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Vitamin B12 igra pomembno vlo-
go v vrsti telesnih procesov.
Med drugim vpliva na celi~no

delitev, na {tevilne encimske reakcije,
genski material, vzdr‘evanje zdravega
‘iv~evja, imunskega sistema, ‘ilja …
Njegovo pomanjkanje najve~krat pri-
zadene mo‘gane in to ne le pri starej{ih
ljudeh, ampak lahko ‘e pri najmlaj{ih.

Ob pomanjkanju tega pomembnega
vitamina lahko dobite vrsto razli~nih
diagnoz neozdravljivih bolezni in stanj,
zato je toliko bolj pomembno, da ste na
njegove simptome pozorni in pomanj-
kanje pravo~asno odkrijete in odpravite,
{e preden se vam v resnici … zme{a.

NE, TO NI MULTIPLA
SKLEROZA

Nevrolo{ki simptomi pomanjkanja
vitamina B12 so podobni simptomom
nekaterih nevrolo{kih bolezni, kot so
amiotrofi~na lateralna skleroza (ALS),
multipla skleroza, Parkinsonova bole-
zen in druge, a s pomembno razliko …
^e gre za pomanjkanje vitamina B12,
lahko s hitrim ukrepanjem »bolezen«
ozdravimo. Za pomanjkanje vitamina
B12 je podobno kot za multiplo sklerozo
zna~ilno propadanje za{~itnih mielins-
kih ovojnic ‘iv~nih vlaken. S tem pove-
zane te‘ave so glede na mesto pojavlja-
nja lahko zelo raznolike.

Nekateri med nevrolo{kimi simpto-
mi, ki se lahko pojavijo tudi pri mlaj{ih
in ne le starej{ih ljudeh, so: mravljin~e-
nje, zbadanje ali otopelost v okon~inah,
tresenje, mi{i~na in splo{na {ibkost,
ohromelost, bole~ina, huda utrujenost,
zmedenost, vrtoglavica in motnje vida.

Resno pomanjkanje vitamina B12 je
zaradi po{kodb ‘iv~evja lahko poveza-
no tudi z du{evnimi motnjami, kot so

depresija, shizofrenija in bipolarna mot-
nja. Simptomi lahko zajemajo vse od
zmedenosti, izgube spomina, hude potr-
tosti in tesnobnosti do apatije, osebnost-
nih sprememb, neprimernega spolnega
vedenja, halucinacij, agresivnosti, te‘av
s spanjem in sprememb okusa, voha, vi-
da, ki jih tudi lahko pove‘ejo s psihia-
tri~nimi te‘avami. Seveda niso vse nev-
rolo{ke in du{evne bolezni povezane s
pomanjkanjem vitamina B12, a bi bilo
zagotovo smiselno bolnike poslati na

razmeroma poceni preiskave, ki lahko
pomanjkanje izklju~ijo.

NE, TO NI HOLESTEROL
Homocistein je aminokislina, ki lah-

ko povzro~i pravo razdejanje na ‘ilju,
saj povzro~a izgubo njegove elasti~nosti
in kopi~enje oblog v ‘ilnih stenah. Poleg
tega je oksidant, ki zmanj{a nastajanje
du{ikovega oksida (NO), kar je poveza-
no z aterosklerozo in povi{anim krvnim
tlakom. ^e so ravni homocisteina viso-
ke, tvegate koronarno arterijsko bole-
zen, sr~ni infarkt, mo‘gansko kap in glo-
boko vensko trombozo.

Kak{no zvezo ima vse to z vitami-
nom B12? Veliko. Ta vitamin pomaga
drugemu vitaminu – folni kislini, da ho-
mocistein pretvori v nestrupeno amino-
kislino, metionin. Zgolj jemanje folne
kisline ob pomanjkanju vitamina B12 ne
bo doseglo svojega namena, jemanje
obeh pa sode~ po raziskavah lahko po-
membno zmanj{a tveganje. Homocis-
tein {koduje tudi plodu, zato nose~ni-
cam ‘e svetujejo jemanje folne kisline
(ne pa tudi B12). Visoke ravni homocis-
teina so zna~ilne tudi za bolnike s kro-
ni~no ledvi~no odpovedjo.

Vloga homocisteina je bila pri razvo-
ju ‘ilnih bolezni dolgo zapostavljena na
ra~un holesterola, zdaj pa mu nekateri ‘e
napovedujejo, da bo postal »holesterol
naslednjega stoletja«. Ob tem pa ne bo
mo~ spregledati vloge, ki jo ima pri nev-
tralizaciji te aminokisline vitamin B12.

NE, TO NI AVTIZEM
Otrok lahko zaradi prirojenega po-

manjkanja vitamina B12, ~e ga pravo~as-
no ne odkrijejo, utrpi nepovratne mo‘-
ganske po{kodbe. Temu najve~krat bo-
truje neugotovljeno pomanjkanje tega

VITAMINI

Epidemija napa~nih diagnoz? (2)

Ne, ne me{a se vam
Na pomanjkanje B12

morajo biti posebno
pozorne matere veganke

in vegetarijanke.
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vitamina pri mami, pri dojenem otroku
pa se poka‘e med ~etrtim in osmim me-
secem starosti. Takrat lahko otrok neha
napredovati v razvoju, izgubi ‘e pridob-
ljene govorne in dru‘abne sposobnosti,
postane apati~en ali razdra‘ljiv in naza-
duje do te mere, ko morda ne zmore ve~
niti sedeti.

Simptomi so pogosto podobni kot pri
avtizmu in verjetno ima del otrok, ki so
jim ugotovili motnjo avtisti~nega spek-
tra, dejansko pomanjkanje vitamina B12.
Tudi okvara nevralne cevi (zametek
‘iv~evja) pri plodu naj ne bi bila poveza-
na le s pomanjkanjem folne kisline, am-
pak tudi vitamina B12. Na pomanjkanje
morajo biti posebno pozorne matere
veganke in vegetarijanke. Kot ka‘e, na-
dome{~anje vitamina B12 z algami ni
ustrezno, saj je v njih zgolj analog tega
vitamina.

Pomanjkanje vitamina B12 se pri od-
ra{~ajo~ih otrocih in mladini lahko ka‘e
manj opazno, s te‘avami v spominu,
manj{em inteligen~nem koli~niku, spre-
membah razpolo‘enja in blagih motnjah
u~enja, lahko pa tudi podobno kot pri
odraslih, s {tevilnimi nevrolo{kimi te‘a-
vami. Pomanjkanje ne izhaja nujno iz

prehranskih navad, ampak je lahko od-
raz genske nagnjenosti. Na poti od zau-
‘itja do izrabe tega vitamina je vrsta
ovir, prirojenih in pridobljenih, zato je
pomanjkanje pogosto.

NE, NI VAM TREBA
ZBOLETI

Izogibanje bolezni, kot je rak, ni le
stvar dobrih genov in sre~e; pomembno
vlogo igra tudi na~in ‘ivljenja in hrana,
tu pa se vitamin B12 spet izka‘e za klju~-
nega. Je namre~ pomemben dejavnik pri
gradnji DNK, pri tvorjenju rde~ih krv-
nih celic, poleg tega pa je nujen element
zdravega imunskega sistema. [e ve~,
dokazi ‘e ka‘ejo, da vas ustrezne ravni
vitamina B12 lahko {~itijo pred razdiral-
nimi procesi, ki vodijo v raka in nekatere
druge usodne bolezni.

Poleg ‘e znane povezave med po-
manjkanjem tega vitamina (perniciozno
anemijo) in ‘elod~nim rakom je najo~it-
nej{a {e njegova povezava z rakom na
dojki, kjer je ena od raziskav pokazala
kar dva- do {tirikrat ve~je tveganje za
tega raka ob pomanjkanju B12. Ta vita-
min je nujen za delovanje folatov, ki ust-

varjajo nukleotide, osnovne gradnike
DNK. Ob pomanjkanju gradnikov je telo
prisiljeno v spremembo strukture DNK,
ki postane ranljivej{a, pogostej{e so
mutacije in te vodijo do raka. Kromo-
somske po{kodbe so povezane tudi s
povi{ano ravnijo homocisteina.

Dodatna {koda nastaja, ker pomanj-
kanje tega vitamina povzro~i okvare na
biolo{kem procesu metilacije, kar lahko
spro‘i izra‘anje napa~nih genov. Tak{ne
napake so zna~ilne za celice, ki se spre-
minjajo v rakave. Ker pa je vitamin ne-
lo~ljivo povezan tudi z delovanjem
imunskega sistema, obramba pred ra-
kom lahko dokon~no odpove.

NE, NISTE NEPLODNI
Vse ve~ je parov, ki jim ne uspe spo-

~eti otroka. Razlogov je veliko, a eden
od njih, ki je manj znan, je tudi pomanj-
kanje vitamina B12. Povzro~i lahko tako
‘ensko kot mo{ko neplodnost kot tudi
ve~kratno zgodnjo izgubo ploda.

Raziskovalci predvidevajo, da po-
manjkanje vitamina prepre~uje ovula-
cijo ali pa pozneje normalno celi~no deli-
tev oplojenega jaj~eca. Prav tako lahko
spremembe na materni~ni sluznici pre-
pre~ujejo uspe{no ugnezdenje jaj~eca.
Na plod slabo vplivajo {e visoke ravni
homocisteina, ki so prav tako lahko po-
vezane s pomanjkanjem vitamina B12.
Pri mo{kih pomanjkanje vitamina vpli-
va na premajhno {tevilo semen~ic.

KONEC SMEHA
Noben kirur{ki poseg ni brez tve-

ganja, a ~e imate pomanjkanje vita-
mina B12, je tveganje lahko ve~je, kot
si mislite, ~e poseg vklju~uje upora-
bo smejalnega plina ali didu{ikove-
ga oksida (N2O). Ta plin onesposobi
delovanje vitamina B12. ^e ga je ‘e
prej malo, so posledice lahko zelo
hude, prizadeto je lahko du{evno
zdravje, mo‘ne so te‘ave s hojo,
ohromelost, pojav inkontinence in
celo razvoj demence.

KAKO ODPRAVITI POMANJKANJE VITAMINA B
12

Injekcije v mi{ico so za zdravljenje pomanjkanja vitamina B12 v ve~ini
primerov bolj{e od pripravkov, ki jih jemljemo skozi usta. Injekcije so danes
skoraj nebole~e, poleg tega so poceni in nam ustrezno koli~ino vitamina
zagotovijo hitreje in zanesljiveje. ̂ e ‘e, lahko preidete na pripravke v tabletah
ali za pod jezik (najbolje v obliki metilkobalamina) po nekaj injekcijah vitamina
B12, ko so va{e zaloge ‘e obnovljene, in sicer v odmerku 2000 mikrogramov na
dan.
Najpogostej{a oblika zdravljenja je:

• za~etni 1000-mikrogramski odmerek vitamina B12 z injekcijo v mi{ice vsak
dan ali vsak drugi dan, pet do sedem dni;

• temu naj {tiri dni sledijo tedenske injekcije z enakim odmerkom;

• za vzdr‘evanje so potrebne redne injekcije enkrat ali dvakrat na mesec, s
katerimi ne smemo prenehati.
Obstaja ve~ vrst vitamina B12 – kobalamina. Sedanje raziskave ka‘ejo, da je

hidroksokobalamin pri zdravljenju uspe{nej{i od cianokobalamina, oba pa vsaj
v primeru nevrolo{kih bolezni kot ka‘e preka{a metilkobalamin.

Zdravljenja ne za~nimo, dokler ne naredimo ustreznih preiskav, ki potrdijo
pomanjkanje vitamina B12, sicer pozneje testi ne bodo dali pravih rezultatov.

(Nadaljevanje na strani 52)
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B12 ni‘je od 332 pmol/l. Te
vam lahko za manj kot dva-
najst evrov izmerijo v Adria-
labu v Ljubljani. Najbolj u~in-
kovito boste zaloge vitamina
napolnili s podko‘nimi injek-
cijami. Te pa lahko brez recep-
ta kupite v Avstriji, denimo v
lekarnah v Celovcu, kjer dobi-
te iglo brizgalko in vitamin B12
za samo en evro. Seveda pa se
ne odlo~ajte o jemanju vitami-
na B12 na lastno pest. Svoje na-
mere zaupajte zdravniku, da
bo presodil o tem.

Vse, kar je tu zapisano, je
povzeto po knjigi Could It Be
B12?, ki sta jo napisala medi-
cinska sestra Sally Pacholok
in zdravnik osteopat Jeffrey
Stuart iz ZDA.

Aj{a Kranjc

Razbiranja rRazbiranja rRazbiranja rRazbiranja rRazbiranja revije Misterijievije Misterijievije Misterijievije Misterijievije Misteriji
za osebno rast in samozdravljenje

NUMEROLO[KI PORTRET
Vibracije {tevil na{ega rojstnega datuma in imena
nas spremljajo vse ‘ivljenje. ^e jih poznamo, lahko
izvemo ogromno o sebi.
Opis {tevil v Numerolo{kem portretu Vam pomaga
spoznati glavno ‘ivljenjsko lekcijo, sr~no ‘eljo du{e, obraz pred zuna-
njim svetom, talente in ‘ivljenjsko poslanstvo, najvi{ji ‘ivljenjski
smisel in karmi~ne lekcije. Opisuje tudi Va{e ̀ ivljenjske cikle, pre-
lomnice in izzive. Dodana je {e dveletna numerolo{ka napoved
in Va{e sre~ne {tevilke za dve leti naprej.
Okoli 19 strani. Cena s po{tnino: 39 €

BIORITEMSKI KOLEDAR
Vsak ~lovek ima svoje bioritme, ki od rojstva
uravnavajo njegove energije. Fizi~ni bioritemski
cikel nam odkriva ugodne dneve za fizi~ne napore
in operacije, emocionalni dneve za medosebne ko-
munikacije, ljubezenske sestanke … Na podlagi intelektualnega
bioritma na~rtujemo u~enje, izpite in pomembne sestanke, na pod-
lagi intuicijskega pa opravila, ki terjajo ustvarjalnost in »{esti ~ut«.
Bioritemski koledar za eno leto prikazuje stanje osebnih bioritmov
po mesecih in dnevih.
14 strani. Cena s po{tnino: 39 €

GRAFOLO[KA ANALIZA
Osebnostna grafolo{ka analiza, ki Vam jo na podlagi
rokopisa izdela na{a grafologinja, podrobno analizira
Va{ miselni proces, odnos do sebe, medosebne
odnose, produktivnost, sposobnosti, gonilno mo~ in
~ustveno odzivnost. Dodana so osebna navodila za grafoterapijo, da
lahko z ustreznimi afirmacijami izbolj{ate svoje »{ibke to~ke«.
Grafologinji lahko tudi postavite konkretna vpra{anja glede iz-
bire poklica ali {tudija, odkrivanja osebnih talentov, partnerskega
ujemanja in poslovnih partnerjev.
Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 65 €

NARO^ILA
Razbiranja naro~ite na: 01/549 17 92; 051/307 777;
misteriji@misteriji.si
V obrazec, ki Vam ga bomo poslali na dom, vnesite ustrezne
osebne podatke. Za Grafolo{ki portret prilo‘ite papir z
vzorcem Va{ega rokopisa.
Izpolnjen vpra{alnik in kopijo pla~ane polo‘nice, ki jo
dobite skupaj z obrazcem, po{ljite na naslov: Revija Mis-
teriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana.
Naro~eno Vam bomo poslali najpozneje v roku dveh ted-
nov od dneva, ko prejmemo va{o po{to.

(Nadaljevanje s 30. strani)
NE, NE ME[A SE VAM

Mnenja o tem, kako pogo-
sto prav pomanjkanje vitami-
na B12 poslab{a mo‘nosti us-
pe{nega spo~etja in donosit-
ve, so {e nekoliko deljena, a
vse ve~ je dokazov, ki govori-
jo v prid temu, naj se neplodni
pari testirajo tudi za pomanj-
kanje B12.

Pomanjkanje vitamina B12
lahko enostavno in hitro od-
pravimo, s tem pa si prihra-
nimo vrsto zdravstvenih te-
‘av. Ne pozabite, kot smo za-
pisali ‘e v prvem delu pri-
spevka, da lahko vse opisane
te‘ave povzro~ijo ‘e ravni
vitamina B12, ki uradno {e ve-
ljajo za normalne, zato bodite
pozorni ‘e, ~e so va{e izmer-
jene serumske ravni vitamina


