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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, hastanemiz hematoloji polikliniğinde vitamin B12 eksikliği
tanısıyla takipli hastaların sıklığı, demografik özellikleri, eksiklik nedenleri, eşlik
eden hastalıkları, klinik ve laboratuar özelliklerinin incelenmesi ve tedavi
sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Metod: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Hematoloji polikliniğinde Ocak 2010-Mayıs 2013 tarihleri
arasında vitamin B12 eksikliği tanısıyla takip ve tedavi edilen 0-18 yaş grubu 275
hastanın dosyası geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: 275 hastanın 120’si (%43,6) kız, 155’i (%56,4) erkekti. Kızların yaşı
erkeklere göre anlamlı derecede yüksek saptandı. İnfantların, serum vitamin B12
seviyesi bakılabilen annelerinde %22 oranında eksiklik saptanırken, %20,9’unda ise
sınırda değerler görüldü. İnfantlar ile annelerinin serum vitamin B12 seviyeleri
arasında korelasyon yoktu. Yaş gruplarına göre hastaların en sık görülen başvuru
şikayetlerine bakıldığında, infantlarda kilo alamama, büyüme gelişme geriliği, başını
tutamama, sarılık, ağlarken morarma yakınmaları ilk sıralarda yer alırken, 2 yaş üstü
hastalarda

halsizlik,

yorgunluk,

iştahsızlık,

solukluk,

mide

yakınmaları,

ekstremitelerde uyuşma, unutkanlık ön plandaydı. Hastaların en sık görülen patolojik
fizik inceleme bulguları cilt ve mukozalarda solukluk, özellikle infantlarda en sık
bulgular olarak karşımıza çıkan sarılık, burun kökü basıklığı, göz ayrıklığı gibi
sendromik bulgular ve hipotoni, büyüme ve gelişme geriliği, fonksiyonel üfürüm
olarak kaydedildi. Hastaların serum vitamin B12 seviyesi ortalaması 159,78±33,98
pg/mL, hgb ortalaması 11,47±2,27 g/dL, MCV ortalaması 81,51±10,37 fL,
homosistein ortalaması 18,23±22,27 μmol /L, folik asit ortalaması 12,3±6,48 ng/mL
idi. Ferritin düzeyi 64,86±106,88 ng/mL olarak ölçüldü.
Hastaların % 38,5’inde anemi, % 8’inde lökopeni, % 2,9’unda trombositopeni, %
8,7’sinde nötropeni, % 4,4’ünde bisitopeni (10 hastada anemi ve lökopeni, 2 hastada
ise anemi ve trombositopeni mevcuttu), % 0,7’sinde pansitopeni ve %2,5’inde
makrositoz tespit edildi. Hastaların %32’sine demir eksikliği eşlik ediyordu. Emilimi
bozarak B12 eksikliğine yol açan önemli faktörlerden biri olan Helicobacter pylori
enfeksiyonu sıklığı %10,2 olarak saptandı. Hastaların %87’sinde vitamin B12
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eksikliğinin nedeninin ön planda nutrisyonel olduğu tespit edildi. 275 hastanın
82’sinde homosistein bakılabildi. Homosistein düzeyi bakılabilen hastalardan
%71,9’unun

homosistein

düzeyi

yüksek

olarak

saptandı.

Tüm

hastalara

intramusküler yolla siyanokobalamin tedavisi verildi. Tedavi sonrası sadece 2
hastada B12 tedavisine bağlı yan etki gelişimi gözlendi. Tedavi ile birlikte kan
sayımı ve serum vitamin B12 seviyelerinde yükselme gözlendi.
Sonuç: Bu çalışma, Ankara’da hastanemiz çevresinde ve Ankara’ya yakın illerde
yaşayan çocuklarda vitamin B12 eksikliğinin sık görüldüğünü göstermiştir.
Hastalığın özellikle infant çağında yoğunlaşması bu yaş grubunun risk altında
olduğuna işaret etmektedir. İnfantlardaki vitamin B12 eksikliğini önlemek için
gebelerin ve süt çocuklarının annelerinin serum vitamin B12 seviyelerine bakılmalı
ve hayvansal gıdalar önerilmelidir. Yine emilim bozukluğuna yol açan Helicobacter
pylori enfeksiyonunun çocuklarda azımsanmayacak sıklıkta görüldüğü ve bu
enfeksiyonun eradikasyonunun vitamin B12 eksikliği tedavisinde katkısı olduğu
tespit edilmiştir.
Vitamin B12 eksikliği bir halk sağlığı problemi olarak değerlendirilip, ülke çapında
ve bölgesel prevalans çalışmaları yapılmalı ve bu konuda yeni çözümler
üretilmelidir.
Anahtar Kelimeler: B12 Vitamini, çocuk, megaloblastik anemi
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ABSTRACT
Retrospective Analysis of Patients with Pediatric Vitamin B12 Deficiency
Aim: In this study, the analysis of the frequency, demographic features, causes of
deficiency, other diseases, the clinical and laboratory features of the patients with
vitamin B12 deficiency and the evaluation of the outcome of treatment are aimed.
Method: The records of the 275 patients with vitamin B12 deficiency aged 0-18
years followed between January 2010 and May 2013 in Dr. Sami Ulus Maternity and
Children Health and Diseases Training and Research Hospital, department of
Pediatric Hematology were analyzed retrospectively.
Results: 120 (43,6%) patients were female, 155 (56,4%) patients were male and the
mean age of females was higher than males, as shown by istatistically. 22% of
mothers of the infants, in whom the level of vitamin B12 was measured, had
vitamin B12 deficiency, while 20,9% of mothers had levels of vitamin B12 that can
be presumed border value. There was no correlation between the vitamin B12 levels
of infants and their mothers. The most frequent symptoms and complaints on
admission of patients according to age groups were recorded. In infants the most
notable ones were insufficient weight gain, growth failure, not to achieve head
control on time, jaundice and breath holding, whereas in patients that were older than
2 years old the complaints and symptoms which settled in the foreground were
fatigue, anorexia, pallor, upper gasrointestinal system signs, numbness in extremities
and forgetfulness. The most frequent pathologic physical examinations were pallor
on skin and mucosa, and especially in infants there were syndromic physical
examination signs like

jaundice, sunken nasal root, hyperthelorizm, hypotonia,

developmental delay and functional murmurs. The mean vitamin B12 level was
159,78±33.98 pg/ml, the mean hemoglobin level was 11,47±2,27 g/dL, the MCV
was 81,51±10,37 fL, the mean homocysteine level was 18,23±22,27 μmol /L, the
mean folic acid level was 12,3±6,48 ng/mL and the ferritin level was measured as
64,86±106,88 ng/mL. The 38,5% of patients had anemia, 8% had leukopenia, 2,9%
had thrombocytopenia, 8,7% had neutropenia, 4,4% had bicytopenia (10 of total 12
patients with bicytopenia had anemia and leukopenia; and the remainder 2 patients
had anemia and thrombocytopenia ), 0,7% had pancytopenia, and 2,5 % had
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macrocytosis. The 32% of patients had iron deficiency simultaneously. Another
leading factor that causes vitamin B12 deficiency by impairing vitamin B12
absorption was Helicobacter Pylori infection in this study and the frequency was
established as 10,2%. The 87% of causes that evoked vitamin B12 deficiency were
nutritional in the foreground. Only 82 of 275 patients’ homocysteine levels with
vitamin B12 deficiency were measured. In these patients ,whose homocysteine levels
were measured, 71,9% of them had high homocysteine levels. We
patients wtih intramuscular

treated all

cyanocobalamine. The two of 275 patients

had

complication after treatment. We observed the expected increment in the level of
vitamin B12 and in complete blood count values following treatment.
Conclusion: This study showed that vitamin B12 deficiency is frequent in children
in Ankara and its surrounding cities in Turkey. The disease becomes widespread on
the first two years of life. This indicates that infants are at risk. To prevent vitamin
B12 deficiency in infants, its level must be evaluated in pregnants and mothers of
infants and foods of animal origin must be suggested to these women.
Another important factor that causes vitamin B12 deficiency by impairing absorption
is detected as Helicobacter Pylori infection. It is a very considerable cause in
children that must not be neglected by physicians. Eradication of this infection
contributes an enormous effect in the treatment of vitamin B12 deficiency.
Vitamin B12 deficiency must be evaluated as a public health problem and the
prevalence studies should be performed regional and in country and new solutions
should be produced.
Key words: Vitamin B12, children, megaloblastic anemia
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SİMGELER VE KISALTMALAR
AdoCbl:

Adenozilkobalamin

AHCy:

Adenosilhomosistein

AIDS:

Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu

ATP :

Adenozin Trifosfat

BAEP:

Brainstem Auditory Evoked Potentials

BK:

Beyaz küre

Cbl:

Kobalamin

CH3:

Metil

CH3Cbl:

Metilkobalamin

Cİ:

Curie- Radyoakitvite Birimi

CN:

Siyanid

CNCbl:

Siyanokobalamin

Co:

Kobalt

CP:

Serebral Palsi

CPM:

Counts Per Minute

CRSP:

Collaborative Research Support Program

DBA:

Diamond-Blackfan Anemisi

DE:

Demir Eksikliği

DEA:

Demir Eksikliği Anemisi

DHFR:

Dihidrofolat Redüktaz

DNA:

Deoksiribonükleik Asit

dUMP:

Deoksi Uridin Monofosfat

dTMP:

Deoksi Timidin Monofosfat

EDTA:

Etilendiamintetraasetik Asit
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EEG:

Elektroensefalografi

FAA:

Fankoni Aplastik Anemisi

fl:

Fentolitre

FMF:

Ailevi Akdeniz Ateşi

GIF:

Intrensek Faktör Gen

GIS:

Gastrointestinal Sistem

Gr:

Gram

GSCbl:

Glutatyonilkobalamin

Hgb:

Hemoglobin

HIV:

Human Immunodeficiency Virus

HP:

Helicobakter Pylori

HPLC:

High-Performance Liquid Chromatography

H2RB:

Histamin-2 Reseptör Antogonistleri

H4PteGlu:

Tetrahidrofolat

5-CH3H4PteGlu: 5-Metiltetrahidrofolat
Htc:

Hematokrit

IF:

İntrensek Faktör

IGS:

Immerslund Grasbeck Sendromu

IM:

İntramusküler

I.U:

İntrauterin

I.U/L:

International Unite Litre

kBq:

Kilobecquerel- Radyoaktivite Birimi

KDa:

Kilo Dalton

KF:

Kistik Fibrozis

KİT:

Kemik İliği Transplantasyonu
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KKH:

Konjenital Kalp Hastalığı

KoA:

Koenzim A

LDH:

Laktik Dehidrogenaz

LDL:

Düşük Dansiteli Lipoprotein

MCV:

Ortalama Eritrosit Hacmi

MCH:

Eritrositlerin İçerdiği Ortalama Hemoglobin Miktarı

MCHC:

Ortalama Hemoglobin Konsantrasyon Yüzdesi

MDS:

Miyelodisplastik Sendrom

MeCbl:

Metilkobalamin

Metil-THF:

Metiltetrahidrofolat

Mg:

Miligram

MMA:

Metilmalonik Asit

MR:

Magnetik Rezonans

MTHFR:

Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz

Ng/ml:

Nanogram Mililitre

NHANES III:

National Health and Nutrition Examination Survey

NO:

Nitroz Oksit

OH¯:

Hidroksil

OHCbl:

Hidroksikobalamin

P:

Persentil

Pg/ml:

Pikogram Mililitre

Ph:

Power Of Hydrogen (Hidrojen Gücü)

PPI:

Proton Pompa İnhibitörleri

RBC:

Red Blood Cell (Eritrosit Sayısı)

RDW:

Eritrosit Dağılım Genişliği
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RNA:

Ribonükleik Asit

SAM:

S-Adenozilmetionin

SAH:

S-adenozilhomosistein

SC:

Subkutan

SCDSC:

Spinal Kord Subakut Kombine Dejenerasyonu

SD:

Standart Deviasyon

SH:

Sülfidril grubu

SO3:

Sülfit

TC:

Transkobalamin

TC-II:

Transkobalamin-II

TDBK:

Total Demir Bağlama Kapasitesi

tHcy:

Homosistein

THF:

Tetrahidrofolat

UIBC:

Parsiyel Demir Bağlama Kapasitesi

UNT:

Üre Nefes Testi

VEP:

Visual Evoked Potentials

WBC:

Beyaz Küre Sayısı

WHO:

Dünya Sağlık Örgütü

μg:

Mikrogram

μg/dl:

Mikrogram Desilitre

μmol/L:

Mikromol Litre
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1.GİRİŞ ve AMAÇ
Vitamin B12 (kobalamin), başlıca hayvansal gıdalardan alınan, vücutta
önemli tepkimelerde koenzim olarak görev alan, özellikle hücre bölünmesi ve
çoğalması için gerekli olan Deoksiribonükleik Asit (DNA) yapımında rol alan, suda
eriyen bir vitamindir (1,2,3).
İnsanlar tüm kobalamin ihtiyaçlarını hayvansal gıda alımıyla karşılarken,
yetersiz alım durumunda eksiklik bulguları ortaya çıkar (1,2).
B12 vitamini eksikliğinde özellikle hızlı büyüyen ve hücre yenilenmesi hızlı
olan dokular etkilenir. Çocuklardaki eksikliğinde megaloblastik anemi yanında,
fiziksel ve nöromotor gelişme geriliğine neden olur (3).
Kobalamin eksikliği olan çocuklarda sıklıkla halsizlik, yorgunluk, büyümede
gerilik ve huzursuzluk gibi spesifik olmayan semptomlar görülür. Sık görülen diğer
bulgular; etkilenen çocuklarda ağız içinde yara, dil papillarında düzleşme, ishal,
kusma ve sarılık olarak sayılabilir (4).
Ağır eksikliğinde kan, sinir ve sindirim sisteminde ciddi hastalıklara
yolaçabilir. Baş tutma, gülümseme, göz teması kurma, yutma, oturma, yürüme,
konuşma gibi motor ve mental fonksiyonların kazanılmasında gecikme ve kazanılmış
bu fonksiyonların kaybına neden olur (3-5).
Huzursuzluk, hipotoni, gelişme geriliği ve istemsiz hareketler, süt çocukları
ve çocuklarda sık görülen nörolojik semptomlarken; his kaybı, karıncalanma,
nöropsikiyatrik değişiklikler ve periferik nöropati daha çok erişkinlerde görülen
bulgulardır. Vitamin B12 eksikliğinde, nörolojik bulgular; hematolojik anormallikler
olmadan da görülebilir (4). Avuç içleri ve eklemlerin hiperpigmentasyonu B12
eksikliği olan çocuklarda görülebilen diğer bulgulardandır (6). Tanısı geç konulan
hastalarda ağır anemi ile birlikte gelişme geriliği, bellek kaybı, kişilik değişikliği,
bunama, yorgunluk, anormal hareketler, huzursuzluk, okul başarısında azalma gibi
bulgular daha sıklıkla ortaya çıkar (3-5). Özellikle nörolojik belirtiler; tanısı geç
konulan vakalarda geri dönüşsüz olabilmektedir (3). Vitamin B12 eksikliği, daha ağır
vakalarda komaya kadar ilerleyen ciddi klinik tablolara neden olabilmektedir (3-5).
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Bebeklerdeki vitamin B12 eksikliği, zekâ geriliği gibi ömür boyu devam
edecek, kişinin hayatını etkileyecek bir bozukluğa yol açabilmektedir (3-5).
Bu vitaminin seviyesinin ırklar arasında farklılık gösterdiği belirtilmiştir
(7,8). Bu durumda, bulunulan toplum için geçerli olacak, normal değerlerin tespiti
gerekir. Yabancı toplumlardan elde edilen normal değerleri kullanmak yanıltıcı
sonuçlara yol açabilir. Araştırdığımız kadarıyla toplumumuzda özellikle çocukluk
yaş gruplarını ilgilendiren normal değerler tespit edilmemiştir.
Dünyanın yoksul bölgelerinde, özellikle kırsal bölge çocuklarında beslenme
yetersizliğine bağlı B12 vitamini eksikliği sıklığının % 22-66 gibi yüksek bir oranda
olduğu bilinmektedir (9,10). Amerika gibi gelişmiş ülkelerde bile B12 vitamini
eksikliği sıklığı %1,4 olarak bildirilmiştir (11). Türkiye genelinde yapılmış bir
çalışma olmasa da bölgesel olarak yapılmış çalışmalar vardır. Açkurt ve arkadaşları,
İzmit ve İstanbul’da anne adaylarında vitamin B12 eksikliğini gebeliğin 13-17.
haftasında %49, 28-32. haftasında %81, doğum sonrası 13-17. haftalarda %60
oranında saptamıştır (12). Koç ve arkadaşları Şanlıurfa’da çocuk hematoloji kliniğine
başvuran 9 ay-12 yaş arası 203 çocukta %10.8 oranında vitamin B12 eksikliği
saptamıştır (13). Koç ve arkadaşlarının Şanlıurfa’da yaptıkları başka bir çalışmada
vitamin B12 eksikliği sosyoekonomik düzeyi düşük gebelerde %73, kord kanında
%41 oranında saptanmıştır (14). Harma ve arkadaşlarının Şanlıurfa’da yaptıkları
başka bir çalışmada sosyoekonomik düzeyi yüksek gebelerde vitamin B12 eksikliği
%44.7 oranında tespit edilmiştir (15). Ertaş ve arkadaşları, Şanlıurfa‘da aşı ve
sağlıklı çocuk muayenesi için sağlık ocaklarına getirilen 6-11 aylık bebeklerin
%40’ında, annelerin ise % 60’ında vitamin B12 eksikliği tespit etmiştir (16).
Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesinde yapılan bir diğer prevalans çalışmasında
çocuklarda ve adölesanlarda vitamin B12 eksikliği sıklığı %2,2, folik asit eksikliği
%21,8 sıklığında saptanmıştır.
Bu çalışmada ortalama serum vitamin B12 seviyesi 331,51±144,05 pg/mL
(erkeklerde 325,60±138,91 pg/mL, kızlarda 343,48±153,48 pg/mL) olarak
saptanmıştır (17).
Bebeklik dönemindeki B12 vitamini eksikliğinin en önemli nedeni, anne
sütüyle beslenen bebeklerin annelerindeki B12 vitamini eksikliğidir (3,18-20).
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Çocuklarda vitamin B12 eksikliğinin başlıca nedenleri; Vitamin B12’nin diyetle
yetersiz alınması, emilim bozuklukları, dokulara taşınması ve doku düzeyindeki
metabolik bozuklukları olarak sayılabilir (21). Normalde bir çocuk birinci yaşın
sonuna kadar yetecek miktarda B12 vitamini deposuna (25 μg) sahip olarak doğar
(22). Bununla birlikte, annesinde vitamini B12 eksikliği bulunan bebeklerin doğum
sırasındaki B12 depoları önemli derecede düşüktür (23,24). Anne sütündeki vitamin
düzeyleri serumdaki düzeyleri ile paralel olduğundan, bu annelerin sütlerindeki B12
vitamini konsantrasyonu da düşüktür. Bu bebekler sadece annelerinin sütüyle
beslendiklerinde eksiklik daha da ağırlaşır ve eksiklik bulguları 3-4 aylıkken ortaya
çıkabilir (25,26). Bu bebekler erken tedavi edilmezlerse geri dönüşsüz nörolojik
sekeller gelişebilir (3).
Daha büyük çocuklarda dietteki alım azlığına bağlı olduğu kadar; emilim
bozukluğuna sekonder olarak da B12 vitamini eksikliği gelişebilir. Helicobacter
Pylori

(HP)

enfeksiyonu,

B12

vitamini

dahil

mikronutrientlerin

emilim

bozukluğunda önemli bir rol oynadığı düşünülen bir başka faktördür. Son yıllarda
yapılan bir dizi çalısmada HP enfeksiyonunun demir, vitamin B12, folat, alfa
tokoferol, vitamin C ve beta karoten gibi besin maddelerinin emilimini azalttığı
gösterilmistir (27,28). HP’nin vitamin B12 emilimini azaltarak pernisiyöz anemiye,
demir emilimini azaltarak da demir eksikliği anemisine neden olabileceği
bildirilmistir (29,30).
B12 vitamin eksikliği, çocuklarda ciddi nörolojik hasar ve uzun dönem
entelektüel bozukluklara neden olur. Bu nedenle eksikliğin önlenmesi, tanınması,
tedavi edilmesi infant ve çocukların sağlıklı gelişimi için önemlidir. Ülkemiz ve
gelişmekte olan ülkelerde vitamin B12 eksikliği önemli bir halk sağlığı sorunudur.
Çalışmamızda; Dr Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma
Hastanesi Hematoloji Polikliniğinde, Ocak 2010-Mayıs 2013 tarihleri arasındaki son
üç yıllık dönemde vitamin B12 eksikliği tanısıyla takip ve tedavi edilen
hastalarımızın bilgisayar kayıtlarının geriye dönük olarak incelenmesi ile vitamin
B12 eksikliği olan hastaların sıklığı, beslenme öyküsü, eşlik eden hastalıkları,
demografik, klinik ve laboratuvar özelliklerinin incelenmesi, tedavi sonuçlarının
değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçların literatürle karşılaştırılması amaçlanmıştır.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. B12 Vitamini
2.1.1. B12 Vitamini Tanımı ve Genel Özellikleri
B12 vitamini suda eriyen, yapısında kobalt iyonu bulunduran, 1355,42 dalton
molekül ağırlığı olan insanlar tarafından sentezlenemeyen, kırmızı renkli kompleks
bir koenzimdir (2,3).
Tıbbi literatürde genelde kobalamin olarak adlandırılan vitamin B12, korrin
denilen moleküllerin grubuna girmektedir (3).
İlk kez 1925 yılında demir eksikliği olan köpeklerin besinlerine karaciğer
eklenmesinin kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olduğu bulunmuştur. Bir yıl
sonra kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu etkileyen bir hastalık olan pernisiyöz
aneminin diyette karaciğer alınması ile başarılı bir şekilde tedavi edildiği
saptanmıştır. Sekiz yıl sonra, anemiye karşı karaciğer tedavisindeki çalışmalar tıp ve
fizyoloji dallarında nobel ödülü kazanmıştır. 1930'larda normal olarak mide sıvısında
yer alan intrensek faktör (IF) bulunmuştur ve bu maddenin şiddetli anemisi olan
hastaların midesinde bulunmadığı saptanmıştır. Bu hastalara düzenli olarak karaciğer
yedirildiğinde

iyileşme

görüldüğünden

IF’ün

hayvanların

karaciğerlerinde

bulunduğu ileri sürülmüştür. 1948-1949'da yapılan çalışmalarda sığır karaciğerinden
kırmızı kristalize saf vitamin B12 elde edilmiş ve tanımlanmıştır. 1955 yılında da
vitamin B12’nin kristal yapısı x ışını kristallografisi kullanılarak gösterilmiştir. Bu
çalışma 1964 yılında Nobel kimya ödülünü kazanmıştır (31).
B12 vitamini, yapısal olarak korrinler adıyla bilinen bileşiklerin sınıfındandır.
Kobalt ve diğer yan zincirler olmadan kobalamin tetrapirol halkasına korrin halkası
adı verilir. B12 vitamini üç bölümden oluşur;
1. Bir kobalt atomu ve onu saran indirgenmiş dört pirol halkasından oluşmuş
çekirdek kısmı,
2. Hem kobalt atomuna hem de fosfatlı bir zincir aracılığıyla pirol
halkalarından birine bağlı nükleotid grubu; bu grup tipik nükleotid değildir, riboza
bağlanmış bazik bir madde olarak 5,6-dimetilbenzimidazol içerir.
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3. Koordinasyon tipi bağlarla kobalt atomuna bağlı ufak bir grup (CN, OH¯,
H2O, SO3, metil, 5’-deoksi adenozil) (1,2,3).
İlk iki büyük gruptan oluşan bileşiğe kobalamin (Cbl) adı verilir. Vitamin
etkisi için üçüncü grubun mutlaka bulunması gerekmez. Kobalamine üçüncü
gruptaki moleküllerden birinin eklenmesi daha etkin olan çeşitli B12 vitamini
türevlerinin oluşmasını sağlar (1,2,3).
İnsan için önemli kobalamin türevleri (1,3);
1. Siyanokobalamin (CNCbl)
2. Hidroksikobalamin (OHCbl)
3. Deoksi-adenozilkobalamin (AdoCbl)
4. Metilkobalamin (MeCbl)
Siyanokobalamin ve hidroksikobalamin stabil bileşiklerdir, ilaç olarak
kullanılabilirler. Hidroksikobalaminin, eliminasyonu siyanokobalamine göre daha
yavaştır

ancak

transkobalaminle

vücutta

yaptığı

komplekse

karşı

antikor

oluştuğundan ve bunun sonucu etkisine tolerans geliştiğinden, ilaç olarak kullanımı
genelde tavsiye edilmez. Bu nedenle ilaç olarak daha çok siyanokobalamin kullanılır.
Deoksi-adenozilkobalamin ve metilkobalamin dokularda aktif koenzim olarak
fonksiyon görürler (1,3).
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AdoCbl: Adenozilkobalamin, CH3Cbl: Metilkobalamin,
CNCbl: Siyanokobalamin, OHCbl: Hidroksikobalamin,
GSCbl: Glutatyonilkobalamin.

Şekil 1. Vitamin B12’nin Yapısı (32)
Plazmada majör olarak metilkobalamin bulunurken (%60-80) dokularda ise
majör olarak 5’deoksiadenozil kobalamin bulunmaktadır (33-35).
2.1.2. Besinsel Kaynakları
İnsanlar, vitamin B12’nin sentezini gerçekleştirme yeteneğine sahip değildir.
Sadece bazı bakteriler ve küf mantarları tarafından sentezi yapılabilmektedir (31,32).
Toprak ve kontamine suda bulunurlar. Kolonda bulunan bakteriler tarafından da
sentez edilirse de burada üretilen B12 vitamini hem emilim alanının distalinde
gerçekleşmesi açısından hem de yetersiz miktarlarda sentezlenmesi nedeniyle
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vücudun ihtiyaç duyduğu miktarları karşılayamaz (31,36). Bu nedenle insanlar
vitamin B12 prekürsörlerini hayvansal gıdalarla almak zorundadırlar (31,32).
Esas B12 vitamini kaynağı hayvansal gıdalardır. En fazla sığır karaciğeri ve
böbreğinde bulunur (40-50 μg/100 gr). Et, yumurta, süt, peynir, yoğurt gibi sütten
yapılan yiyecekler ve deniz ürünleri de B12 vitamini içerirler. Bitkisel kaynaklı
besinler B12 vitamini kaynağı değildir, mikroorganizmalar tarafından veya böcekler
ve onların dışkısıyla kontamine edilmişlerse az miktarda B12 vitamini içerebilirler
(1,2,37).
Normal bir diyet günde ortalama 5-15 μg kadar B12 vitamini içermektedir.
İnsanlarda depo edilen B12 vitamini miktarı yaklaşık 2 mg kadar olup bunun önemli
kısmı karaciğerde depo edilmektedir. Yaklaşık 1 mg’ı da kas, kemik, böbrek, kalp,
beyin ve dalak gibi organlarda depo edilir (36,38). Karaciğerde depo edilen B12
vitamininin yarı ömrü 400 gün olarak hesaplanmıştır ve depo edilen B12 vitamini
vücudun 3-4 yıllık ihtiyacını karşılayabilir. Bu nedenle B12 vitamini eksikliği
gelişmesi için en az 3-4 yıl geçmelidir (39,40). Günlük kayıp ise depo edilen
miktarın %0,1’i kadardır (32).
İnsanlar tüm kobalamin ihtiyaçlarını hayvansal gıdalardan karşılarken,
yetersiz alım durumunda B12 vitamini eksikliği bulguları ortaya çıkar. Dünya Sağlık
Örgütü B12 vitamini eksikliği gelişmesinin önlenmesinde; yetişkinler için günlük 1
μg, süt veren anneler için 1,3 μg, gebeler için 1,4 μg, bebekler için ise 0,1 μg diyetle
alınmasını önermektedir (41). Çocuklarda gereksinim ilk aylarda 0,4 μg/gün iken
yaşla artarak puberte döneminde 2,4 μg/gün’e kadar çıkar (2,42). Kobalamin alımı ve
diyet kobalamin içeriği toplumlara göre farklılık gösterir (43). Hintlilerde doku ve
serum kobalamin düzeyi düşük saptanmıştır (44).
Anne

sütündeki

B12

vitamini

düzeyi,

genellikle

plazmadaki

B12

vitamininden daha yüksek konsantrasyondadır. B12 vitamini az miktarları ile etkili
olabilmesi nedeniyle normal B12 vitamini deposu ile doğan bebeklerde bu kaynaktan
alınan vitamin yeterlidir (1,3).
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2.1.3. Fizyolojik Önemi
B12 vitaminin en önemli temel fonksiyonu, folik asit ile birlikte hücre
bölünmesi ve çoğalması için gerekli DNA sentezini desteklemesidir. Bu vitaminlerin
eksikliğine en duyarlı olan sistem, hücre çoğalma hızının en yüksek olduğu
hematopoetik sistemdir. Hematopoetik sistemin içinde B12 vitamini ve folik aside en
duyarlı olan hücreler eritropoetik hücrelerdir. B12 vitamini, kemik iliğinde
hematopoetik hücrelerin normal şekilde gelişmesi ve bölünmesi için gereklidir. Bu
hematopoetik etkisi, dolaylı bir mekanizmayla oluşur; DNA sentezi için hücrelere
gerekli olan folik asidin doku düzeyinde kullanımını sağlar. Ayrıca barsağın epitel
hücreleri gibi hızlı çoğalan hücrelerin çoğalmaları ve yenilenmeleri için de gereklidir
(1,21,37). İkinci önemli etkisi, santral sinir sistemi ve periferik sinir sistemindeki
bazı nöronların normal yapı ve fonksiyonlarını sürdürmelerini sağlamasıdır (1,45).
Hematolojik

ve

nörolojik

etkilerin

birbirinden

bağımsız

olduğu

düşünülmektedir. Bunu destekleyen başlıca bulgular şunlardır: 1) Pernisyoz anemi ve
B12 vitamini eksikliğine bağlı diğer megaloblastik anemi olgularında anemi ile
birlikte her zaman nörolojik bozukluk görülmez. Nörolojik bulgular bazen belirgin
hematolojik bozukluk olmadan da meydana gelebilir. 2) İki tür bozukluğun birlikte
bulunduğu olgularda bunların şiddeti arasında genellikle bir parelellik yoktur. 3)
Folik asit verildiğinde, B12 vitamini eksikliğine bağlı anemilerde hematolojik
bozukluk düzeltildiği halde nörolojik bozukluğu genellikle düzeltmez, hatta bazen
kötüleştirebilir (1,21).
Hücre İçinde Folik Asit Kullanımının Sağlanması ve DNA Sentezi:
Tetrahidrofolat (THF) türevleri, DNA sentezi ve purin ve pirimidin bazlarının sentezi
için

gerekli

tek-karbon

ekleme

reaksiyonlarını

gerçekleştirirler.

Metiltetrahidrofolat’ın tek-karbon vericisi olan diğer türevlere, diğer adıyla folat
kofaktörlerine (5,10-metilentetrahidrofolat ve benzeri gibi) dönüşebilmesi için önce
metil grubunu kaybederek THF haline getirilmesi gerekir. Bu olay, homosisteinin
metionine dönüştürülmesi olayına bağlı olarak gerçekleşir. Bu reaksiyona metionin
sentetaz reaksiyonu adı

verilir. Folat kofaktörleri, birbirine ve

sonunda

tetrahidrofolata belirli bir düzene göre (folat kofaktörleri siklusu) dönüşürler. Bu
siklus, DNA yapımı için gerekli timidilatın sentezi, DNA purin ve pirimidin
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bazlarının sentezi ve serinden glisin oluşum reaksiyonlarına bağlı bir şekilde
sürdürülür (1,3,21).
B12 vitamini eksikliğinde, hücre içine dışarıdan alınan veya tetrahidrofolatın
metilkobalamin tarafından metillenmesiyle hücre içinde oluşan metiltetrahidrofolat,
yaşamsal önemi olan folat kofaktörlerine dönüştürülemez ve hücre içinde birikir
(metilfolat tuzağı). Bunun sonucu folat kofaktörleri siklusu ve ona bağlı DNA
sentezine yönelik reaksiyonlar 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 normoblastların yerini alır
(megaloblastik eritropoez); bu arada bazı hücreler parçalanır ve ölür. Kemik
iliğinden kana geçen hücreler de anormaldir. Böylece kanda makrositik ve
poikilositik eritrositler ve hücre fragmentleri ortaya çıkar. Eritrositler büyük hacimli
ve genellikle hemoglobinleri (Hgb) düşüktür (1,3). B12 vitamini eksikliği çok ağır
ise kemik iliğinde granülosit ve trombosit üreten ana hücrelerin proliferasyonu da
bozulur ve sonuçta sadece anemi değil, lökopeni ve pansitopeni meydana gelir
(1,3,21).
Kobalaminin fizyolojik etkisinin oluşması için diyetle alımı, kobalamin
bağlayıcı proteinlere bağlanması, hücreye transportu ve doku düzeyinde etkisinin
ortaya çıkması gerekir (1,2,3).
2.1.4. Kobalamin Bağlayıcı Proteinler
1. İntrensek Faktör: B12 vitamininin terminal ileumdaki spesifik B12
vitamini reseptörlerine bağlanarak emilmesi için gerekli olan faktördür. Bir
glikoprotein olan IF, fare midesindeki pepsin salgılayan hücrelerde ve insan gastrik
paryetal hücrelerde sentezlenir. Pepsinle parçalanırken, tripsinle parçalanmaz (46).
IF’e bağlı kobalamin lümenden emilirken, bağlı olmayan kobalamin emilemez. IF’ün
kobalamine afinitesi, transkobalamine göre daha zayıf olup, fonksiyonel olmayan
korrin analoglarına olandan daha fazladır. IF ile kompleks oluşturması B12
vitaminini bakterilere ve sindirim enzimlerine karşı da korur (3). IF’ün geni 11.
kromozomda kodlanmıştır (47).
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2. Transkobalamin-II: İleumdan emilen B12 vitamininin hücrelere
taşınması ve hücre içine alınması için gerekli olan glikolizlenmemiş bir proteindir
(48). Plazma, beyin omurilik sıvısı, seminal sıvı ve transudalarda bulunur. Fibroblast,
makrofaj, enterosit, renal hücreler, hepatositler, dalak, kalp, gastrik mukoza ve
endotel gibi çok değişik hücreler ve dokularca sentezlenir. Plazmadaki kobalaminin
%10-20 kadarının taşınması yanında, bu vitaminin kullanılacağı hücrelerin içine
alınabilmesi için gerekli bir proteindir. B12 aktivitesi olmayan korrinlere afinitesi
daha düşüktür. Transkobalamin-II (TC-II)’ye bağlı kobalamin hücrelere endositozla
girer. Lizozomlarda TC- II sindirilerek kobalamin serbestlenir (3,49).
3. Haptokorrinler: Haptokorrinler (TC0, TCI, TCIII, R-bağlayıcı protein ve
kobalofilin) ailesindeki proteinlerin yapıları birbirlerine benzer, fakat değişik
şekillerde glikozillenirler. Vücudun çeşitli hücrelerinde sentezlenebilirler. Plazma,
safra, tükürük, gözyaşı sıvısı, anne sütü, amniyotik sıvı ve seminal sıvıda bulunurlar.
Plazmadaki kobalaminin %80-90’ı haptokorrinlere, geri kalan kısmı TCII’ye bağlı
şekilde taşınır. Haptokorrinin kobalamine afinitesi, plazmada kobalaminine bağlanan
diğer proteinlerin hepsinden daha fazladır. Ayrıca B12 vitamini aktivitesi olmayan
kobalamin analoglarına da önemli derecede afiniteleri vardır ve toksik kobalamin
analoglarının vücuttan uzaklaştırılmasında önemli rol oynarlar (3,20).
2.1.5. Kobalaminin Emilimi ve Dokuya Alınması
Vitamin B12’nin emiliminde aktif ve pasif olmak üzere iki mekanizma vardır. İnce
barsaklara suprafizyolojik miktarlarda (>500 μg/gün) vitamin B12 ulaştığında direkt
olarak jejunum ve ileumdan difüzyon gibi spesifik olmayan mekanizmalarla
incebağırsaklardan emilebilir. Oral alımın yaklaşık %1 kadarı bu yolla emilmektedir
(35,38).
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Şekil 2. Vitamin B12’nin Emilimi (50)
Vitamin B12’nin majör emilim yolu olan aktif mekanizma, hayvansal
gıdalarda bulunan vitamin B12’nin proteinlere bağlı olarak mideye alınması ile
başlar. Midedeki hidroklorik asit ve bir proteolitik enzim olan pepsin ile proteine
bağlı olan vitamin B12, protein kısmından ayrılarak midede serbest hale geçer
(38,51). Serbest haldeki vitamin B12’nin büyük bir kısmı, tükürük ve midenin
parietal hücrelerinden salgılanan kobalofiline diğer adıyla R-proteinlerine bağlanır ve
geriye kalan az miktardaki vitamin B12 ise IF’e bağlanır (36). R-proteini,
glikoprotein yapısındadır ve tükürük, süt, mide sıvısı ve safra gibi sekresyonlarda,
fagositlerde ve plazmada bulunur. R-proteini kendisine bağlı olan B12 vitamininin
intestinal bakteriler tarafından kullanımını engelleyerek aynı zamanda immün sistem
savunmasında da rol oynar. Duedonumda, R-proteinine bağlı diyet kaynaklı
kobalamine, safradan salınan kobalamin-R protein kompleksi de katılır (52).
Kobalamin, pankreatik proteazların yardımıyla intestinal lümende serbest hale gelir.
Serbest haldeki kobalamin, pankreatik sıvıda bulunan bikarbonatın pH değerini
değiştirmesinin de etkisiyle IF’e bağlanır (36,38).
Duodenal pH’da IF, R- proteinininden daha yüksek bir affinite ile vitamin
B12 bağlar. Bu yüzden pankreasın bikarbonat salgılamasını etkileyen durumlar,
vitamin B12 eksikliğinin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktadır. Vitamin B12-IF
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kompleksi proteolitik sindirime dirençlidir. IF’den başka maddeler de B12 vitaminini
bağlayabilir fakat hiçbiri intestinal duvara götürecek taşıma işlevini yapamaz (36).
Bir mol IF, bir mol vitamin B12 bağlar. Vitamin B12-IF kompleksi ileumun distal 80
cm’lik kısmına kadar parçalanmadan gelir. Distal ileuma geldiğinde ise vitamin B12
mukoza epitel hücrelerinin yüzeyinde bulunan kubilin adı verilen 460 kDa’luk
spesifik reseptörüne bağlanır (53-55).
IF-vitamin B12 kompleksinin kubilin reseptörü+amnionless reseptörü’ne
(CUBAM) bağlanabilmesi için kalsiyum iyonu ve pH’nın 5,5-7,5 arasında olması
gerekmektedir (36,54,56,57). Vitamin B12, IF-vitamin B12 kompleksinden
reseptozom adı verilen asidik veziküllerde ayrılarak TC-II’ye bağlanır (53). IF ise
lizozomlar tarafından parçalanır (56). TCII-vitamin B12 kompleksi portal dolaşıma
salınır. Reseptör aracılığıyla gerçekleşen endositoz ile TCII-vitamin B12 kompleksi
özellikle karaciğer, kemik iliği ve diğer dokuların plazma membranında bulunan TCII reseptörleri tarafından hücre içine alınır (52). TC-II reseptörleri hem apo-TC-II’ye
(TC-II) hem de holo-TCII’ye (B12- TC-II kompleksi) bağlanır. Hücre içine alınan
TCII-vitamin B12 kompleksi lizozomlarda parçalanarak kobalamin serbest hale gelir
(53). Lizozomlardan sitoplazmaya geçen kobalamin, MeCbl’e dönüşür ve metionin
sentetaza bağlanır. İndirgenme reaksiyonları sonrası, adenozilasyonla AdoCbl oluşur,
mitokondride metilmalonil CoA mutaza bağlanır (58-60).
Hepatosit reseptörlerinin kapasitesinden daha yüksek miktarlarda vitamin
B12 alındığında böbrekler tarafından idrarla atılır. Yaklaşık 2 mg kadar olan vitamin
B12 rezervi vücudun 2000 günlük ihtiyacını karşılamaya yetecek bir seviyedir. Bu
nedenle vitamin B12’nin diyet kaynaklarında azalma veya emilim mekanizmasındaki
bozulma ile gelişen vitamin B12 eksikliği en az 5 yıl kadar sonra görülmektedir (34).
Gıdalardaki vitamin B12’nin % 65-75 kadarı emilir. Vitamin B12’nin günde
1,4-9 μg’ı karaciğerden safraya geçerek barsaklara gönderilir ve 2/3’ü barsaklar
tarafından tekrar geri emilir ve enterohepatik dolaşıma katılır. Safradaki vitamin
B12’nin feçes ile atılımı yaklaşık 0,4 μg/gün’dür. Vitamin B12’nin enterohepatik
dolaşımı IF’e bağlıdır. IF yokluğunda vitamin B12’nin tamamı feçesle atılır.
Pernisiyoz anemili kişilerde vitamin B12 eksikliğinin gelişimi bu nedenle hızlıdır (13 yıl). Fekal vitamin B12’nin kaynağı gıda ve safradan absorbe edilmemiş vitamin
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B12, dökülmüş hücreler, gastrik ve intestinal sekresyonlar ve intestinal bakteriler
tarafından sentezlenen vitamin B12’dir (36).
Dolaşımdaki kobalaminin %60-80’i MeCbl, geriye kalan kısım AdoCbl ve
OHCbl şeklindedir (61).
2.1.6. B12 Vitamininin Biyokimyasal Etkileri
B12 vitamini, iki reaksiyonda koenzim olarak görev alır (3,20).
Birinci reaksiyon; Homosisteinin metionin sentetaz enzimi tarafından
metiyonine dönüştürülmesi reaksiyonunda metilkobalamin koenzim olarak görev alır
(3,20).
İkinci reaksiyon; Metilmalonil-CoA’nın metilmalonil-CoA mutaz enzimi
tarafından

süksinil-CoA’ya

dönüştürülmesi

reaksiyonunda

5’-deoksiadenozil

kobalamin koenzim olarak görev alır (3,20).

A –Metilkobalamin, homosisteinden metiyonin sentezinde bir kofaktördür.
B –Adenozilkobalamin, Metilmalonil-KoA’dan süksinil-KoA sentezinde bir kofaktördür.

Şekil 3. Homosistein ve metilmalonik asit (MMA) metabolizmasında kobalaminin
yeri
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Tetrahidrofolat (THF) homosistein metabolizmasında yer alırken,
metilmalonik asit sentezinde rol almaz. Bu yüzden kobalamin eksikliğinde hem
homosistein hem de MMA yükselirken, folat eksikliğinde sadece homosistein düzeyi
yükselmektedir (34).
Kobalamin bağımlı her iki reaksiyon iki tane toksik maddenin plazma
seviyelerini düşürür. Bunlar (62);
1. Homosistein
2. Metilmalonil CoA’dır.
Metiyonin Sentezi; İnsandaki metiyonin sentezi esas olarak birinci
reaksiyonla olur. DNA sentezi için gerekli olan THF üretimi de bu reaksiyonla
gerçekleşir. Metilkobalamin, metiyonin oluşturmak üzere N5-metil tetrahidrofolattan
homosisteine metil grubu aktarılmasında ara ürün olarak görev yapar. Metiyonin,
ATP (Adenozintrifosfat) ile aktive edilerek guanidinoasetat, nukleik asit,
nörotransmitter, fosfolipid ve hormonlar gibi metil alıcıları için primer metil kaynağı
olan SAM’ı (S-adenozilmetionin) oluşturur. Hücrede SAM konsantrasyonu azalırsa
N5-metil THF’ın sentezi artarken, sistatyonin sentezi de suprese olur (63). Metionin
sentetaz aktivitesi azaldığında THF sentezi inhibe olur ve folat kullanıma elverişli
olmayan bir şekilde tutulur. Folat düzeyleri yeterli olduğu halde kullanılamaz ve
DNA sentezi gerçekleşemez (2,3). Hem folat hem de kobalamin gerektiren bu
reaksiyonun

herhangi

bir

basamakta

kesilmesinin

megaloblastik

anemi

gelişmesindeki ana sebep olduğu düşünülmektedir (20,21). Kobalamin eksikliğinde
metil transferi olmaz ve dolaşımdan alınan konjuge olmamış N5-metil tetrahidrofolat
diğer tetrahidrofolat formlarına çevrilemez ve artmaya başlar. Bu durum folat tuzak
hipotezi olarak adlandırılır (32). Homosisteinin metiyonine dönüşümünün bozulması,
kobalamin eksikliğinde görülen nörolojik komplikasyonlardan kısmi olarak
sorumludur. Bu reaksiyon sonucu oluşan metiyonin, miyelin sentezi için gerekli olan
kolin ve kolin içeren fosfolipidlerin üretimi için gereklidir. Kobalamin eksikliği folat
metabolizmasından bağımsız olarak da demiyelizasyona bağlı sinir sistemi hasarı ve
nörolojik bulgulara neden olabilmektedir. Metiyonin eksikliğinin sonucu olarak
SAM açığı meydana gelir. SAM aynı zamanda bir metilen THF redüktaz
inhibitörüdür. THF redüktaz inhibe edilemediğinden metil THF yapımı bu yolla da
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artmaktadır.

SAM,

miyelin

içinde

gerekli

olabilen

bazı

transmetilasyon

reaksiyonlarında da yer alır. Bu durum B12 vitamini eksikliğinde oluşan nöropatileri
açıklamada ileri sürülen hipotezlerden birini açıklamaktadır. Nöronal metabolizmada
SAM’nin de büyük önem taşıdığı düşünülmektedir (32).
Hücrelerde, metiyonin ve proteinin birleşmesiyle SAM oluşur (48).
SAM, pek çok reaksiyonda metil grubu vericisidir. Örneğin, Sadenozilhomosisteine (AHCy) metil grubu verir.

+ işareti hızlanmayı, - işareti inhibisyonu göstermektedir

Şekil 4. Kobalamin ve folik asitin DNA sentezindeki rolleri
Metil-tetrahidrofolat’ın (CH3-THF) ,THF’a demetilasyonu DNA sentezinde
kritik bir basamaktır çünkü THF, THF-1’i poliglutamatlı form olan (THF)n’ye
dönüştüren enzim için bir substrattır. Sadece poliglutamatlı (THF)n pürin sentezinde
rol oynar (64).
AHCy, hidrolaz enzimi ile adenosin ve homosisteine hidrolize olur.
Homosistein daha sonra metionin sentaz aracılığı ile tekrar metiyonine dönüşür veya
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hepatositlerde

B-L-homosistein

transferaz,

cystatonin

B-sentaz

enzim

basamaklarında rol alarak, serinden sistationin sentezler. Tüm bu reaksiyonlarda
pridoksal fosfat kofaktör olarak görev alır (65,66).

DHFR: dihidrofolat redüktaz, dUMP: deoksi Uridin monofosfat, dTMP: deoksi Timidin monofosfat,
SAM: S Adenozil Metiyonin, SAH: S Adenozil Hidrozil, THF: Tetrahidrofolat, MTHFR: Metilen
Tetrahidrofolat Redüktaz.

Şekil 5. DNA sentezi ve metilasyonla ilişkili basitleştirilmiş folat ve vitamin B12
metabolizması yolağı (34).
Metiyoninin kobalamine bağlanması için, metionin sentetazın redüktaz
sistemleriyle kob(I)alamin oluşturması gerekir. Bu reaksiyonu reduksiyonmetilasyon basamakları izler ve MeCbl oluşur (48,67).
Metilmalonil CoA Mutaz: Bu enzimin rol aldığı reaksiyon mitokondrilerde
gerçekleşir. Reaksiyonun gerçekleşmesi için AdoCbl sentezlenmelidir.
Sentezlenen AdoCbl, metilmalonil CoA mutaza bağlanıp enzimi aktif hale
dönüştürür. Kobalamin eksikliğinde bu reaksiyon gerçekleşemez, takiben plazma ve
idrar metilmalonik asit düzeyi artar (68,69,70).
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Homosistein ve Metabolizması; Homosistein, metiyonin metabolizması
sırasında oluşan ve sülfür içeren bir aminoasittir ve tiol bileşiklerinin metabolik
yollarında

merkezi

görev

üstlenmiştir

(71).

Metiyonin,

homosisteinin

remetilasyonuyla oluşan esansiyal bir aminoasitir. Bunun yanında diyetle alınabildiği
gibi, endojen proteinlerin bozulması sonucu da oluşabilir. Metiyonin yeni
sentezlenen proteinlerin yapısına katıldığı gibi, ATP yardımı ile enzimatik olarak bir
sülfonium bileşiği olan SAM’e dönüşebilir (72).
Hiperhomosisteinemi ve Nedenleri; Hiperhomosisteinemi sonucunda birçok
patolojik durumun olduğu gösterilmiştir. Homosistein yüksekliğine bağlı oksidatif
stres geliştiği ileri sürülmektedir. Homosistein plazmaya katılınca hızlıca disülfid
homosistein veya homosistein tiolaktona okside olur. Bu reaksiyon sırasında hidrojen
peroksit ve süperoksit radikali gibi reaktif oksijen ürünleri oluşur. Oluşan hidrojen
peroksit damar endotelinde hasara neden olurken, süperoksit radikalleri de hem
endotel, hem de LDL partiküllerini etkileyerek lipid peroksidasyonunu başlatır (73).
Metiyonin-homosistein

metabolizmasındaki

bozukluklarda,

özellikle

genç

erişkinlerde erken damar hastalıkları görülme riski artmaktadır. Homosistein
metabolizmasındaki bir yolun bozulması, diğer metabolik yolların da bozulmasına
neden olur (74). Plazma homosistein düzeyi standardize edilememiş olmakla birlikte,
genellikle 5-14 μmol/L düzeyi normal olarak kabul edilmekte ve 15 μmol/L ve
üzerindeki değerler hiperhomosisteinemi olarak kabul edilmektedir. Homosistein
düzeylerini etkileyen ve hiperhomosisteinemiye neden olan başlıca faktörler
şunlardır: Metabolizmadaki genetik bozukluklar (sistatyonin–β-sentetaz eksikliği,
metilentetrahidrofolat redüktaz eksikliği, metiyonin sentetaz eksikliği), kronik
hastalıklar (kronik böbrek yetmezliği, akut lenfoblastik lösemi, diyabet), vitamin
yetersizliği ve beslenme bozuklukları (Folat, B12 vitamini, B6 vitamini eksikliği),
kişisel özellikler (ileri yaş, erkek cinsiyet, sigara kullanımı, menapoz), ilaçlar
(metotreksat, fenitonin, karbamezapin, nitröz oksit, 6-azouridin triasetat) (75).
2.2. B12 Vitamini Eksikliğinin Epidemiyolojisi
Her yaşta görülebilir. Ancak başlangıç yaşları etyolojiye göre değişebilir:
•

İmerslund-Grasbeck Sendromu (IGS); İlk 1 yaşta
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•

Annede besinsel eksiklik veya pernisiyöz anemi varsa, bebeklerinde
ilk 6 ay içinde

•

TC II eksikliği; İlk 3-4 hafta içinde

•

Konjenital IF eksikliği; 1-5 yaşlarında sık olarak görülmektedir.

•

Besinsel eksiklik; Toplumların beslenme alışkanlıklarına göre her
yaşta ortaya çıkabilir ancak literatüre göre süt çocukluğu ve puberte
döneminde büyümenin hızlı olması ve ihtiyacın artması nedeniyle
insidansının arttığı bilinmektedir (76).

Dünyanın yoksul bölgelerinde, özellikle kırsal bölge çocuklarında beslenme
yetersizliğine bağlı B12 vitamini eksikliği sıklığının % 22-66 gibi yüksek bir oranda
olduğu bilinmektedir (9,10). Amerika gibi gelişmiş ülkelerde bile B12 vitamini
eksikliği sıklığı %1,4 olarak bildirilmiştir

(11). Besinsel B12 vitamin eksikliği

Hindistan’ın bazı bölgelerinde, Meksika, orta ve güney Amerika ve Afrika’da
seçilmiş bölgelerde ciddi bir problemdir (77).
Türkiye genelinde yapılmış bir çalışma olmasa da bölgesel olarak yapılmış
çalışmalarda;
Açkurt ve arkadaşları, İzmit ve İstanbul’da anne adaylarında vitamin B12
eksikliğini gebeliğin 13-17. haftasında %48, 28-32. haftasında %81, doğum sonrası
13- 17. haftalarda %60 oranında saptamıştır (12).
Koç ve arkadaşları Şanlıurfa‘da çocuk hematoloji kliniğine başvuran 9-12 yaş
arası 203 çocukta %10,8 oranında vitamin B12 eksikliği saptamıştır (13).
Koç ve arkadaşlarının Şanlıurfa’da yaptıkları başka bir çalışmada vitamin
B12 eksikliği sosyoekonomik düzeyi düşük gebelerde %72, kord kanında %41
oranında saptanmıştır (14).
Harma ve arkadaşlarının Şanlıurfa’da yaptıkları başka bir çalışmada
sosyoekonomik düzeyi yüksek gebelerde vitamin B12 eksikliği %44 oranında tespit
edilmiştir (15).
Ertaş ve arkadaşları, Şanlıurfa‘da aşı ve sağlıklı çocuk muayenesi için sağlık
ocaklarına getirilen 6-11 aylık bebeklerin %40’ında annelerin ise % 60’ında vitamin
B12 eksikliği tespit etmiştir (16).
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2.3. Çocukluk Döneminde B12 Vitamini Eksikliği Nedenleri
I. Yetersiz B12 Vitamini Alınması
A. Diyetteki eksiklik (<2mcg/gün): B12 vitamini içeriği düşük gıda alımı,
vejeteryan beslenme, malnutrisyon, özel diyet mamalarıyla beslenme (Fenilketonüri
gibi).
B. Annedeki eksiklik (plasenta yoluyla geçiş eksikliği ve anne sütündeki
eksiklik).

II. B12 Vitaminin Emilim Defekti
A. İntrensek faktör eksikliği
1. Doğumsal IF eksikliği (gastrik mukoza normal)
a. Kantitatif
b. Kalitatif
2. Otoimmun poliendokrinopati ile birlikte juvenil pernisyöz anemi (gastrik
otoantikorlar)
3. Immunglobulin A eksikliği ile birlikte juvenil pernisyöz anemi
4. Gastrik mukozal hastalık
a. Kronik gastrit, atrofik gastrit
b. Gastrektomi (parsiyel/total)
c. Korrosif hasar
B. İnce bağırsaklarda emilim yetersizliği
1. Spesifik B12 vitamini malabsorbsiyonu
a. Anormal intrensek faktör
b. Kobalaminin enterosite transport defekti (Imerslund-Grasbeck
Sendromu)
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c. Şelatör ajanlarla emiliminin engellenmesi (fitatlar, EDTA, kalsiyum ve
parazitler tarafından B12 vitaminin bağlanması).
2. B12 vitamini malabsorbsiyonunu da içine alan yaygın gastrointestinal
malabsorbsiyon
a. Bağırsak rezeksiyonu (konjenital darlık, volvulus, travma)
b. Regional ileit
c. Terminal ileum tüberkülozu
d. Terminal ileum lenfosarkomu
e. Pankreas yetersizliği
f. Zollinger-Ellison Sendromu
g. Çölyak hastalığı (Gluten enteropatisi), Tropikal Sprue
h. Diğer daha az spesifik malabsorbsiyon sendromları
i. HIV (Human Immunodeficiency Virus) enfeksiyonu
j. Gastrik asiditeyi azaltan ilaçlarla uzun süreli tedavi; H2 reseptör
antogonistleri (H2RB), Proton pompa inhibitörleri (PPI).
k. Parazitler (Giardia Lamblia, Diphyllobothrium Latum)
l. Neonatal Nekrotizan Enterokolit
3. Vitamin B12 ile yarışma
a. İnce bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalması (ince bağırsak divertikülü, kör
bağırsak sendromu, skleroderma, yapışıklıklar, aklorhidri, gastrik
trikobezoar)
b. Diphyllobothrium latum (serbest kobalamini veya IF-Cbl kompleksini
içine alır), Giardia intestinalis, Plasmodium falciparum, Strongyloides
stercoralis.
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III. B12 Vitamini Transport Defekti
A. Konjenital TCII eksikliği
B. Geçici TCII eksikliği
C. Parsiyel TCI eksikliği
IV. B12 Vitamini Metabolizma Bozuklukları
A. Konjenital
1. Adenozilkobalamin eksikliği: cblA ve cblB hastalığı
2. Metilmalonil CoA mutaz eksikliği (muto, mut-)
3. Kombine AdoCbl ve MeCbl eksikliği: cblC, cblD ve cblF hastalığı
4. Metilkobalamin eksikliği: cblE ve cblG hastalığı
B. Akkiz (kazanılmış)
1. Karaciğer hastalıkları
2. Protein-enerji malnutrisyonu (kwashiorkor, marasmus)
3. İlaç alımını takiben, B12 vitamini emilim ve kullanım bozukluğu (paminosalisilik asit, kolşisin, simetidin, neomisin, etanol, oral kontraseptif
ajanlar ve metformin)
2.3.1. Gebelerde ve Süt Veren Annelerde B12 Vitamini Eksikliği
Besinsel kobalamin eksikliği, genellikle sıkı vejeteryan diyeti yapanlarda
görülür (21,78).
B12 vitamini eksikliği, diyetle alım yetersiz olmaya başladıktan birkaç yıl
sonra gelişir. Çünkü vücutta, hem kobalamin deposu yeterli, hem de kobalaminin
yarı ömrü oldukça uzundur. B12 vitamin eksiklik bulguları en erken IF eksikliğine
bağlı pernisiyöz anemili hastalarda ortaya çıkar. Eksiklik gelişim sürecinde öncelikle
karaciğer ve takiben serum kobalamin düzeyi azalır. Çoğu hastada eksiklik bulguları
ortaya çıkmadan önce serumda kobalamin düzeyi normalin altına inmiştir (3,21).
Literatüre göre, pernisiyöz anemi annelerdeki B12 vitamini eksikliğinin en
sık nedenidir. Çocukluk çağından sonra sıklığı gittikçe artar. Asemptomatik, anemisi
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olmayan pernisiyöz anemili anneler rapor edilmiştir. Bu annelerin serum ve süt B12
vitamini düzeyleri düşük, buna bağlı olarak doğan çocukların B12 vitamini depoları
az veya boştur. Bu yenidoğanların, doğumdan sonra beslenmeyle B12 vitamini
depoları düzelmez. Annedeki IF’e karşı oluşan otoantikorlar plasentadan geçerek
çocukta kobalamin emilimini bozar. Doğumdan hemen sonra, bebeğin dolaşımında
otoantikor düzeyi oldukça yüksektir, doğumu takip eden ilk 5 haftanın sonuna doğru
antikor titresi düşmeye başlar (3).
Nütrisyonel B12 vitamini eksikliği genellikle sıkı vejeteryanlarda görülür.
Hijyenik şartların kötü olduğu ülkelerdeki vejetaryanlarda, kontamine besinlerle
bakteri ve mantarlardaki B12 vitamini alınmasına bağlı eksiklik görülmeyebilir
(21,78).
Maternal kobalamin eksiklikliğinin diğer nedenleri: Gastrik rezeksiyon, IF
salgılayan mukozanın hasara uğraması, balık tenyalarının alınması, B12 vitamini
emilim yüzeyinin kaybına yol açan malabsorbsiyon, chron hastalığı, ülseratif kolit ve
terminal ileum rezeksiyonu sonucu kobalamin eksikliği ortaya çıkabilir (3,21).
Annenin nitröz oksite (NO) maruz kalması ile MeCbl inaktive olur, metionin
sentetaz enzimi görevini yapamaz, buna bağlı olarak kobalamin eksikliğinin tüm
bulguları, megaloblastik anemi ve spinal kordun subakut kombine dejenerasyonu
(SCDSC) görülür.
2.3.2. Yetersiz B12 Vitamini Alımı
Bebeklik dönemindeki B12 vitamini eksikliğinin en önemli nedeni anne
sütüyle beslenen bebeklerin annelerindeki B12 vitamini eksikliğidir (3,19,20).
Normalde bir çocuk birinci yaşın sonuna kadar yetecek miktarda B12 vitamini
deposuna sahip olarak doğar (25 μg) ve bu 1 yaşına kadar eksikliğin oluşmasına
engel olur (22). Bununla birlikte, annesinde B12 vitamini eksikliği bulunan
bebeklerin doğum sırasındaki B12 depoları önemli derecede düşüktür (23,24). Anne
sütündeki B12 vitamini düzeyleri serumdaki düzeyleri ile paralel olduğundan, bu
annelerin sütlerindeki B12 vitamini konsantrasyonu da düşüktür. Bu bebekler sadece
annelerinin sütüyle beslendiklerinde eksiklik daha da ağırlaşır ve eksiklik bulguları
3-4 aylıkken ortaya çıkabilir (24,25).
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Annede kobalamin eksikliği varsa çocukta eksiklik bulguları daha erken ve
daha ağır şekilde ortaya çıkar. Bu tür eksiklikler daha çok sıkı vejeteryan ve
pernisiyöz anemili anne çocuklarında görülür. Annede B12 vitamini eksikliği varsa,
hem plasenta yoluyla yetersiz geçiş, hem de anne sütüyle yetersiz alındığından
yaşamın erken aylarında kobalamin eksiklik bulguları ortaya çıkar (25,79,80).
Erken bebeklik dönemindeki B12 vitamini eksikliği tanınmadığında bebekte
kalıcı nörolojik hasara neden olur. Bu yaştaki bulgular sıklıkla nonspesifik
olduğundan, annelerde B12 vitamini eksikliği yapan durumlar olduğunda anne
sütüyle beslenen bebeklerinde eksiklik gelişmesi yönünden dikkatli olunmalıdır
(3,19). Tanı ancak kuşkulanma durumunda serum kobalamin düzeyi bakılarak
konabilir. Tedavi, anne diyetinin sorgulanıp kobalamince zenginleştirilmesi,
pernisiyöz anemi durumunda anneye B12 vitamini desteği verilmesi şeklindedir
(3,21).
Yeterli B12 vitamini içermeyen diyetle beslenen çocuk ve adolesanlarda da
B12 vitamini eksikliği gelişebilir. En ağır eksiklik tam vejeteryan diyet alanlarda
görülür. Vejeteryan olmayan çocuklarda B12 vitamini içeriği düşük olan gıdaların
seçilmesi sıklıkla eksiklik nedenidir (81,82).
Fenilketonüri gibi hayvansal gıdalardan kısıtlı diyet uygulanan hastalığı olan
çocuklarda da diyete B12 vitamini eklenmediğinde eksiklik gelişebilir (83,84).
2.3.3. Emilim Bozukluğu
B12 vitamini emilim bozukluğu; IF yokluğu veya anormalliği, besin
proteinlerinden

B12

vitamini

salınımının

azalması,

haptokorrin-kobalamin

ayrışmasında yetersizlik, ileumda B12 vitamini absorbsiyonu için yarışma, ileal
emilim yüzeyinin kaybı, ileal reseptör anormalliği gibi nedenlere bağlı olarak
gelişebilir (2,3,85).
a. Intrensek Faktör Yokluğuna Bağlı B12 Vitamini Eksikliği: Gastrik
rezeksiyon sonrası midenin IF salgılayan kısmının kaybı, otoimmun pernisiyöz
anemi, otoimmun poliglandüler sendromun bir parçası olarak otoimmun pernisiyöz
anemi, otosomal resesif geçişli konjenital IF’ün yokluğu veya anormalliği, IGS
sayılabilir (3,85).
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Konjenital IF sentez bozukluğu; Otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Mide
mukozası ve asit salgısı normaldir. IF salgılanmaz veya fonksiyon görmeyen IF
salgılanır. Serumda IF’e karşı antikor görülmez. Megaloblastik anemi, gelişme
geriliği, miyelopati gibi eksiklik bulguları genellikle 1-5 yaşları arasında ortaya
çıkar. İnsan Intrensek Faktör Geni (GIF gen) 11.kromozom üzerinde tanımlanmıştır
(21).
Juvenil Pernisiyöz Anemi; IF üreten mide pariyetal hücrelerinin otoimmün
nedenlere bağlı yıkımı sonucu oluşan bir hastalıktır. Sonuçta ortaya çıkan IF
eksikliği B12 vitamini emilim bozukluğuna yol açar. Çocuklarda nadiren görülür
(21). En yaygın olarak kuzey Avrupa ve en detaylı epidemiyolojik çalışmaların
yapıldığı İskandinav kökenli insanlarda yüksek prevalans göstermiştir (44). Proton
pompasına karşı CD4-T hücre reaksiyonu ortaya çıkar. T hücrelerinin paryetal
hücrelerde oluşturduğu hasar sonucu immun yanıt aktive olur. İnterferon ve
sitokinler salınır. Gastrik proton pompasına ve IF’ye karşı antikorlar oluşur. %90
hastada H+-K+-ATPaz pompasına karşı oluşan antiparyetal hücre antikoru, %60
hastada ise anti-IF antikorları vardır (86). Gastrik atrofi, aklorhidri, IF yokluğu söz
konusudur. Bazen lupus eritematozis, selektif Ig A eksikliği, moniliyazis,
endokrinopatilerin (hipotiroidizm, insülin bağımlı tip-1 diabetes mellitus, primer
ovarian yetmezlik, myastenia gravis, Addison hastalığı) birlikteliği olabilir (21).
Immerslund-Grasbeck Sendromu (IGS); Otosomal resesif geçişli bir
hastalıktır. 10. kromozomun kısa kolu üzerinde bulunan ve kubilin’i kodlayan CUBN
genindeki mutasyonlar ve AMN gen mutasyonları hastalığın altta yatan nedenidir
(3,21). IF-B12 vitamini kompleksi için ileal reseptör olarak görev yapan ve bu
kompleksin aktif emilimi için gerekli olan kubilin’in defekti nedeniyle selektif B12
vitamini malabsorpsiyonu vardır. Kubilin böbrek proksimal tübülüslerinde proteinin
geri emilimi için de önemlidir (85,87-89). Klinik bulgular 1-2 yaş gibi erken
dönemlerde ortaya çıkabildiği gibi 15 yaşına kadar da gecikebilir. Özellikle bulguları
erken başlayanlarda olmak üzere hastaların çoğunda tübüler proteinüri vardır. IF
alımıyla düzelmeyen selektif B12 vitamini malabsorbsiyonuna dayanılarak tanı
konur (3,89).
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Semptomları geç başlayan ve proteinürisi olmayan IGS’li hastalarda
kubilin’in kısmen fonksiyon gördüğü bildirilmiştir (89).
b.

Besinlerden

B12

Vitamini

Salınım

Yetersizliği:

Besinlerdeki

proteinlerden B12 vitamininin serbestleşmesi için mide asidi gerekir. Bu nedenle
uzun süre gastrik asit salınımını etkileyen ilaç (omeprazol gibi) kullanan, asit
salgısını etkileyecek mide cerrahisi geçiren ve Helicobacter pylori (HP) enfeksiyonu
olan çocuklarda B12 vitamini malabsorbsiyonu gelişme riski artmıştır (3,90).
c. Pankreas Yetersizliği: Çocuklardaki B12 vitamini eksikliğinin nadir
nedenlerinden birisi de pankreatik yetersizliktir. Haptokorrinlerin (R proteinleri) B12
vitamininden ayrılmasından pankreatik proteazlar sorumludur. Eksikliklerinde
vitaminin serbestleşmesi gerçekleşemez. Ayrıca pankreas hastalıklarında B12
vitamini emilimi için gerekli olan serbest kalsiyumun azalması da emilimi etkiler
(91).
d. Bağırsak Parazitleri: İnce bağırsaktaki helmint ve protozoonlar B12
vitamini için konakla yarışmayla veya bağırsak mukozasında inflamasyona neden
olarak emilim bozukluğuna yol açabilir. Düşük B12 düzeyleri özellikle
Difillobothrium latum olmak üzere, Giardia intestinalis, Himenolepis nana,
Strongyloides sterkoralis enfeksiyonu olgularında görülmüştür (13,92).
e.

İncebağırsaklarda

Bakterilerin

Aşırı

Çoğalmasına

Yol

Açan

Durumlar; İncebağırsak divertikülü, kör bağırsak sendromu, skleroderma,
yapışıklıklar ve aklorhidri gibi durumlarda aşırı şekilde çoğalan bakterilerin B12
vitamini için konakla yarışması ve emilimi bozması ile eksiklik gelişebilir.
Bakterilerin ürettiği biyolojik olarak inaktif kobalamin analogları da eksiklik
gelişmesinde etkili olabilir. Antibiyotik tedavisi ile vitaminin malabsorbsiyonu
düzelir (3,93).
f. B12 Vitamini Emilimini Azaltan İlaçlar: Asit sekresyonunu inhibe eden
H2RA ve PPI’leri IF sekresyonunu azaltarak, barsakta bakteri kolonizasyonuna
neden olarak B12 vitamini eksikliğine neden olabilirler (94,95). Kolestiramin,
metformin, kolşisin ve aspirin B12 vitamini eksikliğinde suçlanan diğer ilaçlardır
(94). Aspirin kullanan hastalarda peptik ülser, gastrit, gastrik kanama gibi gastrik
komplikasyonlar gelişir. Bu komplikasyonlar B12 vitamini emilimini engelleyebilir.
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Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar da aynı mekanizma ile gastrik mukozal
hasar yaparak B12 vitamini emilimini bozabilirler (95). Literatürde metformin
kullanan hastaların %10-30’unda B12 vitamini eksikliğinin görüldüğü bildirilmiştir.
Metforminin intestinal motiliteyi değiştirerek, bakteriyel aşırı çoğalmaya zemin
hazırlayarak, IF-B12 vitamini kompleksi ile etkileşerek ve ileal yüzeyel hücrelerdeki
kalsiyumun kullanılabilirliğini bozarak B12 vitamini eksikliğine neden olduğu öne
sürülmektedir (96). Kolşisinin ileal mukoza hücrelerindeki villusların yapısında hasar
oluşturduğu, villusların sayısını azalttığı, böylece ileumdaki B12 vitamininin
emilimini sağlayan reseptör fonksiyonlarını bozduğu bildirilmiştir (97). Bazı ilaçlar
DNA sentezini bozarak megaloblastik anemiye neden olabilir. Folat antagonistleri
(Metotreksat, trimethoprim, triamterin), pürin analogları (6-Merkaptopürin, 6Tioguanin,

asiklovir),

pirimidin

analogları

(5-Fluoraurasil,

zidovudin),

antikonvülsanlar (Phenobarbital), alkilleyici ajanlar (siklofosfamid), ribonükleotit
redüktaz inhibitörleri (hidroksiüre, C-arabinozid), antrasiklinler gibi ilaçlar DNA
sentezini bozarlar (98).
g. Bağırsak Mukozasının Bozuklukları: İleal yüzeyin bozulması B12
vitamini emilimini etkiler. Tropikal sprue, chron hastalığı, çölyak hastalığı olan
çocuklar B12 vitamini eksikliği için risk altındadır (99).
AIDS (Kazanılmış İmmün yetmezlik sendromu) hastaları ve AIDS dışı HIV
(İnsan immün yetmezlik virüs) pozitif olanlarda düşük serum kobalamin düzeylerinin
B12 vitamini emilim bozukluğuna bağlı olduğu schilling testi ile gösterilmiştir
(3,100).
h. Helicobacter Pylori Enfeksiyonuna sekonder görülen emilim
bozukluğu:
Helicobacter pylori (HP) tüm dünyada yaygın olan bir bakteridir. Genellikle
okul öncesi kazanılan bir enfeksiyon olup, tedavi edilmezse ömür boyu sürmektedir
(101-106).
Helicobacter pylori (HP) mide mukozasından izole edilen gram negatif, spiral
sekilli, 0,5x3,0 μm boyutlarında hareketli, mikroaerofilik bir bakteridir. Dünya
üzerinde en sık görülen bakteriyel enfeksiyonlardan birisidir. HP enfeksiyonunun 020 yaşlar arasındaki prevalansı %13 ile %70 arasında bildirilmektedir (101-106).
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HP kronik gastrite ve peptik ülser hastalığına neden olmaktadır . Helicobacter
Pylori’nin çocuklarda ve yetişkinlerde peptik ülser ve atrofik gastritin major
etiyolojik faktörü olduğu düşünülmektedir. HP gastrik asit sekresyonu ile etkileşmek
suretiyle birçok besinin absorbsiyonunda yetersizliğe neden olabilir (107-113).
Son yıllarda yapılan bir dizi çalışmada HP enfeksiyonunun demir, vitamin
B12, folat, (BOŞLUK VARdı) alfa tokoferol, vitamin C ve beta karoten gibi besin
maddelerinin emilimini azalttığı gösterilmiştir (114-116). HP’nin vitamin B12
emilimini azaltarak pernisiyöz anemiye, demir emilimini azaltarak da demir eksikliği
anemisine neden olabileceği bildirilmiştir (117-119). Demir eksikliği anemisi ve HP
enfeksiyonu saptanan çocuklarda demir tedavisi verilmeksizin, enfeksiyonun tedavisi
sonrası demir eksikliği anemisinde düzelme olduğu gösterilmiştir (117). Vitamin
B12 eksikliği nedeniyle makrositik anemisi olan bir grupta HP gastritinin tipik
histolojik paterni %57 oranında tek patolojik bulgu olarak saptanmıştır (118).
Vitamin B12 eksikliği ve HP enfeksiyonu saptanan erişkin bir hasta grubunda
bakterinin eradikasyonu sonrası vitamin B12 düzeylerinde %40 oranında düzelme
sağlandığı gösterilmiştir (119). HP ile enfekte çocuklarda %6.8-28 oranında vitamin
B12 eksikliği olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur (120-122).
Vitamin B12 absorbsiyonunda kilit noktalardan biri de vitamin B12 intrinsik
faktör kompleksinin oluşmasıdır. Bu kompleks ileumdaki spesifik reseptörlerine
bağlanır ve vitamin B12 emilimi gerçekleşebilir. HP gastritinin indüklediği
mekanizmalar sonucu midenin intirinsik faktörü üreten parietal hücreleri yıkıma
uğrar; HP enfeksiyonunun yol açmış olduğu kronik atrofik gastrit özellikle emilimi
olumsuz etkiler. Aynı zamanda, kronik atrofik gastrit gelişimine neden olmadan önce
de HP enfeksiyonunun tek başına besinlerin emilimini etkileyebileceğini bildiren
yayınlar da mevcuttur (122). HP enfeksiyonu pernisyoz aneminin başlıca nedenleri
arasında görülmektedir (107-113).
2.3.4. Transport Bozuklukları
a. Transkobalamin-II Eksikliği: Otosomal resesif geçişli bir hastalıktır. TCII geni 22. kromozomda lokalizedir (21). Bu hastalıkta B12 vitamininin hücrelere
taşınması ve hücre içine alımında defekt olduğundan, doğumdan sonraki ilk birkaç
ay içinde (genellikle 3-5. haftada) ağır megaloblastik anemi, bazı hastalarda progresif
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pansitopeni, izole eritroid hipoplazi gelişir. Fiziksel ve nöromotor gelişme geriliği
(nörolojik semptomların başlangıcı 6-30. aydan sonra olmaktadır), güçsüzlük,
kusma, ishal gibi bulgular ortaya çıkar. Humoral ve hücresel bağışıklık defektleri ve
granülosit

fonksiyon

defekti

nedeniyle

ağır

enfeksiyonlar

görülebilir.

Hiperhomosisteinemi, homosistinüri, metilmalonik asidüri görülür. Serum kobalamin
seviyesi normaldir. Çünkü kobalamin daha çok transkobalamin-I’e bağlanır (3,21).
b. Haptokorrinlerin Eksikliği: Diğer kobalamin taşıyıcı proteinler olan
haptokorrinlerin (TC0, TCI, TCIII, R-bağlayıcı protein ve kobalofilin) eksikliğinde
serum vitamin B12 düzeyleri düşük olmakla birlikte megaloblastik anemi görülmez,
MMA (metilmalonik asit) ve homosistein düzeyi artmamıştır, TC-II düzeyi
normaldir. Az sayıda hastada nörolojik bulgular bildirilmiştir (3,20,21).
Kobalamin eksikliği nedenlerinin özellikleri Tablo I’de verilmiştir.
Tablo 1. Kobalamin Eksikliği Nedenlerinin Özellikleri (21)
Defekt

Serum B12 düzeyi

Klinik/ Laboratuar

Besin Kobalamin
Malabsorpsiyonu

Düşük

NA ± anemi, MMA ve tHcy’nin
hafif yüksekliği

İnterensek Faktör
Eksikliği

Düşük

Anemi, gelişme geriliği, MMA
ve tHcy’nin hafif yüksekliği

İmerslund-Grasbeck
Sendromu

Düşük

Anemi, proteinüri, gelişme
geriliği, MMA ve tHcy’nin hafif
yüksekliği

Transkobalamin-I
Eksikliği

Düşük

Anormallik yoktur, MMA ve
tHcy düzeyi normaldir.

Transkobalamin-II
Eksikliği

Normal

NA ± anemi, büyüme geriliği,
MMA ve tHcy’nin hafif
yüksekliği

İntrasellüler
Kobalamin Defektleri

Normal

Şiddetli hastalık, yüksek MMA
ve tHcy seviyesi

NA: Nörolojik anormallikler MMA: Metilmalonik asit tHcy: Homosistein
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2.3.5. Hücresel Kobalamin Kullanım Defektleri
Hücre düzeyinde çeşitli enzim eksiklikleri nedeniyle dışarıdan alınan B12
vitamini hücre içinde aktif formlarına dönüştürülemez. Bu durum hücre düzeyinde
vitamin eksikliklerine yol açarak çeşitli hastalık durumlarını ortaya çıkarır.
Sentezlenemeyen vitamin türevlerine göre hastalıklar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır,
a. Adenozil Kobalamin Sentezindeki Bozukluklar (CblA ve CblB
Hastalığı); Yaşamın ilk haftaları ya da ilk aylarında bulgu verir. Letarji, büyüme
geriliği, tekrarlayan kusma, dehidratasyon, hipotoni, ketoasidoz, hipoglisemi
gözlenir. Serum kobalamin düzeyi, homosistein ve metiyonin düzeyi normaldir.
Metilmalonik asit, glisin, keton, amonyak düzeyi artmıştır. Anemi, lökopeni,
trombositopeni görülür (21). CblA hastalığındaki defekt, mitokondrial nikotinamid
adenin dinükleotid phosfat (NADPH)-linked aquakobalamin reduktaz enzim
eksikliğine ya da bozukluğuna bağlı geliştiği düşünülmektedir. CblB hastalığında ise,
adenoziltransferaz defekti sonucu adenozilkobalamin sentezinin gerçekleşmemesidir
(2,20).
b. Metilkobalamin Sentezindeki Bozukluklar (CblE ve CblG Hastalığı);
Genellikle yaşamın ilk iki yılında bulgu verir. Kusma, beslenememe, letarji, şiddetli
nörolojik bozukluklar, megaloblastik anemi gözlenir. Serum kobalamin ve folat
düzeyi normaldir. Homosistinüri ve hipometiyoninemi görülür (21).
c. Metilkobalamin ve Adenozilkobalamin Sentezindeki Bozukluklar
(CblC, CblD ve CblF Hastalığı); Hastalığın başlangıcı değişkendir, neonatal
dönemde bulgu verebildiği gibi adolesan döneme kadar bulgu vermeyebilir. Büyüme
geriliği, gelişme geriliği, nörolojik bozukluklar, megaloblastik anemi, bazen de
retinal bozukluklar eşlik edebilir. Serum kobalamin düzeyi ve TC-II düzeyi
normaldir. Metilmalonik asidüri, homosistinüri, hipometiyoninemi görülür (21).
CblC ve cblF otosomal resesif, cblD hastalığının ise kesin olmamakla beraber Xlinked geçişli olduğu bilinmektedir. Erken tanı ve tedavi çok önemlidir, iyi metabolik
kontrole rağmen sürvileri orta derecededir ve genellikle nöromotor gerilik gelişir (3).
Bu hastalarda defektin nerden kaynaklandığı kesin bilinmemektedir. Fakat cblC ve
cblD hastalarında defektin, kob(III)alamin reduktaz enziminde, cblF hastalığında ise
kobalaminin lizozom dışına atılmasında olduğuna inanılmaktadır (20).
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2.4. B12 Vitamini Eksiklik Bulguları
Kobalamin eksikliğinden esas olarak hızlı çoğalan dokular, özellikle kemik
iliği, gastrointestinal sistemin (GIS) iç yüzeyi ve sinir sistemi etkilenir. Bu durum üç
klinik tabloya yol açar. Bunlar megaloblastik anemi, gastrointestinal semptomlar ve
nörolojik gelişme geriliğidir (3,19,123).
Diyetle alımın yetersiz olduğu olgularda, vücutta kobalamin depoları yeterli
ve emilim bozukluğu yok ise kobalaminin yarı ömrü uzun olduğundan (yaklaşık 400
gün) eksiklik, alım yetersiz olmaya başladıktan ancak birkaç yıl sonra gelişir.
Eksiklik bulguları vitaminin entero-hepatik dolaşımı bozulduğu için en erken IF
eksikliği olan hastalarda görülür (3,20).
Vitamin B12 eksikliği bulguları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Çocuklarda Vitamin B12 Eksikliği Bulguları (3,19,123)
Genel Bulgular

Hematolojik Bulgular

Gastrointestinal
Bulgular

Nörolojik Bulgular

-Büyüme-Gelişme
geriliği
-İştahsızlık
-Hipotoni
-Letarji
-Deride
hiperpigmentasyon
-İrritabilite
-Güçsüzlük
-Taşikardi
-Kalpte sistolik
üfürüm
-Hepatomegali

-Anemi
-MCV artışı
-Nötropeni
-Trombositopeni
-Pansitopeni
-Nötrofillerde
hipersegmentasyon*

-İştahsızlık
-Bulantı-kusma
-İshal
-Aftöz stomatit
-Glossit
-Generalize
malabsorpsiyon
-Yutma güçlüğü

-Nöro-motor gelişme
geriliği ve gerileme
-Duyusal kayıplar
-Paraliziler
-Ataksi
-Hafıza kayıpları
-Hipotoni
-Konvülziyon
-Koma
-Anormal hareket ve
tremorlar
-Kişilik
değişiklikleri
-Depresyon
-Okul başarısında
düşme

* Nötrofillerde hipersegmentasyon; 100 nötrofil içinde nukleus lobulasyonu en az bir adet 6 segmentli
veya 5 segmentli en az 5 nötrofil bulunmasıdır (3).
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a. Genel Klinik Bulgular
Annedeki B12 vitamini eksikliği, özellikle myelinizasyonun hızlı olduğu
gebeliğin son üç ayında ve doğum sonrası ilk yaşta geliştiğinden, myelinizasyonun
geri kalmasına neden olur. Doğum öncesinde ve erken bebeklik döneminde B12
vitamini eksikliği olanlarda klinik bulguların çoğu hayatın ilk üç ayı içinde ortaya
çıkar. Sık görülen bulgular; büyüme ve mental-motor gelişim geriliği, letarji,
hipotoni ve konvülziyondur. Tedavi edilmediğinde koma tablosu gelişebilir (3,5,22).
Bu bebeklerde anemi veya makrositoz olmayabileceği gibi, değişen derecelerde
pansitopeni de bulunabilir. Bu dönemdeki eksiklik tanınıp, tedavi edilmezse bebekte
kalıcı nörolojik hasarlara yol açar (3,19).
Süt çocuklarındaki B12 vitamini eksikliği sıklıkla gelişme geriliği, tartı
alamama ve ağırlık kaybı, mikrosefali, mental retardasyon, irritabilite, güçsüzlük ve
kronik ishal gibi nonspesifik bulgularla ortaya çıkar (3,22). Özellikle uzun süreli ve
ağır eksikliği olan bebeklerde, el ve ayak sırtlarında daha belirgin olmak üzere
anormal deri pigmentasyonu görülebilir (3-5,20,123).
b. Hematolojik Bulgular
En önemli hematolojik bulgu megaloblastik anemidir. Anemiye bağlı
solukluk, halsizlik, çabuk yorulma, kardiyomegali ve kalp yetmezliği bulguları,
sistolik üfürüm, hepatomegali bulunabilir. DNA sentezinin bozulması megaloblastik
anemiyle sonuçlanır. Aneminin patofizyolojik nedeni; fonksiyonel folat eksikliğinin
sebep olduğu pürin ve timidin biyosentezindeki bloka bağlı olarak DNA yapımının
durmasıdır (2,3,124). Megaloblastik anemide, eritroid hücreler maturasyon sırasında
apopitozise daha eğilimlidir ve inefektif eritropoezis vardır (3,20). Bu durum yıkılan
eritrosit prekürsörlerinden kaynaklanan serum LDH, biluribin ve demir düzeyinin
yükselmesiyle sonuçlanır. İnefektif eritropoezis, kemik iliğinde genç eritroid
hücrelerin relatif artışıyla sonuçlanır ve kemik iliğindeki DNA sentez bozukluğu
sonucu eritroid öncül hücreler olgunlaşıp perifere çıkamadan yok olurlar, sonuçta
anemi gelişir. Eritrositler büyük ve sıklıkla ovaldir. Çocuklarda MCV (ortalama
eritrosit hacmi) erişkinlere göre düşük olup, MCV’de üst sınır 6. aydan sonra erişkin
değeri olan 96 fl’ye ulaşıncaya kadar 84 fl+(yaşx0,6) formülü ile hesaplanabilir
(125,126). Makrositik ve bozuk şekilli eritrositler de kanda normal eritrositlerden
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daha kısa süre yaşarlar (3). Megaloblastik anemide eritroid prekürsörlerin DNA
içeriği azalmış olmasına karşın RNA içerikleri artmıştır. Bu nedenle aynı maturasyon
seviyesindeki normal hücrelerden daha büyüktürler. Çekirdek ve stoplazma
olgunlaşması arasında uyumsuzluk vardır, nukleus stoplazmadan daha az maturdür.
Bunların nükleer kromatinleri, boyalı yaymalarda normalden daha gevşek gözükür
ve megaloblastların karakteristik görüntüsünü oluşturur (3,20).
Periferik kan yaymasında; oval makrositik eritrositler, hipersegmente
nötrofiller görülür. Nötrofillerde hipersegmentasyon; 100 nötrofil içinde nukleus
lobulasyonu en az bir adet 6 segmentli veya 5 segmentli en az 5 nötrofil
bulunmasıdır (3,127).
Kemik iliği incelemesinde; eritroid seride hiperplazi ve megaloblastik
değişiklikler, anormal vakuollü dev myelosit, metamyelosit ve band nötrofiller,
megakaryosit çekirdeklerinde hipersegmentasyon görülür (3,127).
Hematolojik diğer bulgular; lökopeni (özellikle nötropeni), bisitopeni,
pansitopenidir. Nötropeni ve trombositopeni ağır anemisi olanlarda daha sık
görülürse de anemi olmadan da görülebilir (3) .
Hematolojik bulgular olmaksızın da belirgin kobalamin eksikliği olabileceği
göz önünde tutulmalıdır (127).
c. Gastrointestinal Bulgular
Bazı hastalarda anemi ve nörolojik bulgular rölatif olarak hafiftir ve
gastrointestinal semptomlar ön plandadır. Bunlar; iştah kaybı, bulantı, kusma,
kabızlık, diyare, ikter, ağrılı dil (glossitis), aftöz stomatit ve ağızda pamukçuktur
(19,128,129). Bu hastalarda generalize malabsorpsiyonun da bulunduğu ve diğer
vitaminlerin

emiliminin

bozulabileceği

bildirilmiştir

(128).

Gastrointestinal

bulguların nedeni olarak mukoza hücrelerindeki megaloblastik değişikliklerin olduğu
düşünülmektedir (127).
d. Nörolojik Bulgular
Kobalamin eksikliğinde görülen nörolojik sendromun nedeni spinal kord’da
subakut kombine dejenerasyondur (SCDSC). Bu sendrom, kordun posterior ve
lateralini

etkileyerek

periferik

sinir

lezyonu

şeklinde

kendini

gösterir.
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Demiyelinizasyona sekonder aksonal dejenerasyona bağlı görülen vibrasyon ve
pozisyon duyusunun azalması, SCDSC’nin ilk objektif bulgusudur. Piramidal
bulgular daha geç ortaya çıkar. Periferik sinir lezyonlarında derin tendon refleksleri
azalır. SCDSC bulguları bazı hastalarda anemi ile birlikte görülebilir. Serebral
semptomlar ve optik sinir dejenerasyonu olabilir (3).
SCDSC’li hastaların çoğunda aşağıdaki tablolar görülür (3).
1. Posterior spinal kord dejenerasyonu: Alt iliak crestte ise hastaların %48’de
vibrasyon duyu kaybı, %42’sinde pozisyon duyu kaybı, %64’ünde ataksi
görülür.
2. Piramidal sistem dejenerasyonu: Hastaların %56’sında spastisite ve ayakta
dorsifleksiyon (Babinski’s refleksi) olur.
3. Periferik nöropati: Hastaların %90’ında distal parestezi, anestezi ve kas
güçsüzlüğü görülür.
4. Alzheimer hastalığı olabilir.
5. Hastaların %90’ında demans ile birlikte ya da tek başına depresyon
bulunur.
6. Optik atrofi, pernisyöz anemide oldukça nadir görülür.
Küçük çocuklardaki nörolojik bulgular; hipotoni, letarji, irritabilite, anormal
hareket, tremorlar, nöromotor gelişmede duraklama ve geriye gitme, dil gelişiminde
gecikme, yutma bozukluğu, anneyle göz teması kurma, gülümseme gibi kazanılmış
fonksiyonların kaybı, duyusal kayıplar, derin tendon reflekslerinin kaybı,
konvülziyonlar, parsiyel optik atrofi, Babinski refleks pozitifliği olarak görülebilir
(5,19,130-132).
Sonraki yıllarda hafif-orta düzeyde entelektüel gerilik, kognitif performans
düşüklüğü ve nöropsikiyatrik sorunlar ortaya çıkabilir (131,132).
Okul

çağındaki

çocuklarda

akademik

problemler

(düşük

akademik

performans, düşük öğretmen beğeni puanı, dikkat sorunları, görevi ihmal, suç işleme
davranışları) bildirilmiştir (128,132).
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Kobalamin eksikliğinin nörolojik bulguları makrositik eritrositler ve klasik
megaloblastik anemi gelişmeden önce ortaya çıkabilir. Anemi olmaksızın sadece
nörolojik bulguları olan hastaların önemli bir kısmında kobalamin düzeyi eksiklik
olarak kabul edilen sınırların üzerinde bulunduğundan tanıda gecikilmektedir. Bu
nedenle nörolojik bulguları olan hastalarda tanıda sadece serum kobalamin düzeyi
baz alınmamalı, aynı zamanda serum homosistein ve MMA düzeyleri de bakılmalıdır
(3,133).
B12 vitamini eksikliğinde görülen nörolojik bozuklukların patogeneziyle
ilgili olarak çeşitli mekanizmalar ileri sürülmüştür;
1. Nörolojik hasarın, esas olarak hücresel metabolizmada başlıca metil grubu
donörü olan SAM’ın yetersiz elde edilmesi sonucu sinir hücrelerindeki
ilerleyici demyelinizasyona bağlı olduğu düşünülmektedir. SAM, myelinin
bir parçası olan fosfatidilkolin üretiminde gereklidir. SAM’ın azalması
myelin sentezini yavaşlatır (124,134,135).
2. Diğer bir neden ise yağ asidi sentezindeki bozulmadır. Metilmalonil CoA
yağ asidi sentezinde malonil CoA’nın kompetetif inhibitörüdür. Yağ asidi
sentezinde malonil CoA yerine metilmalonil CoA geçtiğinde dallı zincirli yağ
asitleri ortaya çıkar ve sinir hücrelerinin membranında yapısal değişiklikler
meydana getirir (2,134).
3. B12 vitamini DNA sentezi için gerekli olan tetrahidrofolat üretimi için de
gereklidir. Metilen tetrahidrofolatın eksikliği DNA sentezinde bozulmaya yol
açıp, büyüyen beyindeki hızla bölünen hücreleri etkileyerek beyin gelişimini
bozabilir (134).
NO, beyinde metil transferaz enzim aktivitesi için gerekli olan B12
vitamininin aktif formunu inaktive eder. Bu nedenle tanı konulmamış B12 vitamini
eksikliği olanlarda anestetik NO ile uzun süreli temas sonrası nörolojik kötüleşme
olabilir. NO ile temas sonrası nörolojik kötüleşme oluşan kişiler B12 vitamini
eksikliği yönünden değerlendirilmelidir (127).
Magnetik Rezonans (MR) Görüntüleme Bulguları; Merkezi sinir sisteminin
MR ile görüntülenmesinde sinyal artışı, subkortikal ve kortikal beyin atrofisi ve
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myelinizasyonda gerilik, beyin hipoplazisi, ventriküllerde genişleme ve hidrosefali
görülebilir (130,135-137).
EEG (Elektroensefalografi)’de generalize yavaşlama ve sürekli subdelta ya da
delta aktivitesi gözlenir (135).
Uyarılmış Beyin Potansiyelleri Testleri (VEP, BAEP); Ağır derecede B12
vitamini eksikliği olan çocuklarda daha belirgin olmak üzere, görsel ve işitsel
uyarılmış beyin sapı cevaplarında bozulma (gecikme) olduğu bildirilmiştir. Bu
bozuklukların tedaviyle düzelmesi de aylar ve yılları alabilir (137).
2.5. B12 Vitamini Eksikliğinin Tanısı
Özellikle bebeklerde belirti ve bulguların çoğunluğu nonspesifik olduğundan,
yüksek şüphelenme ile düşük serum B12 vitamini seviyesinin gösterilmesi, diğer
doğrulayıcı testler, tedaviye alınan cevap, annenin diyeti ve B12 vitamini durumunun
incelenmesi ile tanı konur (3).
1. Beslenme öyküsünün sorgulanması
2. Tam kan sayımında (21);
a. Anemi
b. Makrositoz; (MCV> 100 fl) sıklıkla 110 fl ve/veya üzerindedir. MCHC
(Ortalama Hemoglobin Konsantrasyon Yüzdesi) normaldir.
c. Eritrosit dağılım genişliği (RDW) artmıştır ve anisozitozu gösterir.
(Normal değerleri %11,5-14,5 arasındadır) .
d. Lökopeni (Beyaz küre sayısı <4000 mm3/L), özellikle nötropeni
(nötrofil sayısının <1500 mm3/L ) ve trombositopeni (trombositlerin
<150000mm3/L) görülebilir.
Kronik enflematuvar olaylar ve demir eksikliği anemisinin birlikte olması
MCV’yi olduğundan daha küçük gösterir (3,21).
3. Periferik Yaymada (21);
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a. Eritrositler makrositer ya da makroovalositerdir. Eritrositlerde
anisositoz, poikilositoz, Howell-Jolly cisimcikleri, bazofilik noktalanma
görülebilir.
b. Polimorfonükleer lökositlerde hipersegmentasyon.
4. Kemik iliğinde; Eritroid seride hiperplazi ve megaloblastik değişiklikler,
anormal vakuollü dev myelosit, metamyelosit ve band nötrofiller, megakaryositler ve
megakaryosit çekirdeklerinde hipersegmentasyon görülür (3,21,126).

Şekil 6. Periferik Yaymada Nötrofillerde Hipersegmentasyon ve Eritrositlerde
Makro- ovalositoz.

Normal ve megaloblastik eritropoezin karşılaştırılması.
Solda normal eritropoezis, sağda megaloblastik eritropoezis

Şekil 7. Kemik İliğinde Megaloblastik Değişiklikler.
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5. Serum Kobalamin Seviyesi Düşüklüğü
Kobalamin eksikliğinin direkt kanıtı serum kobalamin düzeyinin düşük
saptanmasıdır (3). Serumda normal seviyesi 200–800 pg/mL’dir. 80 pg/mL’in
altındaki değerler daima vitamin B12 eksikliğini gösterir (3,21). Serum kobalamin
düzeyi 100 pg/mL’den düşük olan hastaların kemik iliğinde megaloblastik değişiklik
%20-30 oranında görülür (3).
6. Biyokimyasal Bulgular
İnefektif eritropoeze bağlı demir, transferin saturasyonu, bilirubin ve LDH,
serum folat düzeyi yüksek olabilir. Tüm bu bulgular B12 vitamini eksikliğine
spesifik olmamakla beraber, kobalamin tedavisi sonrası düzelmesi kobalamin
eksikliğine bağlanabilir. Serum homosistein ve MMA düzeyi artar (3,21). Savage ve
arkadaşları 406 olguluk çalışmalarında tek başına vitamin B12 düzeyi ile %10-26
eksik tanı konulabiliceğini belirtmiş, MMA ve homosistein çalışılması ile
duyarlılığın %99,8’e ulaşabileceğini belirtmiştir (138). Specker ve arkadaşları
yüksek idrar MMA düzeyinin %95’e kadar güvenilirliği olduğunu bildirmiştir (78).
Metil Malonik Asid; Propiyonik asitten suksinik asit oluşumunda bir ara
metabolittir. Plazma ve idrardaki MMA deriveleri D-metilmaloniyl CoA’nın
hidrolizi sonucu oluşur ve ölçülebilir. İdrar MMA seviyelerinin 0,4 μmol/L den
yüksek (3,2 mmol/mol kreatinin) olması erken B12 vitamini eksikliği için
belirleyicidir (78). Yükselmiş MMA ve homosistein vitamin B12 eksikliğinin sensitif
bir göstergesidir ve klinik bulgularla koreledir. Çalışmalar, bu metabolitlerin (MMA
ve tHcy) sıklıkla serum vitamin B12’si düşmeden ve klinik bulgular ortaya çıkmadan
yükseldiğini göstermiştir (77).
İntrensek faktöre karşı serum otoantikor düzeyi yüksek bulunabilir. İntrinsik
faktöre karşı serum antikorları yüksek spesifiteye sahiptir ancak yalnızca %50
sensitiftir (139). Serum gastrin düzeyinin artması ve paryetal hücrelere karşı
yükselmiş antikor düzeyi IF eksikliği tanısı koymadığı gibi antikor negatifliği tanıyı
ekarte ettirmez (3).
Megaloblastik anemisi olan, klinik bulguları normal hastalarda serum folat
düzeyi yüksekliği ile birlikte düşük eritrosit kobalamin ve folat düzeyi kobalamin
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eksikliğinin indirekt kanıtıdır (1,3).

Serum MMA ve homosistein düzeyinin

yükselmesi, klinik bulgularla birlikte önemlidir (1,3,21).
Kobalamin Eksikliğinde MMA ve Homosistein Düzeyi; Doku düzeyinde
kobalamin eksikliği durumunda, kobalamini koenzim olarak kullanan enzimler
inaktive olur. Buna bağlı olarak MMA düzeyi artarak serumda birikmeye başlar.
Serum MMA düzeyinin yükselmesi klinik bulgulardan önce olabilir. Kobalamin
tedavisinden birkaç hafta sonra MMA normal düzeylere gelir. Homosisteinin
plazmada birikimi kobalamin eksikliğinde olduğu gibi folat eksikliğinde de olabilir.
Plazma homosisteini öncelikle serumdaki serbest SH gruplarına bağlanır, serbest SH
grubundan ayrılmadığı veya kapasitesini aşmadığı sürece serumda yüksek
saptanamaz. Kobalamin eksikliğinde vakaların %95’inde, folat eksikliğinde ise
vakaların %75’inde serum homosistein ve MMA düzeyleri artar. Hastalarda
makrositik anemi ve nötrofillerde hipersegmentasyon bulguları gelişmeden önce
serum homosistein ve MMA seviyelerinin ölçümü erken tanı koyulması açısından
önemlidir (140). Serum homosistein düzeyi tedaviden haftalar veya aylar sonra
normale döner. Böbrek yetersizliği durumlarında bu metabolitler daha fazla birikir.
Plazma homosistein yüksekliği; nöral tüp defekti, serebral ve kardiovasküler
hastalıklar ve tartışmalı olmakla beraber kanser riskini artırır (3,21,22).
7. Yardımcı Testler
a. Schilling Testi; Kobalamin absorpsiyonunu gösteren standart bir testtir.
Normalde emilen B12 vitamini idrarla ya çok az miktarda atılır ya da hiç atılmaz.
Hastaya 0,5 μg Co57 ile işaretli CNCbl suda eritilir ve oral verilir, CNCbl’nin oral
alımını takip eden ikinci saatte 1000 μg CNCbl (radyoaktif olmayan) subkutan
yapılır. Parenteral uygulanan CNCbl’in ardından emilmiş radyoaktif kobalaminin
%10-30’nun 24 saatlik idrarla atılması gerekirken, pernisiyöz anemili çocuklarda
Co57 ile işaretli CNCbl’in emilimi olmayacağından idrarda <% 2 oranında Co57 ile
işaretli CNCbl saptanır. Malabsorpsiyonu olanlara bir hafta sonra test IF’ın beraber
verilmesiyle tekrarlanır, eksiklik IF yokluğuna bağlı ise malabsorbsiyonun düzeldiği
görülür. Ancak reseptör bozukluğu veya başka barsak sorunu olanlarda IF ilavesiyle
emilimde düzelme olmaz (3,125). Pernisiyöz anemili çocuklarda veya barsak
kaynaklı sorunlarda tedaviyle tüm hematolojik ve nörolojik belirtiler tam düzelse bile
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schilling testi bozuk kalır (125). Ancak bu test IF ekstrelerinin HIV enfeksiyonu
açısından risk taşıması nedeniyle günümüzde kullanılmamaktadır.
b.

Holotranskobalamin-II

Düzeyleri;

Holotranskobalamin

(kobalamin

bağlanmış TC-II) düzeyi B12 vitamini eksikliğinin erken bir göstergesi olabilir.
Çünkü holotranskobalamin-II’deki B12 vitamini hücreler tarafından öncelikle
kullanılır. Ancak eksiklik için spesifik değildir (3).
c.

Deoksiuridin

Supresiyon

Testi;

DNA

sentezinin

indirek

olarak

metilkobalamin gerektiren metabolik bir yolunu test eder. Hücresel folat ve
kobalamin eksikliği sonucu timidilat sentaz aktivitesinin azalması ilkesine dayanır ve
B12 vitamini eksikliğini göstermede duyarlı bir yöntemdir. Fakat bu test sadece
uzmanlaşmış laboratuarlarda yapılabilir ve optimal olarak kemik iliği aspirasyonu
gerektirir (141).
d. Test Dozu Tedavi Sonuçları: Tedavi sonrası biyokimyasal, hematolojik ve
nörolojik bulguların düzelmesidir. Bir ve/veya iki doz (100-1000 μg) CNCbl veya
OHCbl sonrası oluşan değişiklikler;
1. Serum demiri 24 saat içinde %50 oranında azalır.
2. 5-10. günlerde retikülosit düzeyi artar.
3. 2 hafta içinde trombositopeni düzelir.
4. Retikülositozu takiben, MCV 5 fl’den daha fazla düşer.
5. 2 hafta içinde nötropeni düzelir.
6. 2-4 hafta içinde anemi düzelir.
7. Nötrofillerdeki hipersegmentasyon 4 haftadan daha fazla devam edebilir
(3).
MMA ve cHcy düzeyi 2 hafta sonrasında düşmeye başlar, fakat 6 ay yüksek
kalabilir (3).
2.6. Kobalamin (B12 Vitamini) Tedavisi
Çocuklarda B12 vitamini eksikliğinin tedavi şekli çok iyi belirlenmemiştir.
Ağır anemisi olanlarda komplikasyonları önlemek için tedaviye düşük dozlarda
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başlanması önerilir. Genellikle ilk 1 hafta 100 μg/gün IM (intramuskuler), daha
sonraki hafta günaşırı 100 μg/gün, ardından 100 μg/gün haftada 3 gün, takiben 100
μg/gün haftada 1 gün, olmak üzere 1 ay süreyle verilerek depolar doldurulur. İhtiyaca
göre ayda 1000 μg idame verilir (3).
Tedavinin 5-10. günlerinde retikülosit artışının ve hematolojik ve
biyokimyasal bozuklukların düzeldiğinin gösterilmesi için tetkik yapılarak, tanının
doğrulanması önerilir (127).
Yetersiz B12 vitamini alımına bağlı eksiklik gelişen çocuklarda tedavi ile
depoların doldurulması sonrası beslenme şekli eksikliğin gelişmesini önleyecek
şekilde düzenlendiyse idame tedavisine gerek yoktur (127).
Malabsorbsiyona bağlı B12 vitamini eksikliğinde ise uzun süreli (neden
ortadan kaldırılamıyorsa ömür boyu) tedavi gereklidir. Bu hastalara ayda bir
subkutan (SC) yoldan 100 μg CNCbl önerilir. OHCbl, 3 ayda bir SC yoldan 1000 μg
veya 6-12 ayda bir 1-2 hafta süreyle 1000 μg şeklinde daha seyrek olarak verilebilir.
Fakat bu şekilde tedavi edilen az sayıda hastada TC II-Cbl kompleksine karşı antikor
gelişebilir (3). Ağız yolundan 3 ay süreyle hergün 2000 μg dozunda B12 vitamini
alınmasının ayda bir 1000 μg IM enjeksiyon kadar etkili olduğu bildirilmiştir (142).
Selektif B12 vitamini malabsorpsiyonu (IGS) olan çocukların idame
tedavisinde, iki haftada bir ağız yolundan 1000 μg B12 vitamini verilmesiyle serum
B12 vitamininin yeterli düzeylerde tutulması sağlanabilir (143).
B12 vitamini transport ve metabolizma defekti olan çocuklar, sıklıkla masif
dozlarda kobalamin ve ek tedavi formları gerektirir. TC II eksikliğinin tedavisinde
serum B12 vitamini düzeyleri 1000-10000 pg/ml gibi yüksek düzeylerde
tutulmalıdır. Bunun için ağız yolundan OHCbl veya CNCbl’nin haftada bir-iki defa
500-1000 μg dozlarında veya haftada bir 1000 μg parenteral verilmesi gerekir (127).
Tedavi ile kemik iliğinde megaloblastik hücrelerde düzelme 6 saat içinde
başlar ve 72 saatte tamamlanır. Tedavi başlandıktan 48 saat sonra hastalarda apati ve
kooperasyon bozukluğu düzelmeye başlar, nörolojik bulgular uzun sürmüşse bazı
sekeller kalabilir. Eritrosit transfüzyonu ağır semptomatik anemide gereklidir (21).
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2.6.1. Tedavi Komplikasyonları
1. Anemi ve B12 vitamini eksikliğinin hızlı düzeltilmesi kalp yetmezliğine
yol açabilir (3).
2. Hipokalemi; tedavi sırasında gelişebilen önemli bir komplikasyondur.
Hipokaleminin nedeni, hücre içine potasyum geçişinin artışı ile birlikte böbrekte
potasyum korunmasının gecikmesidir (3).
3. Vitamin B12 eksikliği olan kişilere folik asit verilmesi, B12 vitamini
eksikliğine bağlı gelişen hematolojik bulguları maskeleyebilir ve tanının gecikmesine
yol açarak nörolojik bulguların kötüleşmesine neden olabilir (11,144).
4. Bazı hastalarda, özellikle ağır eksikliği ve anemisi olan bebeklerde B12
vitamini tedavisinin 1-4. günlerinden itibaren eller, ayaklar, ağız, kafa ve dilde
belirgin olmak üzere koreo-atetoik istemsiz hareketler, fasikülasyonlar ve tremorlar
görülebilir (144-146). Tedavi sırasında istemsiz hareketlerin ortaya çıkmasına sebep
olan mekanizma tam olarak bilinmemektedir. Uzun bir eksiklik döneminden sonra
kobalaminin aniden vücuda girmesi ile folat ve kobalamin yolaklarının aktive olduğu
ve metabolik yolaklar arasında geçici bir dengesizlik olmasının sorumlu olabileceği
düşünülmektedir (144,147). Bu bozukluklar ağız yolundan klonazepam tedavisi ile
kısmen kontrol altına alınabilir. Genellikle 2-4 hafta içinde tamamen düzelir (144146).
2.7. Prognoz
Hastaların çoğunda tedaviyle hipotoni, letarji, iştahsızlık, diyare, çevreye
ilgisizlik gibi klinik bulgularda ve laboratuar bulgularında dramatik düzelme olur.
Tanı ve tedavide geç kalındığında nörolojik bozukluklar kalıcı olabilir. Uzun dönem
prognoz, eksikliğin ağırlığı ve süresiyle ilişkilidir (19,131,132,135).
Vak’aların

birçoğunda

myelinizasyon

tedaviden

12-13

ay

sonra

tamamlanmaktadır. Fakat kranial MR’da demyelinizasyon bulgularının 3 yıla kadar
devam edebildiği gösterilmiştir (5).
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2.8. Önlem
Yalnız anne sütü alan bebeklerde B12 vitamini de içeren multivitamin
preperatlarının verilmesi eksiklik gelişmesini önlemede genellikle yeterli olur. Bu
bebeklerin ek besinleri almaya zamanında başlamasının sağlanması da B12 vitamini
yönünden annelerine bağımlılıklarını azaltarak eksiklik gelişmesini önler (127).
Bebeklik döneminde B12 vitamini eksikliği gelişmesini önlemenin çok
önemli bir yolu da gebeler ve süt verme dönemindeki annelerde eksiklik gelişmesini
önlemektir. Bu amaçla, gebelerin diyetinin B12 vitaminini yeterli seviyede
sağlayacak şekilde düzenlenmesi, sosyoekonomik durumun kötü ve B12 vitamini
eksikliğinin sık olduğu bölgelerde, gebelere proflaktik olarak verilen demir preparatı
ile birlikte B12 vitamini verilmesi uygun olur. Bu şekilde bebeklerin hem intrauterin
dönemde, hemde hayatının ilk yıllarında B12 vitamini eksikliğine maruz kalması ve
kalıcı sorunların ortaya çıkması önlenmiş olur (127).
Adolesan dönemdeki hastalara artmış vitamin B12 ve demir ihtiyacını
karşılamak için, hayvansal gıdaların, özellikle kırmızı et tüketiminin önerilmesi
gerekmektedir.
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3. HASTALAR VE YÖNTEM
3.1 Hastaların Seçimi
T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Polikliniğine Ocak 2010-Mayıs
2013 tarihleri arasında vitamin B12 eksikliği tanısıyla takip ve tedavi edilen 0-18 yaş
grubu hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Çocuk hastanemize
başvuruda vitamin B12 eksikliği tespit edilen, Hematoloji polikliniğine konsülte
edilen ve takibe alınan hastalar, Nucleus Medikal Bilgi Sistemi® veri tabanından
süzülerek ayrıldı. Seçilen hastaların bilgilerine, Nucleus Medikal Bilgi Sistemi®
kayıtları kullanılarak ulaşıldı. Bu yöntemle 283 hasta belirlendi; bu hastalardan 8
hasta, tedavileri başlanmadığı ve takiplere gelmedikleri için çalışmaya dahil edilmedi
ve çalışmaya toplam 275 hasta alındı.
3.2.Çalışma Değişkenleri
Başvuru yaşı, cinsiyet, kırmızı et tüketim sıklığı, hastaneye başvurudaki
yakınmaları ve fizik inceleme bulguları, vücut ağırlığı ve boy persentilleri, eşlik eden
sistemik hastalıkları, nörolojik bulgu ve semptomları, sürekli kullanılan ek sistemik
ilaçlar, ailede anemisi olan bireyler, anne ve baba arasındaki akrabalık durumu,
infantların ek gıdalara başlama ayı, yine infantlarda gestasyon haftası ve doğum
ağırlığı, infantların annelerinin kırmızı et tüketim sıklığı, tüm hastalarda tam kan
sayımı, periferik yayma, serum vitamin B12, demir parametreleri, folik asit
seviyeleri, tam idrar tetkiki, tiroid fonksiyon testleri ve bazı hastalarda homosistein
düzeyi ve retikülosit yüzdesi, infantların annelerinde tam kan sayımı, vitamin B12,
folik asit seviyesi, demir parametreleri, CRP düzeyi, gastrik yakınmaları olan
hastalarda üre nefes testi, gaitada HP antijen testi, endoskopi bulguları, seçilmiş
hastalarda antiparietal antikor ve çölyak serolojisi, eşlik eden semptomları olan
hastalarda viral seroloji, sendromik hastalarda metabolik tarama tetkikleri, kemik
iliği aspirasyon bulguları, tüm hastalarda tedavi şekli, tedavi komplikasyonları,
tedaviye uyum ve sonradan eklenilen ilaçlar hasta takip formuna kaydedildi. Tedavi
etkinliğinin değerlendirilmesi için bazı hastalarda tedavi başlandıktan sonraki üçüncü

43

ayda kontrol amaçlı tam kan sayımı ve vitamin B12 düzeyleri tekrar bakıldı ve tedavi
öncesi değerleriyle karşılaştırıldı.
Hastaların tanı yaşları yenidoğan, infant, 13-24 ay arası oyun çocukları ve iki
yaş üstü çocuklar olarak gruplandırıldı.
Başvurudaki yakınmaları ve fizik muayene bulguları, eşlik eden hastalıkları,
beslenme öyküleri belirlendi. Nutrisyonel eksiklik değerlendirilirken; kırmızı et
tüketim sıklığı haftada bir öğün ya da daha sık tüketen grup yeterli, diğerleri
nutrisyonel eksiklik olarak kabul edildi. Çölyak hastalığı, HP enfeksiyonu, kistik
fibrozis (KF) eşlik eden hastalar emilim bozukluğu olanlar olarak kabul edildi.
Hastaların vücut ağırlığı, boy persentilleri ve ek olarak infantlarda baş çevresi
persentilleri (p) kaydedildi.
Serum vitamin B12’nin normal aralığı 200-800 pg/mL olarak kabul edildi
(3,21). Tam kan sayımı değerleri ve serum folik asit, ferritin ve homosistein
düzeylerinin normal aralığı her yaş grubuna uygun olarak bakıldı (21,148).
Hemoglobin (Hgb) ve hematokrit (Htc) düzeylerinin yaşa göre normal
değerinin 2 standart deviasyonun altındaki değerleri anemi kabul edildi (21).
Serum ferritin ve folik asit düzeyleri yaşa göre normal aralıkların altındaki
değerler demir ve folik asit eksikliği olarak tanımlandı (21).
Serum vitamin B12 seviyeleri (pg/mL) 100 ve altı Grup I, 101-150 Grup II,
151-200 Grup III olarak üç gruba ayrıldı ve grupların tanı yaşı, kan sayımı ve
homosistein, ferritin, folik asit değerleri karşılaştırıldı.
Hemoglobin, beyaz küre (BK) ve trombosit değerlerinden, herhangi ikisinin
düşüklüğü bisitopeni, üçünün düşüklüğü pansitopeni olarak tanımlandı.
Periferik yaymada nötrofillerde hipersegmentasyon, 100 nötrofil içinde
nukleus lobulasyonu 6 segmentli en az 1 veya 5 segmentli en az 5 nötrofil bulunması
olarak tanımlandı. Demir eksikliği anemisi bulguları ise hipokromi, mikrositoz,
anizositoz, polikromazi olarak tanımlandı (3,21).
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Epigastrik ağrı, bulantı, midede yanma, ağza acı su gelme gibi üst
gastrointestinal semptomları olan hastalarda Helicobacter pylori (HP) enfeksiyonu
taraması invazif ve/veya non invazif testler kullanılarak yapıldı.
Vitamin B12 tedavisi hastaların yaşına göre vitamin B12 dozu ayarlandıktan
sonra standart bir protokole göre 1 hafta boyunca hergün, sonra haftada bir 4 doz ve
en son ayda bir 3 doz intramuskuler (IM) olarak verildi (3). Demir eksikliği olan
hastalara ferroz sülfat 4mg/kg/gün’den oral; HP pozitif olanlara da üçlü eradikasyon
tedavisi olarak amoksisilin, klaritromisin ve lansoprozol yine oral ek olarak verildi.
Tedavi öncesi ve tedaviden 3 ay sonraki kan sayımı değerleri ve serum vitamin B12
seviyeleri karşılaştırıldı.
3.3. Yöntem
B12 vitamini, folik asit, ferritin elektrokemilüminesans immunoassay
(ECLIA) yöntem ile ADVIA Centaur XP marka cihazda çalışıldı. Serum demiri ve
LDH kolorimetrik yöntemle Unicel DXC 800 Beckman Coulter marka cihazda
çalışıldı. Tam kan sayımı, otomatik kan sayımı cihazında ABX Pentra DF 120 marka
cihazda çalışıldı. Homosistein, elektrokemilüminesans immunoassay (ECLIA)
yöntem ile Immulite 2000 XP marka hormon analiz cihazında çalışıldı. Laboratuarda
kullanılan bu cihazlara göre normal serum düzeyleri belirlendi.Vitamin B12 200-800
pg/ml arasında normal kabul edilirken; tam kan sayımı değerleri ve serum folik asit,
serum ferritin ve homosistein düzeylerinin normal aralığı her yaş grubuna uygun
olarak bakıldı (21,148).
C14 üre nefes testi yapılacak hastalarda, son 1 ay icerisinde proton pompa
inhibitörleri, bizmut içeren bileşikler ve antibiyotiklerin, son 1 hafta icerisinde H2
reseptör antagonistlerinin ve son 24 saat içerisinde antiasitlerin kullanılmamış olması
şartı arandı. Her hastaya, en az 4 saatlik açlıktan sonra 37 kBq (1μCi) 14C-ure-sitrik
asit kompozisyonu olan kapsulden (Helicap, Noster System AB Stockholm, Sweden)
25 ml su ile birlikte verildi. Heliprobe metodu ile nefes örnekleri toplandı. Bu
metoda göre kapsul alındıktan 10 dakika sonra hastanın nefesi özel kuru kartuş
sistemine (Heliprobe BreathCard, Noster System AB Stockholm, Sweden)
toplanmaya başlandı.
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Hastalardan kartuşun indikatörü portakal renginden sarıya dönünceye kadar
kartuşa nefeslerini vermeleri istendi. Nefes kartuşu özel Geiger-Muller sayacına
(Heliprobe-analyser, Noster System AB Stockholm, Sweden) yerleştirildi ve 250
saniye süreyle aktivite sayıldı. Sonuçlar ‘’counts per minute’’ (CPM) olarak
derecelendirildi.
Grade 0: infekte değil, negatif, CPM<25
Grade 1: supheli, CPM:25-50
Grade 2: infekte, pozitif, CPM>50 olarak değerlendirildi.
Test sonucu Grade 2 olan hastalar Helicobacter pylori ile enfekte olarak kabul
edildi.
3.4. İstatistiksel Yöntem
Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS for Windows
15.0 paket programında yapılmıştır. Değerlendirmelerde kategorik verilerin
karşılaştırmalarında Khi-Kare testi ve Fisher-Exact testi, nicel veriler için
karşılaştırmalarda; normal dağılan veriler için iki grup arasındaki karşılaştırmalarda
Student’s t testi, normal dağılmayanlar için Mann-Whitney U testi, ikiden çok grup
karşılaştırmalarında ise normal dağılan verilerde Tek yönlü Varyans Analizi ve
Bonferroni testi, dağılmayanlar için ise Kruskall-Wallis Varyans Analizi
kullanılmıştır. Nicel değişkenler arası ilişkiler Pearson Korelasyon analizi ile
incelenmiştir.
Tanımlayıcı değer olarak nicel verilerde aritmetik ortalama±standart sapma,
nitel verilerde ise frekans ve yüzdelikler kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık sınırı
0,05 olarak kabul edilmiştir.
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4. BULGULAR
4.1. Hastalar
Ocak 2010-Mayıs 2013 tarihleri arasında son 3 yılda herhangi bir nedenle
çocuk hematoloji bölümüne başvuran hastalardan 283’ünde vitamin B12 eksikliği
tespit edildi. Bu ikiyüz seksen üç hastadan sekizi takiplere gelmediği için çalışmaya
dahil edilmedi.
4.1.1. Hastaların Genel Demografik Özellikleri
275 hastanın yaş ortalaması 7 yaştı (20 gün-17,5 yıl). Bu hastaların 120’si
(%43,6) kız, 155’i (%56,4) erkekti. Yaş gruplarına göre bakıldığında kız ve erkek
oranları arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Hastaların cinsiyet dağılımı Şekil
8’de gösterilmiştir.

hastaların cinsiyet dağılımı

kız %43,6
erkek %56,4

Şekil 8. Hastaların cinsiyet dağılımı
Kızların yaş ortalaması 8 yıl iken, erkeklerin yaş ortalaması 6 yıl idi. Kızların
yaşı erkeklere göre anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0,01). Sonuçlar Tablo 3’de
verilmiştir.
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Tablo 3. Kız ve Erkeklerin Yaş Grupları Arasındaki Dağılım Yüzdesi ve Cinsiyete
Göre Yaş Ortalamasının Karşılaştırılması
Kız

Erkek
%

n

%

P

n

Yaş Grubu
Yenidoğan

1

0,8

4

2,6

İnfant

36

30,0

59

38,1

>2 yas

72

60,0

74

47,7

13-24 ay

11

9,2

18

11,6

Yaş medyan (ay)
(min.-max.)

111,50 (1-208) ay

20,0 (0-210) ay

>0,05

<0,01

N: olgu sayısı min. : minimum max. : maximum

Yaş gruplarının vitamin B12 eksikliği sıklığına ve sayılarına bakıldığında
toplamda yenidoğanların sayısı beşti (%1,8), İnfantlar doksan beş (%34,5), 13-24 ay
arası oyun çocukları yirmi dokuz (%10,5), ve 2 yaş üzerindeki çocuklar (okul öncesi
grupta olanlar, okul çağında olanlar ve adölesanlar) sayı ve sıklık olarak yüz kırk altı
(%53,1) olarak hesaplandılar. Yaş gruplarının ayrı ayrı vitamin B12 ortalamalarına
bakıldığında, tanı yaşı arttıkça serum vitamin B12 seviyesinin arttığı görüldü. Ancak
istatiksel açıdan anlamlı bir fark izlenmedi (p: 0,072). Yaş grubu ve vitamin B12
ortalamaları arasındaki ilişki Tablo 4’de verilmiştir.
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Tablo 4. Yaş Grupları ve Serum Vitamin B12 seviyesi ortalamaları arasındaki ilişki
Vitamin B12 (pg/mL)
N

P
Ort. ±SD

Yaş Grubu
Yenidoğan

5

152,60±45,32

İnfant

95

152,62±38,33

>2 yaş

146

163,94±30,52

13-24 ay

29

163,52±31,04

N:Olgu sayısı

Ort. : Ortalama

=0,072

SD: Standart deviasyon

Hastaların başvuruda vücut persentillerinin dağılımına bakıldığında; boy
persentillerinde hastaların %17,1’inin 10 p ve altında olduğu, %13’ünün ise 90 p ve
üstünde olduğu görüldü. Kilo persentilleri değerlendirildiğinde hastaların %21,1’inin
10 p ve altında; %9,5’inin de 90 p ve üstünde olduğu görüldü. Hastaların vücut
persentilleri ve serum vitamin B12 seviyeleri arasında ilişkiye bakıldığında özellikle
infantlarda kilo ve boy ölçümleri 10-90 p arasında olanların serum vitamin B12
seviyelerinin daha yüksek olduğu görüldü, ancak istatiksel açıdan anlamlı bir fark
gözlenmedi (p: 0,055).
Baş çevresi persentilleri ise sadece infantlarda değerlendirildi. İnfantların
%8,4’ünde baş çevresi 10 p ve altında, %4,2’sinde 90 p ve üstü olarak ölçülürken,
%30,5’inde baş çevresi ölçümü not edilmemişti.
İnfantların % 53’ünün sadece anne sütüyle beslendiği tespit edildi. İnfantlarda
ek gıdalara başlama zamanı değerlendirildiğinde %35’inin 6 ay ve altında, %9’unun
ise 6ay sonrasında ek gıda alımına başladığı görüldü. %56’sı ise henüz ek gıdaya
başlamamışlardı. Normalde ek gıdalara başlama zamanının 6 ay olduğu dikkate
alınırsa hastaların ek gıdalara başlama zamanının geciktiği saptandı.
İnfantlarda doğum ağırlığı ve gestasyon haftası bilgileri kaydedildi. Bu
grubun %8’inde doğum ağırlığı 2500 g altı, %91’inde 2500-4000 g (ARALIK)
arasında, %1’inde ise 4000 g üstüydü. İnfantların %86’sı zamanında doğmuşken;
%14’ü 37 hafta altında, erken doğmuştu. Gestasyon haftası ve doğum ağırlığı ile
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serum vitamin B12 seviyeleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark
saptanmadı.
4.2. Serum Vitamin B12 Seviyesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Serum vitamin B12 seviyesinin yaş, cinsiyet, beslenme durumu, kırmızı et
tüketim sıklığı, sistemik hastalık, eşlik eden nörolojik bulgu/yakınmalar, ailede
anemi olup olmaması, tanı anındaki patolojik fizik muayene bulgusu, başvuru
şikayeti, anne baba arasında akrabalık olup olmaması ve ek ilaç kullanımı ile ilişkisi
incelendi.
Yaş ile serum vitamin B12 seviyesi arasında ilişkiye bakıldığında özellikle
infantlarda diğer gruplara göre ortalamanın düşük olduğu izlendi ancak istatiksel
açıdan anlamlı bir fark saptanmadı. Yaş ile serum vitamin B12 seviyesi arasında
istatiksel açıdan anlamlı bir korelasyon saptanmadı. Hastaların kırmızı et tüketim
sıklığı; yılda bir veya daha az, ayda bir, haftada bir ya da daha sık öğün tüketenler
olarak gruplandırıldı. Kırmızı et tüketim sıklığı bilinen 175 hastanın 135’i (%77,1)
yılda bir veya birden az kırmızı et tüketirken, 31’i (%17,7) ayda bir öğün, 9’u (%5,1)
haftada bir ve daha fazla öğün kırmızı et tüketiyordu. Serum Vitamin B12 seviyesi
ortalaması kırmızı et tüketimi haftada bir veya birden fazla olan grupta 163,78±20,63
pg/mL iken, yılda bir veya birden az olan grupta 163,51±30,294 pg/mL olarak
hesaplandı. Kırmızı et tüketimi ve Vitamin B12 düzeyleri arasında istatiksel açıdan
anlamlı bir farklılık saptanmadı. Beslenme durumuna göre bakıldığında ise sadece
anne sütü alanların serum vitamin B12 seviyesi diğer gruplara göre daha düşük
olarak bulunmasına karşılık istatiksel açıdan bir fark görülmedi. Beslenme durumu
ve serum vitamin B12 ortalama seviyesi arasındaki ilişki Tablo 5’de gösterilmiştir.
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Tablo 5. Beslenme Durumu ve Serum Vitamin B12 Ortalama Seviyesi Arasındaki
İlişki
Vitamin B12 (pg/mL)
N

P
Ort. ±SD

Beslenme Durumu
Kırmızı Et tüketimi
>1 hf

3

181,67±14,50

Haftada 1

6

154,83±17,58

Ayda 1

31

165,45±34,44

Yılda 1

135

163,51±30,29

Anne sütü

53

150,49±38,66

Anne sütü+ek gida

47

155,02±38,49

>0,05

N:Olgu sayısı Ort. : Ortalama SD: Standart deviasyon

Ailede anemi öyküsü sorgulandığında 275 hastanın 190’ının (%69) ailesinde
anemisi olan bireyler yoktu.
Çalışmamızda 275 hastadan 37’sinde (%13,4) başvuru anında daha önceden
eşlik eden bir sistemik hastalık mevcuttu. Bu hastalardan 10’u epilepsi nedeni ile, 1
tanesi Fragyl X sendromu ve epilepsi tanısıyla, 3 hasta astım tanısıyla, 2 hasta
konjenital kalp hastalığı nedeni ile, 2 hasta bruselloz tanısıyla, 2 hasta infantın geçici
hipogammaglobulinemisi, 2 hasta alfa talassemi trait, 2 hasta konjenital hipotiroidi, 2
hasta tip 1 diabetes mellitus hashimoto tiroiditi, 3 hasta hashimoto tiroiditi nedeni ile
takip edilmekteydi. Ayrıca romatizmal kalp hastalığı, gastrointestinal sistem
tüberkülozu, nörofibromatozis tip 1, lenfoblastik lenfoma, bronşiektazi, selektif IgA
eksikliği, ailevi akdeniz ateşi hastalığı tanısı ile takip edilen birer hasta
bulunmaktaydı. 74 hastanın da (%26,9) başvuru anında eşlik eden nörolojik bulgu
ve/veya yakınması mevcuttu. 69 hastanın (%25,1) başvuru anında herhangi bir
şikayeti yokken; 114 hastada (%41,5) başvuru esnasındaki fizik incelemeleri
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esnasında saptanan çeşitli patolojik bulgular tespit edildi. 50 hastada (%18,1)
solukluk tespit edilirken, infant grubunda 10 hastada uzamış sarılık tespit edildi. 10
hastada üfürüm, 4 hastada alopesi areata, 5 hastada hipotoni, 2 hastada hemiparezi,
yine 2 hastada kas güçsüzlüğü ve bir hastada ise ataxi tespit edildi. Tüm bahsedilen
bu değişkenlerden patolojik fizik inceleme bulgusu dışındaki değişkinlerle serum
vitamin B12 seviyesi arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilmedi.
275 hastanın vitamin B12 eksikliği tespit edilmeden önce başlanan ve sürekli
kullandıkları sistemik ilaçları kaydedildi. 153 hastanın (%55,6) herhangi bir ilaç
kullanımı yoktu. 12 hasta (%4,4) anti epileptik, anti depresan, anti psikotikler dahil
olmak üzere nörolojik ilaçlar kullanmaktaydılar. Hastaların 5’i (%1,8) anti-gastrit
ilaçlar kullanırken; hastalardan 2’si sistemik steroid, bir diğer 2 kişisi ise anti
tüberküloz ilaçlar kullanıyorlardı. Kalan 101 hastanın ise, özellikle infantlarda D
vitamini kullanımı, diğer çok az bir kısmında ise
levotiroksin kullanımı

inhale steroid kullanımı ve

mevcuttu. Nörolojik ilaç kullanan grubun B12 düzey

ortalaması 150,42±36,24 pg/mL iken; herhangi bir ilaç kullanmayanların ki ise
162,57±32,75 pg/mL olarak hesaplandı. Hastaların serum vitamin B12 seviyesi ile
ilaç kullanımı arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark izlenmedi.
275 hastanın anne babası arasındaki akrabalık öyküsü sorgulandı. 249
hastanın (%90,5) ebeveynlerinde akrabalık öyküsü yoktu. 26 hastanın (%9,4) anne ve
babasında akrabalık öyküsü vardı. Anne ve baba arasında akrabalık olan hastaların
sadece 3’ünde vitamin B12 metabolizması ile ilgili kalıtsal bir bozukluk saptanırken,
diğerlerinde etyolojide beslenme yetersizliği ön plandaydı.

Ebeveynler arasında

akrabalığı olan infantlarda serum vitamin B12 seviyesi, diğer infantlara göre daha
düşük saptandı, bu fark istatiksel açıdan anlamlı idi (p<0,05). İnfant dışı gruplarda
ise istatiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilmedi.
4.2.1. İnfantlar ile 13-24 ay arasındaki Oyun çocukları ve Annelerinin
Laboratuar Değişkenlerinin İncelenmesi
275 hastanın 100’ünü infantlar oluşturuyordu. İnfantların serum vitamin B12
seviyesi ortalaması 152,97±38,48 pg/mL idi. İnfantların yaş ortalaması 5.0±3,48 aydı
(0-12 ay).
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Bunların 86’sının (%86) anne serum vitamin B12 seviyesine bakılabildi. 86
annenin 19’unun (%22) serum vitamin B12 seviyesi <200 pg/ml, 18’inin (%20,9)
serum vitamin B12 seviyesi 201-250 pg/mL arasında iken; 49 annenin (%56,9)
serum vitamin B12 seviyesi normaldi. Düzeyi bilinen 86 annenin vitamin B12
ortalaması 262,59±92,74 (56-528) pg/mL idi. 79 annenin ek olarak hgb değeri de
değerlendirildi. 79 annenin 24’ünde (%30,3) anemi saptandı (Hgb <11,5 g/dL anemi
kabul edildi).
Ek olarak 82 annenin 25’inde (%30,4) ferritin düşüklüğü, 6’ sında (%7,3) ise
folik asit düşüklüğü mevcuttu. Annelerin kırmızı et tüketim sıklığı; yılda 1 veya daha
az tüketen, ayda bir, haftada bir ya da daha sık öğün tüketenler olarak gruplandırıldı.
86 annenin 80’inde beslenme öyküsü sorgulanabilmişti. 74’ünün (%92,5) kırmızı et
tüketimi yılda bir veya daha azdı. 5’i ayda bir öğün et tüketirken, 1’i haftada bir ya
da daha sık et tüketmekteydi. Annelerin kırmızı et tüketim sıklığı ile infantların
vitamin B12 ortalaması arasında anlamlı fark saptanmadı.
Annelerin serum vitamin B12 seviyesi ile infantların serum vitamin B12
seviyesi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Anne serum vitamin B12 seviyesi ve
infantların serum vitamin B12 seviyesi arasında istatiksel açıdan anlamlı bir
korelasyon saptanmadı. Annelerin serum Vitamin B12 seviyesi ve kırmızı et tüketimi
ile çocuklarının serum vitamin B12 seviyesi arasındaki ilişki Tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6. Annelerin Serum Vitamin B12 Seviyesi ve Kırmızı Et Tüketimi ile
Çocuklarının Serum Vitamin B12 Seviyesi Arasındaki İlişki
Vitamin B12 Düzeyi Grupları (pg/mL)
<=100

101-150

151-200

P

N

%

N

%

N

%

1

9,1

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3

5,4

1

9,1

5

26,3

9

16,1

3

27,3

3

15,8

12

21,4

6

54,5

11

57,9

32

57,1

Yılda 1

9

12,2

17

23,0

48

64,9

Ayda 1

0

0,0

1

20,0

4

80,0

Diğer

0

0,0

1

20,0

0

0,0

Anne vitamin B12
(pg/mL)
<100
101-150
151-200
201-250
Normal

>0,05

Anne kırmızı et tüketimi
>0,05

N:olgu sayısı

Annelerin hemoglobin değeri ve çocuklarının serum vitamin B12 seviyeleri
arasındaki ilişkiye bakıldığında, hgb değeri normal olan (hgb >11,5g/dL) annelerin
çocuklarının vitamin B12 ortalaması diğerlerine göre istatiksel olarak da anlamlı bir
şekilde daha düşük bulundu (p<0,05). Hemoglobin değeri düşük olan annelerin
çocuklarının serum vitamin B12 seviyesi; diğerlerine göre daha yüksekti (p<0,05).
Hgb değeri normal olan annelerin çocuklarının vitamin B12 ortalaması 150,81±40,48
pg/mL iken, hgb değeri düşük olan annelerin çocuklarında bakılan serum vitamin
B12 seviyesi 163,58±26,85 pg/mL idi. Annelerin ferritin değeri ve çocuklarının
serum vitamin B12 seviyeleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.
13-24 ay arası 29 oyun çocuğunun 16’sının annesinde serum vitamin B12
seviyesi bakılabildi. Bu 16 anneden 7’sinin (%36,8) serum vitamin B12 seviyesi
<200pg/mL altında idi. Aynı zamanda annelerde hemoglobin, kırmızı et tüketimi,
folik asit ve ferritin değerlerine de bakıldı. Bu değerlerle 13-24 ay arası oyun
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çocuklarının serum vitamin B12 seviyesi arasında istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki
saptanmadı.
4.3. Hastaların Başvuru Yakınmaları ve Fizik İnceleme Bulguları ile
Serum Vitamin B12 seviyeleri arasındaki İlişki
275 hastanın 204’ünde (%74,9) başvuru şikayeti mevcuttu. En sık görülen
başvuru şikayetleri halsizlik yorgunluk, solukluk, mide yakınmaları, büyüme gelişme
geriliği, ekstremitelerde uyuşma, unutkanlık, kilo alamama, kusma, ishal, nöbet
geçirme, katılma nöbeti, baş dönmesi, bayılma, baş ağrısı, karın ağrısı, oturamamabaşını tutamama, ateş olarak gözlemlendi.
Yaş gruplarına göre hastaların en sık görülen başvuru şikayetlerine
bakıldığında, infantlarda kilo alamama, büyüme gelişme geriliği, başını tutamama,
sarılık, ağlarken morarma yakınmaları ilk sıralarda yer alırken, 2 yaş üstü hastalarda
halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, solukluk, mide yakınmaları, ekstremitelerde
uyuşma, unutkanlık ön plandaydı.
Başvuru yakınmalarının olması ve serum vitamin B12 seviyesi arasında
istatiksel açıdan anlamı bir ilişki saptanmadı.
275 hastadan 161’inde (%58,5) tanı anında herhangi bir patolojik fizik
muayene bulgusu saptanmadı. Kalan 114 hastada (%41,5) ise en sık gözlenen
patolojik fizik muayene bulguları; cilt ve mukozalarda solukluk, özellikle infantlarda
en sık bulgu olarak karşımıza çıkan sarılık, hipotoni, büyüme ve gelişme geriliği
olarak kaydedildi. Diğer rastlanan patolojik bulgular ise apati-irritabilite, oral aft,
hepatosplenomegali, fonksiyonel üfürüm, ekimoz, peteşi, cillte hiperpigmentasyon,
ataksi, kısmi kellik, ödem, lenf bezinde büyüme, vücudun bir yarısında görülen inme
(bir hastada) olarak tespit edildi. Patolojik fizik inceleme bulguları olan hastaların
serum vitamin B12 seviyeleri istatiksel olarak da anlamlı olacak şekilde, diğerlerine
göre daha düşük saptandı (p<0,05).
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4.4. Hastaların Başvuru Esnasındaki Nörolojik Bulgu ve Yakınmaları ile
Hastaların ek Sistemik Hastalıkları ve serum Vitamin B12 seviyeleri arasındaki
İlişki
Başvuru

esnasında

275

hastadan

74

bulgu/yakınmalar varken; 201 hastada (%73,1)

hastada

(%26,9)

nörolojik

ise tam tersi bir durum söz

konusuydu.
Nörolojik bulgu ve yakınmalarda en sık ekstremitelerde (kol ve bacaklarda
genellikle tek taraflı) uyuşma, karıncalanma ve baş ağrısı ön plandayken (30 hasta),
özellikle infantlarda katılma nöbeti (16 hasta), yürüyememe ve hipotoni (10 hasta)
daha sık görülmekteydi. Bir hastada vücut sağ yarısında inme mevcutken, bir hastada
ataksi, bir hastada da vertigo mevcuttu. 275 hastadan 12 hastada (%4,3) nöbet
geçirme öyküsü mevcuttu. 3 hastada ise mental motor retardasyonla beraber epilepsi
öyküsü mevcuttu.
Totalde 275 hastanın 37’sinde (%13,4) vitamin B12 eksikliği dışında ek
olarak önceden tanı konulan bir sistemik hastalık mevcuttu. Bu hastalıklar içinde bir
hastada dermatomiyozit, 2 hastada tip 1 diabetes mellitus hastalığı, 3 hastada
hashimoto tiroiditi mevcuttu. Ek olarak bazı hastalarda astım, mental motor
retardasyon, epilepsi, infantın geçici hipogammaglobulinemisi varken, bir hastada da
sistemik lupus eritematozus mevcuttu. Bahsedilen bu değişkinlerle serum vitamin
B12 seviyesi arasında istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmadı.
4.5. Hastaların Başvuru Esnasındaki Kullandıkları Ek ilaçlar ve Serum
Vitamin B12 seviyesi ile İlişkileri
Hastaların Vitamin B12 eksikliği tanısı aldıkları anda, daha önceden başka
nedenlerle başlanmış sistemik ilaç kullanımı da kaydedildi. 275 hastadan 12’si
(%4,4) anti epileptik (fenitoin, valproik asit, fenobarbital, karbamazepin,
okskarbazepin), anti psikotik (risperdal) ve anti depresan (serotonin geri alım
inhibitörleri) gibi nörolojik ilaçlar kullanmaktaydı. 5 hasta (%1,8) mide yakınmaları
nedeniyle histamin 2 reseptör blokorlerini kullanmaktaydı. 2 hasta anti tüberküloz, 2
hasta da sistemik steroid kullanmaktaydı. Kalan 101 hastanın (%36,7) ise, özellikle
infantların D vitamini kullanımı, diğer çok az bir kısmının ise

inhale steroid
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kullanımı ve levotiroksin kullanımı mevcuttu. 153 hastanın (%55,6) ise herhangi bir
sistemik ilaç kullanımı yoktu. Hastaların sistemik ilaç kullanma öyküsü ve serum
vitamin B12 seviyeleri arasında anlamlı bir istatiksel ilişki saptanmadı.
4.6. Ailelerinde anemisi olan bireyler ve Serum Vitamin B12 seviyesi ile
İlişkileri
275 hastanın 190’ında (%69,1) ailede anemi öyküsü yoktu. 56 hastanın
(%20,4) annesinde, 5 hastanın (%1,8)

anne ve babasında, 7 hastanın (%2,5)

akrabalarında, 2 hastanın (%0,7) babasında anemi öyküsü vardı. 15 hastanın
öyküsünde ailede anemi olup olmadığı kaydedilmemişti. Ailede anemi öyküsü
olması ve serum vitamin B12 seviyesi arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark
bulunmadı.
4.7. Hastaların Laboratuvar Verileri
275 hastanın vitamin B12 ortalaması 159,78±33,98 pg/mL, hgb ortalaması
11,47±2,27 g/dL, MCV ortalaması 81,51±10,37 fL, homosistein ortalaması
18,23±22,27 μmol /L, folik asit ortalaması 12,3±6,48 ng/mL idi. Ferritin düzeyi
64,86±106,88 ng/mL olarak ölçüldü.
Totalde 88 hastada (%32) ferritin düşüklüğü tespit edildi. 9 Hastada (%3,3)
ise Vitamin B12 eksikliğine ek olarak folik asit düşüklüğü saptandı. Hastaların
laboratuar verileri Tablo 7’de verilmiştir.
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Tablo 7. Hastaların ortalama laboratuar verileri
Ortalama±SD

Min.-Max.

159,78±33,98

40-200

İnfantların Annelerinde vitamin B12
(pg/mL)

262,59±92,74

56-528

Hemoglobin (g/dL)

11,47±2,27

5-17

MCV (fL)

81,51±10,37

44-103

18,23±22,27

4-189

Ferritin (ng/mL)

64,87±106,88

0,2-880

Folik asit (ng/mL)

12,92±7,53

2,2-30

687,30±545,18

1-2500

Vitamin B12
(pg/mL)

Homosistein
(μmol /L)

Kontrol Vitamin B12
(pg/mL)
SD:standart deviasyon min. : minimum max. : maximum

4.8. Hastaların Hematolojik Bulguları
Tam kan sayımında hastaların %38,5’inde anemi, %8,7’sinde nötropeni,
%4,4’ünde bisitopeni, %2,9’unda trombositopeni, %0,7’sinde pansitopeni ve
%2,5’inde makrositoz tespit edildi.
Hastaların kan sayımı bulgularının dağılımı Tablo 8 ve Şekil 9’da
verilmiştir.
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Tablo 8. Hastaların Kan Sayımı Bulgularının Dağılımı
Tanı anındaki değerler

N

%

Normal

169

61,5

Anemik

106

38,5

Normal

253

92,0

Lökopenik

22

8,0

267

97,1

8

2,9

Normal

215

78,2

Düşük

53

19,3

Yüksek

7

2,5

Normal

251

91,3

Nötropenik

24

8,7

Bisitopeni

12

4,4

Pansitopeni

2

0,7

Diğer

261

94,9

Toplam hasta sayısı

275

Hemoglobin

Beyaz küre

Trombosit
Normal
Trombositopenik
MCV

Nötrofil

Bisitopeni/pansitopeni

N: Olgu Sayısı
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Kan Sayımı Bulguları %
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Şekil 9. Kan sayımı bulgularının dağılımı
Anemisi olan ve olmayan hastaların vitamin B12 ortalamaları arasında
anlamlı fark saptanmadı. Nötropenisi ve trombositopenisi olan hastaların vitamin
B12 ortalamaları olmayanlara göre anlamlı derecede düşük saptandı (p<0,001) ve
(p<0,001).
MCV yüksek olan hastaların vitamin B12 ortalamaları, MCV düşük veya
normal olanlara göre anlamlı derecede düşük saptandı (p<0,01). MCV değeri ve
serum vitamin B12 seviyesi arasında istatiksel açıdan anlamlı negatif yönde bir
korelasyon izlendi (p<0,01 r: -0,179). MCV değeri arttıkça vitamin B12 düzeyi
azalmaktaydı.
Bisitopenisi olan hastalarla pansitopenisi olan hastaların vitamin B12
ortalamalarına bakıldığında her iki grupta da istatistiksel açıdan

anlamlı olarak

serum vitamin B12 seviyesi diğerlerine göre daha düşük saptandı (p<0,01).
Pansitopenisi olan hastalarda ise bisitopenisi olan hastalara göre serum vitamin B12
seviyesi daha düşük saptandı (p<0,01). Kan sayımı bulguları ve serum vitamin B12
seviyesi ortalamaları arasındaki ilişki Tablo 9’da gösterilmiştir.
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Tablo 9. Kan Sayımı Bulguları ve Serum Vitamin B12 Ortalama Düzeyi Arasındaki
İlişki
Yok

Var

Kan Sayımı Bulguları

Vitamin B12
Ortalama Düzeyi
(pg/mL) Ort.±SD

Vitamin B12
Ortalama Düzeyi
(pg/mL) Ort.±SD

P

Anemi

158,50±33,67

161,81±34,54

>0,05

Lökopeni

159,64±33,89

161,41±35,79

>0,05

Trombositopeni

161,18±32,33

113,00±54,09

<0,001

Nötropeni

162,32±31,41

133,17±47,18

<0,001

Bisitopeni/pansitopeni

161,33±32,42

130,86±48,66

<0,001

Ort. : Ortalama SD: standart deviasyon

Periferik yaymada; Hastaların %3,3’ünde nötrofillerde hipersegmentasyon;
%18,5’inde mikrositoz, hipokromi, anizositoz gibi demir eksikliği bulguları saptandı.
%1,8 hastada hem demir eksikliği hem de hipersegmentasyon bulguları mevcuttu.
Hastaların %74,9’unda herhangi bir anormal bulgu saptanmazken, %1,5 hastada ise
periferik yayma değerlendirilmesi yapılmamıştı. Bir hastada ise periferik yaymada
blastlar izlendi. Periferik yayma bulguları ile serum vitamin B12 seviyeleri arasında
istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Periferik yayma bulguları Tablo 10’da verilmiştir.
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Tablo 10. Periferik Yayma Bulguları
Periferik Yayma Bulguları

N

%

Anormal bulgu yok

206

74,9

Hipersegmentasyon

9

3,3

Hipokrom mikrositer eritrositler

50

18,5

Hipersegmentasyon +hipokrom mikrositer
eritrositler

5

1,8

1

0,4

Blast
N: Olgu Sayısı

275 hastanın 13’ünde (%4,8) kemik iliği yapıldı ve kemik iliği yapılmış olan
hastaların 3’ünde (%23,7) kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler tespit edildi.
Bir hastada vitamin B12 eksikliği tedavisi sonrası pansitopenide beklenen iyileşme
gözlenmediği için yapılan kemik iliği aspirasyonunda blast gözlendi. Hastaya akut
lenfoblastik lösemi tanısıyla tedavi başlandı.
4.9. Vitamin B12 Eksikliğine Eşlik Eden Demir Eksikliği Olan Hastalar
Hastaların 88’inde (%32) vitamin B12 eksikliğine demir eksikliği eşlik
ediyordu. Bu hastaların 40 tanesi kız, 48 tanesi ise erkekti. Demir eksikliği olan
hastaların 37’si (%42) 0-2 yaş, 51’i (%57,9) ise 2 yaş üstü grupta yer almaktaydılar.
Demir eksikliği olanların yaş ortalaması 95,73±84,13 ay, olmayanların yaş
ortalaması 77,88±77,3 ay olarak bulundu. Demir eksikliği olanların yaş ortalaması,
olmayanlara göre daha yüksekti, bu fark istatiksel olarak da anlamlı saptandı
(p<0,05).
Demir eksikliği olan hastaların hgb ortalamaları, demir eksikliği olmayanlara
göre tedavi öncesi anlamlı olarak düşük saptandı (p<0,001). Demir eksikliği olan
hastaların tedavi öncesi MCV ortalamaları, demir eksikliği olmayanlara göre anlamlı
derecede düşük saptandı (p<0,001).
Demir eksikliği olan hastaların tedavi öncesi vitamin B12 ortalaması ile
demir eksikliği olmayanların vitamin B12 ortalaması arasında istatiksel açıdan
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anlamlı bir farklılık tespit edilmedi. Ancak ferritin düzeyi arttıkça serum vitamin B12
seviyesi azalmaktaydı, aralarında istatiksel açıdan anlamlı negatif yönde bir
korelasyon saptandı (r:-0,166 p:0,006). Demir eksikliği olan hastaların tedavi sonrası
üçüncü ay vitamin B12 ortalamaları ve hgb ortalamaları arasında, tedavi öncesine
göre istatiksel açıdan anlamlı bir yükselme tespit edildi (p<0,001). Sonuçlar Tablo
11’de verilmiştir.
Tablo 11. Demir Eksikliği Olan ve Olmayanların Yaş Ortalaması ile Laboratuar
Düzeyleri Arasındaki İlişki
Demir eksikliği
Yaş ve laboratuar veri
ortalamaları

Yok

Var

Ort.±SD

Ort.±SD

Yaş (Ay)

77,88±77,3

95,73±84,13

<0,05

Hgb (g/dL)

12,01±1,98

9,32±2,08

<0,001

MCV (fL)

83,01±8,49

76,01±14,45

<0,001

Homosistein (μmol /L)

18,23±24,55

19,26±15,17

>0,05

Folat (ng/mL)

11,85±6,98

16,36±8,49

<0,001

Vitamin B12 (pg/mL)

160,20±34,34

159,82±31,47

>0,05

Kontrol Vitamin B12 (pg/mL)

673,89±543,79

758,87±560,43

>0,05

P

Ort. : Ortalama SD: Standart deviasyon

Helicobacter pylori enfeksiyonu pozitif olan hastaların ferritin ortalaması
16,35±13,34 ng/mL iken, negatif olanların ortalaması 49,06±117,3 ng/mL olarak
hesaplandı ve HP enfeksiyonu pozitif olanlarda ferritin değeri daha düşük olmasına
karşın; bu fark istatiksel açıdan anlamlı olarak kabul edilmedi.
4.10. Vitamin B12 Eksikliği ile birlikte tespit edilen diğer hastalıklar
Hastaların 240’ında (%87) vitamin B12 eksikliğinin nedeni ön planda
nutrisyonel olarak düşünüldü. 28 hastada (%10,2) HP enfeksiyonu mevcuttu, 5
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hastada (%1,8) çölyak hastalığı tespit edildi. 2 hasta kronik ishal tanısı ile takip
edilmekteydi. 1 hastada kistik fibrozis şüphesi mevcuttu. 275 hastanın 6’sında (%2,1)
anti parietal antikor pozitifliği saptandı.
Bir hastada transkobalamin II eksikliği saptanırken, bir hastada kobalamin E
hastalığı, bir diğer hastada ise metilen tetrahidrofolat redüktaz enzim defekti
saptandı. Bir hastaya da West sendromu teşhisi konuldu.
Gastrik intirinsik faktör eksikliği nedeni ile de bir hasta takip edilmekteydi.
Hastalarda bakılan viral serolojilerde pozitif gelen bir sonuç olmadı.
4.11. Serum Vitamin B12 Seviye Gruplarının İncelenmesi
Serum Vitamin B12 seviyeleri 100 pg/mL ve altı (grup I), 101-150 pg/mL
(grup II) ve 151-200 pg/mL (grup III) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Bu grupların
tedavi öncesi ve üçüncü ay kontrolünde bakıllan tam kan sayımı değerleri, serum
vitamin B12 seviyesi, ferritin, homosistein ve folik asit düzeyleri karşılaştırıldı.
Grup I’de 18 hasta (%6,5), Grup II’de 63 hasta (%22,9), Grup III’de ise 194
hasta (%70,5) bulunmaktaydı.
Grupların tanı anındaki hgb değerlerine bakıldığında Grup III’ün hgb
ortalaması istatiksel olarak da anlamlı olmak üzere, Grup I’e göre daha yüksek
bulundu (p<0,05). Grup III’ün MCV ortalama değeri, diğer iki gruba göre daha
düşüktü ve bu veri istatiksel olarak da anlamlıydı (p<0,01). İnfant grubuna
bakıldığında ise serum vitamin B12 seviyesi Grup I’e girenlerin MCV değeri, diğer
gruplara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05). Homosistein ortalama düzeyi
baz alındığında, Grup I’in homosistein ortalaması diğer iki gruba göre daha yüksekti,
bulgu istatiksel olarak anlamlıydı (p<0,01). Grup I’in ferritin ortalaması diğer
gruplara göre, istatiksel olarak da gösterildiği üzere, belirgin yüksek hesaplandı
(p<0,001).
Grupların folik asit değerleri ve üçüncü ay kontrolündeki tam kan sayımı
değerleri arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark izlenmedi.
Grupların cinsiyet, yaş grubu, yaş ortalaması (ay olarak), laboratuar
değerlerinin ortalamasını karşılaştıran bulgular Tablo 12 ve Tablo 13’de verilmiştir.
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Tablo 12. Vitamin B12 Düzey Gruplarının Cinsiyet ve Yaş Grupları Oranlarına Göre
Karşılaştırılması
Vitamin B12 düzey (pg/mL) Grupları
Grup I

Grup II

Grup III

<=100

101-150

151-200

P
N

%

N

%

N

%

Kız

9

7,5

29

24,2

82

68,3

Erkek

9

5,8

34

21,9

112

72,3

Yenidoğan

1

20,0

1

20,0

3

60,0

İnfant

12

12,6

23

24,2

60

63,2

>2 yaş

5

3,4

33

22,6

108

74,0

13-24 ay

0

0,0

6

20,7

23

79,3

Cinsiyet
>0,05

Yaş Grubu

=0,054

N: Olgu Sayısı

Tablo 13. Vitamin B12 Düzey Gruplarının Yaş Ortalaması ile Laboratuar Değerleri
Ortalamalarına Göre Karşılaştırılması
Vitamin B12 Düzey Grupları
Grup I

Grup II

Grup III

<=100 pg/mL

101-150 pg/mL

151-200 pg/mL

Ort.±SD

Ort.±SD

Ort.±SD

Yaş (ay)

50,39±77,91

82,03±81,91

87,18±79,01

>0,05

Hgb (g/dL)

10,12±2,53

11,45±2,40

11,60±2,18

<0,05

MCV (fL)

85,68±9,67

84,05±10,17

80,28±10,29

<0,01

149,15±206,91

75,14±104,02

53,71±90,27

<0,001

Folat (ng/mL)

16,16±9,65

12,80±7,79

12,62±7,16

>0,05

Homosistein (μmol /L)

42,53±62,72

18,83±14,01

14,04±7,08

<0,01

Vitamin B12 (pg/mL)

83,00±17,19

125,86±20,66

177,92±14,85

---

Kontrol Vitamin B12
(pg/mL)

976,38±873,98

620,81±542,75

679,80±497,28

>0,05

P

Ferritin (ng/mL)

Ort. : Ortalama SD: Standart deviasyon
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4.12. Homosistein Düzeylerinin İncelenmesi
275 hastanın 82’sinde homosistein bakıldı. 82 hastanın

homosistein

ortalaması 18,23±22,27 μmol/L idi. Homosistein düzeyi bakılabilen hastalardan
%71,9’unun homosistein düzeyi yüksek olarak saptandı. Vitamin B12 ile
homosistein arasında anlamlı negatif yönde güçlü bir korelasyon saptandı (p:0,003
r:-0.344). Vitamin B12 azaldıkça homosistein artıyordu.
Homosisteini yüksek hastaların yaş ortalaması, normal olan hastalara göre
anlamlı derecede daha düşüktü (p<0,01). Yaş gruplarına bakıldığında ise infantlarda
homosistein düzeyi diğer gruplara göre anlamlı bir şekilde daha yüksekti (p<0,001).
Homosistein düzeyi ile cinsiyet ve yaş grubu oranını inceleyen veriler Tablo 14’de
özetlenmiştir.

Tablo 14. Homosistein Düzeyi Yüksek Olan ve Olmayanların Cinsiyet ile Yaş
Grupları Arasındaki Oran İlişkisi
Homosistein düzeyi (μmol /L)
Normal

Yüksek

P

N

%

N

%

Kız

11

27,9

26

70,3

Erkek

12

26,7

33

73,3

Yenidoğan

1

50,0

1

50,0

İnfant

2

4,4

43

95,6

>2 yaş

19

70,4

8

29,6

13-24 ay

1

12,5

7

87,5

Cinsiyet
>0,05

Yaş Grubu

<0,001

N: Olgu Sayısı
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4.13. Vitamin B12 Eksikliğine Helicobacter Pylori Enfeksiyonu Eşlik
Eden Hastaların İncelenmesi
Vitamin B12 eksikliği tespit edilen 275 hasta incelendiğinde bulantı, kusma,
yemeklerden tiksinme, iştahsızlık, üst karın ağrısı gibi mide yakınmaları olan 43
hastada Helicobacter Pylori (HP) enfeksiyonu açısından tarama testi yapıldı. Bu
hastalardan 36’sında tarama testi olarak non invazif bir yöntem olan C14 üre nefes
testi kullanıldı.1 hastada gaitada direkt HP antijen tarama testi yapılırken; 5 hastada
sadece endoskopik biyopsi yapılarak HP enfeksiyonu araştırıldı. Üre nefes testi
yapılan 9 hastaya aynı zamanda endoskopi yapıldı. Başvuru anında görülen en sık
yakınmalar halsizlik, iştahsızlık, mide bulantısı, epigastrik hassasiyeti içermekteydi.
Fizik inceleme bulgusu olarak da solukluk en sık görülen bulgu olarak tespit edildi.
Totalde 43 hastanın 28’inde (%65,11) HP pozitifliği saptanarak tedavi
başlanıldı. Tüm popülasyon baz alındığında oran %10,2’iydi. Hastaların ortalama
yaşı 14,16±3,1 yıl arasındaydı. Hastaların ortalama hgb değeri 12,42g/dL idi. HP
pozitif olan hastaların 17’si (%60,7) kızdı. Kızlarda HP pozitifliği oranı daha sık
izlenmekteydi. Ancak istatiksel açıdan anlamlı bir fark yoktu.
Helicobacter Pylori pozitif ve negatif olan hastaların vitamin B12 düzey
ortalamalarına bakıldığında iki grup arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark
saptanmadı. HP pozitif olanlarda vitamin B12 ortalaması 160,2±30,36 pg/mL iken,
negatif olanların vitamin B12 ortalaması 154,73±42,42 pg/mL idi.
Helicobacter Pylori taraması pozitif olanların yaş ortalaması 183±21,93 ay
iken, negatif olanların ise 145,93±44,87 aydı. Yaş ortalaması HP pozitiflerde,
negatiflere göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,001).
43 hastanın 16’sında anemi saptandı. HP pozitif olarak saptanan 28 hastanın
10’unda (%35,7) anemi varken; HP negatif olanların 6’sında (%40) anemi saptandı.
Bu sayı ve oranlar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmedi.
HP pozitif saptanan hastaların hemoglobin ortalaması ile HP negatif saptanan
hastaların hemoglobin ortalaması arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark
saptanmadı.
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HP taraması yapılan hastalarda 27 hastada ek olarak demir eksikliği tespit
edildi.
HP pozitif olan hastalarda eşlik eden demir eksikliği oranı %60,7 idi (17
hasta). HP negatif olanlarda ise 10 hastada (%66,6) demir eksikliği eşlik ediyordu.
HP pozitif olanlar ve olmayanlarda ferritin düzeylerine bakıldığında; her iki grup
arasında ferritin düzeyleri açısından istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmadı.
HP enfeksiyonu ve ferritin düzeyleri arasındaki ilişki Tablo 15’de verilmiştir.

Tablo 15. Helicobacter Pylori Enfeksiyonu ve Ferritin Düzeyleri Arasındaki ilişki
Helicobacter
Pylori:NegatifFerritin:Normal

Helicobacter
Pylori:NegatifFerritin:Düşük

Helicobacter
Pylori:PozitifFerritin:Normal

Helicobacter
Pylori:PozitifFerritin:Düşük

Ort.±SD

Ort.±SD

Ort.±SD

Ort.±SD

138,60±37,57

149,50±49,61

174,36±23,57

188,59±19,50

<0,01

Hemoglobin
(g/dL)

13,39±0,94

11,76±1,45

12,84±1,68

12,25±1,68

>0,05

MCV
(fL)

83,78±6,42

79,23±8,81

83,60±9,08

81,68±9,07

>0,05

5,69

16,71±9,09

8,99±2,99

13,93±2,94

---

Ferritin
(ng/mL)

132,46±187,29

7,36±5,65

28,61±13,21

8,42±4,62

<0,01

Folik asit
(ng/mL)

10,07±3,73

7,87±1,98

8,59±3,92

7,09±1,32

>0,05

137,20±52,64

163,50±36,22

166,36±33,49

156,24±28,50

>0,05

1005,25±881,14

556,00±425,70

>0,05

Yaş
(ay)

Homosistein
(μmol/L)

Vitamin B12
(pg/mL)

3.ay kontrol
284,25±258,16
460,80±104,08
Vitamin B12
(pg/mL)
Ort. : Ortalama SD:Standart Deviasyon

P

HP pozitif olanlar ve olmayanlarda tanı anındaki MCV ve kontrol
hemoglobin düzeylerine bakıldığında; HP enfeksiyonu olanlar ve diğer grup arasında
ortalama düzeyler açısından istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmadı. HP
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enfeksiyonu olan bu 28 hastanın tedavi sonrası kontrol tam kan sayımı ve kontrol
B12 değerlerine tekrar bakıldı. Tedavi sonrası bakılan düzeylerde; tedavi öncesine
göre istatitiksel açıdan anlamlı olacak şekilde bir yükselme saptandı (p<0,001).
Helicobacter Pylori enfeksiyonu pozitif olan ferritin değeri düşük olan ve HP
negatif olup ferritin değeri düşük olan hastalar karşılaştırıldığında, gruplar arasında
tam kan sayımı, vitamin B12 düzeyi, homosistein düzeyi ve üçüncü ayda kontrol
bakılan tam kan sayımı ortalamaları arasında istatiksel açıdan fark saptanmadı. Yine
HP pozitif ve ferritin değeri düşük veya normal olanların tam kan sayımı, B12,
homosistein, ferritin düzeyi ve kontrol tam kan sayımı tetkiklerinde istatiksel açıdan
anlamlı bir fark saptanmadı. HP pozitif ve negatif olanların yaş ortalaması, cinsiyet
ve laboratuar verilerinin sayısal ortalaması arasındaki karşılaştırmalar Tablo 16 ve
Tablo 17’de verilmiştir.
Tablo 16. Helicobacter Pylori pozitif ve negatif olan hastalarda kız ve erkeklerdeki
oranların karşılaştırılması
Helicobacter Pylori enfeksiyonu
P
Negatif

Pozitif

N

%

N

%

Kız

8

32,0

17

68,0

Erkek

7

38,9

11

61,1

Cinsiyet
>0,05

N: Olgu sayısı
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Tablo 17. Helicobacter Pylori pozitif ve negatif olan hastalarda yaş ve laboratuar
verilerinin karşılaştırılması
Helicobacter Pylori
P
Negatif

Pozitif

Ort.±SD

Ort.±SD

Yaş (ay)

145,93±44,88

183,00±21,93

<0,001

Hgb (g/dL)

12,30±1,50

12,48±1,67

>0,05

MCV (fL)

80,75±8,16

82,43±8,95

>0,05

Homosistein (μmol /L)

13,95±9,24

12,29±3,71

>0,05

Folik asit (ng/mL)

8,66±2,81

7,62±2,56

>0,05

Vitamin B12 (pg/mL)

154,73±42,42

160,21±30,37

>0,05

Kontrol Vitamin B12
(pg/mL)

382,33±197,66

735,70±642,88

>0,05

Ort. : Ortalama SD:Standart Deviasyon

43 hastanın 17’sinde antiparietal antikor (APA) serolojisine de bakıldı. 17
hastanın 4’ünde (%23,5) APA pozitifliği saptandı. Kabızlık,ishal gibi uyan
semptomları olan 24 hastada çölyak antikoruna bakıldı; bir hastada üre nefes testi
pozitifliği ile beraber çölyak antikoru da pozitif saptandı. Diğer 23 hastada çölyak
antikorları negatif geldi.
4.14. Takip ve Tedavi Sonuçları
Tedavi verilen 275 hastanın 159’una (%57,8) intramuskuler (IM) yolla
siyanokobalamin verilirken, 88’ine (% 32) siyanokobalamin IM ve oral ferroz sulfat
tedavisi birlikte verildi. 28 hastada (%10,1) siyanokobalamin ve/veya oral ferroz
sülfat tedavisine ek olarak üçlü Helicobacter Pylori enfeksiyonu eradikasyon tedavisi
(lansoprozol, amoksisilin ve klaritromisin) verildi.
Hastaların 244’ü (%88,7) tedavisini düzenli kullanmıştı. 20 hasta (%7,3)
tedaviye uyumda sorun yaşamış olarak gözükmekteydi. 10 hastada (%3,6) oral yolla
ferroz sülfat tedavisi sonradan eklenmişti.
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275 hastadan 150 hastada, üçüncü ay kontrolüne geldiklerinde tam kan
sayımı tetkikleri tekrar bakıldı. Ayrıca bu 150 hastadan 134’ünde serum vitamin B12
seviyeleri kontrol edildi.
134 hastadan 5’inde tedavinin 3.ayında bakılan serum vitamin B12 seviyesi
250 pg/mL’nin altında saptandı. Bu 5 hastadan 3 hastada ise bakılan kontrol serum
vitamin B12 seviyesi <200 pg/mL altında idi.
5 hastadan ikisinde Helicobacter Pylori Enfeksiyonu varken; bir hasta ise
bruselloz nedeni ile tedavi almaktaydı. Aynı zamanda bu 5 hastadan ikisi tedavilerini
de düzenli kullanmamışlardı.
275 hastadan 28 hastada (%10,2) Helicobacter Pylori (HP) Enfeksiyonu
saptandı. Bu hastalara ek olarak üçlü anti Helicobacter Pylori Enfeksiyonu tedavisi
(lansoprozol, amoksisilin ve klaritromisin) verildi. HP tedavisi başlanan hastalardan
3 hasta tedavisini düzenli kullanmamıştı.
Vitamin B12 tedavisi başlanan hastalardan, bir hastada IM tedavinin 4.günde
dilde fasikulasyon, kolda miyoklonik hareketler tarzında kasılmaları olmuştu.
Hastamız nörometabolik hastalık ön tanısı ile yatırıldığı serviste takip edilirken
kasılmaları gözlendi. Bu hastamızda transkobalamin II defekti saptanmıştı. Serviste
yatarak takip edilen kronik ishali, büyüme gelişme geriliği olan ve nörometabolik
hastalık ön tanısı ile takip edilen bir diğer hastada yine tedavinin 4.gününde
myoklonik hareketler gözlendi ve vitamin B12 tedavisi yan etkisine bağlandı. Hiçbir
hastada hipokalemi ve kalp yetmezliği gelişmedi.
4.15. Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi için, tedavi şekline bakılmaksızın tedavi
öncesi ve tedavinin üçüncü ayındaki tam kan sayımı değerleri, vitamin B12
ortalamaları karşılaştırıldı.
Tedavinin üçüncü ayındaki, hgb ortalaması, vitamin B12 ortalaması tedavi
öncesine göre anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0,001, p<0,001). Tedavi öncesi
ve tedavinin üçüncü ayındaki MCV ortalaması karşılaştırıldığında, tedavi sonrası
MCV değerinde anlamlı bir şekilde düşme izlendi (p<0,05). MCV değeri tanı anında
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düşük olanların, diğer normal ve yüksek olanlara göre üçüncü ay kontrolünde
anlamlı bir yükselme izlendi (p<0,001). Sonuçlar Tablo 18’de verilmiştir.
Tablo 18. Tedavi Öncesi ve Sonrası 3. Ayda Bakılan Kontrol Laboratuar
Değerlerinin Karşılaştırılması
N

Tedavi Öncesi
Değerler

3. Ay kontrol
değerleri

Ort.±SD

Ort.±SD

P

Hgb (g/dL)

150

11,30±2,29

12,14±1,64

<0,001

MCV (fL)

150

81,59±10,27

80,06±6,99

<0,05

Vitamin B12
(pg/mL)

134

156,33±37,31

687,30±545,17

<0,001

N: Olgu Sayısı Ort. : Ortalama SD:Standart Deviasyon

HP enfeksiyonu olan hastaların tedavi öncesi ve sonrası vitamin B12
ortalamalarına bakıldı. Kontrol B12 düzeylerinde istatiksel açıdan anlamlı bir
yükselme görüldü (p<0,001). HP enfeksiyonu olan hastalarda tedavi sonrası
eradikasyon tüm hastalarda izlendi.
Beyaz küre değeri düşük olan 13 hastanın tedavi sonrası üçüncü ay
kontrolünde bakılan değerlerinde 11’inin beyaz küresi yükseldi, istatiksel olarak
anlamlı bir fark izlendi (p<0,05). Trombositopenik olan 6 hastanın tedavi sonrası
5’inin değerleri normale döndü, istatiksel olarak anlamlı bir iyileşme izlendi
(p<0,05). Pansitopenik olan bir hastada ise, takibinde iyileşme görülmemesi sonucu
yapılan ileri incelemeler sonucunda, hastaya akut lenfoblastik lösemi tanısı konuldu.
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5.TARTIŞMA
Vitamin B12 vücutta önemli tepkimelerde koenzim olarak görev gören,
bilhassa hücre bölünmesi ve çoğalması için gerekli olan DNA yapımında rol alan bir
vitamindir.
Eksikliği özellikle kan ve sinir sisteminde ciddi bozukluklara yol açmaktadır.
Tanısı geç konulan hastalarda ağır kansızlık ile birlikte gelişme geriliği, sarılık,
bellek kaybı, kişilik değişikliği, bunama, halsizlik, anormal hareketler, huzursuzluk,
okul başarısında azalma gibi bulgular ortaya çıkar. Bebeklerdeki vitamin B12
eksikliği ise zeka geriliği gibi ömür boyu devam edecek, kişinin hayatını etkileyecek
bir bozukluğa yol açabilmektedir (149-153). Bu nedenle eksikliğin önlenmesi,
tanınması, tedavi edilmesi infant ve çocukların sağlıklı gelişimi için önemlidir.
B12 vitamini eksikliği görülme sıklığının ırk, çevre, cinsiyet, yaş,
sosyoekonomik düzey ve beslenme alışkanlıklarına göre farklılıklar göstermesi her
ülkenin kendi içinde prevalans çalışması yapmasını gerekli kılmıştır. Ülkemizdeki
vitamin B12 eksikliği ile ilgili son zamanlarda yayınların dikkati çekecek kadar
artmış olması, vitamin B12 eksikliğinin önemli bir sağlık meselesi haline geldiğini
göstermektedir (154- 157).
Dünyada çeşitli ülkelerde yapılmış çok sayıda prevalans çalışması
bulunmaktadır. Vitamin B12’nin bir özelliği normal değerlerinin ırklar, toplumlar
arasında farklar göstermesidir (158-160). Bu özellik bulunulan toplum için geçerli
normal değerlerin tespitini gerektirir. Aksi halde sonuçların yorumlanmasında
yanlışlıklar ortaya çıkacaktır.
Dünyada yapılan prevalans çalışmalarına bakıldığında, Meksika’nın bazı
bölgelerindeki okul çocuklarının %22’sinde vitamin B12 eksikliği tespit edilmiştir
(161).
Kanada,

Amerika Birleşik

Devletleri,

Avrupa’da

yapılan prevalans

çalışmalarında vejeteryanlık oranı %8-37 iken, B12 eksikliği prevalansı %3-12
olarak bildirilmiştir.
Hindistan’da gebelerde yapılan bir prevalans çalışmasında B12 eksikliği %38
– 56 olarak bulunmuştur. Afrika’da ise gebelerde %44 – 86, Meksika’da %25 – 42,
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Kore’de %3–40 olarak tespit edilmiştir (162). Yine Meksika’da 1982-1986 yıllarında
sürdürülen The Nutrition CRSP çalışmasında 219 çocukta (18-36 aylık) vitamin B12
eksikliği sıklığı %43 olarak saptanmıştır (9). Amerika’da 1988-1994 yılları arasında
yapılan NHANES III çalışmasında 3766 çocukta (3ay-18 yaş) vitamin B12 eksikliği
sıklığı %1,4 olarak bildirilmiştir (11).
Ülkemiz genelinde vitamin B12 eksikliği sıklığını gösteren yapılmış bir
prevalans çalışması yoktur. Ancak bazı bölgelerden bildirilen sınırlı sayıda olgu
sunuları vardır. Çetinkaya ve arkadaşları 2007 yılında İstanbul’da hastaneye yatan
3117 çocukta (4-24 aylık) sıklığı %0,64 olarak saptadı (163). Baytan ve arkadaşları
Bursa’da 2007 yılında 3 ay-13 yaş aralığındaki 3980 olguda sıklığı %0,3 olarak
saptadı (164). Koç ve arkadaşları 2005 yılında Şanlıurfa’da okul çağındaki 203
çocukta sıklığı %10,8 olarak saptadı (13). Diyarbakır’da Öncel ve arkadaşlarının
2006’da yaptıkları çalışmada, 12-20 yaş arası 889 öğrenciden vitamin B12 ve Folik
Asit Düzeyleri gönderilmiştir. B12 vitamini eksikliği %2,2, folik asit eksikliği %21,8
sıklığında saptanmıştır (17). Taşkesen ve arkadaşları 2009 yılında yine Diyarbakır’da
yaptıkları çalışmada, 3 ay-15 yaş aralığındaki 665 anemili olgunun %19’unda
vitamin B12 eksikliği tespit ettiler (165).
Ülkemizde iç anadolu bölgesinde yapılmış bir prevalans çalışması yoktur.
Ocak 2010-Mayıs 2013 tarihleri arasında Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim araştırma hastanesi Hematoloji polikliniğine
başvuran hastalardan 283’ünde vitamin B12 eksikliği tespit ettik. Bizim çalışmamız
bir prevalans çalışması olmamakla birlikte; vitamin B12 eksikliğinin sık olduğunu
göstermesi açısından önemlidir.
Çalışmamızdaki hastalar bazında değerlendirildiğinde kız ve erkeklerin
vitamin B12 ortalamaları arasında fark yoktu. Thomas ve arkadaşları da kızlar ve
erkeklerin vitamin B12 düzeyleri arasında fark saptamamışlardır (166).
Vitamin B12 eksikliği genellikle düşük sosyoekonomik düzeyi olanlarda ve 2
yaş altında sık görülmektedir (167). 2012 yılında Meksika’da yapılan bir prevalans
çalışmasında, 1-6 yaş arasındaki 2099 çocukta vitamin B12 eksikliği prevalansı %7,7
olarak saptanmış ve özellikle 1 yaşında B12 eksikliğine en sık olarak rastlanmıştır
(168). Taşkesen ve arkadaşlarının Diyarbakır’da yaptıkları çalışmada hastaların
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%82’si 2 yaş altındaydı (165). Chandra ve arkadaşlarının 2002 yılında Yeni Delhi’de
yaptıkları çalışmada en fazla olgu 9-12 ay arasında görülmüştü ve olguların %61’i 2
yaş altındaydı (169). Çalışmamızda da hastaların %46,9’u 2 yaş altındaydı. 2 yaş altı
hastalarımızın da %77,5’ini infantlar oluşturmaktaydı. Bu çocukların vitamin B12
ortalamaları ile diğer yaş gruplarının arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Süt
çocuklarındaki yüksek sıklık oranı, annelerindeki eksiklikten dolayı düşük vitamin
deposuyla doğmuş olmaları ve düşük vitamin B12 konsantrasyonlu anne sütüyle
beslenmelerine bağlı olabilir.
Düşük vitamin B12 deposu ile doğan ve anne sütüyle de yetersiz B12
vitamini alan olgularda, dışarıdan ek gıdayla B12 vitamini desteği yapılmazsa,
eksiklik bulgularının hayatın ilk birkaç ayı içinde ortaya çıkması beklenir. 2003-2007
yılları arasında Amerika’da Cynthia F. H. Ve arkadaşları tarafından yapılan bir
surveyans çalışmasında maternal eksikliğe bağlı neonatal B12 vitamini eksikliği
insidans olarak 0,88/100.000 olarak bildirilmiştir ve bu çalışmada yenidoğanlarda,
özellikle annelerinde öykü olanlarda, erken tanı ve tedavi için yenidoğan
taramalarına, vitamin B12 eksikliği taramalarının da eklenmesi gerektiği
bildirilmiştir (170). Koç ve arkadaşları, Şanlıurfa’da B12 vitamin eksikliği sıklığını,
doğumdan hemen önceki günlerde gebe kadınlarda %72 ve onların yenidoğanlarının
kord kanında %41 olarak saptamış, anne ve bebek serum B12 vitamini düzeyleri
arasında pozitif korelasyon bulmuştur (14). Daha önce yapılan çalışmalarda da
bebeklik dönemindeki B12 vitamini eksikliğinin en önemli nedeninin hamilelikte ve
emzirme döneminde annelerdeki B12 vitamini eksikliği olduğu bildirilmiştir.
Specker, Lampkin, Chandra ve arkadaşları süt çocukluğu dönemindeki olgularda
yaptıkları çalışmalarda anne B12 vitamini düzeyi ile çocuk B12 vitamini düzeyleri
arasında güçlü bir korelasyon bulurken, Allen ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada
bu korelasyon zayıftı ( 22,25,26,80). Demir ve arkadaşlarının Şanlıurfa’da yaptıkları
çalışmada anne serum vitamin B12 seviyesi ile çocuk B12 vitamini düzeyleri
arasında korelasyon yoktu (171). Çalışmamızda süt çocuklarının annelerinin
%22’sinde vitamin B12 eksikliği tespit edildi. Ancak süt çocuğu ile annelerinin
serum B12 vitamini düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı. Bu
durum, annelerin bir kısmının az olan vitamin rezervlerini çocuktan çok kendi
ihtiyaçları için kullanmış olması nedeniyle annedeki vitamin B12 eksikliğinin
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belirginleşmemiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca annelerin vitamin B12
düzeyi 201-250 pg/mL olanların oranı %20,9’du. Yapılan bazı çalışmalarda da 201250 pg/mL arası değerlerin sınırda değerler olarak kabul edilip, B12 eksikliğini
muhtemelen göstermesi açısından anlamlı olduğunun kabul edilmesi gerektiği
belirtilmiştir (172,173).
Çalışmamızdaki annelerde görülen vitamin B12 eksikliği oranı, literatürde
bahsedildiği gibi bebeklerdeki eksikliğin en önemli nedeninin annedeki eksikliğe
bağlı olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda en sık başvuru semptomları
değerlendirildiğinde ise, sırasıyla solukluk, halsizlik, iştahsızlık, kilo alamama,
kusma ve ishal ön sıralarda yer almaktaydı. Ayrıca infantlarda hipotoni ve tüm yaş
gruplarında nöbet de sık görülen bir bulgu olarak karşımıza çıkıyordu. Literatürdeki
çalışmalara baktığımızda, Evim ve arkadaşlarının 1996-2009 yılları arasında, yaşları
1-17 yaş arasında değişen 45 çocuk hastada yapmış olduğu bir çalışmada en sık
başvuru semptomları 2 yaş altı hastalarda %69 oranla görülen zayıflık, büyüme
gelişme geriliği iken, bunu %51 oranla solukluk izlemekteydi, 2 yaş üstü hastalarda
ise başvuru anında en sık görülen semptomlar solukluk ve peteşi/ekimozu içeren
hematolojik semptomlar (%93) iken bunu %22 oranla halsizlik, yorgunluk gibi genel
semptomlar izlemekteydi ve tüm hastalarda nörolojik bulgular %18 oranla başvuru
semptomları arasında en alt sırayı almıştı (174). Zengin ve arkadaşlarının yaptıkları
çalışmada infantların %96’sı solukluk, %81’i sütten kesmeyi reddetme şikâyeti ile
başvurmuş, %67’sinde apati, %67’sinde hipotoni, %63’ünde büyüme geriliği,
%59’unda motor gerilik, %59’unda dilde papilla atrofisi, %52’sinde göz teması
kuramama-sosyal gerilik saptanmıştı (175). Taşkesen ve arkadaşlarının yaptıkları
çalışmada hastaların %48’i solukluk, %16’sı kusma, %23’ü ishal, %21’i zayıflık ve
kilo alamama, %20’si nörolojik problemler (tremor, konuşma bozukluğu,
konvülziyon) ile başvurmuştu (165). Sonuçlarımız literatürle uyumlu çıktı.
Vitamin B12 eksikliğinde en önemli hematolojik bulgu megaloblastik
anemidir ve MCV, RDW artmıştır (2,3,124). Periferik yaymada, nötrofillerde
hipersegmentasyon ve makrositoz görülmesi beklenir (2,3,124). Megaloblastik anemi
ile birlikte talasemi taşıyıcılığı, demir eksikliği anemisi, infeksiyon veya inflamatuar
bir hastalık bulunması halinde MCV değerinde beklenen artış olmayabilir (21,176).
1994 yılında Amerika’da 406 erişkin hastada yapılmış olan bir çalışmada MCV
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normalken vitamin B12 eksikliği ihtimalinin düşük olduğu (<%25) bulunmuştur
(177). Durmuş ve arkadaşları, megaloblastik anemili olguların %25’inde MCV’in
yükselmediğini bildirmiştir (178). Bay ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada
olguların 1/3’ünde MCV değeri 90 fl’nin altındaydı (179). Literatürle uyumlu olarak
çalışmamızda hastalarımızın %38,5’i anemikti ve vitamin B12 düzeyi ile MCV
arasında anlamlı negatif yönde bir korelasyon vardı. MCV yüksek olan hastaların
vitamin B12 ortalamaları, MCV düşük veya normal olanlara göre anlamlı derecede
düşük saptandı. Ancak çalışmamızda MCV ortalaması 81,51±10,37 fl idi ve periferik
yaymada %2,5 oranında makrositoz saptandı. Hastalarımızın %32’sine demir
eksikliği eşlik ediyordu. Demir eksikliği olanların MCV ortalaması demir eksikliği
olmayanlara göre anlamlı derecede düşüktü. Ortalama MCV düşüklüğünü ve
periferik yaymadaki %2,5’lik düşük makrositoz oranını demir eksikliği olan
hastalarımızın çoğunlukta olmasına bağlıyoruz. Çalışmamızda vitamin B12 eksikliği
olan hastaların %32’sine demir eksikliği eşlik ediyordu. Çakmak ve arkadaşlarının
2009 yılında Samsun il merkezinde ve merkez köylerde yaptıkları çalışmada 2–6 yaş
arası 354 çocukta demir eksikliği anemisi (DEA) prevalansı %20, demir eksikliği
(DE) prevalansı %28, DEA+DE sıklığı %48 olarak tespit edildi (180,181).
Olgularımızın büyük çoğunluğunun kötü beslenen düşük sosyoekonomik düzeyli
hastalar olduğu düşünülürse miks anemi beklenen bir bulguydu. Hayvansal gıda
tüketiminin azaldığı durumlarda öncelikle demir eksikliği görülür ve bu durum
kronikleşirse vitamin B12 eksikliğinin eşlik etmesi beklenir. Aynı zamanda birden
fazla mikronutrientlerin emilimi ile ilgili bozukluların görülebildiği Helicobacter
Pylori enfeksiyonu da demir eksikliğiyle birlikte Vitamin B12 eksikliğinin beraber
olmasında bir başka etken olarak sayılabilirdi (107-113). Literatürde, demir eksikliği
olan annelerin bebeklerinin demir eksikliği ile doğmadığı ancak vitamin B12
eksikliği olan annelerin bebeklerinin kord kanında vitamin B12 eksikliği olduğu
gösterilmiştir (14). Ancak çalışmamızda annelerin vitamin B12 düzeyi ile infantların
B12 düzeyi arasında bir korelasyon saptanmadı.
Vitamin B12 eksikliğinde diğer hematolojik bulgular; lökopeni, nötropeni,
bisitopeni ve pansitopenidir. Nötropeni ve trombositopeni ağır anemisi olanlarda
daha sık görülürse de anemi olmadan da görülebilir (3). Evim ve arkadaşlarının
yapmış oldukları, B12 eksikliği olan 45 hastayı içeren bir çalışmada hastaların
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%44’ünde sadece anemi, %27’sinde bisitopeni, %22’sinde ise pansitopeni
saptanmıştır (174). Zengin ve arkadaşları megaloblastik anemili (serum vitamin B12
ortalaması 100 pg/ml) 27 infantın %37’sinde pansitopeni tespit etti (175). Taşkesen
ve arkadaşları megaloblastik anemili 131 olgunun (vitamin B12 ortalaması 69 pg/ml)
%11’inde nötropeni, %40’ında trombositopeni, %6’sında pansitopeni tespit etti
(165). Çetinkaya ve arkadaşları vitamin B12 eksikliği (vitamin B12 ortalaması 66,9
pg/ml) olan 20 olgunun %61,6’sında anemi, %30’unda trombositopeni, %5’inde
pansitopeni, %15’inde nötropeni tespit etti (163). Khanduri ve arkadaşları
megaloblastik anemili 78 olgunun %63’ünde nötropeni, %68’inde trombositopeni
tespit etti (182). Chandra ve arkadaşları megaloblastik anemili (ortalama vitamin B12
düzeyi 46 pg/ml) 31 olgunun % 50’sinde nötropeni, %80’inde trombositopeni saptadı
(169).

Katar ve arkadaşları megaloblastik anemili (vitamin B12 ortalaması 112

pg/ml) 32 olgunun %33’ünde trombositopeni, %21’inde nötropeni, %15’inde
pansitopeni tespit etti (183).
Çalışmamızda, ortalama vitamin B12 düzeyi 159,78±33,9 pg/ml idi ve diğer
çalışmalara göre yüksekti. Hastalarımızın %38,5’inde anemi saptandı ve vitamin B12
düzeyi ile hemoglobin arasında anlamlı bir korelasyon yoktu. Çalışmamızda
olguların %2,9’unda trombositopeni, %8’inde nötropeni, %4,4’ünde bisitopeni,
%0,7’sinde pansitopeni tespit ettik. Bazı çalışmalara göre anemi, trombositopeni,
nötropeni ve pansitopeni oranlarımızın daha düşük olması, olgularımızın ortalama
vitamin B12 düzeyinin diğer çalışmalara göre belirgin derecede yüksek olmasına ve
hastaların %70,5’inin vitamin B12 düzeyinin hafif eksiklik olarak sayılabilecek 150≤
pg/ml olmasından kaynaklanıyor olabilir. Çalışmamızda, nötropeni, bisitopeni,
trombositopeni ve pansitopenisi olan hastaların vitamin B12 ortalamaları
olmayanlara göre anlamlı derecede düşük saptandı. Ayrıca pansitopenisi olan
hastaların vitamin B12 ortalamaları bisitopenisi olanlara göre düşük saptandı.
Sonuçlarımız, nötropeni, bisitopeni, trombositopeni ve pansitopeni görülme
sıklığının vitamin B12 düzey düşüklüğü ile orantılı olarak artığını ve özellikle
pansitopeninin ağır vitamin B12 düşüklüğünde belirginleştiğini göstermiştir.
Çalışmamızda, vitamin B12 düzey gruplarının (<100 pg/mL Grup I, 101-150
pg/mL Grup II, 151-200 pg/mL Grup III) kan sayımı ve ferritin, folik asit,
homosistein düzeyleri karşılaştırıldı. Grup III’ün hemoglobin ortalamasının diğer
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gruplara göre daha yüksek, MCV ortalamasının ise daha düşük olduğu görüldü.
Homosistein ve ferritin düzeyleri ise grup I’de diğerlerine göre daha yüksekti.
Vitamin B12 düzeyleri sınırda veya normal olan hastalarda da aslında gerçek
anlamda B12 eksikliği olabilir ve bunlar tedaviden yarar görürler (184-188). Böyle
durumlarda Vitamin B12 metabolizmasında ara metabolik ürünler olan homosistein
ve metil malonik asit ölçümü, B12 eksikliği tanısı konulmasında serum kobalamin
düzeyini ölçmekten daha duyarlı görünmektedir (173). Ayrıca serum kobalamin ve
folat düzeylerinin tanıda kesin bir sonuç veremediği zamanlarda da veya daha düşük
gözükebildiği gebelik durumunda da tanıyı koymaya yardımcıdırlar (186,189-196).
Çalışmamızdaki tüm hastalarda vitamin B12 eksikliği olmasına rağmen hastaların
%70,5’inde vitamin B12 düzeyi hafif eksiklik olarak sayılabilecek 150< pg/ml’di.
Homosistein yüksekliği 100 pg/mL’nin altındaki değerlerde belirgin olarak saptandı.
275 hastadan sadece 82’sinde (%29,8) homosistein düzeyine bakabilirken,
sadece 2 hastada idrarda metil malonik asit ölçümünü değerlendirebildik.
Homosisteinin her çocuk için yaşa göre normal aralığını değerlendirdik (148).
Homosistein düzeyi bakılabilen hastalarımızın 59’unda (%71,9) yükseklik
saptandı.
Çalışmamızda vitamin B12 düzeyi ile homosistein arasında anlamlı negatif
yönde güçlü bir korelasyon saptadık. Ancak homosisteini yüksek olanla normal olan
grup karşılaştırıldığında vitamin B12 düzeyi ortalamaları arasında anlamlı bir
farklılık saptanmadı. Özellikle infantlarda homosistein yüksekliği diğer yaş
gruplarına göre belirgindi. Homosisteini yüksek olanların yaş ortalaması, normal
olanlara göre daha düşüktü.
Literatüre baktığımızda Savage ve arkadaşları 406 olguluk çalışmalarında tek
başına vitamin B12 düzeyi ile %10-26 eksik tanı konulabiliceğini belirtmiş,
metilmalonik asit ve homosistein çalışılması ile duyarlılığın %99,8’e ulaşabileceğini
belirtmiştir (138).
Tayvan’da 2010 yılında yapılan bir çalışmada, okul öncesi çocuklarda ve
ebeveynlerinde plazma homosistein düzeyi ile vitamin B12 düzeyi arasında anlamlı
bir korelasyon saptanmadı (197).
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Çalışma grubumuz homojen bir grup olmadığı için homosistein düzeyi,
vitamin B12, folik asit ve yaş dışında belirleyemediğimiz birçok faktörden etkilenmiş
olabilir. Ayrıca her hastada homosistein düzeyi bakamadığımız için duyarlılığı
değerlendirmek doğru olmayabilir.
Vitamin B12 eksikliğinin en sık sebebi diyetle ve/veya anne sütüyle yetersiz
alımdır (77,164,167,198-200).
Çalışmamızda literatürle benzer şekilde, hastaların %87’sinde vitamin B12
eksikliğinin sebebi ön planda nutrisyonel olarak tespit edildi.

Çalışmamızda

hastaların %49,1’i yılda birden az olacak şekilde kırmızı et tüketiyorken, yalnızca
%1,1’i haftada bir ya da daha sık öğün kırmızı et tüketebiliyordu. Bu durum,
ülkemizdeki hayvansal gıda tüketiminin az olması ve halkın sosyoekonomik
durumunun geri olması ile açıklanabilir. Hastalarımızın sadece birinde schilling testi
yapıldı. Bu hastada konjenital gastrik intrinsik faktör eksikliği tespit edildi. Her
hastada schilling testi yapamadığımız için pernisiyöz anemili ve IGS’li
hastalarımızın olmadığını kesin olarak söylemek mümkün olmadı.
Çalışmamızda özellikle emilim bozukluğuna sekonder olarak B12 eksikliğine
yol açan Helicobacter Pylori (HP) enfeksiyonuyla da ilgili önemli sonuçlar elde ettik.
Yapılan yeni birçok çalışmada da gösterildiği üzere; HP enfeksiyonunun
vitamin B12, demir dahil birtakım mikrobesinlerin emilimini bozarak mikrositer
veya makrositer anemiye yol açtığı tespit edilmiştir (107-113).
İtalya’da Annibale B. ve arkadaşları daha önce yapılmış olan derleme
makaleleri özetledikleri çalışmada; HP enfeksiyonun vitamin B12 dahil besinlerle
alınan mikronutrientlerin emilimini bozduğunu belirtmiştir (201).
Yine 2011 yılında Minerva gastroenteroloji departmanında Vitale B., ve
ark.’nın yayınlamış olduğu derleme bir makalede HP enfeksiyonun besinlerle alınan
vitamin ve elementlerin emilimini etkileyerek, eksikliğe yol açtığı belirtilmiştir
(202).
2008 yılında Filistin’de Abdel S.S., ve ark.’nın yapmış olduğu çalışmada da
üst gastrointestinal semptomları olan 60 hastaya endoskopi yapılmış ve biyopsi
sonucuna göre HP enfeksiyonu pozitif ve negatif olan hastalardan vitamin B12 ve
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kan sayımı değerleri alınarak, bu sonuçlar karşılaştırılmıştır. HP pozitifliği 43
hastada (%71,7) saptanmıştır. 43 hastanın 29’unda (%67,4) B12 düzeyi 200pg/mL
altında saptanmıştır.
HP pozitif çıkanların ortalaması 207,7±21,9 pg/mL iken, negatif olanların
ortalaması 419,7±39,8 pg/mL saptanmıştır. HP enfeksiyonu pozitif olan hastalarda
vitamin B12 düzeyi, negatif olanlara göre daha düşük saptanmıştır (203).
Yine Kaptan ve ark. HP enfeksiyonu ile vitamin B12 eksikliği arasındaki
ilişkiyi göstermek için vitamin B12 eksikliği olan 138 erişkin hastayı HP açısından
taramıştır. Prospektif olan bu çalışmada tüm hastalara endoskopi yapılmıştır. Bu
hastaların 77’sinde (% 56) HP enfeksiyonu tespit edilmiştir. Enfekte olan hastaların
31’inde (% 77), eradikasyon sonrasında ek olarak kobalamin desteği verilmeden hem
anemi hem de serum vitamin B12 düzeyi düzelmiştir. Bu nedenle HP’nin vitamin
B12 eksikliğine neden olabileceği ve tek başına bu enfeksiyonun tedavisinin anemiyi
düzeltebileceğini ileri sürmüşlerdir (119).
Atay ve ark. HP enfeksiyonu saptayarak eradikasyon tedavisi verdikleri
çocuk yaş grubundaki 192 hastanın tedavi sonrasında serum vitamin B12
düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptamışlardır. Hasta grubunda
tedavi öncesi 13 olgunun (%6.8) kontrol grubunda ise 1 olgunun (%2.5) serum
vitamin B12 düzeyi 200 pg/mL’nin altında saptandığını bildirmişlerdir. Vitamin B12
eksikliği saptanan hastaların, serum vitamin B12 düzeylerinin vitamin B12 tedavisi
verilmeksizin sadece HP eradikasyon tedavisi ile normal düzeylere yükseldiği
gösterilmiştir. Bu çalışma ile HP enfeksiyonunun yetişkinlerde olduğu gibi
çocuklarda da vitamin B12 eksikliğine neden olabileceği gösterilmiştir (121).
Helicobacter Pylori enfeksiyonu ile atrofik gastrite yatkınlık ve düşük serum
vitamin B12 düzeyleri arasında, gastrik mukozaya HP invazyonunu sağlayan bir
ürünü kodlayan FUT2 sekretuar geninde görülen yaygın bir varyasyonla ilişkili, bir
bağlantı olduğu düşünülmektedir (204-206).
Biz çalışmamızda HP enfeksiyonu ve vitamin B12 eksikliği arasındaki
ilişkiyi araştırmak amacı ile HP enfeksiyonu semptomlarını içeren 43 hastayı
inceledik.
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Helicobacter pylori enfeksiyonunu saptamak için kullandığımız C14 üre nefes
testiyle ilgili yapılmış olan eski çalışmalarda Yanez ve ark. 59 cocuk hastayı tedavi
öncesi ve sonrası üre nefes testi, kültür, histoloji, hızlı üreaz testi ve serolojik olarak
incelemişlerdir.

Çalışma

sonunda,

hastaların

tedavi

öncesi

ve

sonrası

değerlendirilmesinde üre nefes testinin endoskopinin gerekli olmadığı durumlarda
güvenle kullanılabileceğini göstermişlerdir (207).
Tarama yapılan bu hastalardan HP pozitif çıkanlar, çalışmamızın %10,2’lik
azımsanmayacak bir kısmını oluşturuyorlardı.
Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlara göre vitamin B12 eksikliği olan ve HP
tarama testleri pozitif olan hastalarda siyanokobalamin intramuskuler tedavisi ile
beraber üçlü HP eradikasyon tedavisinin verilmesi vitamin B12 ve hgb düzeylerinde
beklenilen yükselmeyi sağladı.
Akçam ve ark. HP ile enfekte çocuklarda serum vitamin B12, folat, ferritin ve
çinko düzeylerini araştırmışlardır. Çocuklarda HP tanısında histopatolojik inceleme
ve hızlı ureaz testinin kombinasyonunu kullanan bu ilk çalışmanın sonucunda;
gastrik atrofiden bağımsız olarak, HP enfeksiyonu ile serum vitamin B12 seviyeleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu çalışma gastrik atrofi
olmaksızın, sadece akut gastritin yol açtığı aklorhidrinin vitamin malabsorbsiyonuna
neden olduğunu düşündürmektedir (122).
Bizim çalşmamızda da Helicobacter pylori enfeksiyonu olan hastalarda
Vitamin B12 eksikliğiyle beraber demir eksikliğinin de sık olarak görüldüğünü
gözlemledik (%60,7). Bu nedenle HP enfeksiyonu pozitif olan hastalarda demir
profiline de bakılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Çalışmamızda endoskopi yapılan 12 hastadan sadece bir tanesinde atrofik
gastrit tespit etmemiz de literatürle de uyumlu olarak HP enfeksiyonunun atrofik
gastrite yol açmadan da emilim bozukluğuna yol açabileceğini desteklemekteydi
(122).
Literatürde HP enfeksiyonu ile ilgili yapılmış olan prevalans çalışmalarına
bakıldığında İran’da yaş ortalaması 4 ay ile 15 yaş arasında değişen 458 çocuk
hastada, gaitada direkt antijen bakmak suretiyle HP taraması yapılmış ve 294 hastada
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(%64,2) tarama testi pozitif bulunmuştur. Bu çalışmada HP enfeksiyonunun görülme
sıklığının yaşla orantılı olarak arttığı gösterilmiştir (208).
Literatürde yapılan diğer çalışmalarda da HP enfeksiyonu prevalansının yaşla
beraber orantılı olarak arttığı gösterilmiştir. Yapılan en son epidemiyolojik
çalışmalarda da her ne kadar sıklığın yaşla beraber arttığı belirtilse de, bu
enfeksiyonun özellikle çocukluk çağı döneminde ve genelde 5 yaşından önce
kazanıldığı bildirilmektedir (209-213).
Biz çalışmamızda yaşla orantılı olarak HP enfeksiyonunun görülme sıklığının
arttığını gözlemledik.
Helicobacter

pylori

enfeksiyonu

pozitif

olan

hastalarımızın

birinde

pansitopeni mevcuttu. 3 hastada ise bisitopeni görüldü. Bu hastaların 3. ay
kontrollerinde beklenen yükselme görüldü. Literatürde ise HP ile ilişkili pansitopeni,
nötropeni vaka bildirimleri mevcuttur (214,215). Yapılan çalışmalara bakıldığında
HP enfeksiyonunun özellikle lökopeni ve kanama profilini ilgilendiren bozukluklarla
ilişkili olabileceği belirtilmiştir (216).
B12 eksikliği olan vakalarda özellikle üst gastrointestinal semptomlar eşlik
ediyorsa; olası H.pylori enfeksiyonunu akla getirmek gerekir. Tarama testleri
yaparak gerekirse 3’lü eradikasyon tedavisi başlamak gerekmektedir.
Vitamin B12 eksikliği ile başvuran ve öykü olarak uyumlu olan hastalarda
H.pylori enfeksiyonunu da düşünmemiz gerektiği kanaatindeyiz.
Çalışmamızdaki veriler hasta dosyalarının geriye dönük olarak incelenmesi
ile elde edildiği için bilgilerimiz dosyalarda kayıtlı olanlarla sınırlı kaldı. Bazı
dosyalarda hastaların başvuru şikayeti, ve aile hikayesi detaylı olarak alınmamıştı.
Dosyalarda klinik bulgulardaki düzelme her hasta için net olarak kaydedilmemişti ve
bu nedenle klinik düzelme değerlendirmesi yapılamadı ve tedavi etkinliği sadece
laboratuar düzeyinde yapılabildi. Her hastada homosistein düzeyi ve üçüncü ay
kontrollerinde kan sayımı ve vitamin B12 kontrolü, her infantın annesinde kan
sayımı ve B12, ferritin, folik asit düzeyleri bakılamamış olması ek sorunlar olarak
karşımıza çıktı.
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Her gastrik yakınması olan hastada HP taraması yapamamış olmamız da
çalışma sonuçlarını etkileyebilecek bir sorundu.
Sonuç olarak, bu çalışma Ankara’da hastanemiz çevresindeki ve Ankara’nın
çevre illerindeki çocuklarda vitamin B12 eksikliğinin sık görüldüğünü göstermiştir.
Hastaların ilk 2 yaşta yoğunlaşması bu yaş grubunun risk altında olduğuna işaret
etmektedir. Hayvansal gıda tüketiminin yetersiz olduğunu gösteren demir eksikliği
olan hastalarda vitamin B12 düzeylerine bakılmalıdır. Diğer bir risk grubunda
Helicobacter Pylori enfeksiyonu ve kronik ishal gibi emilim bozukluğuyla giden
hastalıkları olanlar sayılabilir. İnfantlardaki vitamin B12 eksikliğini önlemek için
gebelerde ve infantların annelerinde vitamin B12 düzeylerine bakılmalı ve hayvansal
gıdalar önerilmelidir.
Vitamin B12 eksikliği bir halk sağlığı problemi olarak değerlendirilip, ülke
çapında ve bölgesel prevalans çalışmaları yapılmalı ve bu konuda yeni çözümler
üretilmelidir.
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6. SONUÇLAR
1. Kliniğimize başvuran hastalardan 283’ünde vitamin B12 eksikliği tespit
ettik, takiplere devam eden 275 hastanın bilgilerini geriye dönük olarak inceledik.
2. Vitamin B12 eksikliği, erkeklerde, kızlardan daha sık görülmüştür.
Kızların yaş ortalaması erkeklere göre daha yüksekti.
3. Hastaların büyük kısmını Ankara’nın sosyoekonomik düzeyi düşük olan
mahallelerinde yaşayanlar ve Ankara çevresi illerden gelenler oluşturmaktaydı.
4. Başvuru esnasındaki vücut persentilleri ile vitamin B12 düzeyleri arasında
bir ilişki saptanmadı. Malnutrisyonu olan hastalarda B12 eksikliği görülmesini
bekleriz, ancak büyüme geriliği olmayan özellikle 0-2 yaş dönemdeki çocuklarda
hızlı büyümeye bağlı vitamin B12 eksikliği gelişebilir.
5. Hastaların büyük çoğunluğunda kırmızı et tüketimi yetersizdi. Vitamin
B12 eksikliği olan infantların annelerinde de kırmızı et tüketiminin yetersiz olduğu
görüldü. Vitamin B12 eksikliği olan hastaların ve annelerinin beslenme öyküsünün
sorgulanması etyolojinin saptanmasında önemlidir.
6. Annelerde anemi saptanmamasının, infantlarda vitamin B12 eksikliğinin
olmamasını olumlu yönde etkilemediği görüldü. Hgb değeri normal olan annelerin
çocuklarının vitamin B12 ortalaması diğerlerine göre istatiksel olarak da anlamlı bir
şekilde daha düşük bulundu.
7. En sık görülen başvuru yakınmaları halsizlik yorgunluk, solukluk, mide
yakınmaları, büyüme gelişme geriliği, ekstremitelerde uyuşma, unutkanlık, kilo
alamama, kusma, ishal, nöbet geçirme, katılma nöbeti, baş dönmesi, bayılma, baş
ağrısı, karın ağrısı, oturamama-başını tutamama idi.
8. Hastaların kan sayımı bulgularına bakıldığında nötropenik, bisitopenik ve
pansitopenik olan hastaların vitamin B12 düzeyinin daha düşük olduğu görüldü.
Ancak çocuklarda vitamin B12 eksikliğinde aneminin sık görülmediği tespit edildi.
Vitamin B12 eksikliği ile birlikte anemi olan olguların büyük bir bölümünde Demir
eksikliği de mevcuttu. Bu nedenle vitamin B12 eksikliği olan hastalarda anemi de
tespit edilirse bu gruptaki hastalarda Demir düzeyinin de bakılması önemlidir.
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9. Periferik yayma ve gerektiğinde kemik iliği aspirasyonu yapmanın ayırıcı
tanı açısından önemli olduğu görüldü. Bir hastada yayma incelemelerinde blastlar
tespit edildi ve hastaya akut lenfoblastik lösemi tanısı konularak tedavi başlanıldı.
10. Hastalarda vitamin B12 eksikliğinin ön planda görülen nedeni beslenme
yetersizliğiydi. Bunu HP enfeksiyonu, çölyak hastalığı ve kronik ishal gibi emilim
bozukluğuyla giden nedenler izlemekteydi. Çok nadir de olsa bazı hastalarda
metabolik nedenler tespit edildi. Bir kısım hastada da antiparietal antikor pozitifliği
tespit edildi.
11. Vitamin B12 eksikliği nedeni ile takip edilen ve ayrıca gastrik
yakınmaları olan hastalarda HP enfeksiyonu akla gelmelidir. Bu enfeksiyonun
eradikasyonu tedavide tam bir yanıt alabilmek için önemlidir.

HP enfeksiyonu

düşünülen hastalarda non-invazif bir test olan üre nefes testi, uygulama kolaylığı
açısından ilk planda düşünülebilir.
12. Hastaların tedavi ve takip sonuçları değerlendirildiğinde tedaviye uyumda
sorun yaşayan hastalar vardı. Hastalara uygulamaları gereken bir tedavi ve takip
formu verilmesinin, hastaların tedaviye uyumunu arttırdığı gözlendi. Tedavi sonrası
kontrol kan sayımı ve vitamin B12 düzeylerine bakılması, tedavi etkinliğini
değerlendirmede önemlidir. Vitamin B12 tedavisi başlanan hastalarda tedavinin yan
etkileri açısından tetikte olunulmalıdır. Özellikle aneminin eşlik ettiği B12
eksikliklerinde erken dönemlerde hipokalemi açısından dikkatli olmak gerekir.
Miyolonik hareketler de nadir görülen yan etkiler arasında sayılabilir.
13. Nörolojik bulgulardan ekstremitelerde ağrı sık görülürken, özellikle
infantlarda hipotoni ve nöbet etyolojisinde vitamin B12 eksikliğinin dikkate değer bir
şekilde sık görüldüğü tespit edildi. Nedeni açıklanamayan nörolojik bulgu ve
şikayetleri olan hastalarda B12 eksikliği aklımıza gelmelidir.
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7. ÖNERİLER
1. Vitamin B12 eksikliği özellikle infantlarda sık olarak görülmektedir.
Nöromotor gelişimde önemli etkileri olan B12 vitaminine rutin olarak bakılması
yararlı olarak gözükmektedir.
Yenidoğanlarda da özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde, B12
vitamin düzeyi, rutin tarama testlerine girmelidir. Özellikle maternal nutrisyon
gebelik öncesi değerlendirilmeli ve riskli olan anne adaylarında rutin gebelik
taramasında vitamin B12 düzeylerine de bakılmalıdır.
Anneler çocuklarını besleme ve çocuklarına uygun zamanda ek gıdaya
başlama yönünden bilgilendirilmelidirler.
2. Özellikle gastrik yakınması olan büyük çocuklarda HP enfeksiyonu
olabileceği düşünülmelidir. Bu yönden tarama yapılmalıdır ve pozitif sonuç alınırsa
eradikasyon tedavisi verilmelidir. Bu hastalarda ek olarak demir eksikliği de sık eşlik
eder.
3. Homosistein düzeyinin vitamin B12 düzeyi ile birlikte tanıda
değerlendirilmesi gereklidir.
Vitamin B12 eksikliğinde homosistein artışı önemli bir bulgudur ancak
vitamin B12 eksikliği olan her hastada homosistein yüksekliği beklenmez. Ayrıca
homosistein düzeylerinin yaşa göre değerlendirilmesi gerekmektedir.
4. Vitamin B12 eksikliği olan hastalarda özellikle anemi mevcutsa eşlik eden
demir eksikliği açısından Demir düzeyine bakılması gerekir.
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