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Vitamin Bl2 kobalaminler olarak adlandırılan bîr grup organometalik bileşik
lerdir. Bj2 normal DNA sentezi ve eritropoez için çok önemlidir. Diyetten yetersiz alınma
sı önemli değildir. Çünkü vücutta önemli miktarda depolanabilir. Bitkilerde önemli mik
tarda depolanmadığı bildirilmiştir. Genetik ve otoimmün mekanizmalara bağlı olarak 
entrensek faktör eksikliğinde enterohepatik emilim bozulur ve B12 eksikliğinden söz edile
bilir. Sonuçta oluşan pernisyoz anemidir. Pernİsyoz aneminin görülmesi yaş ilerledikçe 
artar. Anemi görülen yaşlıların üçte ikisinde pernisyoz anemi vardır. Diyabette de yiyecek
lerin emilİmi bozulabilir ve buna bağlı olarak pernisyoz anemi görülebilir.

Folat da aynı B12 vitamini gibi DNA sentezinde önemli rol oynar. Vücutta 
depolanması çok az olduğundan diyetle az miktarda alınması eksikliğine neden olur ve 
hematopoez bozulur. Folat bütün vücut dokuları tarafından alınır, plazmadan alınması ise 
Bg vitaminine bağlıdır. B12 vitamini eksikliğinde Folatm da plazmadan alınışı bozulur. 
Yeşil yapraklı bitkilerde bol miktarda bulunur.

Batı’da kırmızı pancar suyu, organik yetiştirilmiş sebze ve meyvalann sat ılıdığı 
manavlardan temin edilebilmektedir. Ayrıca reçete gerektirmeyen şifalı bitkilerle tedavi 
yöntemini benimseyen eczanelerde kırmızı pancarın liyofİlİzasyonla kapsül haline getiril
miş kök ve yaprakları kan yapıcı madde olarak satılmaktadır.

Hematopoetik ajan olması bize kırmızı pancarın B9 (Folat) ve B12 (siyanoko- 
balamin) içerebileceğini düşündürdü. Bu vitaminlerin miktarını ölçmek ve çözünür prote
inleri almak amacıyla kırmızı pancar kabuklan soyulmadan iyice yıkandıktan sonra katı 
meyva sebze presinden s tkddı. Elde edilen pancar suyunda B12 ve B<> miktarları radyo im
munoassay yöntemiyle tayin edildi. Bulduğumuz sonuçlara insan vücudunun günlük -0.5 
¡ig Bl2 ve -50  fig B9 vitaminlerine olan ihtiyacı 1 bardak pancar suyunda bulunan B12 ve 
B9 miktarları ile hemen hemen karşılanabilmektedir.

Pancar suyundaki proteinler amonyum sülfat fraksiyonlu çöktürme yöntemi 
ile çöktürüldü. Alman fraksiyonlarda proteinle birlikte bulunan amonyum sülfat distile 
suya karşı seliüloz dİalİz tüpleri İle ortamdan uzaklaştırıldı. Fraksiyonların protein miktarı 
Lowry Peterson Modİfiye Metodu ile tayin edildi. Her bir fraksiyondaki proteinler disk 
jel polİakrİlamid jel elektroforezİ ile ayrıştırıldı.
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