değişen ortalamalan 

Folik asit Kullanımı 
Anne Yok 
B12 Var 

Total 
Anne Yok 
Folat Var 

Mann-Whitney U 
Wilcoxon W 
z 
p 

Derecelendirme 

N 
25 
73 
98 
25 
73 

Anne B12 
877,500 

3578,500 
-,285 
,775 

Ort. derece 
50,90 
49,02 

38,12 
53,40 

Anne Folat 
628,000 
953,000 

-2,384 
,017 
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Toplam derece 
1272,50 
3578,50 

953,00 
3898,00 
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Şekil 32: Annenin fo lik asit içeren ilaç kullanımı ile anne B 12-folat düzeyleri arasındaki ilişki 

4.24. Bebek serum B12-folat düzeylerinin annenin folik asit içeren ilaç kullanımı ile 

ilişkisi 

Bebek B 12 değerleri annenın fo lik asit ıçeren ilaç kullanımına göre değişiklik 

göstermezken (p>0,05), bebek folat değerleri ile annenin folik asit içeren ilaç kullanım arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0,05). 

Tablo 25: Bebek serum B 12 ve folat vitamin düzeyilerinin annenin fo lik asit içeren ilaç 

kullanımına göre değişen ortalamalan 

Derecelendirme 

Folika it Kullanımı N Ort. derece Toplam derece 
Bebek Bl2 Yok 25 47,76 1194,00 

Var 73 50,10 3657,00 
Total 98 

Bebek Folat Yok 25 42,58 1064,50 
Var 73 51,87 3786,50 
Total 98 

Bebek Bl2 Bebek Fo! at 
Mann-Whitney U 869,000 739,500 
Wilcoxon W ı 194,000 1064,500 
z -,355 -2,250 
p ,723 ,024 
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Şekil 33: Annenin fo lik asit içeren ilaç kullanımı ile bebek B 12-folat düzeyleri arasındaki ilişki 

4.25. Annenin B12 içeren multivitamin kullanımının anne serum folat ve Bl2 

düzeyleri ile ilişkisi 

Annelerin gebelik süresince en az 3 ay süreyle düzenli multivitamin preperatı kullanımları 

sorgulandığında 60'ının (%61.2), 2.5mcg ile 1mg arasında değişen (genel olarak 4mcg) vitamin 

B 12 ihtiva eden multivitamin preparatı kullandıkları belirlendi. Anne folat (p>0,05) ve anne B 12 

(p>0,05) değerlerinin, annenin multivitamin kullanımına göre değişiklik göstermediği saptandı. 

Tablo 26: Anne serum B 12 ve folat vitamin düzeyilerinin annenin B 12 içeren multivitamin 

kullammına göre değişen ortalamaları 

Derecelendirme 

Multivitamin Kullanımı N Ort. derece Toplam derece 
Anne B12 Yok 38 47,61 1809,00 

Var 60 50,70 3042,00 
Anne Folat Yok 38 44,03 1673,00 

Var 60 52,97 3178,00 
Anne B12 Anne Folat 

Mann-Whitney U 1068,000 932,000 
Wilcoxon W 1809,000 1673,000 
z -,525 -1,559 
p ,600 ,119 
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Şekil 34: Annenin B 12 içeren multivitamin kullanımı ile anne B 12-folat düzeyleri arasındaki 

ilişki 

4.26. Annenin B12 içeren multivitamin kullanımının bebek serum folat ve B12 

düzeyleri ile ilişkisi 

Bebek folat (p>0,05) ve B 12 (p>0,05) değerleri annenın B 12 ıçeren multivitamin 

kullanıınına göre değişiklik göstermedi. 

Tablo 27: Bebek serum B 12 ve folat vitamin düzeyilerinin annenın B 12 ıçeren 

multivitamin kullanımına göre değişen ortalamaları 

Derecelendirme 

Vitamin Kullanımı N Ort. derece Toplam derece 

Bebek B12 Yok 38 46,03 1749,00 
Var 60 51,70 3102,00 

Bebek Folat Yok 38 47,51 1805,50 
Var 60 50,76 3045,50 

Bebek B12 Bebek Folat 
Mann-Whitney U 1008,000 1064,500 
Wilcoxon W 1749,000 1805,500 
z -,962 -,879 
p ,336 ,380 
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Şekil 35: Annenin B 12 ıçeren multivitamin kullanımı ile bebek B 12-folat düzeyleri 

arasındaki ilişki 
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TARTIŞMA 

Ülkemiz gibi gelişmekte olan toplumlarda beslenme yetersizliklerine bağlı vitamin 

eksiklikleri bilinenden çok daha fazladır. İlk kez 1962 yılında, Jadhav ve arkadaşları tarafından 

tanımlanan B ı 2 eksikliği, günümüzde halen önemli bir sağlık problemidir. Tanıda geç kalınması 

halinde kalıcı nörolojik sekellere sebep olabileceğinden B ı 2 vitamin eksikliği ve hatta sınırda 

eksikliğini erken tespit etınek gerekmektedir. Çünkü B ı 2 eksikliği ile ilişkili klinik semptomlar 

nonspesifiktir (78). 

Çocuklarda primer B ı 2 vitamin eksikliği nadir olup, genellikle annedeki eksiklik veya 

juvenil pemisyöz aneınİ sonucu gelişir ve hayatın ilk yılında bulgu verir. Yenidoğan bebeğin 

ko balamin deposu yaklaşık olarak 20-25 mcg olduğundan, doğum sırasındaki B ı 2 vitamini 

deposu 6-8 ay süreyle ihtiyacı karşılayabilir. Kabalamin eksikliği olan annelerin bebeklerinde ise 

B ı 2 vitamin deposu yaklaşık 2-5 mcg kadardır. Bu bebeklerde dışarıdan B ı 2 vitamini alımının 

olmaması durumunda, eksiklik bulguları hayatın ilk birkaç ayı içinde ortaya çıkar. 

Matemal ve neonatal vitamin B 12 seviyeleri arasında yüksek korelasyon vardır. Yapılan 

çalışmalarda, bebeklerde görülen B ı 2 vitamin eksikliğinin en önemli nedeninin, annedeki B 12 

vitamin eksikliği olduğu bildirilmiştir (3, 14, 3 7). Şanlıurfa bölgesinde Koç ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışmada, sadece serum B 12 düzeyi bakılarak gebelerde %72 oranında B 12 eksikliği 

( < 160pg/ml), %48 oranında ciddi B 12 eksikliği (<ı 20pg/ml) saptanmış olup bu ann el erin 

yenidoğan bebeklerinin %4 ı' inde B 12 eksikliği bulunmuştur. Bu nedenle gelişmekte olan 

toplumlarda profılaktik B 12 vitamini kullanımının B 12 eksikliğini ve bu eksikliğin yaratacağı 

komplikasyonları önlemede faydalı olacağı öngörülmüştür (98). Ayrıca Demir ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışmada, B 12 vitamin eksikliği olan 30 bebeğin % 77' sinin annelerinde de B ı 2 

vitaminin düşük olduğu tespit edilmiş, bebeklerdeki eksikliğin annelerden kaynaklandığı 

vurgulanmıştır (79). Demirel ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada vitamin B 12 

eksikliğinin gebelerde önemli bir sorun olduğu gösterilmiştir. 180 gebenin alındığı bu çalışmada 

orta derece vitamin B ı 2 eksikliğini % 23, ciddi vitamin B 12 eksikliğini ise o/o 48 olarak 

saptamışlardır (80). 
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ı993-2003 yılları arasında retrospektif olarak Solomon ve arkadaşları tarafından yapılan 

çalışmada, serum ko balamin düzeyi <20 ı pg/ml ise düşük, 200-300 pg! ml ise sınırda, > 300 pg/ml 

ise normal olarak kabul edilmiştir (19). Bizim çalışmamızda 98 annenin 20'sinde (%20,4) 

vitamin B ı 2 seviyesi ı OOpg/ml 'nin altında (ciddi eksiklik), 52'sinde (%53,0) ı 00-200 pg/ml 

arasında (orta derecede eksiklik), ı9'unda (% ı9,4) 200-300 pg/ml arasında (hafif eksiklik) ve 

sadece 7 (%7,ı) annede 300 pg/ml'nin üzerinde idi. Kordon kanlarında ise vitamin Bı2 seviyesi 

sadece ı bebekte (%0,0 ı) ı 00 pg/ml 'nin altında, 24 'ünde (o/o24,5) ı 00-200 pg/ml arasında, 

35'inde (%35,7) 200-300 pg/ml arasında ve 38'inde (%38,8) 300 pg/ml'nin üzerinde saptandı. 

Anneler ve bebekler arasında anlamlı korelasyon saptanmış olup bebeklerin B ı2 vitamin düzeyi 

ortalaması anne! erinkinden ı ,8 kat yüksekti. İstanbul ilinde yaşayan ve kesitsel olarak çalışmaya 

alınan 98 gebe kadından 20 (%20,4)'sinin ciddi B ı 2 eksikliği, 9 ı (%92,8) gebe kadının ise 300 

pg! ml 'nin altında vitamin B ı2 düzeyine sahip olması, bu konunun toplumumuzda ciddi 

seviyelerde olduğunu göstermiştir. 

Literatürde bildirilen çeşitli çalışmalarda yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde, eksiklik 

saptanan çocukların vitamin B ı2 düzeyleri, annelerinin vitamin B ı2 düzeylerinden daha yüksek 

bulunmuştur. Frery ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada kordon kanındaki vitamin B ı 2 

seviyelerini matemal seviyelere göre 2-3 kat daha yüksek bulmuşlardır (8 ı). Bizim çalışmamızda 

ise annelerin ortalama vitamin B ı2 düzeyleri ı70,23±87,67 pg/ml iken, bebeklerin ortalama 

vitamin Bı2 düzeyleri 3ı3,29±203,24 pg/ml olarak bulundu. Yani kordon kanındaki vitamin Bı2 

değerleri matemal seviyeden ı.8 kat yüksekti. 

Folat, hücre bölünmesi ve hücre membranları ıçın esansiyel olan nükleotidler ve 

fosfolipidlerin yapımında kullanılır. Dolayısıyla folat, hem fetal ve plasental büyümede, hem de 

daha sonraki hastalıkların oluşmasında anahtar bir rol oynamaktadır (ı, 2, 29). İlk olarak ı960'lı 

yıllarda folik asit eksikliğinin nöral tüp defektierine neden olabileceği ileri sürülmüştür. İngiltere 

Tıbbi Araştırmalar Birliği 'nin ı99ı yılında yaptığı deneysel araştırmada, daha önce NTD' li 

bebek doğuran kadınlara perikonsepsiyonel dönemde, günde 4 mg folik asit verildiğinde yeniden 

NTD' li gebelik geçirme riskinin %60-72, doğurganlık dönemindeki kadınlara günde 0,4 mg. 

folik asit verildiğinde ise, ilk kez ortaya çıkacak NTD'li gebelik riskinin %50 azaldığı 

bildirilmiştir. Folik asidin NTD gelişimini nasıl önlediği konusunda bilinenler sınırlı olmakla 

birlikte, nöral tüpün kapanmasında son derece kritik olan hızlı hücre döngüsünü kolaylaştırdığı 

66 



düşünülmektedir. Perikonsepsiyonel folik asit kullanımı riskli gebeliklerde nöral tüp defekti 

insidansını % 50 azaltmaktadır. Etkili olabilmesi için folik asit desteğine konsepsiyondan bir ay 

önce başlanmalı ve en az 12. gebelik haftasına kadar kullanılmalıdır (82, 83). Çalışmamızda 

annelerde ve bebeklerde folik asit eksikliği saptanmamış olup, annelerde folik asit düzey 

ortalaması 15,53± 4,68 ng/ml, kordon kanlannda ise 19,57±1 ,35 nglml saptandı. Sadece 2 (%2) 

annede folik asit düzeyi 5 nglml'nin altında, 15'inde (%15,3) 5-10 ng/ml arasında, 81 'inde 10-20 

ng/ml arasında idi. Kordon kanlannın tümünde fo lik asit düzeyi 10-20 nglml arasında saptandı. 

Annelerden ve kordon kanlarından bakılan folik asit düzeyleri arasında anlamlı korelasyon 

bulundu. Buna göre gebe kadınların günlük folik asit alımının yeterli olduğu ve/veya vitamin 

desteği ile gelişebilecek eksikliğin önlenmiş olduğu düşünülebilir. 

Vitamin B 12 eksikliği de folattan bağımsız olarak NTD için risk faktörüdür. Hayvan 

deneylerinde de B 12 vitamin eksikliğinin intrauterin gelişme gerili ği ve hİdrosefaliye neden 

olduğu bildirilmiştir. 2007 yılında Zhang ve arkadaşlannın yaptığı çalışmada NTD' li gebelik 

öyküsü olan 84 gebe ve herhangi gebeliğinde konjenital malformasyon öyküsü olmayan ll O 

gebenin serum B 12, folat, homosistein düzeyleri karşılaştırılmıştır. NTD öyküsü olan gebelerin 

serum B 12, folat düzeyleri kontrol grubuna göre daha düşük, homosistein düzeyleri ise daha 

yüksek saptanmıştır. Diyet ile hayvansal gıda ve sebze-meyve tüketiminin bu düzeyler ile ilişkili 

olduğu belirtilmiştir (84). Bizim çalışmamızda da bir bebekte hidrosefali tespit edildi. Bu bebeğin 

serum B 12 ve folat düzeyleri normal olmasına rağmen, annesinin serum B 12 düzeyi 208,2 pg! ml, 

serum folat düzeyi 1 7, 7 n gl ml saptandı. 

Folat ve vitamin B 12 'nin fetusun büyümesi üzerine ve gebeliğin sonucuna etkisi çeşitli 

çalışmalarda araştırılmıştır. Relton ve arkadaşlan tarafından yapılan çalışmada 998 gebe ve 

yenidoğan incelenmiştir. 683 anne ve 614 yenidoğan bebeğin eritrosit folat düzeyleri, 534 anne 

ve 614 yenidoğanın vitamin B 12 düzeyleri bakılmış, ilk trimesterde annelerin eritrosit folat 

düzeyleri ölçülerek kaydedilmiştir. Annelerde ortalama vitamin B 12 düzeyini 324± 132 pg! ml, 

bebeklerde ise 362± 187 pg/ml olarak bulmuşlardır. Anne ve yenidoğaniann vitamin düzeylerinin 

doğum kilosuna etkileri incelendiğinde annelerio eritrosit folat düzeylerinin bebeklerin doğum 

kilosu üzerinde önemli bir prediktör faktör olduğu bulunmuştur (85). Muthayya ve ark.nın yaptığı 

bir çalışmada ise her 3 trimesterde B 12 eksikliği olan gebe kadınlan n fetuslannda intrauterin 

gelişme geriliği riskinin belirgin olarak arttığı görülmüştür (86). Benzer şekilde çalışmamızda 5 
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bebeğin doğum ağırlığı 2500 gr altında idi. Ayrıca 4 bebeğin sınırda SGA olarak doğduğu tespit 

edildi. 

B 12 vitaınini için en iyi kaynak et, süt, balık, yumurta gibi hayvansal proteinlerdir. 

Bunların anne tarafından tüketİlınem esi, B 12 vitamin eksikliği için önemli bir nedendir. Gebelik 

sonrası dönemde de anne sütü, bu açıdan iyi bir kaynak olarnamaktadır ( 1, 2). Monagle ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada; çalıştıkları klinikte, 25 yılda, I yaşın altında, toplam 19 çocukta 

infantil megaloblastik aneınİ tespit edilmiştir. Bu çalışmada 6 (% 30) çocuktaki B 12 vitamin 

eksikliğinin, annedeki B 12 vitamin eksikliğine sekonder geliştiği ve bu 6 çocuğun sadece anne 

sütü ile beslendikleri belirlenmiştir. Yapılan ölçümlerde bu çocukların annelerindeki vitamin B 12 

düzeyi, anlamlı derecede düşük bulunmuştur (87). Speckeret ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 

vejeteryan diyet ile beslenen annelerio sütündeki vitamin B 12 düzeylerinin normal diyet ile 

beslenen annelerio sütündekinden daha düşük olduğu saptanmıştır (231±94 pM/L, 378±75 

pM/L). Maternal diyet eksikliğine bağlı düşük B 12 seviyeleri olan ve yaşları 4-8 ay arasında 

değişen sütçocuklarının yetersiz B 12 deposu ile doğdukları belirtilmiştir. Anne sütündeki vitamin 

B 12 düzeyleri vejeteryan diyetin süresi, anne idrar MMA ve bebek idrar MMA konsantrasyonu 

ile ters orantılı olduğu saptanmış, anne serum B 12 düzeyi ile anlamlı korelasyon bulunmuştur 

(88). Minet ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada temel beslenme olarak anne sütü alan ve 

zamanında ek gıdaya geçilmeyen çocuklardaki vitamin B 12 düzeyi, ek gıda alanlardan daha 

düşük bulunmuştur. Ayrıca formül mama ile beslenen çocuklarda vitamin B 12 eksikliği 

saptanmamış; bu durum formül m amalardaki düşük miktarda olan (0.3-0.5 mcg/1 00 ml) B 12 

vitamin düzeyinin eksikliği önlemesine, ayrıca bu ailelerin sosyoekonomik seviyelerinin de 

yüksek olmasına bağlanmıştır (89). 

Schulpis ve arkadaşları 2004 yılında 1025 Yunan ve 908 Arnavut gebeden alınan ve 

doğumdan hemen sonra kordon kanından alınan örneklerde B 12 ve folat düzeylerini 

karşılaştırmıştır. İki grubun folat tüketimi benzer olup annelerde ve bebeklerde her 2 grupta yakın 

serum folat düzeyleri saptanmış. Fakat hayvansal gıda tüketiminin Yunan toplumunda daha fazla 

olduğu tespit edilmiş olup, Yunan anne ve bebeklerinde serum B 12 düzeyi Arnavut anne ve 

bebeklerine oranla yüksek bulunmuştur. Bu bulgular, Arnavut annelerio muhtemel düşük 

sosyoekonomik seviyeye bağlı, yetersiz hayvansal gıda tüketimi sonucunda olduğu 

düşünülmüştür (90). 
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Çalışmamızda ise annelerio gebelik süresince olan diyet öyküleri sorgulandı ve genel 

olarak süt-süt ürünleri, yumurta ve sebze-meyve tüketiminin yeterli olduğu; ancak kırmızı et, 

beyaz et ve balık tüketiminin yetersiz olduğu saptandı. Hayvansal gıda tüketimi ve serum B 12 

düzeyi arasında anlamlı korelasyon vardı. Bunun nedeni olarak hayvansal gıda tüketiminin genel 

olarak az olması ve gebelikte artmış ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmadığı düşünüldü. 

Çalışmamızda belirgin folat eksikiğİ saptanmamış olup, sebze-meyve tüketimi ile folat düzeyleri 

arasında da ilişki bulunmadı. Gelişebilecek B 12 ve folat vitamin eksiklikleri, öncelikle 

toplumumuzdaki gebe kadınların beslenme alışkanlığını düzelterek ve onları bu konuda 

bilgilendirerek önlenebilir. 

Gebelikte vitamin ihtiyacını değerlendirmek için her trimesterde normal vitamin 

değerlerinin bilinmesi gereklidir. Ancak gebeliklerinde multivitamin kullanmayan gebelere ait 

vitamin seviyelerini gösteren bir bilgi yoktur. Normal, sağlıklı, iyi beslenen multivitamin 

kullanan gebe kadınlarla gebe olmayan kadınların vitamin seviyelerini karşılaştırıldığı bir 

çalışmada, trimesterlerine göre gruplandırılan 563 gebe kadının serum ll vitamin düzeyi 

çalışılmıştır. Gebeterin 132'si l.trimester, 198'i 2. trimester, 233'ü 3. trimesterdadır. Bu 

çalışmada gebelerde yüksek oranda vitamin A, Tiamin (B 1 ), Niasin (B5), B6 ve vitamin B 12 

eksiklikleri bulunmuştur. Vitamin B 12 eksikliğinin, birinci trimesterde minimal iken gebeliğin 

ilerleyen haftalarında arttığı gözlemlenmiştir (91 ). 

Çalışmamızda annelerio gebelik süresince en az 3 ay süreyle düzenli folik asit ve 

multivitamin preperatı kullanımları sorgulandı. Annelerio 73 'ünde (% 74.5) 0,5mg ile 5mg 

arasında değişen miktarlarda folik asit kullanımı mevcuttu. Annelerio folik asit kullanımının, 

folik asit desteği almayan annelere göre anne ve bebek serum folat düzeyini anlamlı derece 

yükselttiği tespit edildi. Annelerio 60'ının (%61.2), 2.5mcg ile 1 mg arasında değişen (genel 

olarak 4mcg) vitamin B 12 ihtiva eden multivitamin preparatı kullandıkları belirlendi ve hiç 

birinin vejeteryan diyet uygulamadıkları öğrenildi. Fakat multivitamin kullanan ve kullanmayan 

annelerio B 12 vitamin düzeyleri arasında anlamlı derecede fark olmadığı, bebekte ise serum B 12 

düzeyini pozitif yönde çok az etkilediği saptandı. Bu annelerio vitamin B 12 depolannın yetersiz 

olduğu ve bu yüzden kullanılan multivitamin desteğinin serum B 12 seviyesini yükseltmek için 

yeterli miktarda olmadığı düşünülebilir. 
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Serum kabalamin düzeyi, megaiablastik anemisi olan hastalarda folik asit eksikliğine 

sekonder olarak düşebilir. Bu hastalara 7 gün süreyle sadece folat tedavisi verildikten sonra, 

kabalamin tedavisi verilmemesine rağmen serum kabalamin sevıyesının yükseldiği 

gözlenmektedir. Bu da doku ve plazmadaki kabalamin seviyelerinin farklı olmasından 

kaynaklanabilir. Buna göre kabalamin eksikliği olan hastalara folat tedavisi verilmesi, kabalamin 

eksikliğini maskeleyebilir ve buna bağlı gelişebiecek nörolojik bulguların artmasına sebep 

olabilir (2, 4 7). Megaiablastik an emi mevcut olup, normal serum B ı 2 düzeylerine sahip olan 

hastalarda folat eksikliği düşünülür. Fakat hem folat, hem kabalamin eksikliği olan hastalarda 

folat tedavisi verildikten sonra megaiablastik değişikliklerin düzeldiği görülmekte ve kabalamin 

eksikliğinin tanısı zorlaşmaktadır. Bu nedenle hem kobalamin, hem folat eksikliği düşünülen 

hastalarda öncelikle kabalamin tedavisi verilmesi önerilmektedir. Çünkü kabalamin tedavisi ile 

folat düzeyleri değişmemekte, fakat folat tedavisi ile her iki serum vitamin seviyesinin yükseldiği 

gözlenmektedir (I, 2, 47). Çalışmamızda anne folat-B ı2 ve bebek falat-B 12 serum düzeylerinin 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde aralannda pozitif korelasyon olduğu görüldü. Anne ve bebek 

folat değerleri artarken, anne ve bebek B ı 2 değerleri artmakta idi. Folat düzeylerini genel olarak 

yüksek saptandığı ve bu yüksekliğin B ı 2 eksikliğini maskeleyebileceği düşünülürse, 

çalışmamızda bulunan B ı2 eksiklik oranının daha yüksek olduğu ve yenidoğaniann nörolojik 

gelişim açısından daha büyük risk altında olduğu düşünülebilir. 

B ı 2 ve fo lik asit vitamin eksikliklerinde, hematolojik bulgular içinde MCV artışı 

karakteristik olarak anemiden önce gelişir ve aneınİ birkaç yıl sonra ortaya çıkar. Megaiablastik 

anemisi olan hastalarda, serum B ı2 vitamini 100 pg/ml 'den daha düşüktür ve bu hastaların 

ancak % 20-30' da kemik iliğinde megaiablastik değişiklikler bulunmuştur. B 12 vitamin 

düzeyleri ile MCV ve MCH arasında negatif korelasyon vardır. B 12 vitamini eksikliğinde DNA 

sentezine yönelik reaksiyonlar yavaşlar veya durur; bu durum kemikiliğindeki megaiablastik 

değişikliğin temelini oluşturur. Eritrosit prekürsörü ana hücrelerde (stern cell) çekirdeklerio 

bölünmesi yavaşlasa bile sitoplazmanın olgunlaşma hızı bozulmaz. Buna bağlı olarak 

eritrositlerde megaloblastik değişiklikler oluşur. B 12 vitamin düzeyi düştükçe megaloblastik 

değişiklikler (MCV -MCH'daki artış) daha belirgin ortaya çıkar (I, 2). Zengin ve arkadaşlarının 

Kocaeli bölgesinde 2000-2008 yıllan arasında retrospektif olarak yaptıkları çalışmada pediyatrik 

hematoloji birimi tarafından megaiablastik aneınİ nedeniyle takip edilmiş olan ve yaşlan 3-24 ay 

(ortalama 10,5 ay) arasında olan 27 süt çocuğu değerlendirilmiştir. Hepsi anne sütü ile 
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beslenmekte olup, nonspesifik yakınmalarla (kusma, güçsüzlük, gelişim geriliği, huzursuzluk, 

titreme vb) başvurmuştur. Hastalara anne ve bebeğin beslenme öyküsü, fizik muayene bulguları 

ve hematolojik bulgular (makrositik anemi, bisitopeni/pansitopeni, makroovalosit, periferik 

yayınada hipersegmente nötrofiller, kemikiliği prekürsörlerinde megaloblastik değişiklikler), 

düşük serum B 12 ve folat düzeyleri ile tanı konulmuştur. Ortalama hemoglobin seviyesi 6.4 g/dl, 

ortalama MCV değeri 96.8 fl saptanmış olup, bu hastaların tümünde B 12 tedavisi sonrasında 

belirgin klinik ve hematolojik iyileşme gözlenmiştir (92). Bizim çalışmamızda, anne B 12-anne 

hemogram, bebek B 12-bebek hemogram değerleri karşılaştırıldı ve vitamin B 12 değeri artarken 

hemoglobin ve hematokrit değerlerinin arttığı fakat vitamin B 12 ile MCV/MCH değerleri 

arasında ilişki olmadığı saptandı. Ayrıca anne ve bebeklerin folat ve hemogram değerleri 

karşılaştırıldı ve folat değeri artarken hemoglobin ve hematokrit değerlerinin de arttığı fakat folat 

ile MCV /MCH arasında anlamlı ilişki olmadığı saptandı. Annelerde ortalama vitamin B 12 değeri 

170,23±87 ,67 pg/ml iken, bebeklerin ortalama vitamin B 12 düzeyleri 313,29±203,24 pg/ml; 

annelerde folat düzey ortalaması I 5,53± 4,68 ng/ml, kordon kanlarında ise 19,57±1 ,35 ng/ml; 

annelerin ortalama hemoglobin değeri 11.74±1.27, kordon kanlarında ise 14.60±1.57; annelerin 

ortalama hematokrit değeri o/o35.51±5.00, kordon kanlarında ise %44.46±4.66; annelerin 

ortalama MCV değeri 87.98±7.05 fl, kordon kanlarında 105.39±4.67fl; annelerin ortalama MCH 

değeri 27.73±2.53, kordon kanlarında 34.62±1.81 saptandı. Bu bulgular sonucunda, anneler ve 

bebeklerde B 12 eksikliğinin henüz megaloblastik değişikliklere sebep olmadığını görmekteyiz. 

Fakat yapılan birçok çalışmadan da bilindiği gibi vitamin B 12 eksikliğinde megaloblastik 

değişiklikler gelişmeden de nörolojik defisitler ortaya çıkabilmektedir. 

B 12 vitamin eksikliği olan yetişkin hastaların % 25 'den daha fazlasında, an emi gelişmeden 

nörolojik bulgular ortaya çıkar. Lindenbaum ve arkadaşları yetişkinlerde yaptıkları bir çalışmada; 

B 12 vitamini eksikliğine bağlı gelişen 141 nörolojik problemli hastayı incelemişler ve hastaların 

% 28 'inde makrasİtoz veya aneınİ olmaksızın nörolojik bulgular saptamışlardır (12). Anne 

karnındaki dönemden itibaren, beyin gelişiminde önemli yeri olan B 12 vi taminin eksikliği, 

önlenebilir bir nörolojik defisit sebebi olduğundan, B 12 vitamin eksikliği hayatın başlangıcından 

itibaren, hatta anne kamındayken bireyin hayatını tehdit etmekte, yaşam kalitesini düşürmektedir. 

Klinik semptomlar oluşmadan yapılan tarama ve tedavinin önemi çok fazladır. 
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Renault ve arkadaşları (93), Gambon ve arkadaşlannın (94) yayınladıkları vaka 

çalışmalarında; B ı 2 vitamin eksikliği olan çocuklarda mental ve motor gerilik ve hipoto ni 

saptanmıştır. Bu çalışmacılar, azalmış metiyonin sentaz aktivitesine bağlı olarak, nöropatinin 

geliştiğini gösteımişlerdir. Ayrıca metilmalonil CoA 'nın artmasıyla, olağan olmayan uzun 

zincirli yağ asitlerinin oluştuğunu, bu yağ asitlerinin, glial hücrelerin çoğalmasında azalmaya ve 

ınİyelin bütünlüğünde bozulmaya ve sonuçta mental ve psikomotor gelişme geriliğine yol 

açtığını, ayrıca erken tanı ve tedavinin nörolojik bulguların düzelmesinde çok önemli olduğunu 

vurgulamışlardır. ı 997 yılında Karl-Olof Lövblad ve arkadaşlannın yayınladıkları bir vakada, 6 

aylıktan sonra psikomotor fonksiyonlarında yavaşlama ve hipotonisite gelişen vejeteryan annenin 

ı 4 aylık çocuğunun yapılan tetkiklerinde, B ı 2 vitamin eksikliğine bağlı megaloblastik aneınİ 

saptanmış; çekilen kraniyal MR görüntülerinde frontal ve temporal loblarda daha belirgin olmak 

üzere beyin atrofısi, miyelinizasyonda gerileme bulgulan görülmüştür. B ı 2 vitamin tedavisinden 

sonra psikomotor fonksiyonlar ve görüntüleme bulgularında anlamlı derecede iyileşme 

saptanmıştır (95). Çalışmamızda B 12 vitamin eksikliği tespit edilen bebeklere tedavi önerilerinde 

bulunulmuş ve tüm yenidoğan bebeklerin nörolojik açıdan takibi planlanmıştır. 

Özellikle gebe kadınlarda B ı 2 vitamin eksikliği, çalışmamızın sonucunda da görüldüğü 

gibi çok yaygındır. Bu nedenle toplumumuzda tüm yenidoğanların risk altında olabileceği dikate 

alınmalı, pre/postnatal komplikasyonların önlenebileceği unutulmamalıdır. Herşeyden önce tüm 

kadınlar beslenme konusunda bilgilendirilmeli, gebelik planlayanlara diyet önerilerinde 

bulunulmalı, eksiklik olabileceği düşünülen gebe kadınlar mutlaka tetkik edilmeli (mümkünse 

sensitif belirteçler kullanarak) ve riskli gebelere B12 vitamin desteği 'yeterli' oranda 

başlanmalıdır. Erken dönemde tarama yapmak ve vitamin eksikliğine bağlı klinik semptom 

gelişmeden tedaviye başlamak, toplumumuza sağlıklı yenı bireyler kazandırmamızı 

sağlayacaktır. 

B ı 2 vitamini eksikliğinde temel nörolojik bulguları olan hastaların % 5- ı 5'i, normal 

sınırlarda serum kabalamin seviyesine sahip olabilirler. Bu nedenle nörolojik problemleri olan 

hastalarda kabalamin eksikliğinin tanısı sadece serum kabalamin seviyesi ile değil, aynı zamanda 

dokudaki kabalamin seviyesini yansıtan, kabalamine bağlı metabolider olup daha spesifik olan 

serum homosistein, serum/idrar MMA ve propiyonil karnİtİn düzeylerine bakılarak konulmalıdır. 

( 19). Son zamanlarda bu vitaminierin orta derecedeki eksikliklerinin klasik klinik özellikleri 
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gösterıneden sağlık problemlerine yol açabileceği gösterilmiştir (96). Belirgin kobalamin 

eksikliği olan hastalarda serum kobalamin düzeyi normal saptanabileceği gibi, serum kobalamin 

düzeyi düşük olan hastalarda da kobalamin eksikliği olmayabileceği belirtilmektedir. Serum total 

homosistein ve serum/idrar MMA düzeylerindeki artışın tespitiyle kobalamin ve folat 

metabolizmasındaki subklinik bozuklukların tespiti kolaylaşmaktadır ( 19, 96). Birçok yapılan 

retrospektif çalışmada düşük kobalamin düzeyi saptanan ve klinik olarak belirgin kobalamin 

eksikliği düşünülen hastaların hemen hepsinde MMA ve/veya homosistein seviyelerinde 3 

standart deviasyon artış saptanmıştır. Bu yüzden tanıda öncelikle serum kobalamin düzeyi 

bakılmalı, serum kobalamin düzeyi düşük veya sınırda ise; ya da serum kobalamin düzeyi normal 

olup klinik olarak B 12 vitamin eksikliği düşünülmekte ise ikinci basamak tetkikler serum 

homosistein ve/veya serum/idrar MMA olmalıdır (ı 9). Rosenblatt ve arkadaşlarının yaptığı bir 

çalışmada klinik bulgusu olan hastalarda serum B ı 2 düzeyi <200 ng/1, klinik bulgusu olmayan 

fakat homosistein ve metilmalonik asit düzeyleri yüksek olan hastalarda serum B 12 düzeyi 250-

350 ng/1 tespit edilmiştir (39). Altı aylıktan küçük sütçocuklarında yüksek MMA seviyeleri sık 

görülmekte olup, bu MMA artışı sınırda düşük vitamin B 12 göstergesi olabileceği 

düşünülmektedir. Bu yüzden serum homosistein ve MMA düzeylerinin özellikle çocuklar, 

gebeler, emziren anneler ve gebelik planlayan kadınlarda bakılması önerilmektedir. Pediyatride 

suboptimal B ı 2 vitamin eksikliğinin belirlenmesinde homosistein ve MMA düzeyleri çok faydalı 

olmaktadır (78). 

Alien ve arkadaşları subklinik kobalamin ve folat eksikliğinin serum ve idrar MMA ve 

serum homosistein seviyeleri ile belirlenebileceğini belirtmiştir (ı 8). Monsen ve arkadaşlan 200 ı 

yılında maternal kobalamin eksikliğinin yenidoğanın eksikliği ile yakından ilşkili olduğunu, bu 

eksikliğin anne ve bebekte yüksek homosistein ve MMA seviyelerine neden olduğunu tespit 

etmiştir (58). Bondevik ve arkadaşları, 200ı yılında Nepalili kadınların %49'unda kobalamin 

eksikliği, %6 ı 'inde yüksek serum MMA seviyesi tespit etmişlerdir (97). 

Çalışmamızda serum B ı 2 düzeyi 300 pg/ml 'nin altında olan annelerin bebeklerinden 0-4 

ay arasında idrar örneği alınarak idrar metilmalonik asit düzeyi çalışıldı. Sadece 7 annenin serum 

B ı 2 düzeyi > 300 pg/ml olduğundan 9 ı adet idrar analizi yapıldı. Toplam 43 bebeğin idrarında 

MMA atılımı vardı. Ortalama idrar MMA düzeyi 3,90± 7,97 mmol/molkreatinin saptandı. En 

yüksek idrar MMA düzeyi 53 mmol/molkreatinin idi. Bu bebeğin serum B ı2 düzeyinin 258,9 
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pg/ml, serum folat düzeyinin 20 nglml olduğu; annesinin ise serum B ı2 düzeyinin 94,55 pg/ml, 

serum folat düzeyinin ı4,7 nglml olduğu gözlendi. Anne ve bebek serum Bı2 ve folat düzeyleri 

ile serum B ı 2 düzeyi 300 pg! ml 'nin altında olan annelerin bebeklerinin idrar metilmalonik asit 

düzeyileri karşılaştırıldığında aralarında ters korelasyon olduğu fakat anlamlı ilişkilerinin 

olmadığı gözlendi. Serum B ı2 düzeyi ı 00 pg/ml 'nin üzerinde olup idrarda MMA atılımı 

saptanan hastaların, serumdaki MMA düzeylerinin de artmış olduğunu düşünülürse, bu hastaların 

hem vitamin B ı 2 eksikliğinden, hem de serumda yükselmiş MMA 'nın yaratacağı nörolojik hasar 

riskinden etkilenebileceği bilinmelidir. 

Vitamin B ı 2 eksikliği ve hiperhomosisteinemi ilişkisi hakkında birçok çalışma yapılmıştır. 

Yaşamın erken dönemlerinde, hatta konsepsiyon esnasında düşük vitamin B ı2 düzeyleri, serum 

homosistein artışına neden olduğundan yenidoğanı ciddi olarak tehdit etmekte ve sağlığını negatif 

yönde etkilemektedir. Erken abortus riski ve gebelik komplikasyonlan yüksek serum 

homosistein, düşük B ı2 ve folat düzeyleri ile ilişkili bulunmuştur (78). Çalışmamızda da anne ve 

kordon kan örneklerinden homosistein düzeyleri çalışıldı ve ikisi arasında anlamlı derecede 

korelasyon saptandı. Anne ortalama homosistein düzeyi 5,6± ı ,93 mm ol/It ve bebekte 5, ı 2± ı ,58 

mmolllt idi. Sadece 2 annede homosistein düzeyi 8,3 mmolllt'nin üzerinde (ı 0,5117,9 mmol!lt) ve 

yine sadece 2 bebekte homosistein düzeyi 8,3 mmolllt'nin üzerinde (8,9/ ı ı ,4 mm ol/It) bulundu. 

Homosistein düzeyi ı 7,9 mmolllt olan annenin bebeğinde ı ı ,4 mmolllt idi; bu anne ve bebek 

incelendiğinde heterozigot MTHFR gen mutasyonu saptandı. Anne serum B ı2 ve homosistein 

düzeyleri arasında zayıf derecede, fakat bebek serum B ı2 ve homosistein düzeyleri arasında 

anlamlı derecede ters yönlü korelasyon vardı. Yine anne serum folat ve homosistein düzeyleri 

arasında zayıf derecede, fakat bebek serum folat ve homosistein düzeyleri arasında anlamlı 

derecede ters yönlü korelasyon saptandı. Diğer çalışmalarda olduğu gibi, çalışmamızda da 

homosisteinin, B ı2 ve fo lik asit vitaminleri ile ilişkili olduğunu ve bu vitaminierin eksikliklerinin 

homosistein yüksekliğine sebep olduğunu saptadık. Bu nedenle bu vitamin depolannın eksik 

olarak doğduğu bebeklerin mortalite ve morbirlite oranlannın yüksek olduğu düşünülebilir. 

B ı2 vitamin metabolizmasında bozukluk olduğunda birikecek olan başka bir metabolit 

propiyonilkarnitin (C3 karnitin)' dir. Propiyonik asidüri, metilmalonil asidüri ve çeşitli ko balamin 

metabolizma bozukluklannda yükselen C3 karnitinin vitamin B ı2 eksikliğinde de yükseldiği 

bilinmektedir. Son zamalarda bu konuda yapılan çalışmalar artmaktadır. Özellikle metiyonin 
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düşüklüğü ile beraber C3 karnitin yüksekliğinin tespiti, kabalamin metabolizmasındaki 

bozukluğun spesifik bir belirtisidir (63 ). Genişletilmiş yenidoğan taramalannın yaygınlaşması ile 

C3 karnİtİn yüksekliğinin sık olduğu görülmektedir. Fletcher, Güney Avustralya toplumunda 

yenidoğan taramalarında C3 karnİtİn yüksekliğinin insidansının %0, ı 5 olduğunu ve 

toplumlarında bunun en sık sebebinin vitamin B ı 2 eksikliği olduğunu belirtmiştir ( 45). İstanbul 

Tıp Fakültesi Beslenme ve Metabolizma Biliın Dalı tarafından, genişletilmiş yenidoğan taraması 

Tandem Mass Spektrometri yöntemi ile İTF'de doğan tüm bebeklere rutin olarak yapılmaktadır. 

Böylece C3 karnitin yüksekliği olan hastalar vitamin B I 2 eksikliği açısından erken dönemde 

değerlendirilebilmektedir. Çalışmamızda yenidoğanların rutin bakılan C3 karnİtİn düzeylerinin 

oı1alama değeri 2, 75± ı, ı 8 Jlmol/L idi. Anne serum B ı 2 ve bebek C3 karnİtİn düzeyleri arasında 

zayıf derecede, fakat bebek serum B ı2 ve C3 karnİtİn düzeyleri arasında anlamlı derecede ters 

yönlü korelasyon saptandı. Diğer çalışmalarda da olduğu gibi, çalışmamızda da bebekte düşük 

serum B ı 2 seviyesi, C3 karnİtİn düzeyinin artışına sebep olmuştur. 
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SONUÇ ve ÖNERiLER 

Çalışmaya İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine Aralık 2009-

0cak 20 ı O tarihleri arasında başvuran ı 00 gebe kadın ve onların term ve tekiz bebekleri alındı. 

Gebelerden birinin idiyopatik trombositopenik puıpura tanısıyla takip edilmekte ve steroid 

tedavisi almakta olduğu öğrenildi ve çalışma dışı bırakıldı. Bir diğer gebenin alınan hemogram 

analizinde hata oluşması nedeniyle çalışma dışı bırakıldı ve çalışmaya toplam 98 gebe kadın ve 

onların bebekleri dahil edildi. Annelerden doğum öncesinde doktor tarafından diyet anamnezi 

alındı ve annelerio gebelikleri süresince vitamin ilacı kullanımı bir anket ile sorgulandı. Doğum 

öncesinde annelerden ve doğum sırasında kordon kanından tam kan sayımı, B ı2, folat, 

homosistein için kan örneği alındı. Serum B ı2 düzeyi 300 pg/ml 'nin altında olan anneleri n 

bebeklerinden idrar örneği alınarak idrarda metilmalonik asit incelemesi yapıldı. Tüm annelerio 

yenidoğan bebeklerinin postnatal 0-5 gün içerisinde alınan yenidoğan tarama testierindeki 

propiyonilkarnitin (C3) sonuçları takip formuna kaydedildi. 

Çalışmamızda 98 annenin 20'sinde (%20,4) vitamin Bı2 seviyesi ıoo pg/ml'nin altında, 

52'sinde (%53,0) ı 00-200 pg/ml arasında, ı9'unda (% ı9,4) 200-300 pg/ml arasında ve sadece 7 

(%7,ı) annede 300 pg/ml'nin üzerinde saptandı. Kordon kanlarında ise vitamin Bı2 seviyesi 

sadece ı bebekte (%O,Oı) ıoo pg/ml'nin altında, 24'ünde (%24,5) ı00-200 pg/ml arasında, 

35'inde (%35,7) 200-300 pg/ml arasında ve 38'inde (%38,8) 300 pg/ml'nin üzerinde bulundu. 

Anne ve bebek serum B ı2 düzeyleri arasında anlamlı korelasyon saptanmış olup, bebeklerin B ı2 

vitamin düzeyi ortalaması (3ı3,29±203,24 pg/ml), ann el erinkinden ( ı70,23±87,67 pg/ml) ı ,8 kat 

yüksek saptandı. İstanbul ilinde yaşayan ve kesitsel olarak çalışmaya alınan 98 gebe kadından 20 

(%20,4)'sinin ciddi B I 2 eksikliği, 9 ı (%92,8) gebe kadının ise 300 pg/ml'nin altında vitamin 

B ı 2 düzeyine sahip olması, bu konunun önemini göstermektedir. Toplumumuzda tüm 

yenidoğanların risk altında olabileceği dikkate alınmalı, pre/postnatal komplikasyonların 

önlenebileceği unutulmamalıdır. Öncelikle tüm kadınlar beslenme konusunda bilgilendirilmeli, 

gebelik planlayanlara diyet önerilerinde bulunulmalı, eksiklik olabileceği düşünülen gebe 

kadınlar mutlaka tetkik edilmeli (mümkünse sensitif belirteçler kullanarak) ve riskli gebelere B ı 2 

vitamin desteği 'yeterli' oranda başlanmalıdır. Erken dönemde tarama yapmak ve vitamin 
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eksikliğine bağlı klinik semptom gelişmeden tedaviye başlamak, toplumumuza sağlıklı yenı 

bireyler kazandırmamızı sağlayacaktır. 

Annelerde ve bebeklerde folik asit eksikliği saptanmamış olup, annelerde folik asit düzey 

ortalaması ı 5,53± 4,68 ng/ml, kordon kanlarında ise ı 9,57±ı ,35 ng/ml idi. Sadece 2 (%2) annede 

folik asit düzeyi 5ng/ml 'nin altında, ı S' inde (% 15,3) 5-1 O ng/ml arasında, 8 ı 'inde 10-20 ng/ml 

arasında bulundu. Kordon kanlarının tümünde fo lik asit düzeyi ı 0-20 ng/ml arasında saptandı. 

Annelerden ve kordon kanlarından bakılan folik asit düzeyleri arasında anlamlı korelasyon 

bulundu (p=O.OOO, r=0,402). Buna göre gebe kadınların günlük folik asit alımının yeterli olduğu 

ve/veya vitamin desteği ile gelişebilecek eksikliğin önlenmiş olduğu düşünülebilir. 

Anne folat ve B ı 2 ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0.05, r= 

0,209). Anne folat değerleri artarken anne B ı 2 değerleri de artmakta idi. Benzer şekilde bebek 

folat ve B ı 2 ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p<0.05, r= 0,200). 

Bebek folat değerleri artarken bebek B ı 2 değerlerinin de artmakta olduğu göıüldü. Folat 

düzeylerinin genel olarak yüksek saptandığı ve bu yüksekliğin B 12 eksikliğini maskeleyebileceği 

düşünülürse, çalışmamızda bulunan B 12 eksiklik oranının aslında daha yüksek olduğu ve 

yenidoğanların nörolojik gelişim açısından daha büyük risk altında olduğu düşünülebilir. 

Anneterin gebelik süresince olan diyet öyküleri sorgulandığında genel olarak süt-süt 

üıünleri, yumurta ve sebze-meyve tüketiminin yeterli olduğu; fakat kırmızı et, beyaz et ve balık 

tüketiminin yetersiz olduğu saptandı. Hayvansal gıda tüketimi ve serum B ı 2 düzeyleri arasında 

anlamlı korelasyon bulunmadı. Bunun nedeni olarak hayvansal gıda tüketiminin genel olarak az 

olup, gebelikte artmış ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmadığı düşünüldü. Ayrıca çalışmamızda 

belirgin folat eksikliği saptanmamış olup, sebze-meyve tüketimi ile folat düzeyleri arasında da 

ilişki yoktu. Gelişebilecek B ı 2 ve folat vitaınin eksiklikleri, öncelikle toplumumuzdaki gebe 

kadınların beslenme alışkanlığını düzelterek ve onları bu konuda bilgilendirerek önlenebilir. 

Anneterin gebelik süresince en az 3 ay süreyle düzenli folik asit ve multivitamin preperatı 

kullanımlan sorgulandı. Anneterin 60'ının (%6 1.2), 2.5mcg ile ı mg arasında değişen (genel 

olarak 4mcg) vitamin B ı 2 ihtiva eden multivitamin preparatı kullanımı ve 73 'ünde (% 74.5) 

0,5mg ile 5mg arasında değişen miktarlarda folik asit kullanımı mevcuttu. Anneterin folik asit 

kullanımının anne ve bebek serum folat düzeyini anlamlı derece yükselttiğini, fakat anne 
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multivitamin kullanımının anne serum B ı 2 düzeyine etki etmediğini, bebek serum B ı 2 düzeyini 

ise pozitif yönde çok az etkilediğini saptadık. Bu ann el erin vitamin B ı 2 depolannın yetersiz 

olduğu ve bu yüzden kullanılan multivitamin desteğinin serum B ı 2 seviyesini yükseltmek için 

yeterli miktarda olmadığı düşünülebilir. 

Anne ve bebeklerin serum B ı 2 ve hem o gram değerleri karşılaştınldı ve serum B ı 2 değeri 

artarken H b ve H ct değerlerinin arttığı, fakat vitamin B ı 2 ile MCV /MCH değerleri arasında ilişki 

olmadığı saptandı. Ayrıca anne ve bebeklerin folat ve hemogram değerleri karşılaştınldı ve folat 

değeri artarken H b ve H ct değerlerinin arttığı, fakat folat ile MCV /MCH arasında anlamlı ilşki 

olmadığı saptandı. Ann el erin ortalama hemoglobin değeri ı I. 74± 1.27 g/dl, kordon kanlarında ise 

ı4.60±1.57 g/dl; annelerin ort. hematokrit değeri %35.5 ı±5.00, kordon kanlarında ise 

%44.46±4.66; annelerin ort. MCV değeri 87.98±7.05 fl, kordon kanlannda ıo5.39±4.67fl; 

annelerin ort. MCH değeri 27.73±2.53 pg, kordon kanlannda 34.62±1.8ı pg idi. Bu bulgular 

sonucunda, anneler ve bebeklerde B ı 2 eksikliğinin henüz megalahlastik değişikliklere sebep 

olmadığını görmekteyiz. Fakat yapılan birçok çalışmadan da bilindiği gibi vitamin B ı 2 

eksikliğinde megalahlastik değişiklik gelişmeden de nörolojik defısitler ortaya çıkabilmektedir. 

Anne ve kordon serum homosistein düzeyleri arasında anlamlı derecede korelasyon vardı 

(p<O.O ı, r=0.588). Anne ortalama homosistein düzeyi 5,6± ı ,93 mm ol/It ve bebekte 5, ı 2± ı ,58 

mmol!lt saptandı. Sadece 2 annede homosistein düzeyi 8,3 mmol!lt'nin üzerinde (ı 0,5/ı 7,9 

mmol!lt) ve yine sadece 2 bebekte homosistein düzeyi 8,3 mmol!lt'nin üzerinde (8,9/ı ı,4 

mmol/lt) idi. Homosistein düzeyi ı 7,9 mmol!lt olan annenin bebeğinde ı ı ,4 mmol!lt idi; bu anne 

ve bebek incelendiğinde heterozigot MTHFR gen mutasyonu saptandı. Anne serum B ı 2 ve 

homosistein düzeyleri arasında zayıf derecede (p>0.05, r=-0.066), fakat bebek serum B ı 2 ve 

homosistein düzeyleri arasında anlamlı derecede ters yönlü korelasyon vardı (p<O.O ı, r=-0.308). 

Yine anne serum folat ve homosistein düzeyleri arasında çok zayıf derecede (p>0.05, r=-0.097), 

fakat bebek serum folat ve homosistein düzeyleri arasında anlamlı derecede (p<0.05, r=-0.223) 

ters yönlü korelasyon saptandı. Diğer çalışmalarda olduğu gibi, çalışmamızda da homosisteinin 

B ı 2 ve fo lik asit vitaminleri ile ilişkili olduğunu ve bu vitaminierin eksikliklerinin homosistein 

yüksekliğine sebep olduğunu tespit ettik. Bu nedenle bu vitamin depolannın eksik olarak 

doğduğu bebeklerin, yüksek serum homosistein düzeyleri olabileceği ve mortalite/morbidite 

oranlannın yüksek olduğu düşünülebilir. 
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Çalışmamızda serum B 12 düzeyi 300 pg/ml 'nin altında olan anneleri n bebeklerinden 0-4 

ay arasında idrar örneği alınarak idrar MMA düzeyi çalışıldı. Sadece 7 annenin serum B 12 düzeyi 

> 300 pg/ml olduğundan 91 adet idrar analizi yapıldı. Toplam 43 bebeğin idrarında MMA atılımı 

vardı. Ortalama idrar MMA düzeyi 3, 90± 7,97 mmol/molkreatinin idi. Bebek B 12 ve bebek idrar 

MMA ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p > 0.000, r=-0, 159). 

Yine anne B 12 ve bebek idrar MMA ölçümleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

saptanmadı (p > 0.000, r=-0,096). Benzer şekilde C3 karnİtİn ve MMA ölçümleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu (p > 0.000, r=-0.1 06). Anne ve bebek serum B 12 ve 

folat düzeyleri ile serum B 12 düzeyi 300 pg/ml 'nin altında olan ann el erin bebeklerinin idrar 

metilmalonik asit düzeyileri karşılaştırıldığında aralarında ters korelasyon olduğu fakat anlamlı 

ilişkilerinin olmadığı gözlendi. En yüksek idrar MMA düzeyi 53 mmol/molkreatinin idi. Bu 

bebeğin serum B 12 düzeyinin 258,9 pg/ml, serum folat düzeyinin 20 ng/ml olduğu; annesinin ise 

serum B 12 düzeyinin 94,55 pg/ml, serum folat düzeyinin 14,7 ng/ml olduğu gözlendi. Serum B 12 

düzeyi 100 pg/ml'nin üzerinde olup idrarda MMA atılımı saptanan hastaların, serumdaki MMA 

düzeylerinin de artmış olduğu düşünülürse; bu hastaların hem vitamin B 12 eksikliğinden, hem de 

serumda yükselmiş MMA'nın yaratacağı nörolojik hasar riskinden etkilenebileceği bilinmelidir. 

Bebeklerde ortalama C3 karnitin değeri 2, 75± I, 18 J.tmol/L bulundu. Anne serum B 12 ve 

bebek C3 karnİtİn düzeyleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05, r=-0.118), fakat bebek 

serum B 12 ve C3 karnİtİn düzeyleri arasında anlamlı derecede (p<0.05, r=-0.220) ters yönlü 

korelasyon vardı. Beklendiği gibi bebekte düşük serum B 12 seviyesi, C3 karnitin düzeyinin 

artışına sebep olmuştur. Böylece çalışmamız sonucunda C3 karnİtİn düzey artışının, B 12 vitamin 

eksikliğinin erken belirteçlerinden olduğu görülmüştür. 

Gebe kadınlarda ve yenidoğanlarda B 12 ve folat eksiklikleri hakkında ülkemizde yeterli 

çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma, İstanbul ilinde bu eksikliğin ne oranda olduğu konusunda 

bizlere fikir vermiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak gebelerden diyet anamnezi alınarak ve 

vitamin ilacı kullanımı sorgulanarak ayrıntılı bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca spesifik laboratuar 

testleri kullanarak B 12 ve folat eksikliklerinin gerçek prevelansı görülmüştür. Bu konuda daha 

geniş kapsamlı ve daha çok sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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