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KL‹N‹K ÇALIﬁMA

Gürültüye ba¤l› iﬂitme kay›pl› hastalarda, vitamin A, E, B12
ve folik asit düzeyleri
The levels of vitamins A, E, B 12 and folic acid in noise induced hearing loss
Dr. Üzeyir GÖK,1 Dr. ‹hsan HAL‹FEO⁄LU,2 Dr. Mücahit YILDIZ1

Amaç: Gürültüye ba¤l› iﬂitme kayb› oluﬂan iﬂçilerde vitamin A, E, B12 ve folik asit seviyeleri araﬂt›r›ld›.
Hastalar ve Yöntemler: Bir hidroelektrik santralinde
çal›ﬂan ve gürültüye ba¤l› iﬂitme kayb› bulunan 28
iﬂçi (ort. yaﬂ 37±5) çal›ﬂma grubunu oluﬂturmuﬂtur.
Kontrol grubu ise 32 sa¤l›kl› gönüllüden (ort. yaﬂ
36±4) oluﬂturulmuﬂtur. Çal›ﬂma ve kontrol grubunu
oluﬂturan tüm bireyler erkekti. Bireylerden venöz kan
örnekleri al›narak, vitamin A, E, B12 ve folik asit seviyeleri ölçüldü.
Bulgular: B12 seviyesi çal›ﬂma grubunda düﬂük,
kontrol grubunda ise normal s›n›rlarda tespit edildi
ve bu istatistiki olarak anlaml› bulundu (p<.005). Vitamin A, E, ve folik asit seviyelerinde anlaml› farkl›l›k yoktu.
Sonuç: Gürültülü ortamda çal›ﬂan iﬂçilerin rutin
kontrolleri yap›l›rken vitamin B12 seviyesinin ölçülmesinin faydal› olaca¤› kan›s›nday›z.

Objectives: To investigate the levels of vitamin A, E,
B 12, folic acid in employees with hearing loss due
to noise.
Patients and Methods: Employees in a local hydroelectric powerhouse who suffer from hearing loss due
to noise were included in the study. Study and control
groups were composed of 28 (mean age 37±5) and 30
voluntary subjects (mean age 36±4), respectively. All of
the subjects in patient and control groups were male.
Blood samples were obtained from all subjects and vitamin A, E, B12 and folic acid levels were measured.
Results: Level of vitamin B12 was found low in
patient group and normal in control group and these
were found statisticaly significant (p<0.005). There
were no significant differences between vitamin A, E
and folic acid.
Conclusion: We think that measurement of vitamin
B12 in routine control of the people who are working
in noisy environment may be useful.

Anahtar Sözcükler: Gürültüye ba¤l› iﬂitme kayb›; vitamin
B12; vitamin A; vitamin E; folik asit.
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Gürültüye ba¤l› iﬂitme kayb› (GB‹K) eriﬂkin nüfusta s›k olarak görülen bir meslek hastal›¤›d›r. Odyometrik olarak, gürültü ile oluﬂan 4000 Hz’teki ini-

ﬂi ilk gözlemleyen Fowler olmuﬂtur ve Bunch
1939’da gürültü ile oluﬂturulan iﬂitme kayb›n›n odyometrik özelliklerini aç›klam›ﬂt›r.[1] Gürültüye uzun
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süre maruz kalan hastalarda özellikle 3-6 kHz’de
maksimuma ulaﬂan ve yüksek frekanslarda düzelmeler gösteren, ancak düﬂük frekanslar› etkilemeyen iﬂitme kayb› vard›r.[2] Gürültünün iﬂitmeye olan
etkisine ilaveten konuﬂmay› anlamada bozukluk,
strese yol açma, uyuma sorunu, moral bozuklu¤u,
verimde azalma, huzursuzluk, konsantrasyon eksikli¤i ve iﬂtahs›zl›k gibi istenmeyen etkileri de mevcuttur.[3] Yüksek ve uzun süre korumas›z olarak gürültüye maruz kalma öyküsü oldu¤unda, odyometrik olarak 3, 4 veya 6 kHz’de maksimal etkilenme
bulundu¤unda ve tan›y› etkileyecek di¤er bir faktöre ait herhangi bir bulgu yoksa olas› GB‹K tan›s›
koymak kolayd›r.[4]

Homosistein aterojenik ve trombojenik bir aminoasittir.[10] Homosistein metabolizmas› kofaktör
olarak folat, vitamin B12 ve B6’ya ihtiyaç duymaktad›r. Eriﬂkinlerdeki folat eksikli¤i koroner arter hastal›¤›, inme, çeﬂitli kanser tiplerini ve Alzheimer ve
Parkinson hastal›¤› riskini art›rabilir.[11] Tek baﬂ›na
ya da B6 veya B12 ile güçlendirilmiﬂ folik asit tedavisi belirgin vitamin eksikli¤i bulunmayan insanlarda homosistein seviyelerini azalt›r.[12]

Vücutta arterioskleroz özellikle uç-arteriyel sistem ile beslenen organlarda hasara neden olmaktad›r. Koklea uç-arteriyel sistem ile beslendi¤inden arteriosklerozisin derecesine göre labirentin disfonksiyonu gözlenebilmektedir.[5] Vertebral veya baziller
arterin kan ak›m›ndaki azalma, labirentin arterde
kendini göstererek iç kulakta hipoksiye neden olur.
‹ç kulak kan ak›m›ndaki bu de¤iﬂiklikler ani iﬂitme
kayb›, gürültü ve yaﬂl›l›¤a ba¤l› iﬂitme kayb› gibi çeﬂitli patolojileri ortaya ç›kar›r.[6] Histolojik olarak labirent, koklea ve vestibuler arterin tunika adventisyas›nda dejenerasyon ve kal›nlaﬂmaya yol açt›¤› ve
bu de¤iﬂiklerin kanlanmay› bozarak nöral dejenerasyona neden oldu¤u saptanm›ﬂt›r.[7] Kan ak›ﬂkanl›¤› plazma viskozitesi, tam kan viskozitesi ile sensörinöral iﬂitme kayb› birlikte ele al›nd›¤›nda, hastalardaki iﬂitme eﬂikleri ile bu paremetreler aras›nda
uygunluk oldu¤u ortaya konmuﬂtur.[8]

Bu çal›ﬂmaya bir hidroelektrik santralinde çal›ﬂan 28 iﬂçi (ort. yaﬂ 37±5; da¤›l›m 26-51) al›nm›ﬂt›r.
Gürültülü ortamda çal›ﬂan iﬂçilerin ortalama çal›ﬂma süresi 18±5 y›ld›r. Hidroelektrik santralindeki
gürültü seviyeleri gürültü ölçer ile ölçüldü (Bruel
and Kjaer 2235, Cophenagen, Denmark) ve 95-114
dB aras›nda bulundu. Kontrol grubu ise 32 sa¤l›kl›
gönüllüden (ort. yaﬂ 36±4; da¤›l›m 27-49) oluﬂturuldu. Çal›ﬂma ve kontrol grubunu oluﬂturan tüm bireyler erkeklerden oluﬂmaktad›r. Çal›ﬂma grubuna
al›nan tüm bireylere bir anket formu uygulanm›ﬂt›r.
Do¤um tarihi, iﬂe baﬂlama yaﬂ›, çal›ﬂma süresi, günlük çal›ﬂma ve istirahat süresi sorgulanm›ﬂ ve kaydedilmiﬂtir. Ototoksik ilaç kullanma hikayesi, daha
önce geçirilmiﬂ kulak hastal›¤›, baﬂ ve kula¤a travma öyküsü ve ailesel edinsel iﬂitme kayb› anemnezi
bulunan bireyler çal›ﬂma d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur. Klinik ve laboratuvar incelemesinden önce tüm bireylerin çal›ﬂmay› kabul ettiklerine dair izinleri al›nm›ﬂt›r. Tüm bireylere tam bir KBB muayenesi ve odiyolojik de¤erlendirme yap›lm›ﬂt›r.

Bu çal›ﬂman›n amac› gürültüye ba¤l› iﬂitme kayb› bulunan iﬂçilerde vitamin A, E, B12 ve Folik asit
seviyelerini araﬂt›rmakt›r.
HASTALAR VE YÖNTEMLER

A ve E vitaminleri hücreyi hasara ve oksidatif
strese karﬂ› koruyan antioksidan etkili maddelerdendir. A vitamini ön maddesi β karoten olan etkili bir
singlet oksijen ve radikal tutucu antioksidand›r. Vitamin E membranlarda düﬂük konsantrasyonlarda bulunmas›na ra¤men lipidde çözünen zincir k›r›c› baﬂl›ca antioksidand›r. Biyolojik membranlarda E vitamininin koruyucu fonksiyonu ya¤ asitlerindeki peroksil radikalleri ile reaksiyona girerek kromanoksil
radikali oluﬂturmas›d›r. E vitamini radikali nispeten
stabil, reaktivitesi az olan bir radikaldir. Tokoferol-kinon bileﬂi¤i lipid peroksidasyonunu ve trombosit agregasyonunu inhibe eder. α-Tokoferol fosfolipaz A2,
C, D’nin biomembranlar›ndaki zararl› etkilerini önler. Biyolojik aktif ﬂeklinin α-tokoferol oldu¤u, serum
lipoproteinleri ile taﬂ›nd›¤› ve immün sistem fonksiyonlar›n› düzenledi¤i bilinmektedir.[9]

Odiyometrik testler standart akustik kontrollü
odalarda ISO 1964 standartlar›na göre kalibre edilmiﬂ
Interacoustics AC-40 odiyometri cihaz› ile yap›lm›ﬂt›r. Geçici eﬂik yükselmesinden kaç›nmak için odiyometrik testler, kiﬂiler 24 saat gürültüsüz ortamda dinlendikten sonra yap›lm›ﬂt›r. Hava yolunun de¤erlendirilmesi 250-8000 Hz, kemik iletimi ise 500-4000 Hz
frekans aral›¤›nda test edilmiﬂtir. Yaﬂa göre düzenlenmiﬂ iﬂitme seviyeleri iki ya da daha fazla frekansta 25 dB veya alt›nda ise iﬂitme anormal olarak kabul
edilmiﬂtir. Gürültüye ba¤l› iﬂitme kayb› için kriterimiz her iki kulakta 1 kHz’de iﬂitme eﬂi¤i normal iken
4 ve/veya 6 kHz frekans›nda 25 dB’den fazla simetrik sensörinöral tipte iﬂitme kayb› olmas› idi.[12]
61

Gürültüye ba¤l› iﬂitme kay›pl› hastalarda, vitamin A, E, B12 ve folik asit düzeyleri

TABLO I
KONTROL VE ÇALIﬁMA GRUBUNA A‹T V‹TAM‹N DÜZEYLER‹
Parametre
Vitamin A (μmol/L)
Vitamin E (μmol/L)
Folik asit (nmol/L)
Vitamin B12 (pmol/L)

Kontrol

Çal›ﬂma grubu

p

1.85±0.41
(n=30)
33.10±11.63
(n=30)
12.69±3.50
(n=32)
443.29±169.95
(n=32)

1.87±0.43
(n=27)
30.87±3.36
(n=28)
10.71±4.16
(n=28)
373.50±53.03
(n=28)

>0.05
>0.05
>0.05
<0.05

De¤erler aritmetrik ortalama±standart sapma olarak verilmiﬂtir.

Çal›ﬂma ve kontrol grubunun vitamin A, E, B12
ve folik asit düzeyleri Tablo I’de gösterilmiﬂtir. Tabloda görüldü¤ü gibi Vitamin A düzeyleri kontrol
grubunda 1.85±0.41 mmol/l iken çal›ﬂma grubunda
1.87±0.43 mmol/l olarak ölçüldü. Vitamin E düzeyleri ise çal›ﬂma grubunda 30.87 mmol/l, kontrol grubunda 33.10±11.63mmol/l ve folik asit düzeyi çal›ﬂma grubunda 10.71±4.16 nmol/l, kontrol grubunda
ise 12.69±350 nmol/l bulundu. Bu üç parametre aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmazken (p>0.05) çal›ﬂma (373.53±53.03 pmol/l) ve kontrol grubundaki (443.29±169.95pmol/l) vitamin B12
seviyeleri aras›ndaki fark ise istatistiksel olarak anlaml› bulundu (p<0.005).

Çal›ﬂma grubu ve kontrol grubunun kanlar› bir
gece açl›¤› takiben al›nd› ve 30 dakika içerisinde
kanlar santrifüj edilerek serumlar k›rm›z› hücrelerden ayr›ld›. Elde edilen serumlar analiz edilinceye
kadar -20°C’de sakland›. Bu çal›ﬂma parametreleri
için haz›r ticari kitler kullan›ld›. Vitamin A ve E düzeyleri, Chromsystems marka (Chromsystems Chemical and Instruments GmbH, München, Germany)
ticari kitleri kullan›larak, Shimadzu marka yüksek
performansl› s›v› kromatografisi (HPLC) yöntemi ile
tespit edildi. HPLC’de UV dedektörlü isocratic sistem kullan›ld› ve 325 nm’de üç dakika sonra 295
nm’de ölçüm yap›ld›. Kolon s›cakl›¤› 20°C olarak
ayarland› ve bu vitaminler için ticari kitin özel C18
kolonu kullan›ld›. Bu çal›ﬂmada ak›m h›z› 1.5
ml/min, enjeksiyon hacmi 50 μl ve verilme h›z› 12
dakika al›narak ölçüm yap›ld›.

TARTIﬁMA
H›zl› endüstrileﬂme, gürültü kaynaklar›n›n yayg›nlaﬂmas› ve gürültüye maruz kalan nüfusun artmas› nedeni ile art›k günümüzde, eriﬂkinlerdeki kal›c› tip iﬂitme kay›plar›n›n en önemli nedenlerinden
birini gürültü oluﬂturmaktad›r. Gürültü kirlili¤i, hava ve su kirlili¤inden sonra dünyan›n en önemli
üçüncü çevre sorunudur. Dünya çap›nda yaklaﬂ›k
400-500 milyon insan gürültü ile iliﬂkili iﬂitme sorunu yaﬂamaktad›r. Gürültüye ba¤l› mesleki iﬂitme kay›plar› ise gerekli tedbirlerin al›nmas›yla önlenebilir
en yayg›n tek hastal›kt›r.[13]

Vitamin B12 ve folat düzeyleri ise microparticle
enzyme immünoassay yöntemi ile Elecsys Moduler
Analitics E170 (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) analizörü ile ayn› firman›n kitleri kullan›larak tespit edildi. Bu yöntemler yar›ﬂmal› test
prensiplerine dayanmaktad›r.
‹statistiki analiz 10.0 SPSS versiyonu kullan›larak
yap›ld›, p<0.05 anlaml› kabul edildi. Veriler ortalama±standart deviasyon olarak verilmiﬂtir. Gruplar
aras›ndaki karﬂ›laﬂt›rma Student’s t-testi kullan›larak yap›ld›.

‹ç kula¤›n normal fonksiyonlar›n› yapabilmesi
sürekli ve düzenli olarak arteriyal sistem taraf›ndan
beslenmesi ile mümkündür. Arteriyal sistemde meydana gelen trombus, emboli, kanama gibi nedenler
yan›nda vasküler sistemi etkileyen spazm ve hiperkoagülasyon da iç kula¤›n beslenmesini bozar.[14]

BULGULAR
Hidroelektrik santralinde gürültülü ortamda
toplam 47 iﬂçi çal›ﬂ›yordu. Gürültüye ba¤l› iﬂitme
kayb› olan 28 hasta çal›ﬂma grubunu oluﬂturdu. Çal›ﬂma grubunda iﬂitme kayb› 4000 Hz’de baﬂlamakta ve 6000 Hz’de maksimal seviyeye ulaﬂmaktayd›.

Oksidatif stres gürültüye ba¤l› oluﬂan koklear
hasar›n oluﬂumunda önemli bir rol oynar ve bunun
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sonucunda sürekli iﬂitme kayb› meydana gelir.[15]
Plazma yüksek konsantrasyonda antioksidanlar›n
bulunmas› nedeni ile plazmada k›smen az oksidasyon gözlenirken oksidasyonun büyük k›sm› vasküler intima tabakas›nda gözlenmektedir.[16]

glutatyon konsantrasyonlar›nda azalmaya neden
olabilir ve böylece lipid peroksidasyonunu art›rabilir.[24] Shemesh ve ark.[25] gürültüye ba¤l› iﬂitme kayb›
bulunan hastalarda vitamin B12 seviyelerinin düﬂük
oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zda GB‹K’li
hastalarda vitamin B12 düzeyinin düﬂük olmas›, lipid peroksidasyonunu art›rarak GB‹K oluﬂumuna
katk›da bulunmuﬂ olabilir.

E vitamini, iskemi ve reperfüzyon ile iliﬂkili peroksidatif hasar› engellemede etkilidir. Fiziksel egzersiz s›ras›nda dokular primer antioksidan olarak E
vitamini harcad›¤› için egzersiz s›ras›nda E vitamini
gereksinimi artmaktad›r. E vitamini trombosit egregasyonu ve prostaglandin oluﬂumunu engeller. E vitamini ve aspirin tedavisi uygulanan sa¤l›kl› kiﬂilerde trombositlerin kollajene adezyonu anlaml› derecede azalm›ﬂt›r.[9]

‹nsanlar folat sentez edemezler ve bu nedenle diyetle almak zorundad›r. Folat ile desteklenmiﬂ diyet
plazma homosistein seviyelerini normale getirebilir
ve böylece kardiyovasküler hastal›k riskini azaltabilir. Diyette folat al›m› ve koroner hastal›k riski ile ilgili bilgiler günlük folat al›m›n›n önerilmesinin supoptimal olarak faydal› olabilece¤ini gösterir.[26]
Maksimal homosistein azaltma etkinli¤ini baﬂarmak
için folik asitin günlük minimum effektif dozu yaklaﬂ›k olarak 400 μg’dir.[27] Günlük 2-5 mg folik asit, 25
mg vitamin B6, ve 250 μg vitamin B12 arteriosklerozis geliﬂimini azalt›r böylece homosistein seviyesinin düﬂürülmesi önemli arteriosklerotik vasküler
olaylar›n önlenmesini sa¤layabilir.[28] Diyet ile al›nan
folik asitin kan homosistein konsantrasyonlar›n›
yaklaﬂ›k %25 azalt›rken B12 vitamininin eklenmesi
ilave %3-10 azalma sa¤lamaktad›r.

Karlidag ve ark.[17] hiperlipidemik hastalarda sensörinöral iﬂitme kayb› meydana geldi¤ini rapor etmiﬂlerdir. Kaikkonen ve ark.[18] hiperkolesterolemik
hastalardan E vitamini ile beslenenlerde arteriosklerozisin önlenebilece¤ini göstermiﬂlerdir. Brockes ve
ark.[19] yapt›klar› deneysel hayvan çal›ﬂmas›nda vitamin E’nin LDL’nin oksidasyonun ve artm›ﬂ vasküler
hastal›k riskine karﬂ› koruyucu oldu¤unu ve arteriogenezisin potent bir inhibitörü olarak düﬂünülebilece¤ini ortaya koymuﬂlard›r. D’Odorico ve ark.[20]
yapt›klar› bir çal›ﬂmada artm›ﬂ plasma alfa ve betakaroten konsantrasyonlar›n›n önemli derecede azalm›ﬂ arteriosklerozis riski ile birlikte oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Yap›lan çal›ﬂmalarda antioksidan tedavinin yaﬂl›l›¤a ba¤l› iﬂitme kayb›n› azaltt›¤› ileri sürülmüﬂtür. Romeo ve Giorgetti[21] yapt›klar› çal›ﬂmada
presbiakuzisi bulunan 40 hastay› A ve E vitamini
kombinasyonu ile tedavi etmiﬂler semptomlarda ve
baz› olgularda odiyometrik kay›tlarda düzelme oldu¤unu tespit etmiﬂlerdir. Cyrus ve ark.[22] yapt›klar› deneysel hayvan çal›ﬂmas›nda vitamin E ile beslenen hayvanlarda oksidatif ve enflamatuvar reaksiyonlar›n azalarak arteriosklerozis seyrini azaltt›¤›n›
ortaya koymuﬂlard›r. Biesalski ve ark.[23] elektrofizyolojik deneysel bir çal›ﬂma ile vitamin A eksikli¤inin koklean›n gürültüye duyarl›l›¤›n› art›rd›¤›n›
göstermiﬂlerdir. Yapt›¤›m›z bu çal›ﬂmada GB‹K’li
hastalar ile kontrol grubu aras›nda A ve E vitamini
seviyelerinde anlaml› bir fark yoktu.

Bu çal›ﬂmada GB‹K bulunan hastalarda vitamin
B12 seviyesinin azald›¤›n› tespit ettik ve bunu istatistiksel olarak anlaml› bulduk. Vitamin B12 seviyesinin gürültülü ortamda çal›ﬂan iﬂçilerin rutin kontrollerinde ölçülmesi ile GB‹K oluﬂumu hakk›nda fikir edinilebilir. Vitamin B12’nin sensörinöral iﬂitme
kayb›ndaki rolünü ve kesin mekanizmas›n› ortaya
koymak için deneysel çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
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