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Posledních několik měsíců jsem se cítil mizerně, několikrát denně jsem si
musel lehnout, přišlo mi obtížné večer pracovat a cvičit po delší dobu. Pod
dozorem MUDr. Michaela Klapera jsem bral proteinový prášek, kreatin,
testosteron, nystatin atd.; nic nepomáhalo. Každý den jsem bral nutriční
kvasnice, takže jsem věděl, že nedostatkem B12 to není. Až jednoho dne jsem
naprostou náhodou narazil na Váš článek [Vitamín B12: Berete ho?]. Nehod
lal jsem ho přečíst celý, jen jsem si ho tak letmo pročítal a zůstal jsem úplně
zaražený Vaším trváním na tom, že žádný z běžných zdrojů B12 není dosta
tečný. V té chvíli jsem tomu pořád ještě nevěřil, ale měl jsem nějaké staré
tablety s B12 v ledničce, tak jsem si jednu vzal. Efekt byl téměř okamžitý
a zjevný. Od té doby jsem tablety brával téměř každý den a má vitalita
a energie jsou zpět, cítím se zase jako muž ve středních letech ne už jako sta
řík.
Alex Hershaft, Ph. D., předseda FARM

Mýty
B12 se obecně nachází ve všech potravinách živočišného původu (kromě medu). Nejsou pravdivé fámy, které tvrdí, že existují důvěryhodné rostlinné nefortifikované zdroje vitamínu B 12 a tím
myslím včetně tempehu, mořských trav a produktů ekologického zemědělství. V prostředí
nutričních specialistů hlavního proudu, stejně tak veganských odborníků na zdraví, panuje zdrcující
shoda v tom, že rostlinné potraviny neposkytují vitamín B12 a pro vegany a veganky (a v mnoha
případech i pro vegetariány a vegetariánky) jsou fortifikované potraviny nebo doplňky nutné k udržení optimálního zdraví. Naštěstí se vitamín B12 dá získat bakteriálním kvašením, takže se nemusí
získávat ze zvířecích produktů.
Přesto všechno někteří veganští propagátoři pořád věří, že „rostlinné potraviny poskytují všechny živiny nutné k optimálnímu zdraví“ a neberou v potaz existenci vitamínu B12, když propagují
veganskou stravu. Jiní berou na vědomí potřebu B12, ale pouze okrajově. A jiní pořád zdůrazňují,
že lidé potřebují jenom malá množství B12 a ta že můžou být těle uložena po celá léta.
I když je pravdou, že mnoho lidí ve chvíli, kdy se stane vegany či vegankami má uložené dostatečně velké zásoby B12 ve svých játrech, aby u nich po mnoho let nedošlo ke zjevnému nedostatku
B12. Lidé si toto často nesprávně vykládají tak, že to znamená, že si stačí vzít malé množství B12

jednou za pár let. Ve skutečnosti abyste si vytvořili tak velké zásoby museli byste roky přijímat B 12
nad svou denní potřebu (pokud nebereme v potaz doplňky, které dokáží takové zásoby vytvořit
rychleji). Někteří lidé nemají dostatečně velké zásoby B12, aby na ně mohli spoléhat i po jen krátkou dobu.
Skutečnosti, že vegani a veganky mají tendenci mít nižší úroveň B 12 než lakto-ovo vegetariáni
a vegetariánky nebo nevegetariáni, je často čeleno výrokem: „Jen u mála veganů a veganek se kdy
projevily znaky nedostatku B12.“ Nicméně se zdá, že většina veganů a veganek doplňuje svou
stravu vitamínem B12 (často aniž by to věděli díky fortifikovaným potravinám) a ve vědecké literatuře bylo v minulosti popsáno mnoho případů veganů a veganek, kteří trpěli nedostatkem B12. V některých případech symptomy po podání doplňku B12 vymizely, ale ne všichni měli takové štěstí. Co
víc, pravidelně se setkávám s vegany a vegankami, kteří mě zpravují o tom, že jim byl diagnostikován nedostatek B12, nebo že si přivodili jeho syndromy.
Tento soubor článků je pečlivou rešerší vědecké literatury obsahující každou relevantní studii
o vitamínu B12 a veganech a vegankách publikovanou od roku 1980. Propagátoři a propagátorky
veganství, kteří by se možná jinak nezajímali o detaily ohledně vitamínu B12, nabádám, aby si přečetli článek „Může přirozená strava vyžadovat potravinové doplňky?“.
Tyto články se často odkazují na různé laboratorní hodnoty vztahující se k B12. Referenční
hodnoty naleznete v „Laboratorní hodnoty vztahující se k B12“.
B12 je komplikovaný vitamín s jedinečným absorpčním mechanismem a množstvím neaktivních
analogů (molekuly, které se zdají být aktivním B12, ale ve skutečnosti jím nejsou), které můžou zasahovat do jeho vlastní funkce. Viz rozcestník na úvodní stránce pro více detailů.

Zjevný nedostatek B12
B12 chrání nervový systém. Bez něj se můžou objevit trvalá poškození (např. slepota, hluchota,
demence). Vyčerpanost a mravenčení v rukách nebo nohách může být brzkými známkami nedostatku.
Vitamín B12, stejně tak jako kyselina listová, je potřebný při dělení červených krvinek. V některých případech vegani a veganky můžou přijímat tak velké množství kyseliny listové, že i s nedostatkem vitamínu B12 se jejich červené krvinky v pořádky dělí, v jiných případech se ale jejich červené krvinky nebudou schopny správně dělit a vegani a veganky budou trpět únavou a makrocytickou (nebo také megaloblastickou) anémií.

Mírný nedostatek B12
Homocystein je vedlejší produkt metabolismu bílkovin. Zvýšené úrovně homocysteinu jsou
spojovány se zvýšeným rizikem chorob srdce a mrtvice. Mezi roky 1999-2003 proběhlo mnoho studií porovnávajících úrovně homocysteinu veganů, veganek, vegetariánů a vegetariánek, kteří nedoplňovali svou dietu o vitamín B12 s nevegetariány („Mírný nedostatek B12 – zvýšený
homocystein“). V každé studii měli vegani, veganky, vegetariáni a vegetariánky vyšší úrovně homo-

cysteinu než masojedi a současně v rozsahu spojovaném s rizikem srdečních onemocnění a mrtvice.
V protikladu s řečeným jedna studie porovnávala vegany a veganky, kteří doplňovali vitamín
B12 (v průměru 5,6 µg/den) a jejich úrovně homocysteinu byly v rozsahu, který je považován
za zdravý.
Pokud jste byli typičtí masojedi po většinu svého života, vaše tělo si mohlo uložit dostatek B 12
k prevenci zjevného nedostatku po mnoho let. Nicméně na zásoby B12 se nelze spoléhat při udržování homocysteinu na nízké úrovni.

Otevřený dopis odborníků na zdraví a veganských
organizací
Pokud mi nevěříte, prosím podívejte se na „Co by každý vegan a veganka měli vědět o vitamínu
B12“ (shrnutí základních informací o vitamínu B12 a jeho vztahu k veganům a vegankám na stránkách veganhealth.org – anglicky, pozn. překl.).

Doporučení ohledně
vitamínu B12

Krok 1
Pokud jste nemívali po nějakou dobu pravidelný zdroj B12, kupte si lahvičku 1000µg (nebo
více) tablet. Následující (a mnohé další) jsou veganské:[1]
•
•
•
•

VEG 1 Multivitamin – explicitně veganský
Nature’s Bounty Vitamin B12 – pravděpodobně veganský
SOLGAR Vitamín B12 – explicitně vegetariánský, pravděpodobně veganský
SOLGAR Formula V VM-75 – explicitně vegetariánský, pravděpodobně veganský

Jednou denně po dva týdny vložte tablety o 2000 µg pod jazyk a nechte je nerozpustit. Zbytek
tablet můžete nalámat na poloviny nebo čtvrtiny a využít v kroku 2. Je v pořádku, pokud si vezmete
více než je udávaná doporučená dávka na tabletách. Následujte rady v kroku 2.

Krok 2
Doporučení ohledně vitamínu B12: Řiďte se jedním z následujících režimů dávkování.
DDD v USA
2 dávky denně
Denní dávkování (µg) 2 dávky týdně (µg)
(µg)
(µg)
0-5 měsíců
0,4
n/a
n/a
n/a
6-11 měsíců
0,4
0,4-1
5-20
200
1-3 let
0,9
0,8-1,5
10-40
375
4-8 let
1,2
1-2
13-50
500
9-13 let
1,8
1,5-2,5
20-75
750
14+ let
2,4
2-3,5
25-100
1000
v těhotenství
2,6
2,5-4
25-100
1000
při kojení
2,8
2,5-4
30-100
1000
n/a – Nelze aplikovat. Kojenci by měli dostávat mateřské mléko nebo dětskou stravu, která
Věk

obsahuje nezbytné množství vitamínu B12.
Dávky mnohem větší než tyto jsou považovány za bezpečné, ale bude asi nejlepší nebrat více než
dvojnásobek doporučených množství.

Poznámky
• V potravinách se B12 měří v mikrogramech (značené jako µg nebo mcg). 1000 µg = 1
mg.
• Doporučená denní dávka (DDD) vitamínu B12 pro dospělého je 2,4 mikrogramu.
• Fortifikované potraviny: množství vyznačené v nutričních tabulkách na obalu výrobku je
založené na 6 µg/den. Např. 25 % DDD = 0,25 × 6 µg = 1,5 µg. (Platí jenom v USA, v EU
se procenta DDD vztahují k 1 µg nebo k 2,4 µg od roku 2012 – pozn. překl.)
• Nespoléhejte na žádné mořské řasy (např. nori, spirulina), pivovarské kvasnice, tempeh
nebo „živoucí“ vitamínové doplňky, které používají rostliny jako zdroj B12.
• Nespoléhejte výhradně na jeden typ fortifikované potraviny jako například Red Star
Nutritional Yeast (nutriční kvasnice).
• Veganští kojenci: Institute of Medicine [2] (Lékařský institut) doporučuje, aby kojencům
matek veganek bylo přidáváno B12 od narození, protože jejich zásoby po narození můžou
být malé, stejně tak příjem B12 z mateřského mléka nemusí být adekvátní.[3]
• Výjimky: lidé s nemocemi trávení nebo malabsorpcí (jako je třeba perniciózní anémie),
chronickým onemocněním ledvin, metabolickými defekty B12 nebo s defektem metabolismu
kyanidu by se měli poradit s profesionálem v oboru zdraví.
• Kuřáci cigaret by měli zvážit nekyanokobalaminový zdroj B 12. Více informací naleznete
ve článku „Kuřáci a kyanokobalamin“.
Ve článku „Jak byla doporučení formulována“ naleznete další informace.

Odkazy a poznámky pod čarou
1. ↑ Seznam obsahuje doplňky, o kterých autoři a autorky tohoto překladu věří, že jsou
(alespoň implicitně) veganské a v České republice běžně dostupné. Seznam je pro vaše pohodlí a bez jakýchkoliv záruk.
2. ↑ Institute of Medicine je americká nevládní nezisková organizace akademického typu,
poskytující doporučení v oblastech biomedicíny, medicíny a zdraví a jejím cílem je zvyšovat
zdraví populace na národní úrovni – pozn. překl.
3. ↑ Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and
Choline. Washington, DC: National Academy Press; 2000.

Veganské zdroje

Fortifikované potraviny
Je mnoho potravin fortifikovaných B 12 například: rostlinná mléka, náhražky masa, cereálie
k snídani, nutriční kvasnice.
Doporučená denní dávka B12 uvedená na nutričním štítku potraviny se vztahuje k 6 µg, což byla
DDD v roce 1968. Pokud štítek tvrdí, že potravina obsahuje 25 % DDD vitamínu B12, má ho tedy
ve skutečnosti 1,5 µg (25 % z 6 µg = 1,5 µg). (Platné pro USA, v EU se procenta udávají k 1 µg
B12 nebo 2,4 od roku 2012. – pozn. překl.)

Pivovarské a nutriční kvasnice
Pivovarské a nutriční kvasnice neobsahují B12, pokud jím nejsou fortifikovány. V současnosti
jsou na trhu alespoň dvoje veganské kvasnice fortifikované B 12: Red Star Vegetarian Support Formula a Twinlab Natural Nutritional Yeast (osobní komunikací s Twinlab jsem ověřil, že fortifikují
vitamínem B12; 3. června 2003). Naneštěstí jsou zde nevýhody závisíte-li výhradně na nutričních
kvasnicích fortifikovaných B12:
• Nutriční kvasnice často pocházejí ze zásobníků ve zdravých výživách. Nedala-li by si
zaměstnankyně obchodu pozor, snadno by objednala špatné nutriční kvasnice z distribučního katalogu, který obvykle obsahuje mnoho druhů nutričních kvasnic. Bylo by také jednoduché nechtěně dát špatné kvasnice do zásobníku s vegetariánskými kvasnicemi.
• B12 je citlivý na světlo. Nutriční kvasnice jsou často vystaveny světlu, protože bývají
uskladněny v průhledných zásobnících nebo plastových sáčcích.
• Alespoň jeden vegan, který si myslel, že přijímá B12 z nutričních kvasnic si přivodil
symptomy nedostatku B12, které vymizely poté, co si vzal doplněk s B12. (Autor má namysli
Alexe Herschafta – pozn. překl.)
Pokud používáte Red Star Vegetarian Support Formula k získání B12, ujistěte se, že opravdu
dostáváte to, co si myslíte, že dostáváte. Je asi nejlepší je skladovat v chladničce nebo mrazáku –
mimo dosah světla.

Přátelské upozornění: Nutriční kvasnice Red Star Vegetarian Support Formula mají mnoho jiných nutrientů a sám je jím; ale vegani by, podle mého názoru, neměli na nich záviset jakožto
na svém výhradním zdroji B12.

Příprava pokrmů
Vaření může zničit B12, přirozeně se nacházející v pokrmech ze zvířecích produktů. Kyanokobalamin, tedy forma nacházející se ve fortifikovaných potravinách, může být během vaření stabilnější. Například ve středně kyselém prostředí (pH 4-7) kyanokobalamin může snést vaření při
120 °C.[1]

Multivitamíny
Vegani, kteří spoléhají výhradně multivitamíny obsahující jenom malé dávky B 12 (řekněme
méně než 10 µg), podstupují několik s tím spojených rizik:
• Herbert a kol.[2] (1982, USA) referují, že vitamíny B1, B3, C a E a měď a železo můžou
zničit B12. Testovali 15 multivitamínových přípravků, které denně používá odhadem sto milionů Američanů na neaktivní analogy B12 a všechny přípravky obsahovaly nějaké (6-27 %
z celkového množství korinoidů – kyanokobalamin, tedy B 12, patří mezi korinoidy – pozn.
překl.).
• Vitamín C v dávkách nad 500 mg podávaných při jídle nebo do jedné hodiny po jídle,
může zmenšit dostupnost B12 nebo ho úplně zničit.[3]
• Mnoho multivitamínů nemůže být cucáno, což je u některých lidí důležité pro absorpci
B12.
Jinak řečeno: pokud je multivitamín možno cucat a dodává 10 µg B12 (ve formě kyanokobalaminu) nebo více a je-li brán denně, je s největší pravděpodobností dobrým zdrojem B12.

Bezpečnost
V roce 1988, Herbert varoval, že velké dávky B12 můžou být případně škodlivé.[4] Oproti tomu
Hathcock a Troendle (1991) podotkli, že se zdá, že otázka, zda-li je příjem 500-1000 µg B12 za den
bezpečný, je bezpředmětná. Institute of Medicine neurčil maximální denní dávku příjmu vitamínu
B12.
Množství kobaltu a kyanidu z 1000 µg kyanokobalaminu denně je považováno za, z toxikologického hlediska, nevýznamné.[5] Lidé s chronickým selháváním ledvin, defekty kyanidového
metabolismu a pravděpodobně i kuřáci by měli brát odlišnou formu B12.

Cucání nebo rozpuštění doplňku pod jazykem
Crane a kol.[6] (1994, USA) si všimli, že tablety jedné společnosti se pomalu rozpouštěly
ve vodě a kyselině. Provedli poté studii, aby zjistili, jestli veganští pacienti, kteří nereagovali
na orální B12 tablety (popsáno níže), které spolkli jako celé, by si mohli vylepšit svou absorpci B 12
tím, že by je cucali. Sedm lidí cucalo tablety o 100 µg (jednou týdně po šest týdnů) a jejich průměrné hodnoty séra B12 vyskočily z 116 na 291. Hodnoty devíti, kteří necucali, se zvýšily z 123
na pouze 139. (Avšak 100µg dávka B12 jednou týdně není mnoho. Mnohem překvapivějším výsledkem tohoto experimentu bylo velké zvýšení séra B 12 těch sedmi lidí, kteří tablety cucali, ne to
malé zvýšení těch, kteří necucali.)
7 z těch 9 poté cucalo po deset dní 500 µg denně a jejich úroveň narostla do normálu (s konečným průměrem 524 ± 235). Tři z účastníků/účastnic nemohli zvýšit své hladiny orálně a potřebovalo injekce B12, aby získali hladinu séra nad 300.

Orální B12 pro lidi s malabsorpcí
Některé nedávné studie ukázaly, že braní velkých dávek B12 pod jazyk může dokonce normalizovat hladinu B12 i u lidí s perniciózní anémií. Pro více informací se podívejte do sekce „Orální
B12 pro lidi s malabsorpcí“ v dodatku „Jak byla doporučení formulována“.

Světlo
Potravinové doplňky s B12 by neměly být ponechány na světle, protože dlouhotrvající světelné
paprsky ničí kyanokobalamin.[7][8]

Původ B12 v potravinových doplňcích
a fortifikovaných potravinách
Bakterie Streptomyces griseus, o které se kdysi myslelo, že je kvasnice, byla po mnoho let komerčním zdrojem vitamínu B12.[9] Bakterie Propionibacterium shermanii a Pseudomonas denitrificans v dnešní době S. griseus nahradily.[10] Alespoň jedna společnost, Rhône-Poulenc Biochimie
z Francie, používá geneticky vytvořené mikroorganismy k produkci B12.[11]

Nekyanokobalaminové doplňky
Mimo kyanokobalamin je orálně dostupný methylkobalamin, adenosylkobalamin (ve vitamínovém průmyslu známé jako dibencozide a koenzym B12) a v menším rozsahu také hydroxokobala-

min. Viz doplněk „Alternativy ke kyanokobalaminu: methylkobalamin a dibencozine“. Jak už bylo
zmíněno dříve, tyto formy B12 můžou být preferovány veganskými kuřáky.
S-adenosylmethionin (také SAM nebo SAMe) je další doplněk, kterému se dostalo pozornosti.
Nachází se v cestě mezi homocysteinem a methioninem a někteří lidé si myslí, že by mohl být relevantní vzhledem k hladině B12 u lidí, kteří dříve měli nedostatek B 12. Více informací je v dodatku
„SAMe“.

Může přirozená strava
vyžadovat potravinové
doplňky?
Několik veganů mi po přečtení dřívějších verzí Vitamín B12: Berete ho? napsalo, že naznačováním, že vegani potřebují brát doplňky, líčím veganství jako nepřirozené. Jeden člověk přímo
řekl: „Všichni vegani, které znám, jsou zdraví a neberou jak doplňky s vitamínem B12 tak nejedí
potraviny fortifikované vitamínem B12.“
Je pravdou, že mnoho veganů nebere vitamínové doplňky s B12 a zůstávají očividně zdraví
po mnoho let. Tito vegani obvykle neví, jakou hladinu homocysteinu mají, což může přispívat
ke vzniku chronických onemocnění. Riskujete, předpokládáte-li, že pro vás běžný příjem B12 neplatí.
Protože lidé žijí déle, homocystein má více času na to, aby tělu činil škody. Kvůli tomu se lidská potřeba B12 v čase zvyšuje. Čím déle vegan/ka nedoplňuje B 12, tím níže jeho/její hladina aktivního B12 klesne a tím zvýší hladinu homocysteinu.
Dnes je v západní společnosti snadné si zajistit adekvátní příjem B12. Vegani, kteří používají
doplňky s B12 můžou mít lepší hladinu B12 než nevegetariáni, kteří nedoplňují. Faktem zůstává,
že Food and Nutrition Board [1] říká, že všichni lidé (ne jenom vegani a veganky) nad 50 let by měli
„uspokojit svou DDD z větší části konzumací potravin fortifikovaných B 12 nebo doplňkem obsahujícím B12“.
Nabádám veganské promotéry, aby jedním ze svých cílů učinili dosažení vysoké hladiny B12
u všech veganů a veganek. Všem novým veganům by mělo být lidmi nebo organizacemi, které je
podporují v přechodu na veganství, řečeno, aby si zajistili adekvátní přísun B12.

Je veganství přirozené?
Zda-li nějací prehistoričtí lidé byli vegany, nemůže být vyvozeno ze zde prezentované rešerše.
Doporučuji vám článek, který zkoumá přirozenost veganské životosprávy: „Comparative Anatomy
and Physiology Brought Up to Date: Are Humans Natural Frugivores/Vegetarians, or

Omnivores/Faunivores?“ (Komparativní anatomie a fyziologie přenesená do současnosti: Jsou lidé
přirození frutariáni/vegetariáni nebo všežravci/masožravci?) od Toma Billingse. Po rozsáhlém souhrnu vědeckého výzkumu, Billings vyvozuje, že lidé nejsou přirozeně vegetariány nebo vegany.
Přesto všechno říká:
Jsem jak pro vegetariánství, tak pro jedení syrových potravin jako hlavní
součást stravy. Čtenářům a čtenářkám by mělo být známo, že jsem už
dlouhou dobu vegetariánem (od roku 1970), dřívějším dlouhodobým frutari
ánem (více než osm let) a stejně tak dřívějším veganem… Avšak rozhodně
nejsem promotérem nebo „misionářem“ nějaké specifické stravy. Ve sku
tečnosti jsem už unavený z toho, že vidím, jak je vitariánská
a [veganská/vegetariánská] strava v negativním směru propagována extré
misty, jejichž nepřátelské a nečestné chování je zradou pozitivních morálních
principů, které jsou prý v samém srdci vegetariánství a veganství.
A Billings pokračuje:
Opravdu nepotřebujete tvrzení o přirozenosti, abyste
byl/a veganem/vegankou (vegetariánem/vegetariánkou)! Tedy
morální/duchovní důvody samy o sobě jsou adekvátní k ospravedlnění
veganské/vegetariánské stravy (předpokládám, že vám ta strava vyhovuje).
Dále pokud motivace pro vaši stravu je morální nebo duchovní, tak budete
chtít, aby základy vašich stravovacích návyků byly jak upřímné tak i sou
citné. V tom případě zahození falešných mýtů přirozenosti nepředstavuje
problém; vpravdě, zahození falešných mýtů je pouze zahazováním břemene.
Čtenáře a čtenářky by také mohl zajímat článek „Humans are Omnivores“ (Lidé jsou všežravci),
což je upravená verze projevu Johna McArdleho, Ph. D. (původně zveřejněná ve Vegetarian
Journal v čísle květen/červen roku 1991).

Čí stravování je opravdu přirozené?
Utrpení snášené většinou zvířat, zvýrazněné současným agroprůmyslem, zdaleka převáží jakékoliv mé tužby po stravování se stejným způsobem jako mí prehistoričtí předci. Ale i kdyby zvířecí utrpení nebylo významné, následující předpoklady považuji za pochybné:
• Existuje jediná prehistorická nebo přirozená strava.
• K tomuto stravování se můžeme rozumně přiblížit.
• Tato strava je optimální pro lidské zdraví v dnešním světě.
Dnešní komerčně produkovaná rostlinná jídla a masa se liší od potravin dostupných v prehistorických časech. Jíme hybridy rostlin a krmíme zvířata jídlem, které by normálně nejedla. Držíme je
pod zámkem, takže se nemůžou hýbat. Jídlo v USA je rutinně fortifikováno spoustou vitamínů
a minerálů (jako například vitamínem D v mléku) a většina lidí, která se v dospělosti obrátí na to,
co považuje za přirozenější stravu z tohoto doplňování často profituje.

Lékařská komunita: budoucnost výzkumu
na veganech a vegankách
Někteří vegani a veganky nemají rádi lékařskou komunitu. Tím, že odmítají přijmout vědecké
důkazy vzhledem k nutnosti doplňování vitamínu B12, vegani a veganky, kteří nemají rádi lékařskou komunitu, poskytují stabilní proud veganů se slabým zdravím pro studování lékařskou komunitou. Nemáte-li rádi lékařskou komunitu, tak tou nejlepší věcí, co můžete udělat je zajistit, že si
neuženete nedostatek B12 a nikdy nebudete lékaři použiti k tvrzení, že veganství je nezdravé.
Mám ve zvyku nevěřit, že medicína je jednou velkou konspirací proti veganství a jsem rád,
že výzkum byl na veganech a vegankách, kteří nedoplňují vitamín B12, proveden. Ale už je toho
dost. Jsem už unavený z toho, že vidím studii za studií zaměřující se na vegany a veganky, kteří nedoplňují B12. Je to zodpovědnost veganské komunity, aby zastavila tento přísun „výzkumných subjektů“. Když se nějaká výzkumnice rozhodne, že provede studii různých zdravotních problémů
veganů a veganek, kteří neberou B12, bylo by nejlepší, kdyby nikoho nemohl/a najít.

Nabádejte nové vegany a veganky, aby se zajímali
o doplňky stravy s B12
Všichni promotéři veganství by měli být obeznámeni se symptomy nedostatku B12 (a uvědomit
si, že zvýšená hladina homocysteinu se objevuje hodně dlouho předtím než jsou tyto symptomy nedostatku pozorovatelné). Jak už bylo vyzdviženo dříve (v sekci „Transkobalamin II“ ve článku
„Úroveň B12 v krvi je nespolehlivá“) adekvátní přenos B 12 do tkáně se může podstatně snížit poté,
co se podstatně sníží příjem B12. Někteří lidé zkoušející veganskou stravu, už mohli mít nízkou hladinu B12 nebo překážky v absorpčním mechanismu z dřívějška. Některé z těchto faktorů můžou
způsobit, že se nový vegan či nová veganka cítí špatně a vrátí se zpět ke konzumaci zvířecích produktů. Proto je pro nové vegany a veganky prozíravé řídit se radami v článku „Doporučení“. To zabrání jakémukoliv potenciálnímu omylu v adekvátním dodávání B12 do tkáně.

Denní nebo týdenní dávkování?
V minulosti lidé polykali B12 na denní bázi a nejčastěji přes celý den. To dovolilo daným lidem
pravidelný přísun B12 do tkáně (mimo toho B12, které bylo reabsorbován skrz enterohepatickou
cirkulaci). Ačkoliv neexistuje výzkum, jestli je pro vegany a veganky lepší brát B12 na denní nebo
týdenní bázi, obezřetnost velí, že dávkovat by se mělo denně.

Zjevný nedostatek B12
– Poškození nervů
a anémie

Jak může dojít k nedostatku B12
K nedostatku B12 v lidském organismu může dojít dvěma způsoby – nedostatečným příjmem
tohoto vitamínu ve stravě a nedostatečnou absorpcí způsobenou nepřítomností vnitřního faktoru [1]
nebo nedostatkem žaludeční kyseliny. Další mnohem méně běžné způsoby jsou vypsány v dodatku
„Jak si uhnat nedostatek B12“.
Berte prosím v úvahu, že symptomy vypsané níže jsou spojovány se zjevným nedostatkem
vitamínu B12. Můžete mít nedostatek B12 a zvyšovat si tak riziko nemocí ze zvýšeného homocysteinu, aniž byste postřehli jakékoliv symptomy.

První znatelné symptomy zjevného nedostatku B12
•
•
•
•
•

neobvyklá únava
poruchy trávení
nechutenství
nevolnost
ztráta menstruace

Další symptomy zjevného nedostatku B12
• otupělost a mravenčení v nohou a rukou [2]
• nervozita [2]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

průjem [3]
lehká deprese [2]
nápadné změny chování [2]
paranoia [2]
hyperaktivní reflexy [2]
zimnice [4]
časté infekce horních cest dýchacích [5]
impotence [6]
poškození paměti [6]
neplodnost [7]
bolest jazyka [3]
makrocytická anémie
snížené množství krevních destiček [4][8] a zvýšená krvácivost [4]
neutropenie [4]

Neurologické symptomy
Neurologické symptomy často označované jako Lichtheimův syndrom (anglicky subacute
combined degeneration) jsou největšími strašáky při nedostatku B12. Nebylo-li zachyceno včas, toto
poškození může být nezvratné. Lichtheimův syndrom zasahuje periferní nervy a míchu, obvykle
se projevuje jinak u dětí než u dospělých.[9]

Teorie o tom, jak nedostatek B12 způsobuje nervová
poškození
Existují tři hlavní teorie o tom, jak nedostatek B12 způsobuje poškození nervů:
1. Nedostatek B12 způsobuje nedostatek methioninu k přeměně na S-adenosylmethionin
(SAM).[10] SAM je potřebný ke tvorbě fosfatidylcholinu [11], který je součástí myelinu
(tukový obal mnoha nervů).[11] (Viz článek „Schéma cyklu methionin-homocystein-kyselina listová-B12“.)
2. Neschopnost přeměňovat methylmalonyl-CoA (3-uhlíková molekula; CoA – koenzym
A) na succinyl-CoA (4-uhlíková molekula) má za následek akumulaci propionylu-CoA
(3-uhlíková molekula). Mastné kyseliny jsou obvykle tvořeny přidáním 2 uhlíků k sudé
uhlíkové molekule. Při nadbytku 3 uhlíkových molekul muže vzniknout velké množství
neobvyklých 15-uhlíkových a 17-uhlíkových mastných kyselin, které se můžou včlenit
do nervových obalů a pozměnit tak funkci nervů.[12]
3. V případě nedostatku B12 jsou nervy poškozeny hormonům podobnými molekulami (cytokinem, faktorem nádorové nekrózy a epidermálním růstovým faktorem), jejichž poměr
v nervové tkáni začne být nevyvážený.[9]

Kdy je čas navštívit lékaře?
Některé vážné choroby mají shodné příznaky s nedostatkem B12 – např. Guillian-Barrého syndrom, lymská borelióza, otrava těžkým kovem a lupusová [13] myelopatie [14][15]. Pokud
se u někoho objeví symptomy nervového poškození, měl by okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Mírný nedostatek B12 –
zvýšený homocystein
Shrnutí: Vegetariáni a vegetariánky, kteří svou výživu nedoplňují vitaminem B12, mají sklon
ke zvýšené hladině homocysteinu. Zvýšený homocystein je spojován s časnou mortalitou, srdečními
chorobami, mrtvicí, demencí a vrozenými vadami. Existuje důkaz, že snížení úrovně homocysteinu
u jinak zdravých lidí může předejít úmrtí na mrtvici. Vegetariáni a vegetariánky, kteří jedí potraviny
nebo doplňky obohacené B12 v množství od 3 do 100 µg denně, minimalizují všechny problémy
způsobované zvýšeným homocysteinem z důvodu nízkého příjmu B12.

Úvod
Většina veganů a veganek si pravděpodobně uvědomuje, že si musí zajistit spolehlivý zdroj
vitamínu B12, aby předešli poškození nervů v případě vážného vyčerpání zásob B12. Okolo roku
2000 výzkum odkryl další nebezpečný stav, který může být následkem méně závažného nedostatku
B12: zvýšenou hladinu homocysteinu.

Homocystein v souvislostech
Methionin je esenciální aminokyselina získávaná z bílkovin ve stravě. Část methioninu se mění
na homocystein. Tělo s pomocí vitamínu B12 mění velkou část tohoto homocysteinu zpět na methionin. Jestliže má někdo nedostatek B12, hladina homocysteinu stoupne, protože tato reakce nemůže
proběhnout.
Ukazuje se, že homocystein je nervový a cévní toxin zvyšující úmrtnost, kardiovaskulární
onemocnění, mrtvici a demenci. Vysoké úrovně homocysteinu jsou také spojovány s vrozenými vadami. Jednotlivě budou diskutovány níže.
Běžné hladiny homocysteinu v krevním séru jsou od 2,2 do 13,2 µmol/l.[1] Hladina homocysteinu u typické Západní populace je kolem 12 µmol/l.[2]
Pro udržování homocysteinu na hladinách odpovídajících nižší míře onemocnění je potřeba
dostatečná úroveň jak B12 tak folátu (kyseliny listové). Také nízká úroveň vitamínu B 6 může u ně-

kterých lidí způsobit zvýšený homocystein.
U většiny nevegetariánů se zvýšeným homocysteinem je kyselina listová větším problémem než
B12. Jelikož vegetariánská strava typicky obsahuje mnoho kyseliny listové, zvýšená hladina homocysteinu u vegetariánů je obvykle způsobena nízkým příjmem B 12. V dodatku „Rostlinné zdroje
kyseliny listové“ naleznete seznam rostlinných zdrojů kyseliny listové.

Homocystein u veganů/veganek a laktoovo
vegetariánů/vegetariánek
Je mi známo 14 studií, které měřily hladinu homocysteinu u vegetariánů a vegetariánek. Obrázek 1 ukazuje hladiny B12 v krvi účastníků třinácti z těchto studií (jedna nezveřejnila hladiny
B12).[3]
Obrázek 1: Úrovně séra B12 ve studiích homocysteinu u vegetariánů a vegetariánek (v pg/ml)

Většina z těchto vegetariánů a vegetariánek nedoplňovala svou stravu o vitamín B12. USA ’98 [4],
USA ’99 (zprůměrováno na 5,6 µg B12/den)[5], Austrálie ’99 [6], Chile ’99 [7], Chile ’00 [8],
Slovensko ’00 [9], Indie ’01 [10], Německo ’01 [11], Taiwan ’02 [12], Itálie ’02 [13], Německo ’02
[14], Taiwan ’03 [15], Německo ’03 [16], Německo ’03 (brali „B-komplex“, množství nesděleno)[16].
Běžné hladiny B12 se pohybují od 200 do 900 pg/ml. Obrázek 1 ukazuje, že vegani a veganky

měli nejnižší hladinu B12, následovali je lakto-ovo vegetariáni a dále nevegetariáni. Všimněte si
prosím, že vegani a veganky ze USA měli průměrný příjem B12 5,6 µg/den díky fortifikovaným
potravinám a doplňkům. Někteří z vegetariánů v německé studii z roku 2003 pravděpodobně doplňovali B12, ale množství nebylo udáno. Vegetariáni z ostatních studií svou stravu vitamínem B 12
nedoplňovali.
Obrázek 2 ukazuje hladinu homocysteinu v krvi vegetariánů, kteří nejedli potraviny obohacené
B12 ani nebrali doplňky.
Obrázek 2: Úrovně homocysteinu u vegetariánů a vegetariánek (většinou nebo výhradně) nedoplňující B12 (v µmol/l)

1998 USA [4], 1999 Austrálie [6], 1999 Chile [7], 2000 Chile [8], 2000 Slovensko [9], 2001 Indie [10],
2001 Německo [11], 2002 Taiwan [12], 2002 Itálie [13], 2002 Německo [14], 2002 Velká Británie [3],
2003 Taiwan [15], 2003 Německo [16]
Výsledky na Obrázku 2 jsou zrcadlově obrácené těm z Obrázku 1 a vegani a veganky mají nejvyšší hladiny homocysteinu, lakto-ovo vegetariáni druhé nejvyšší a nevegetariáni nejnižší. Konzistence těchto zjištění naznačuje, že u vegetariánů a vegetariánek je hladina B12 nepřímo úměrná hladině homocysteinu.

Obrázek 3 ukazuje hladiny homocysteinu u vegetariánů a vegetariánek, kteří buď doplňují B 12
nebo jsou po injekci B12 (jak je uvedeno pod tabulkou).
Obrázek 3: Úrovně homocysteinu u vegetariánů a vegetariánek přijímajících B12 (v µmol/l)

98 USA – 500 µg/den po 2 měsíce [4]; úrovně B12 se zvýšily na 553 pg/ml
99 USA – zprůměrované na 5,6 µg B12/den [5]
00 Chile – 1000µg nitrožilní injekce [8]
02 Itálie – množství B12 neudáno [13]
03 Německo – množství B12 neudáno [16]
Ani hladiny ani příjem B 12 u vegetariánů v Itálii nebyly uvedeny a není jasné, proč u nich byly
hladiny homocysteinu tak vysoké. Ale vegetariáni v Chile a vegani v USA vykazují velmi zdravé
hladiny homocysteinu ve srovnání s těmi na Obrázku 2.
Tedy vegani a vegetariáni doplňující B12 mají hladiny homocysteinu, které jsou považovány
za zdravé, zatímco vegani a vegetariáni, kteří B12 nedoplňují, mají sklon k vysokým hladinám homocysteinu – vyšším než u nevegetariánů.

Homocystein a choroby
Antoniades a kol. (2009) poté co recenzovali výzkum o každém z následujících témat [17], píší:
V současnosti je široce přijímáno, že na buněčné úrovni [homocystein]
projevuje zhoubný vliv na stěnu cév, obzvláště na endoteliální buňky tím,
že snižuje biologickou dostupnost [oxidu dusnatého]; tím zvyšuje nitrobu
něčný oxidační stres a spouští četné aterogenní (podporující vznik a rozvoj

aterosklerózy [18] mechanismy. V této souvislosti epidemiologické výzkumy
jasně prokázaly, že plazmatický homocystein je nezávislým rizikovým fakto

rem aterosklerózy.

Zvýšený homocystein je spojován se vzrůstem
úmrtnosti
Prospektivní studie z USA z roku 1999 [19], prospektivní studie z Izraele z roku 1999 [20]
a prospektivní studie z Norska z roku 2001 [21] zjistily statisticky významný nárůst úmrtnosti u lidí
s hladinami homocysteinu kolem 14-15 µmol/l. Prospektivní studie z Nizozemska z roku 2001 zjistila zvýšené riziko úmrtnosti, ale to nebylo statisticky významné, ačkoliv analýza ověřovala význam
pouze mezi lidmi nad a pod 14 µmol/l [22]; kdyby testovali oproti lidem s méně než 10 µmol/l,
zjištění by bylo přesvědčivější.
Všechny studie upravily své výsledky vzhledem ke krevnímu tlaku účastníků. Studie z USA,
Norska a Nizozemska upravovaly také vzhledem k hladině cholesterolu.
Tyto studie poukazují na významné riziko úmrtnosti spojené s vysokými hladinami homocysteinu. Když zprůměrujete ty dvě studie, které počítaly riziko úmrtí na 5 µmol/l, obdržíte zvýšené
riziko o 33 % při zvýšení homocysteinu o 5 µmol/l.

Souvislost homocysteinu a kardiovaskulárních
chorob
Kardiovaskulární choroby zahrnují ischemickou chorobu srdeční (infarkt), onemocnění koronárních tepen (ucpání koronárních tepen směřujících do srdce) a mrtvici. V roce 2002 byly publikovány dvě meta-analýzy prospektivních studií zabývajících se homocysteinem a kardiovaskulárními chorobami.
The Homocysteine Studies Collaboration zahrnovala 11 prospektivních studií o ischemické chorobě srdeční a 8 o mrtvici.[23] Shromáždila data o 9025 osobách. Analýza The Homocysteine Studies Collaboration směřovala hlavně k otázce, o kolik by se mohlo redukovat množství chorob,
pokud by se snížila hladina homocysteinu o 25 % (zhruba o 3 µmol/l). Po úpravách vzhledem
k věku, pohlaví, kouření, systolickému krevnímu tlaku a celkové hladině cholesterolu vyšlo, že 25%
snížení hladiny homocysteinu redukovalo riziko ischemické choroby srdeční o 11 % a riziko mrtvice o 19 %.
Druhá meta-analýza [24] prozkoumala 16 prospektivních studií o ischemické chorobě srdeční.
Zvýšení homocysteinu o 5 µmol/l zvýšilo riziko infarktu o 23 %. V 8 prospektivních studiích o mrtvici zvýšil nárůst homocysteinu o 5 µmol/l riziko o 42 %. Výsledky byly upraveny vzhledem
k věku, pohlaví, kouření, cholesterolu a krevnímu tlaku (s výjimkou jedné studie, která upravovala
pouze vzhledem k věku a pohlaví).
V roce 2008 Humphrey a kol.[25] provedli meta-analýzu, která zahrnovala 24 kohortových studií. Zjistili, že zvýšení hladiny homocysteinu o každých 5 µmol/l zvyšuje riziko ischemické choroby srdeční zhruba o 20 % nezávisle na tradičních rizikových faktorech ischemické choroby srdeční.

Snižování homocysteinu vitamíny u nevegetariánů
Je jasné, že většina lidí s mírně zvýšenou (nebo vyšší) hladinou homocysteinu ji může snížit
prostřednictvím braní kyseliny listové a vitamínu B12. V roce 1998 publikoval The British Medical
Journal analýzu 12 studií a dospěl k závěru, že kyselina listová v rozmezí 500-5000 µg/den snížila
homocystein o 25 % a že doplňky B12 (průměrný příjem 500 µg/den) ho snížily o dalších 7 %. Doplňky vitamínu B6 (průměrně 16,5 mg/den) homocystein dále nesnížily.
500 µg B12/den je mnohem více, než je potřeba. V jedné studii zveřejněné v The British Medical Journal pouhých 100 µg B12/den (spolu s kyselinou listovou a B6) úspěšně snížilo homocystein
ze 7,2 na 5,8 µmol/l.[2] V další studii pouhých 20 µg B 12/den (spolu s kyselinou listovou a B6)
vedlo k snížení homocysteinu z 11,9 na 7,8 µmol/l.[2] Menší množství B12 nebyla testována.

Sekundární prevence kardiovaskulárních chorob
snížením homocysteinu
Proběhlo mnoho klinických testů, aby se zjistilo, jestli snížení homocysteinu pomocí vitamínových doplňků sníží počet kardiovaskulárních příhod u lidí, kterým už byla kardiovaskulární
nemoc diagnostikována. Ačkoliv většina výzkumů neprokázala žádný blahodárný vliv [26][27][28]
[29][30][31][32][33][34], některé ho prokázaly při prevenci mrtvice [35][36][37][38].
V přehledu těchto studií z roku 2009 Antoniades a kol.[17] vyvozují:
Existující údaje podporují tezi, že léčení nízkými dávkami kyseliny listové
(skrz fortifikované jídlo) může snížit výskyt kardiovaskulární příhody, ale
u dalšího farmakologického léčení kyselinou listovou je nepravděpodobné,
že u subjektů s plazmou [homocysteinem] v „normálním rozsahu“ [< 15
µmol/l] se dosáhne jakéhokoliv dodatečného blahodárného vlivu.

Primární prevence mrtvice
Ačkoliv se sekundární prevence kardiovaskulárních nemocí pomocí snižování homocysteinu
neukázala být příliš nadějná, vyvstala však relevantnější otázka ohledně veganských diet a to zda
snížení homocysteinu u lidí bez diagnostikované nemoci jí může v budoucnu zabránit. Zvláště jedna
studie vrhla světlo na tuto otázku: Analýza [39] z roku 2006 ukázala, že snížení v poměrech úmrtí
na mrtvici jak v USA tak v Kanadě bylo souvstažné s fortifikací potravin kyselinou listovou. Tato
studie neměřila příjem kyseliny listové u jednotlivců a nedokazuje příčinnou souvislost. Nicméně je
pořád docela působivá a její výsledky nasvědčují tomu, že mírné snížení homocysteinu u jinak
zdravých lidí může zabránit mrtvici.

Nejsou náhodou vegani a veganky chráněni před
kardiovaskulárními nemocemi?
Studie prokázaly, že vegani a veganky mají nižší úroveň cholesterolu [40] a nižší tlak [41] než nevegetariáni a nevegetariánky. Tyto a pravděpodobně další okolnosti veganské stravy, některé vedly
k víře, že vegani a veganky jsou tak hodně chráněni před kardiovaskulárním onemocněním,
že se nemusí strachovat ani o zvýšený homocystein. Nicméně, jak bylo zmíněno výše, studie
úmrtnosti a kardiovaskulárních nemocí byly přizpůsobeny odlišnostem v úrovni cholesterolu
a krevního tlaku. Větší vliv zvýšeného homocysteinu na mrtvici než na srdeční onemocnění by
mohl vysvětlit, proč bylo na vegetariánech a vegetariánkách prokázáno, že mají nižší úrovně úmrtí
na srdeční nemoci ale už ne na mrtvici.[42]
Jelikož vitamín B12 uspěje při normalizaci úrovně homocysteinu u většiny veganů a veganek
a nemá vedlejší účinky, máme k dispozici jednoduché řešení, a žádný důvod riskovat.

B12, homocystein a demence
Dvě literární rešerše z roku 2000 [43][44] poznamenávají, že lidé s Alzheimerovou chorobou
mají zvýšený homocystein, zvýšenou kyselinu methylmalonovou (metabolit naznačující nízký stav
B12), sníženou hladinu B12 nebo sníženou hladinu kyseliny listové; třebaže data jsou poněkud zmatená.[45] Meta-analýza prospektivních studií [46] z roku 2009 ukázala, že zvýšený homocystein je
spojen s rizikem Alzheimerovy choroby. V některých případech může být demence z nedostatku
B12 (což je záležitost sama pro sebe) chybně diagnostikována jako Alzheimerova choroba.[47]
Meta-analýza z roku 2008 o doplňování vitamínů a kognitivních funkcích zjistila, že doplňování
poskytuje jen malý užitek těm, kterým už byla diagnostikována demence, ale zlepšuje poznávací
schopnosti u starších lidí se zvýšeným homocysteinem, kterým demence diagnostikována nebyla.
[48] Jiná studie z roku 2008 zjistila, že doplňování vitamínů nezpomalilo úpadek poznávacích
schopností u lidí se slabou až mírnou Alzheimerovou chorobou.[49]
I když jsou data zatím předběžná, vypadá to, že homocystein a demence by mohly sledovat
stejný vzorec jako kardiovaskulární choroby: snížení homocysteinu může předcházet potížím u lidí,
u nichž se dosud nevyvinula demence, ale jakmile už ji někdo má, může už být příliš pozdě na léčení doplňováním vitamínů.
Nejčerstvější analýzy z Oxford Vegetarian Study byly publikovány v roce 2002.[50] Celková
úmrtnost mezi vegetariány a nevegetariány byla stejná, ale vegetariáni a vegetariánky měli 2,2×
vyšší úmrtnost na duševní a neurologické choroby (nález stěží dosáhl statistické významnosti). Nízký příjem vitamínu B12 se zdá být jako pravděpodobným vysvětlením tohoto nálezu.

Homocystein a vrozené vady
O příjmu kyseliny listové v týdnech před a po početí bylo v alespoň čtyřech studiích [51]
prokázáno, že snižuje počet vad nervové trubice jako je třeba rozštěp páteře. Ačkoliv pozornost byla
primárně zaměřena na nedostatek kyseliny listové, byl v nich i zvýšený zájem o spoluúčast vitamínu B12 na vadách nervové trubice, což by bylo důležité pro veganky a vegany:

• Molloy a kol. (2009, Irsko)[52] provedli tři oddělené case-control (český termín „případ-kontrola“ se obvykle nepoužívá – pozn. překl.) studie a zjistil, že u žen s úrovní séra B12
nižší než 300 pg/ml bylo významně pravděpodobnější, že její dítě se narodí s vadou nervové
trubice.
• Kirke a kol. (1993, Irsko)[53] studovali kyselinu listovou a B12 u 328 těhotných žen. Byl
zjištěn statisticky významný rozdíl mezí úrovněmi B12 žen, jejichž novorozeně se narodilo
s vadou nervové trubice (243 pg/ml) a těch žen s novorozenětem bez této vady (296 pg/ml).
• Afman a kol. (2001, Nizozemsko)[54] zjistili, že nízká úroveň aktivity B12 pětkrát zvyšovala riziko, že dítě bude mít vadu nervové trubice.
• Wald a kol. (1996, Velká Británie)[55] studovali 135 žen, 27 z nich mělo dítě s vadou
nervové trubice. Ženy, které měly dítě s touto vadou, měly úroveň B12 v prvním trimestru
v průměru o 38 pg/ml nižší než kontrolní subjekty. Nicméně po upravení vzhledem ke kyselině listové, neexistoval žádný nezávislý vztah mezi B12 a vadou nervové trubice.
Na druhou stranu, není mi známa žádná zpráva o vrozených vadách dětí matek veganek s nedostatkem B12 a zdá se pravděpodobné, že kdyby tu tento problém byl, byl by ve vědecké literatuře
zaznamenán. Když si zajistíte adekvátní příjem B 12 (a kyseliny listové) v týdnech před a po početí,
můžete tím u novorozeněte snížit možnost vrozené vady nervové trubice.

Na jakou úroveň B12 bychom se měli zaměřit?
Selhub a kol.[44] analyzovali data 8083 lidí (včetně bělochů/bělošek, černochů/černošek
a Hispánců/Hispánek). Zjistili, že zvýšené úrovně homocysteinu (> 11,4 µmol/l u mužů, > 10,4
µmol/l u žen) byly spojeny s úrovněmi B12 nižšími než 338 pg/ml. Úroveň B12 430 pg/ml poskytuje bezpečí vůči vlivu homocysteinu a ostatním potenciálním problémů. Této úrovně lze dosáhnout
následováním doporučení v článku „Doporučení“.

Měli by si vegani a veganky své úrovně
homocysteinu a B12 nechat změřit?
Viz článek „Měli bychom si otestovat stav vitamínu B12?“.

Deprese
Shrnutí: Je dokázáno, že deprese bývá často spojena s nedostatkem B12. Jisté důkazy naznačují, že nedostatek B12 může omezovat funkce mozku. V takových případech můžou být nutné
masivní dávky methylkobalaminu pro doplnění chybějícího B12 v mozku.
Neměl jsem možnost na toto téma provést detailní rešerši. Avšak Syd Baumel, veganský aktivista a spisovatel vědeckých knih z Winnipegu v Kanadě, tu možnost měl. Přečtěte si Sydův
článek A Shot in Time Saves Mind: Vitamin B12 and Depression (Injekce v pravý čas zachraňuje
mysl: Vitamín B12 a deprese).

Malé množství
živočišných produktů
nevyléčí nedostatek
B12
Má se za dokázané, že funkce B12 se nemůže obnovit na optimální úroveň přidáním malého
množství zvířecích produktů k současné životosprávě:
van Dusseldorp a kol.[1] (1999, Nizozemsko) na 73 mladistvých zkoumali, zda-li mírná konzumace živočišných produktů je dostatečná pro dosažení běžné funkčnosti B 12. Mladiství byli přísnými makrobiotiky (MAC) od šesti let věku a poté se stali lakto-ovo vegetariány/vegetariánkami
(LOV) nebo nevegetariány (NV). Devadesát čtyři lidí, kteří nikdy nebyli makrobiotiky nebo vegetariány, bylo kontrolními subjekty. Mléčné produkty makrobiotikům dodávaly v průměru ~1 µg B12
za den. Jedli také ryby, červené maso či kuřata dvakrát až třikrát týdně.
Tabulka 1. van Dusseldorp a kol.[1] (1999, Nizozemsko)
Sérum B12
sMMA rozsah sMMA > 0,41
Počet
(µmol/l)
µmol/l
(pg/ml)
chlapci

37

288A

dívky

36

389B

chlapci

39

653A

55

618B

MAC

Kontrolní
skupina

dívky

0,29 (0,09-0,93)
C

0,25 (0,09-0,70)
D

HCY > 12,8
µmol/l

24 %

8%

17 %

11 %

5%

5%

0,15 (0,06-0,43)
C

0,17 (0,07-0,40)
D

A, B, C, D – statisticky významné odchylky mezi skupinami se stejnými písmeny
Tedy mírná konzumace zvířecích produktů nebyla dostatečná k obnovení stavu B12 pro 21 %
těchto dětí (založeno na hladině MMA).

Analogy

Aktivní a neaktivní analogy
Vitamín B12 je koenzym: je potřebný pro enzymy, aby byly schopné měnit jednu molekulu
na druhou.
Jak už to u vitamínů chodí, B12 je velký. Jedna část jeho struktury je známa jako korinové jádro,
které obsahuje atom kobaltu. Korin připomíná hem z hemoglobinu, který obsahuje atom železa. Jakákoliv molekula, která obsahuje korinové jádro je považována za korinoid.
Korin plus další atomy vytváří kobalaminovou část B12. Je mnoho různých kobalaminů a ty
jsou pojmenovány po jejich „přílepcích“. Například methylkobalamin je kobalamin s připojenou
methylovou skupinou (jeden uhlík a tři vodíky).
Pouze dva kobalaminy jsou aktivní jako koenzymy v lidském těle: adenosylkobalamin
a methylkobalamin. Tělo má schopnost přeměňovat i některé jiné kobalaminy do těchto aktivních
forem.
Kyanokobalamin (kyanidová molekula připojená ke kobalaminu) je forma nejčastěji se nacházející v potravinových doplňcích a fortifikovaných potravinách, protože je to ta nestabilnější forma B12. Kyanid v kyanokobalaminu je v tak malých dávkách, že není pro nikoho škodlivý (snad
s výjimkou těch s defektem kyanidového metabolismu – viz sekce „Bezpečnost“ v článku
„Veganské zdroje“ [B12 – pozn. překl.] a sekce „Defekty metabolismu kyanidu“ článku „Lidé, kteří
by neměli brát kyanokobalaminovou formu B 12“ pro více informací). Většina lidí snadno přeměňuje kyanokobalamin na jeden z koenzymů B12.[1]
Také hydroxokobalamin je běžný v potravinách i těle samotném a může být přeměněn na koenzym B12.
Všechny korinoidy (včetně všech kobalaminů) jsou považovány za analogy B12. Mnoho korinoidů, a snad i některé kobalaminy, nejsou využitelné lidskými B12 enzymy. Tyto jsou pak považovány za neaktivní analogy B12.

Asi třetina korinoidů v těle jsou neaktivní analogy, zatímco zbytek jsou aktivní analogy B12.[2]
V tomto článku, nebylo-li řečeno jinak, „B12“ odkazuje pouze k aktivním analogům B12.

B12 ve zvířecích produktech
Ve zvířecích produktech je B12 vázáno na bílkovinu a je tak částečně chráněno před světlem.[3]
Vyskytuje se tam nejčastěji ve formě adenosylkobalaminu a hydroxokobalaminu. V kravském
mléce je to především adenosylkobalamin, zatímco v sušeném mléce je to povětšinou hydroxokobalamin se stopami kyanokobalaminu. Žloutek a sardinky obsahují značný objem methylkobalaminu.[3]

Neaktivní analogy: Horší než k ničemu
Carmel a kol.[4] (1988, USA) prozkoumali zdravotní záznamy 364 pacientů s nízkou hladinou
B12. Jak R-protein tak (lidský) vnitřní faktor (IF) byly použity k měření hladin B12 těchto pacientů.
Protože aktivní analogy B12 by byly detekovány použitím jakékoliv z obou metod, možný rozdíl
mezi těmito dvěma metodami by indikoval neaktivní analogy B12. Výsledky:
• Pacienti s převážně neurologickými problémy měli značně zvýšenou hladinu neaktivních
analogů B12 (jak ukázal rozdíl mezi výsledky obou metod), než měli pacienti s převážně
krevními problémy.
• 33 ze 76 pacientů s neurologickými symptomy mělo normální sérum B12, když bylo měřeno R-proteinem. Když bylo měřeno vnitřním faktorem, mnoho z těchto pacientů mělo
mnohem nižší hodnoty séra B12.

• R-proteinová zkouška byla spolehlivým indikátorem nedostatku B 12 u pacientů, jejichž
symptomy byly převážně vázané na krev.
Tato studie ukazuje, že jedna z následujících tezí je pravděpodobně pravdivá:
1. Některé analogy B12 můžou škodit nervovému systému.
2. Některé analogy B12 můžou být aktivními B12 v morku kostí (který produkuje červené
krvinky), ale ne v nervové tkáni.

Vyplenění neaktivních analogů
V podstatě existují tři proteiny přenášející B12:[5]
• Vnitřní faktor (IF) – Usnadňuje absorpci analogů B 12 do střevních buněk (enterocytů)
v kyčelníku (ileum) – poslední část tenkého střeva. Má malou přitažlivost (afinitu) pro
mnoho neaktivních analogů.
• Transkobalamin – Usnadňuje absorpci analogů B 12 do všech buněk v těle. Má malou
přitažlivost (afinitu) pro mnoho neaktivních analogů.
• Haptokorin – Usnadňuje absorpci analogů B 12 do jaterních buněk. Má vysokou přitažlivost (afinitu) pro mnoho neaktivních analogů.
Haptokorin doručuje analogy B12 do jater, kde jsou neaktivní analogy vyloučeny do moči a stolice [5] a aktivní B12 vráceno zpět do krve [5], kde je transkobalaminem přivedeno do buněk.

Trávení, vstřebávání,
transport

Trávení a absorpce vitamínu B12 vázaného
v bílkovině
Mikroorganismy, v první řadě bakterie, jsou těmi jedinými organismy, které tvoří B 12. O těchto
bakteriích se věří, že žijí ve vodě, půdě a trávicích traktech zvířat. U zvířat se B12 obvykle váže
na transportní a skladovací bílkoviny.
Když lidé jí zvířecí produkty, přijímají B 12 vázané na bílkovinu. Když se soubor bílkovina- B12
dopraví do žaludku, žaludek vyloučí kyseliny a enzymy k odštěpení B12 od bílkoviny. Poté v procesu, který se objevuje jenom u B12, bílkovina R-protein (také známá jako kobalofilin, haptokorrin
a transkobalamin I [1]) zachytí B12 a přesune ho skrz žaludek do tenkého střeva. R-protein se nachází v mnoha tělních tekutinách včetně slin a žaludečních výměšků. Mimo B12 R-protein může
přesunout jakýkoliv korrinoid.[2]
Buňky žaludku produkují bílkovinu zvanou vnitřní faktor, která proudí do tenkého střeva. Když
se soubor korrinoid- R- protein dostane do tenkého střeva, je korrinoid pomocí enzymů ze slinivky
odštěpen z R-proteinu.[3] Z odštěpených korrinoidů se pouze kobalaminy naváží na vnitřní faktor.
Vnitřní faktor poté přenáší kobalaminy do nejzazší části tenkého střeva – kyčelníku (ilea).
Buňky lemující kyčelník obsahují receptory na soubor kobalamin- vnitřní faktor. Komplex kobalamin-vnitřní faktor chrání kobalamin proti degradaci (dekompozici) způsobenou bakteriemi
a trávicími enzymy.[4] Receptor vnitřního faktoru také zajistí, že kobalaminy dostanou při absorpci
přednost před nekobalaminovými korrinoidy.
Kromě „mechanismu“ vnitřního faktoru probíhá také pasivní difúze, která se postará o asi 13 % celkově absorbovaného B12, pokud je přijat skrz obvyklé potravinové zdroje. [3] Některé neaktivní analogy B12 jsou nejspíše absorbovány skrz pasivní difúzi.

Trávení a absorpce nevázaného B12
V doplňcích není B12 vázáno na bílkovinu, a proto nepotřebuje trávicí enzymy ani žaludeční
kyseliny, které by ho oddělily od bílkoviny. Žaludeční kyselina je potřebná k rozpuštění některých
tablet B12, zvláště nejsou-li rozkousány. Pokud je bráno v dostatečně velkých dávkách, nevázané
B12 může překonat defekty vnitřního faktoru, protože mnoho z něho může být absorbováno skrz pasivní difúzi.
Existuje předběžný důkaz, že nevázané B12, zvláště je-li kombinováno společně s přípravkem
zlepšujícím absorpci, může být absorbován přímo přes membránu pod jazykem v míře vyšší než pomocí pasivní difúze v trávicím traktu.

Enterohepatická cirkulace
Různé studie naznačují, že 0,1-0,2 % tělních zásob B12 je každý den spotřebováno; ztráta 0,2 %
se objevuje u těch s perniciózní anémií [5] (viz níže pro vysvětlení perniciózní anémie). Průměrné
nevegetariánské zásoby činí 2000-3000 µg B12 [5]; spotřeba je asi 3 µg/den.[6] Okolo 60 % celkového množství B12 v těle je uloženo v játrech a 30 % ve svalech.[4]
Tělo má zvláštní okruh mezi trávicí soustavou a játry. Žluč, která se tvoří v játrech a je potřebná
k trávení tuků, je vylučována do začátku tenkého střeva. Poté je opětovně vstřebána na konci tenkého střeva (v kyčelníku) a navrácena zpět do jater, kde bude znovu využita. Tento cyklus se nazývá
enterohepatická cirkulace.
Denně lidé skrz žluč do tenkého střeva vymísí 1,4 µg B12.[5] Následkem toho zdraví lidé můžou
ze žluče denně reabsorbovat 0,7 µg B12.[5] Existuje domněnka, že ve stavu nízkého příjmu B12
se absorpce zvyšuje, což může zjevný nedostatek B12 oddálit – někdy až o 20-30 let.[7]
U veganů a veganek, kteří nedoplňují můžou lehké odchylky v enterohepatické cirkulaci určovat, jak dlouho bude trvat, než si vyvinou symptomy nedostatku B12.[8]
Jedna studie zkoumala změny v úrovni séra B12 (sB12) u nových veganů a veganek. Crane
a kol. (1994, USA)[9] měli 13 studentů a studentek, kteří změnili svou stravu z lakto-ovo vegetariánství na veganství:
•
•
•

Všichni/všechny čtyři s sB12 v rozsahu 600-900 pg/ml spadli/y pod 500 pg/ml během
dvou měsíců.
10 studentů a studentek pokračovalo v nastolené stravě po 5 měsíců a jejich průměrné
sB12 spadlo z 417 ± 187 na 276 ± 122 pg/ml.
Po 5 měsících 2 spadli z kategorie „normální“ do „pod normálem“.

Přenos v krvi
Poté co je B12 absorbováno do střevních buněk, se B12 naváže na transkobalamin II (TC2).

Transkobalamin II se tvoří ve střevních buňkách

[7],

kde přijme B12 a dopraví ho pomocí krve

a mozkomíšního moku do všech tělních tkání.[1] Kyanokobalamin se v krvi objeví do 5 hodin
po požití B12.[10]
Jakmile soubor B12-TC2 dorazí do buňky, kde je potřeba, odpojí se B12 z TC2 ve formě hydroxokobalaminu. Ten je následně přeměněn na methylkobalamin nebo adenosylkobalamin
na jejich příslušné enzymy.

[3]

a užit

Transkobalamin II také dopravuje B12 do jater k uskladnění ve formě transkobalaminu III.
Pokud cirkulující B12 překročí vázací kapacitu krve, je nadbytek vyloučen v moči. Tohle se normálně stává jen po podání injekcí B12 (5).

Perniciózní anémie
Bez vnitřního faktoru se absorbuje jen velice málo B12. Lidé s defekty vnitřního faktoru, kteří
nejsou léčeni, si nakonec vyvinou velice závažnou perniciózní (doslovně nevyléčitelnou či
zhoubnou) anémii. Až nedávno se „perniciózní anémií“ začal rozumět termín odkazující k lidem
s odchylkami vnitřního faktoru.
Perniciózní anémie vyžaduje lékařskou pomoc. Většina lékařů předepíše injekce B 12, ačkoliv je

dokázáno, že podání perorálního B12 je dostačující (viz sekce „Perorální B12 pro lidi s malabsorpcí“
v dodatku „Jak byla doporučení formulována“). Studie na lidech s perniciózní anémií poskytly
velkou část vhledu do role B12 a jeho množství potřebného pro lidi.

Funkce koenzymu

Funkce vitamínu B12
V buňkách savců [1] má B12, v závislosti na své formě, dvě různé funkce [2]:
Methylkobalamin je používán enzymem methionin syntáza k přeměně homocysteinu
(HCY) na methionin.
• 5′-deoxyadenosylkobalamin je používán
• enzymem methylmalonyl-CoA mutáza při přeměně methylmalonyl- CoA na succinyl- CoA a
• enzymem leucine aminomutáza, který přeměňuje B-leucin na L-leucin a naopak.
•

Objasnění homocysteinu
Methionin je esenciální aminokyselina, kterou získáváme ze stravy. Část methioninu se mění
na homocystein. Homocystein se jeví jako nervový a cévní toxin, který je-li jeho úroveň zvýšená,
zvyšuje výskyt kardiovaskulárních nemocí. O homocysteinu se věří, že způsobuje kardiovaskulární
nemoci tím, že oxiduje a ničí cévní stěnu.[3] Tělo normálně přeměňuje homocystein na jiné molekuly – jednou z nich je i methionin. Pokud je tato cesta zablokovaná, úroveň homocysteinu se zvyšuje. Methylkobalamin (B12) je potřebný k tomu, aby methionin syntáza přeměnila homocystein
na methionin. Tedy, pokud se někomu nedostává B12, úroveň homocysteinu roste.

Anémie, DNA a kyselina listová
Tradičně byl nedostatek B12, obvykle pramenící z nemožnosti B12 absorbovat, diagnostikován
tím, že se nalezly abnormálně velké červené krvinky. Tento druh anémie má dva názvy:
•
•

Makrocytická anémie – průměrný objem červených krvinek, známý jako střední objem
erytrocytu (Mean Corpuscular Volume – MCV), je větší než je obvyklé.
Megaloblastická anémie – pod mikroskopem jsou zjištěny abnormálně velké červené
krvinky.

Kyselina listová (známá také jako folát) při nedostatku B 12 ovlivňuje symptomy anémie. Kyselina listová je potřebná při přeměně uracilu na thymidin (základní stavební blok DNA).[4] DNA je
potřebná k produkci nových červených krvinek a k dělení. B12 je v tomto procesu přítomno, protože
při vytváření methylkobalaminu (používaného při přeměně homocysteinu na methionin) B12 produkuje druh folátu potřebného ke tvorbě DNA. Pokud B12 není dostupný, tato forma kyseliny listové
se může vyčerpat (jev známý jako methyl-folátová past) a produkce DNA klesá.[5] Viz „Schéma
cyklu methionin-homocystein-kyselina listová-B12“ k ilustraci této cesty.
K produkci hemoglobinu nacházejícího se v červených krvinkách je potřeba pouze RNA. DNA
oproti RNA nepotřebuje thymidin. Proto pokud není dostatek kyseliny listové, nové červené
krvinky (počínající jako velké buňky zvané retikulocyty) se štěpí pomalu, protože jejich štěpení závisí na DNA. V tu samou dobu jejich hemoglobin závisí pouze na RNA, které se produkuje normální rychlostí. To způsobuje velké červené krvinky známé jako makrocyty.[4][6] Nahromadí-li
se dost těchto makrocytů, výsledkem je makrocytická anémie.
Pokud je ve stravě přijímáno velké množství kyseliny listové, tělo nemusí spoléhat na obnovení
(regeneraci) kyseliny listové z cyklu vitamínu B12. Místo toho může k tvorbě DNA využít dodatečnou kyselinu listovou z potravy a tím zabránit vzniku makrocytické anémie (viz „Schéma cyklu
methionin-homocystein-kyselina listová-B12“ vpravo dole). Proto se o vysokém příjmu kyseliny listové říká, že „maskuje“ nedostatek B12.
A aby to bylo ještě horší, nedostatek železa (který způsobuje malé červené krvinky kvůli nedostatečné syntéze hemoglobinu) může působit proti makrocytickým buňkám tak, že se červené
krvinky zdají být velikostí normální, aniž je na první pohled zjevné, že krvinky trpí několika nedostatky současně.[7]
Střevní buňky také rychle odumírají a při tvorbě nových je také potřeba DNA. Nedostatek B 12
může vše zhoršovat ještě tím, že znemožní tvorbu střevních buněk potřebných k absorpci B12.

Neexistence anémie neznamená, že hladina B12 je
zdravá
V minulosti se na existenci makrocytické anémie spoléhalo jako na indikátor nedostatku B12.
Nicméně neurologické poruchy kvůli nedostatku B 12 se běžně objevují i bez přítomnosti makrocytické anémie.
Lindenbaum a kol. (1988, USA)[8] prozkoumali 141 případů neurologických problémů vzniklých z nedostatku B12. Ve 40 případech (což je 28 %) subjekty neměly makrocytickou anémii (nedostatek železa se mohl objevovat u 6 pacientů, léčba kyselinou listovou mohla zahrnovat dva subjekty). Těchto 40 mělo velmi vysoké úrovně séra MMA (rozsah: 0,76-187 µmol/l, 78 % > 2 µmol/l)
a úrovně homocysteinu (23-289 µmol/l, 45 % > 100 µmol/l). Charakteristické rysy pacientů a pacientek s nedostatkem B12, ale bez makrocytické anémie, byly: ztráta některého ze smyslů, porucha
koordinace pohybů (ataxie), demence a duševní poruchy. Měli hraniční (a občas i normální) úrovně
B12 (viz Tabulka 1). Jeden pacient zemřel během prvního týdne léčby, ale ostatních 39 profitovalo
z terapie vitamínem B12. Některým pacientům a pacientkám zůstali zbytkové neduhy i roky po léčení.

Tabulka 1. Úrovně B12 u neurologických pacientů bez makrocytické anémie [pg/ml]
Počet pacientů Sérum B12
2
16
22

> 200
100-200
< 100

Kyselina methylmalonová (MMA)
Druhá koenzymová forma B12, adenosylkobalamin, se účastní přeměny methylmalonyl- CoA
na succinyl-CoA. Pokud je B12 nedostupný, úroveň methylmalonyl- CoA roste. Methylmalonyl- CoA
je poté přeměněn na kyselinu methylmalonovou (MMA), která se poté akumuluje v krvi a moči.
Protože B12 je tím jediným potřebným koenzymem v této cestě, úroveň MMA je tím nejlepším indikátorem nedostatku B12.
Vysoká úroveň MMA může být také (ale zřídka kdy) způsobena genetickými odchylkami, selháním ledvin, sníženým množstvím krve (hypovolemií – pozn. překl.), změnou střevních bakterií,
těhotenstvím a onemocněním štítné žlázy.[9][10]
Normální úroveň séra MMA je od 0,07 do 0,27 µmol/l. Dříve bylo už zmíněno, že pacienti a pacientky s úrovní séra MMA v rozsahu od 0,76 do 187 µmol/l měli neurologické problémy. A co
rozsah mezi 0,27 a 0,76 µmol/l?
Ve studii na nevegetariánech a nevegetariánkách, postarších dospělých s lehce zvýšenou úrovní
kyseliny methylmalonové (0,29-3,6 µmol/l), vyšší úroveň sMMA nepredikovala neurologické
problémy.[10] Nicméně tito jednotlivci nebyli porovnáni s lidmi s normální úrovní sMMA. Protože
v oné studii nebyla kontrolní skupina, nemůžeme říct, že lidé s lehce zvýšeným sMMA nepodstupují riziko neurologických problémů. Můžeme snad navrhnout, že zvýšení sMMA z 0,29 na 3,6 nemusí způsobit žádnou další znatelnou neurologickou újmu.
V jiné studii [11] postarší dospělí s lehce zvýšenou úrovní MMA (0,27-2,00 µmol/l) byli léčeni
kyanokobalaminovými injekcemi: Úrovně MMA poklesly o 66 % a úrovně homocysteinu o 23 %.
Pacienti a pacientky s původním MMA v rozsahu od 0,60-2,00 µmol/l pocítili po léčbě vitamínem
B12 zlepšení v neurologické oblasti.
Tyto studie naznačují, že:
•
•
•

Lehce zvýšená úroveň sMMA v rozsahu od 0,29 do 0,60 µmol/l nemusí zvyšovat riziko
neurologických potíží.
Lidé s úrovní MMA nad 0,27 µmol/l můžou mít zvýšený homocystein a můžou profitovat z léčení vitamínem B12.
Lidé s úrovní sMMA nad 0,60 µmol/l můžou mít neurologické problémy, na které by
mohla být vhodná léčba vitamínem B12.

Úroveň B12 v krvi je
nespolehlivá
Hladina séra B12 (sB12) pod obvyklým rozsahem indikuje, že se B12 v těle začíná vyčerpávat.
Nicméně, jak je popsáno níže, úroveň sB12 v normálním rozsahu nezajišťuje, že aktuální hladina
B12 je zdravá. Bohužel lékaři stále používají sérum B12 k hodnocení stavu B12 – dokonce
i u veganů a veganek.

Mořské řasy můžou falešně nafouknout úroveň sB12
Metody pro zjištění úrovně sB 12 málokdy, pokud vůbec kdy, rozlišují mezi B 12 a neaktivními
analogy B12. Mořská tráva obsahuje různé druhy neaktivních analogů B 12. Ten, kdo jí velké množství mořských řas, může mít úroveň séra B 12 nadprůměrnou, ale velká část z toho může být tvořena
neaktivními analogy B12, které ve skutečnosti můžou interferovat s vlastní funkcí B12 (viz sekce
„Neaktivní analogy: Horší než k ničemu“ v článku „Analogy“).

Transkobalamin II
Transkobalamin II (TC2) přenáší B 12 do tkání. U nevegetariánů a nevegetariánek TC2 obvykle
obsahuje okolo 20 % B12 obsaženého v krvi.[1] TC1 a TC3 jsou těmi bílkovinami, ve kterých se obvykle skladuje zbylých 80 % B12 obsaženého v krvi.[1] Pokud TC2 neobsahuje B12, vitamín nebude
doručen do tkání bez ohledu na to, zda celkové sB12 je nízké, normální nebo vysoké.[2] Když
se vstřebávání B12 skrz střeva zpomaluje, úroveň B 12-TC2 v mžiku klesá.[1] Je dokázáno, že B12 je
z TC2 vyprázdněno během pár dnů poté, co se vstřebávání zastavilo.[1]
Znamená to, že malabsorpce může vyústit v to, že tkáně nezískávají B12, ačkoliv se sérum B12
zdá být normální. Pokud je příjem B 12 nízký nebo žádný (a to i u obvyklých úrovní séra B12), tkáně
nemusí dostávat zdaleka tolik B12, kolik by dostávaly, byl-li by příjem B12 normální.
V roce 2003 Herrmann a kol. publikovali studii o úrovni TC2 u veganů, veganek, vegetariánů

a vegetariánek [3]; někteří z nich brali B-komplex (souhrnné označení pro jednotlivé vitamíny typu
B – pozn. překl.), nicméně množství B12 nebylo zmíněno. Výsledky jsou v Tabulce 1.
Z tabulky je možno vidět, že hladiny B12-TC2 u veganů a veganek byly docela nízké, zatímco
úroveň homocysteinu, zvláště u veganů a veganek nepřijímající B-komplex, byla mnohem vyšší než
u nevegetariánů. Pravděpodobnostní analýza autorů ukázala, že úroveň B12-TC2 byla nejlepším
prediktorem homocysteinové úrovně.
Tabulka 1. Úrovně transkobalaminu II ve studii Herrman a kol. z roku 2003
Nevegani/k
Lakto-ovo vegetariáni/ky
Vegani a veganky
y
S B-komplexe
Bez BS B-komplexe
Bez Bm
-komplexu
m
-komplexu
Počet
79
13
53
17
12
Sérum B12
387
409
242
259
170
(pg/ml)
B12-TC2 (pg/ml)
73
35
31
19
5,4
Homocystein
(μmol/l)
MMA (μmol/l)

8,8

9,6

10,9

11,1

14,3

0,16

0,23
0,37
0,71
0,78
B12-TC2 – B12 v transkobalaminu II
MMA – kyselina methylmalonová
Tabulka v „Laboratorní hodnoty vztahující se k B12“ ukazuje obvyklé hodnoty. Článek „Mírný
nedostatek B12 – zvýšený homocystein“ diskutuje následky zvýšené hladiny homocysteinu.

Nervové poškození z nedostatku B12 při normální
úrovni sB12 a bez přítomnosti makrocytické anémie
Někteří lidé s obvyklou úrovní B12 a bez makrocytické anémie trpí kvůli nedostatku B 12 poškozením nervů, zvýšeným homocysteinem a zvýšenou úrovní MMA. Více detailů v sekci „Neexistence anémie neznamená, že hladina B12 je zdravá“ v článku „Funkce koenzymu“.

Měli bychom si
otestovat stav
vitamínu B12?

Úroveň séra B12
Vegani a veganky si nemusejí své úrovně homocysteinu nebo B 12 nechat kontrolovat jen proto,
že jsou vegani a veganky. Být veganem či vegankou spíše znamená, že byste měli mít pravidelný
důvěryhodný zdroj vitamínu B12 z fortifikovaných potravin nebo potravinových doplňků. (Nicméně
pokud jste byli zhruba měsíc bez důvěryhodného zdroje B 12, měli byste doplnit své zásoby tak, jak
je popsáno v bodě 1. článku „Doporučení“.)
Okolo 2 % lidí neabsorbuje B12 příliš dobře. Ačkoli to nemá nic společného s tím jestli je někdo
veganem či vegankou, je dobré vědět, pokud takovým člověkem jste. Tuto informaci nebudete moci
zjistit, dokud nebudete mít důvěryhodný zdroj B 12 po dobu alespoň několika týdnů předtím, než si
necháte B12 zkontrolovat. Existují specifické testy, které měří přímo absorpci B12.
Pokud si půjdete nechat svou hladinu B12 zkontrolovat, vezměte prosím na vědomí, že jedení
mořských řas může nepravdivě nafukovat úroveň B 12. Metody k určení úrovně B12 nerozlišují mezi
B12 a některými neaktivními analogy B12. Mnoho druhů mořských trav obsahuje pestrou škálu neaktivních analogů B12. Někteří z těch, kteří jedí velká množství mořské trávy, můžou mít úroveň
séra B12 nad běžnou hladinou, ale mnoho z tohoto séra může vzejít z neaktivních analogů B12.

Homocystein: Nejdůležitější metabolit úrovně B12
Úroveň homocysteinu v krvi není přímým indikátorem stavu vitamínu B 12, protože je také
ovlivňována příjmem kyseliny listové a vitamínu B6 nebo jejich metabolickými problémy. Leč homocystein je jediným známým brzkým produktem vyčerpání B 12 o kterém se věří, že způsobuje

škody. Z tohoto důvodu je pravděpodobně tím nejdůležitějším indikátorem stavu B 12.
Někteří lékaři doporučili, aby si všichni nad 45 nechali zkontrolovat úroveň homocysteinu, aby
se podchytily genetické predispozice na vysoký homocystein, což se dá velice často léčit. Je dobré
si zajistit důvěryhodný zdroj B 12 a kyseliny listové po několik týdnů před samotnou kontrolou.
V opačném případě vysoká hladina homocysteinu neřekne, zda máte genetické predispozice nebo to
jednoduše bylo kvůli nedostatku B12 nebo kyseliny listové ve vaší stravě. Na druhé straně vysoký
homocystein po období přiměřeného příjmu B12 a kyseliny listové poukazuje na to, že něco jiného
je v nepořádku.

Kyselina methylmalonová: Nejspecifičtější test
na stav B12
Kyselina methylmalonová (MMA) se v těle tvoří, když je hladina B12 nízká. Je tím nejspecifičtějším testem měření stavu B 12, protože B12 je tím jediným nezbytným koenzymem potřebným
k udržením její nízké úrovně. MMA může být měřena jak v moči tak v krvi. Pokud chcete snímek
toho, jaký je stav B12 v daném čase, tak hladina MMA je tím testem. Laboratoř vám řekne obvyklé
hodnoty pro daný test. Obvyklé parametry úrovní MMA jsou vypsány v článku „Laboratorní
hodnoty vztahující se k B12“.
Je to stejné jako s homocysteinem, jít si zkontrolovat úroveň MMA, pokud nemáte důvěryhodný zdroj vitamínu B12, je pravděpodobně ztráta času, protože je tu velká šance, že bude vysoká a pouze vám řekne to, co už víte: Každý potřebuje důvěryhodný zdroj vitamínu B 12. Ve skutečnosti bych neviděl žádný důvod jít si zkontrolovat úroveň MMA pokud úroveň vašeho séra B 12
není v obvyklých hodnotách, i když máte symptomy nedostatku B12. V tomto případě vysoká
úroveň MMA může indikovat, že můžete mít problém v metabolismu B12, který by pak mohl být
nějakým způsobem léčen. Toto by samozřejmě mělo být konáno pod dohledem praktického lékaře.

Testy na homocystein a MMA jsou pouze krátkodobé
Někteří lidé by si mohli myslet, že místo toho aby se strachovali o dostatečný přísun B12, nechají si svou úroveň MMA nebo homocysteinu zkontrolovat a pokud je vše v pořádku, tak není
žádný důvod k tomu, aby si zatím zajišťovali dostatečný přísun B 12. Problém s tímhle přístupem je
takový, že nikdy nevíte, kdy se dostanete do bodu, ve kterém úrovně MMA nebo homocysteinu začnou růst. Můžou být nízké po celé roky, měsíce nebo jenom dny potom, co byly zkontrolovány
a prohlášeny za zdravé. V tuto chvíli neexistuje test, který by řekl, jak dlouho váš stav B 12 bude přiměřený, pokud nebude přijímat důvěryhodný zdroj B12.

Doporučení: Kdy si nechat stav B12 otestovat?
Jak už bylo zmíněno výše, z různých důvodů je prozíravé aby si lidé poté, kteří dosáhnou věku
45 let nechávali co pět let svou úroveň homocysteinu zkontrolovat. Ale pokud nemáte podezření,
že trpíte malabsorpcí B12 nebo máte problémem s metabolismem, neexistuje důvod, následujete-li
„Doporučení“, abyste si úroveň MMA nebo B12 nechávali kontrolovat.

Veganští kojenci
a batolata
Shrnutí: Kojenci kojení matkami vegankami, které doplňují B 12 nebo kojenci, kteří získávají
B12 skrz fortifikované potraviny nebo doplňky, se vyvíjejí normálně. Kojenci kojení matkami
vegankami, které nedoplňují B12 a nezískávají B12 skrz fortifikované potraviny, si často vytvoří závažný nedostatek B12 a onemocnění nervové povahy.

Těhotenství
Během těhotenství je plodu B12 aktivně předáváno z placenty, což může snížit matčiny zásoby
B12 pokud ona sama nemá B12 ve své stravě.[1]

Rané dětství – kritické údobí
Odstavení může být kritickým údobím k zajištění dostatku B12 u veganského kojence, protože
nízká hladina B12 v jedné studii při odstavení korelovala u veganských makrobiotických kojenců
s opožděným růstem.[2]
Normální zásoby B12 u normální osoby jsou v hodnotě 2000-3000 µg, oproti tomu novorozenci
(matek s normálními zásobami B12) mají zásoby B12 pouze v hodnotě 25 µg. Zásoby B12 u dětí při
porodu jsou obyčejně dostatečné k překonání prvních několika týdnů života [1], po kterých musejí
B12 získat z mateřského mléka nebo-li z jiných zdrojů. Studie ukázaly, že kolostrum (mlezivo) nebo
mléko během prvního týdne života obsahuje velké množství B 12 (až 2421 pg/ml) oproti pozdějšímu
mléku.[3] Množství B12 v mateřském mléce více souvisí se současným příjmem B12 než s matčinými zásobami.[4] Hladina séra B12 zdravých nevegetariánských kojenců do šestého měsíce postupně
klesá [5] a poté začne opět stoupat.
Pokud matky trpí nedostatkem B 12 během těhotenství, děti můžou mít nízkou hladinu B 12 a některé si dokonce vyvinuly klinické známky nedostatku už ve věku 2 týdnů.[6] Při narození tato

novorozeňata mají typicky vyšší hladinu B12 než jejich matky a obvykle nevykazují žádné symptomy nedostatku.[5]
Minet a kol. (2000, Švýcarsko)[7] zjistili mezi na první pohled zdravými kojenci, že nízké sérum
B12 (a sérum kyseliny listové) korelovalo se zvýšenou hladinou homocysteinu; mnoho kojenců
na dolní normální hladině séra B12 mělo zvýšenou hladinu homocysteinu. Kojená nemluvňata měla
významně nižší hladinu B12 a značně zvýšenou hladinu homocysteinu než kojenci přijímající
kojeneckou výživu fortifikovanou vitamínem B12. Neznamená to ale, že by se měla preferovat
kojenecká výživa před mateřským mlékem, protože je známo, že kojení má mnoho výhod. Spíše to
indikuje skutečnost, že i mezi nevegetariánskou populací můžou mít kojenci problém s B12 a proto
by kojící matky měly zvážit přijímání doplňku B12 pro sebe i jejich nemluvně.
V řídkých případech někteří kojenci nemůžou přeměňovat kyanokobalamin na aktivní vitamín
B12 a proto nemůžou spoléhat na kyanokobalaminové doplňky.[7] Tito kojenci potřebují odbornou
lékařskou péči.

Kojenci veganských matek, které nedoplňují B12
Od roku 1980, pominuli-li Černé Hebrejce (Black Hebrews), které popisuji níže, je zde alespoň
30 případů velice závažného nedostatku B 12 u kojenců veganských matek; kojenci byli většinou či
výhradně krmeni mateřským mlékem. Nebezpečný stav nastal pouze tehdy, když matka svou vlastní nebo dětskou stravu nedoplňovala o vitamín B12. V mnoha případech matka patřila k subkultuře,
která nevěří na potravinové doplňky. O nedostatku B12 v matčině stravě během těhotenství bylo
zjištěno, že způsobuje závažný nedostatek myelinu v nervové tkáni.[8]
Článek „Veganští kojenci a batolata s nedostatkem B12“ vyjmenovává případy od roku 1981,
ve kterých kojenci veganských matek trpěli nedostatkem B12. Ve všech případech byli kojenci
až do 1.-12. měsíce života zdraví, po této době se jim přestává dařit a začínají vykazovat vývojové
regrese. Jsou letargičtí, ztrácí schopnost přiměřeně používat své svaly a někdy nedokáží správně
vnímat. Obyčejně mají makrocytickou anémii, která je častá v dětství a zpravidla kvůli nedostatku
výživy, spíše než kvůli vrozenému onemocnění.[9]

Černí Hebrejci (Black Hebrews)
Zmora a kol. (1979, Izrael)[10] zaznamenali závažné výživové nedostatky u 4 kojenců
z veganské náboženské komunity Černých Hebrejců. Černí Hebrejci původně vznikli ve Spojených
státech. Kojenci dostávali mateřské mléko do tří měsíců věku; od té doby bylo mateřské mléko doplňováno, nebo přímo nahrazeno, extrémně nízkokalorickými přípravky. Všichni z kojenců trpěli
hlubokou bílkovině-kalorickou podvýživou, vážnou křivicí (rachitidou), osteoporózou, nedostatkem
vitamínu B12 a dalších látek. Jeden kojenec zemřel, zbylí tři se po léčení uzdravili.
Po propuštění kojenců z nemocnice, komunita kladně reagovala na změny ve stravě kojenců
tak, aby neporušovala jejich vegetariánskou filosofii. Nicméně odmítli dávat svým kojenců B 12
na pravidelné bázi.

Shinwell a Gorodischer (1982, Izrael)[11] také zaznamenali případy v náboženské komunitě
Černých Hebrejců. Kojenci byli kojeni po první tři měsíce a poté mezi třetím měsícem života
až do dosažení jednoho roku byli krmeni především zředěným domácím sójovým mlékem. 25
kojenců projevovalo známky bílkovině-kalorické podvýživy, anémie z nedostatku železa a B12, křivice, nedostatku zinku a mnohonásobně se u nich vracející infekcí. Tři z kojenců zemřeli při převozu do nemocnice. Přes lékařskou péči pět dalších zemřelo během několika hodin po převozu. Hladina séra B12 byla nízká v 9 z 15 případů (nezjistitelná u třech).
Shinwell a Gorodischer říkají: „Navzdory taktnímu ale důkladnému kontaktu s vedoucími komunity v oblasti zdraví, žádná změna ve stravovacích návycích kojenců nebyla dosažena.“
Toto stanovisko vydali vůdci Černých Hebrejců jako odůvodnění odmítnutí doplňování vitamínu B12:
Když se organismus krávy živí pouze rostlinnou stravou, proč by lidský
organismus potřeboval umělé vitamíny, zvířecí produkty a léky?

Náprava nedostatku B12 u kojenců
Ačkoli bylo ukázáno, že doplňování B12 vede k rychlému zlepšení „laboratorních hodnot“
u zmíněných kojenců, byly vzneseny obavy ohledně jejich vývoje v dlouhodobém horizontu.
von Schenck (1997)[12] prozkoumal 25 případů nedostatku B12 u kojenců, které se objevily
ve vědecké literatuře. Mezi těmito 25 případy byly veganské matky spojeny se třinácti (devět z nich
se objevilo po roce 1980 a jsou obsaženy v článku „Veganští kojenci a batolata s nedostatkem
B12“). Ze sedmi veganských kojenců, kteří byly sledováni, u pěti bylo na závěrečném vyšetření
zjištěno, že prodělali nezvyklý neurologický vývoj (26 měsíců, 26 měsíců, 2 roky, 5 roků a 12 let
po diagnóze). U dvou bylo zjištěno, že jejich vývoj proběhl normálně (13 měsíců a 2 roky).
von Schenck konstatuje: „Úsilí by proto mělo být směřováno k prevenci nedostatku [B12] v těhotenství, u kojících matek veganek a stejně tak i u jejich kojenců. Pokud nejsou dietetické změny
u rodičů průchozí, doplňování vitamínu B12 je nezbytné.“
Grattan-Smith a kol. (1997, Austrálie)[13] zaznamenali tři případy kojenců veganských matek,
kteří si vyvinuli fascikulaci [14] nebo symptomy podobné záchvatům po léčení vitamínem B12
o dávkách o 500 µg nebo více. Jiní kojenci si vyvinuli tremor [15] při dávkách 300 µg. Grattan-Smith a kol. konstatují, že v případě dietárního nedostatku B12 u kojenců se zdá zbytečné dávat tak vysoké dávky B12.
Co je zajímavé, Goraya (1998, Indie)[16] zjistil, že v Indii trpí mnoho kojenců „syndromem
kojeneckého třesu“. Objevuje se u kojenců pocházejících ze špatných socioekonomických poměrů,
kteří byli krmeni výhradně mateřským mlékem. Zdokumentoval na těchto případech nedostatek
B12, megaloblastickou anemii; pozitivní reakce na léčbu vitamínem B12 byla pozorována u některých, ale ne u všech pacientů.

Veganští kojenci doplňující B12
V příkrém kontrastu Sanders (1988, Velká Británie)[17] prostudoval růst a vývoj 37 veganských
dětí. Všechny byly kojeny ve svých prvních šesti měsících a ve většině případů až do druhého roka
života. Většina těchto dětí rostla a vyvíjela se normálně. Měli tendenci být menšího vzrůstu a být
lehčí než většina populace. Příjem energie, vápníku a vitamínu D byl obvykle pod doporučeným
množstvím. Jejich stravování bylo z obecného pohledu přiměřené, pouze několik málo dětí mělo
nízký příjem riboflavinu a B12. Většina rodičů věděla, že B12 musí do stravy dodávat.
Sanders uzavírá, že je-li dobře plánována, veganská dieta může podporovat normální růst a vývoj. V jiném textu [18], Sanders vypichuje, že množství potenciálních rizik veganského stravování
se lze vyvarovat konzumováním sójového mléka fortifikovaného vápníkem a B12 v době po odstavení od kojení.
Fulton a kol. (1980, USA)[19] studovali 48 předškolních dětí mezi 2-5 lety věku, které byly
vegany a vegankami už od narození. Žili na The Farm (Farma), což je veganská komuna
v Tennessee, kde bylo sójové mléko fortifikováno vitamínem B 12 v míře 6,25 µg na 8 uncí [20]
mléka. B12 doplňovali také díky nutričním kvasnicím, které obsahovaly 2,0 µg B 12 na polévkovou
lžíci; nutriční kvasnice často používali jako ochucovadlo. Hladina B 12 nebyla odhadnuta, ale nebyly
zde případy zjevného nedostatku B12.

Veganští kojenci
a batolata
s nedostatkem B12
Pokud není řečeno jinak, všichni kojenci byli do zhruba šestého až dvanáctého měsíce zdraví,
načež se jim přestalo dařit a začali vykazovat vývojové regrese. Všichni se stali otupělými a ztratili
schopnost přiměřeně používat svaly. Někteří špatně vnímali a většina měla makrocytickou anémii.
Sekce „Dodatečné symptomy“ obsahují výčty dodatečných symptomů k těm právě popsaným.
Obvyklé sérum B12 (sB12) u kojenců: 160-1300 pg/ml

2009, Izrael, 7 měsíců
Sérum B12: nedostatečné
Po celou dobu výlučně kojena svou matkou striktní vegetariánkou (až do přijetí v nemocnici).
Ve věku jednoho roku vykazovala obvyklé společenské interakce, ale vývojově se zpožďovala
a měla snížený tonus (hypotonie) obvyklých reflexů šlach.
Reference: Abu-Kishk I, Rachmiel M, Hoffmann C, Lahat E, Eshel G. Infantile
encephalopathy due to vitamin deficiency in industrial countries. Childs Nerv Syst. 2009 Jul 8.
[Epub ahead of print] PubMed PMID: 19585126.

2008, Francie, 6 měsíců
Sérum B12: 10 pM
Výlučně kojen striktní vegetariánskou matkou (až do přijetí v nemocnici).
Ve věku 2 let jeho neurologický vývoj probíhal normálně.
Reference: Chalouhi C, Faesch S, Anthoine-Milhomme MC, Fulla Y, Dulac O, Cheron G.
Neurological consequences of vitamin B12 deficiency and its treatment. Pediatr Emerg Care. 2008
Aug; 24 (8): 538-41. PubMed PMID: 18708898.

2007, Francie, dva kojenci 11 a 13 měsíců
Sérum B12: nedostatečné
Výlučně kojeni striktními vegetariánkami.
Výsledky/poznámky: Závěr není z abstraktu zřejmý (článek je ve francouzštině).
Reference: Mathey C, Di Marco JN, Poujol A, Cournelle MA, Brevaut V, Livet MO, Chabrol
B, Michel G. Failure to thrive and psychomotor regression revealing vitamin B12 deficiency in 3
infants Arch Pediatr. 2007 May; 14 (5): 467-71. Epub 2007 Apr 6. Francouzsky.

2005, Francie, dívka, 9,5 měsíce
Sérum B12: nedostatečné
Dívka byla výlučně kojena matkou vegankou, která také měla nedostatek B12.
Výsledky/poznámky: Z abstraktu nejsou zjevné závěry (článek je ve francouzštině).
Reference: Wagnon J, Cagnard B, Bridoux-Henno L, Tourtelier Y, Grall JY, Dabadie A.
Breastfeeding and vegan diet J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2005 Oct; 34 (6): 610-2. Francouzsky.

2005, Itálie, chlapec, 10 měsíců
Sérum B12: 30 pg/ml
uMMA: 851 (obvykle je < 2)
Kojenec byl kojen matkou, která byla deset let vegankou.
Dodatečné symptomy: Pracné dýchání, zakrnění (atrofie) mozku.
Léčení: 1000 µg/den B12, 7,5 mg/den kyseliny listové, 50 mg/den železa a dán na podporu dýchání (ventilace).
Výsledky/poznámky: Značné zlepšení 11 dní po převozu. Ve věku 4 let dosáhl důležitých
zlepšení, ale přesto trpěl psychomotorickým zpožděním a nechtěnými pohyby, když byl rozrušený.
Reference: Codazzi D, Sala F, Parini R, Langer M. Coma and respiratory failure in a child with
severe vitamin B (12) deficiency. Pediatr Crit Care Med. 2005 Jul; 6 (4): 483-5.

2003, USA (Georgie), 2 kojenci
Když se tenhle příběh dostal v roce 2003 ven, vyskytly se na webu proti-články z nichž jeden
tvrdil, že tito kojenci trpěli genetickým defektem metabolismu B12 spíše než nedostatkem jeho příjmu. Z toho důvodu zde objasňuji některé informace o těchto dvou kojencích.
• Případ 1

• Matka: Veganka beroucí doplňky. Brala doplňky, ale množství B12 není známo.
• Kojenec:
• Kojena po prvních 8 měsíců (patrně dostávala i jiná jídla).
• Mezi 8. a 15. měsícem se stravovala vegansky – bez příjmu B12.
• V 15. měsíci:
• Nedaří se jí dobře, objevuje se zpomalení vývoje.
• Sérum B12: 100 pg/ml (obvyklé: 210-911).
• Kyselina methylmalonová (MMA) v moči: znatelně zvýšená.
• Léčení:
• Po první tři dny: Dodatečné jídlo pomocí trubice; 2000µg
a 3000µg injekce B12.
• Později jí byly předepsány denní perorální doplňky B12.
• Ve 32 měsících: Zlepšovala se, ale stále měla opožděný vývoj.
Toto dítě zjevně bylo mezi 8. a 15. měsícem vegankou pravděpodobně bez jakéhokoliv příjmu
B12 (z této studie není úplně zjevné, zda dítě v této době ještě bylo kojeno). MMA je tím nepřesnějším indikátorem fungování B12 a MMA u tohoto dítěte byla zřetelně zvýšená, což ukazuje
na to, že buď trpěla nedostatkem jeho příjmu nebo problémy s jeho absorpcí nebo neschopností ho
využít. Dostala dvě injekce B12 v 15. měsíci a dále byla léčena doplňky B12.
Zlepšení díky injekcím B12 můžou obecně trvat 3 až 6 měsíců. Dítě se po injekcích B12 zjevně
zlepšovalo i ve svém 17. měsíci, což indikuje, že nemělo problém s využitím B12. Ačkoliv je
možné, že toto dítě neabsorbovalo B12 efektivně a musí spoléhat na vyšší než obvyklé dávky, její
problémy byly pravděpodobně způsobeny tím, že měla nízký nebo žádný příjem B12 mezi 8. a 15.
měsícem.
• Případ 2
• Matka: Na rostlinné stravě s malým množstvím zvířecích produktů; „přerušovaně“ brala 250 µg B12.
• Kojenec:
• Výlučně kojen po prvních 9 měsíců.
• V devátém měsíci:
• Růst a vývoj se zdál zpožděný.
• Léčení: K mateřskému mléku bylo přidáno ovoce a sušené obiloviny.
• V jedenáctém měsíci:
• Chabá řeč a slabý růst.
• Léčení: Zkoušeli sóju a mléčnou dětskou výživu, ale nebylo to
dobře snášeno; proto začali s přípravkem Mulitagrain Milk (obsah
B12, byl-li nějaký, nebyl uveden), kuřecím a nespecifikovaným
vitamínovým doplňkem.
• Ve třicátém měsíci:
• Sérum B12: 100 pg/ml (obvyklé: 210-911).
•
•
•
•

MMA v moči: Mírně zvýšená.
Homocysteinová plazma: 12,4 umol/l (obvyklá 3,3-8,3).
Střední objem erytrocytu: 103,2 fl (obvyklý: 77-86).
Sérum kyseliny listové na obvyklé úrovni.

• Léčení:
• 1000µg injekce B12.
• O dva týdny později: 1000µg tablety B12 pod jazyk.
• Poskytování terapií na zlepšení řeči, jazyka a ergoterapie
(léčba prací – pozn. překl.).
• Ve 36. měsíci: Malé zpoždění v oblasti řeči a jemné motoriky, ale hrubá
motorika byla normální.
Tento kojenec měl dva indikátory špatné aktivity B12: poněkud zvýšenou MMA a vysoký homocystein a střední objem erytrocytu při obvyklé hladině kyseliny listové. Jakmile byl injekcí vpraven vitamín B12, jeho vývoj se zlepšil. Jeho vývoj byl opět zkontrolován po pouhých šesti měsících
od injekce, takže je možné, že trpěl neschopností absorpce nebo využití B12.
Protože zde není indikace toho, že by kdy dostával přiměřené dávky B12 na pravidelné bázi, nedostatek B12 ve stravě je tím nejpravděpodobnějším vysvětlením.
Reference: Bez udání autorů. Z Centers for Disease Control and Prevention. Neurologic
impairment in children associated with maternal dietary deficiency of cobalamin–Georgia, 2001.
JAMA. 2003 Feb 26; 289 (8): 979-80.

2001, Česká republika, dívka, 13 měsíců, sérum
B12: nízké
Dodatečné symptomy: Mozková atrofie.
Léčení: Doplňky B12.
Výsledky/poznámky: Abstrakt v angličtině říká, že od 9. měsíce věku byla krmena pouze „zeleninou“, ale Marek Voršilka mě informoval, že studie v češtině píše, že byla krmena paletou rostlinných potravin včetně ovoce, brambor, prosa, kukuřičné kaše, čočky, fazolí, rýže, mrkve, sójového mléka, slunečnicových, lněných a sezamových semínek. Měla zvýšenou MMA. Stav se po léčení
zlepšil.
Reference: Smolka V, Bekarek V, Hlidkova E, Bucil J, Mayerova D, Skopkova Z, Adam T,
Hruba E, Kozich V, Buriankova L, Saligova J, Buncova M, Zeman J. Metabolic complications and
neurologic manifestations of vitamin B12 deficiency in children of vegetarian mothers Cas Lek
Cesk. 2001 Nov 22; 140 (23): 732-5. Česky. (Abstrakt)

2001, Česká republika, chlapec, 8 měsíců věku,
sérum B12: nízké
Léčení: Doplňky B12.
Výsledky/poznámky: Po šestém měsíci dostával pouze mateřské mléko a ovocný džus. Měl
zvýšenou MMA a homocystein. Matčino B12 bylo nízké. Po léčení se jeho stav zlepšil, ale pořád
trpěl problémy včetně zpomalení vývoje jazyka.

Reference: Smolka V, Bekarek V, Hlidkova E, Bucil J, Mayerova D, Skopkova Z, Adam T,
Hruba E, Kozich V, Buriankova L, Saligova J, Buncova M, Zeman J. Metabolic complications and
neurologic manifestations of vitamin B12 deficiency in children of vegetarian mothers Cas Lek
Cesk. 2001 Nov 22; 140 (23): 732-5. Česky. (Abstrakt)

2001, Maďarsko, 9 měsíců, sérum B12: neudáno
Dodatečné symptomy: Opakující se zvracení, problémy s polykáním, chvění.
Léčení: Injekce B12.
Výsledky/poznámky: Drastické zlepšení během několika dnů. Krev byla za šest týdnů
v pořádku. Článek je v maďarštině. Dostupný byl pouze abstrakt.
Reference: Fogarasi A, Neuwirth M, Bekesi A, Bocskai E. [Studie nemá název.] Orv Hetil.
2001 Nov 18; 142 (46): 2581-5. Maďarsky. (Abstrakt)

2000, Itálie, chlapec, 22 měsíců, sérum B12: 75
pg/ml
Dodatečné symptomy: pH 6,95 (vážná acidóza – tj. snížené pH – pozn. překl.).
Léčení: 1000 µg/den nitrožilního hydroxokobalaminu, biotin, karnitin a vysokokalorická nízkoproteinová dětská strava.
Výsledky/poznámky: Matčina úroveň B12 byla 162 pg/ml. Během tří měsíců se zcela zotavil.
Protože neměl zvýšený homocystein, vedlo to výzkumníky k názoru, že chlapec trpěl lehkým geneticky způsobeným nedostatkem methylmalonyl- CoA mutázy, který byl zhoršen nízkým příjmem
B12.
Reference: Ciani F, Poggi GM, Pasquini E, Donati MA, Zammarchi E. Prolonged exclusive
breast-feeding from vegan mother causing an acute onset of isolated methylmalonic aciduria due to
a mild mutase deficiency. Clin Nutr. 2000 Apr; 19 (2): 137-9.

1999, Austrálie, 2 novorozenci
Ve screeningu 137 120 novorozenců na vrozené poruchy metabolismu byly nalezeny dvě děti
matek veganek s nedostatkem B12. Bližší informace nebyly sděleny. „Nedostatek B 12“ nebyl blíže
specifikován.
Reference: Wiley V, Carpenter K, Wilcken B. Newborn screening with tandem mass spectrometry: 12 months’ experience in NSW Australia. Acta Paediatr. Suppl 1999 Dec; 88 (432): 48-51

1999, Francie, chlapec, 10 měsíců, sérum B12:
neudáno
Dodatečné symptomy: Dávení, edém (otok).
Léčení: 300 µg B12 denně.
Výsledky/poznámky: Trpěl na chvění svalů po první čtyři dny léčby. Po dvou měsících
se dostal do normálu. Matka měla sB12 na 109 pg/ml a její vnitřní faktor fungoval normálně.
Reference: Renault F, Verstichel P, Ploussard JP, Costil J. Neuropathy in two cobalamin-deficient breast-fed infants of vegetarian mothers. Muscle Nerve. 1999 Feb; 22 (2): 252-4.

1999, Francie, chlapec, 12 měsíců, sérum B12:
neudáno
Dodatečné symptomy: Nízká úroveň červených a bílých krvinek a krevních destiček.
Léčení: 1000 µg B12 denně.
Výsledky/poznámky: Měl zvýšený homocystein a MMA v moči. Trpěl na chvění svalů
po první tři dny léčby. Po třech týdnech se dostal do normálu.
Reference: Renault F, Verstichel P, Ploussard JP, Costil J. Neuropathy in two cobalamin-deficient breast-fed infants of vegetarian mothers. Muscle Nerve. 1999 Feb; 22 (2): 252-4.

1999, Austrálie, chlapec, 18 měsíců, sérum B12: 202
pg/ml
Dodatečné symptomy: V jednom roku věku se přestal vyvíjet.
Léčení: Injekce o 500 µg B12 denně.
Výsledky/poznámky: Matčina strava vykazovala příjem B12 na úrovni 0,3 µg na den a její
sB12 bylo 202. Trpěla malabsorpcí B12 snad kvůli dočasnému problému s tenkým střevem, který
vznik z nedostatku B12. Při léčení se chlapcovo cukání vyvinulo v záchvaty, ale jeho neurologický
stav se ve stejnou chvíli postupně zlepšoval.
Reference: Grattan-Smith PJ, Wilcken B, Procopis PG, Wise GA. The neurological syndrome
of infantile cobalamin deficiency: developmental regression and involuntary movements. Mov
Disord. 1997 Jan; 12 (1): 39-46.

1999, Austrálie, dívka, 12 měsíců, sérum B12: 50
pg/ml
Dodatečné symptomy: Podrážděnost, letargie a zácpa.
Léčení: Injekce o 1500 µg B12.
Výsledky/poznámky: Po druhé injekci se u ní objevilo chvění, které mizelo, jak se její stav
vracel do normálu.
Reference: Grattan-Smith PJ, Wilcken B, Procopis PG, Wise GA. The neurological syndrome
of infantile cobalamin deficiency: developmental regression and involuntary movements. Mov
Disord. 1997 Jan; 12 (1): 39-46.

1999, Austrálie, chlapec, 10 měsíců, sérum B12: 47
pg/ml
Dodatečné symptomy: Občasné chvění, které se objevilo ve čtvrtém měsíci.
Léčení: 1000µg injekce B12 denně po šest dní.
Výsledky/poznámky: Po léčbě se u něj objevilo chvění, které trvalo šest týdnů. Ve 23 měsících
byly motorické schopnosti na obvyklé úrovni, ale duševní vývoj se zdál být pomalý na jeho věk.
Reference: Grattan-Smith PJ, Wilcken B, Procopis PG, Wise GA. The neurological syndrome
of infantile cobalamin deficiency: developmental regression and involuntary movements. Mov
Disord. 1997 Jan; 12 (1): 39-46.

1997, Německo, chlapec, 14 měsíců, sérum B12:
neudáno
Dodatečné symptomy: Vážné nervové problémy. Do nemocnice byl přijat v kómatu. Vážná
atrofie mozku.
Léčení: Jedna injekce 250 µg B 12. 25 µg perorální B12 denně a obohacenou sójovou dětskou
výživu.
Výsledky/poznámky: uMMA byla na začátku velice vysoká. Matka byla šest let veganka
a předtím osm let vegetariánka. Velká část její stravy byla vitariánská (syrová). Chlapec byl kojen
po prvních devět měsíců a poté jedl malé množství ovoce.
Během několika hodin nabyl vědomí. Po třech dnech byl schopen chodit, jíst, pít a byl
z nemocnice propuštěn. Rodiče souhlasili s tím, že mu budou dávat sójovou dětskou výživu a perorální B12. Lebeční magnetická rezonance o 10 týdnů později ukázala, že všechny strukturální
mozkové abnormality vymizely, ale chlapec pořád vykazoval nervové poškození. Ve dvou letech
stále vykazoval psychomotorickou retardaci, býval nervózní a měl problémy se soustředěním. Ani
trochu nemluvil.

Jeho tříletá sestra měla úroveň B 12 na 139 pg/ml. Matka měla úroveň B12 na 149 pg/ml, což
se vrátilo do normálu po přijímání perorálních doplňků.
Reference: von Schenck U, Bender-Gotze C, Koletzko B. Persistence of neurological damage
induced by dietary vitamin B-12 deficiency in infancy. Arch Dis Child. 1997 Aug; 77 (2): 137-9.

1997, Švýcarsko, dívka, 14 měsíců, sérum B12: 124
pg/ml
Dodatečné symptomy: Vážná atrofie mozku.
Léčení: Multivitamín, železo, kyselina listová, stopové prvky, 1 ng [1] B12 každý druhý den.
Výsledky/poznámky: Na léčbu reagovala dobře a ve 20 měsících mohla už sama sedět, lézt,
s pomocí chodit a říkat jednoduchá slova.
Reference: Lovblad K, Ramelli G, Remonda L, Nirkko AC, Ozdoba C, Schroth G. Retardation
of myelination due to dietary vitamin B12 deficiency: cranial MRI findings. Pediatr Radiol. 1997
Feb; 27 (2): 155-8.

1996, Řecko, 3 chlapci a jedna dívka, 25 týdnů,
sérum B12: velmi nízké
Dodatečné symptomy: Málo hemoglobinu, bez megaloblastické anémie. Tři ze čtyř zvraceli.
Zvýšená močová MMA (přesné číslo neudáno).
Léčení: „Přiměřené léčení“.
Výsledky/poznámky: Matky měly také zvýšenou močovou MMA. Všem dětem se dařilo po 45,5 letech velice dobře.
Reference: Drogari E, Liakopoulou-Tsitsipi T, Xypolyta-Zachariadi A, Papadellis F, Kattamis
C. Transient methylmalonic aciduria in four breast fed neonates of strict vegetarian mothers in
Greece. Journal of inherited metabolic disease. 1996 19S: A84. (Pouze abstrakt.)

1993, Francie, 15 měsíců, sérum B12: velmi nízké
Dodatečné symptomy: Vážná megaloblastická anémie. Pozastavený růst. Bez svalového tonusu a psychomotorického vývoje.
Léčení: Injekce a snad i krevní transfúze.
Výsledky/poznámky: Velice nízká úroveň B12 v mateřském mléku matky, která byla v té době
deset let veganka. Růst dítěte a jeho psychomotorický vývoj byl ve čtyřech letech normální.
Reference: Monfort-Gouraud M, Bongiorno A, Le Gall MA, Badoual J. Severe megaloblastic
anemia in child breast fed by a vegetarian mother. Ann Pediatr (Paris). 1993 Jan; 40 (1): 28-31.
[Článek ve francouzštině.] (Abstrakt)

1991, Švýcarsko, dívka, 9 měsíců, sérum B12: 28
pg/ml
Dodatečné symptomy: Atrofie očního nervu.
Léčení: 1000µg injekce B12 po čtyři dny. 1000 µg perorálně pátý den.
Výsledky/poznámky: Močová MMA a plazma homocysteinu byly na začátku velice vysoké.
Všechny problémy se svaly vymizely po deseti dnech. Dívka byla propuštěna z nemocnice a rodičům byl předepsán perorální B-komplex obsahující B12. Rodiče souhlasili, že přidají vejce
a mléčné produkty do její stravy. V patnáctém měsíci byla její fyzická konstituce i laboratorní
hodnoty v pořádku.
Reference: Kuhne T, Bubl R, Baumgartner R. Maternal vegan diet causing a serious infantile
neurological disorder due to vitamin B12 deficiency. Eur J Pediatr. 1991 Jan; 150 (3): 205-8.

1992, Austrálie, 3 kojenci
Výsledky/poznámky: Autoři prozkoumali případy nedostatku B12, které se během posledních
deseti let objevily v Prince of Wales Children’s Hospital, aby vytvořili dlouhodobou vyšetřující
zprávu. Tři ze šesti pacientů byli kojenci matek vegetariánek. Jeden měl v pěti letech duševní vývoj
na pomezí normality.
Reference: Graham SM, Arvela OM, Wise GA. Long-term neurologic consequences of nutritional vitamin B12 deficiency in infants. J Pediatr. 1992 Nov; 121 (5 Pt 1): 710-4.

1992, Kanada, dívka, 2,5 měsíce, sérum B12: 104
pg/ml
Dodatečné symptomy: Bez příznaků.
Léčení: Perorální B12.
Výsledky/poznámky: Močová MMA byla původně na 537 µmol/mmol kreatininu, ale spadla
na 10,9 po dvoutýdenním léčení. Úroveň B12 matky byla 81 pg/ml.
Reference: Michaud JL, Lemieux B, Ogier H, Lambert MA. Nutritional vitamin B12 deficiency: two cases detected by routine newborn urinary screening. Eur J Pediatr. 1992 Mar; 151 (3):
218-20.

1990, Izrael, 14 měsíců, sérum B12: neudáno
Dodatečné symptomy: Vážné poškození nervů.
Léčení: Terapie vitamínem B12.

Výsledky/poznámky: Částečné zlepšení.
Reference: Bar-Sella P, Rakover Y, Ratner D. Vitamin B12 and folate levels in long-term
vegans. Isr J Med Sci. 1990; 26: 309-312.

1989, Francie, dívka, 6 měsíců, sérum B12: 45
pg/ml
Dodatečné symptomy: Hemoglobin: 1,9 g/dl.
Léčení: Injekce B12.
Výsledky/poznámky: Úroveň B12 rodičů: 110 a 105 pg/ml. B12 v mateřském mléce: 12 pg/ml.
Léčení bylo úspěšné.
Reference: Cheron G, Girot R, Zittoun J, Mouy R, Schmitz J, Rey J. Severe megaloblastic anemia in 6-month-old girl breast-fed by a vegetarian mother. Arch Fr Pediatr. 1989 Mar; 46 (3): 2057. [Článek ve francouzštině.] (Abstrakt)

1987, Německo, chlapec, 18 měsíců, sérum B12: 63
pg/ml
Dodatečné symptomy: Postupující nervová choroba od 6. měsíce věku.
Léčení: 1000 µg B12/den.
Výsledky/poznámky: Sérum MMA a močová MMA nebyly zvýšené. Za pět týdnů anémie vymizela a nervové problémy dramaticky ustoupily. Ve 26 měsících se projevoval jako dvanáctiměsíční s přehnanými reflexy. I později vykazoval psychomotorická zlepšení. Autoři přišli s domněnkou, že úroveň MMA byla normální proto, že dostával malá množství zvířecích produktů
předtím, než byl přijat do nemocnice.
Reference: Stollhoff K, Schulte FJ. Vitamin B12 and brain development. Eur J Pediatr. 1987
Mar; 146 (2): 201-5.

1986, Švýcarsko, chlapec, 11 měsíců, sérum B12:
neudáno
Léčení: Přijat do nemocnice a dostal tři 500µg injekce B12 během šesti dní.
Výsledky/poznámky: Plně se zotavil. Byl propuštěn z nemocnice a matce byly dány perorální
vitamínové doplňky obsahující 6 µg B 12/den a perorální železo. Matka neposlechla radu a nedávala
dítěti doplněk železa. Dítě bylo za dva měsíce znovu přijato do nemocnice a vykazovalo nedostatek
železa. Byly mu předepsány doplňky železa a jeho krevní hodnoty se vrátily během jednoho měsíce
do normálu. Nedostatek B12 nebyl po perorálním doplňování zaznamenán.

Kojenec bylo dvojče. O druhém dvojčeti nebylo zaznamenáno, že by měl problémy.
Reference: Gambon RC, Lentze MJ, Rossi E. Megaloblastic anaemia in one of monozygous
twins breast-fed by their vegetarian mother. Eur J Pediatr. 1986 Dec; 145 (6): 570-1.

1986, USA, chlapec, sérum B12: neudáno
Dodatečné symptomy: Otoky rukou, chodidel a břicha.
Léčení: Krevní transfúze, 1000µg injekce B12 po pět dní.
Dítě a matka: 50 µg B12/den po dobu jednoho měsíce; multivitamíny po čtyři měsíce.
Výsledky/poznámky: Zlepšil se během 48 hodin. Čtvrtý den propuštěn z nemocnice. Po šesti
měsících se mu dařilo mnohem lépe.
Rodiče byli šest let vegani. Dva týdny před hospitalizací jim naturopat/ka doporučil/a, aby ho
vzali do nemocnice. Rodiče to odmítli, ale matka souhlasila, že chlapci začne dávat multivitamín.
Reference: Sklar R. Nutritional vitamin B12 deficiency in a breast-fed infant of a vegan-diet
mother. Clin Pediatr (Phila). 1986 Apr; 25 (4): 219-21.

1985, Norsko, dívka, 2 roky, sérum B12: 54 pg/ml
Léčení: Injekce B12, vitamín D, vápník a železo.
Výsledky/poznámky: Mimo jiné trpěla křivicí (rachitidou). Dívka jedla malá množství mléka,
vajec a oleje z tresčích jater. Symptomy křivice a nedostatku B12 se za dva týdny vyřešily.
Matka byla těhotná a její sérum B12 bylo 149 pg/ml. Byly jí předepsány injekce B 12 a multivitamín; matce i dítěti se poté dařilo dobře.
Reference: Hellebostad M, Markestad T, Seeger Halvorsen K. Vitamin D deficiency rickets
and vitamin B12 deficiency in vegetarian children. Acta Paediatr Scand. 1985 Mar; 74 (2): 191-5.

1983, Dominika [2], chlapec, 12 měsíců, sérum B12:
neudáno
Dodatečné symptomy: Zvracení.
Léčení: Perorální B12 po 42 dní.
Výsledky/poznámky: Plně se zotavil.
Reference: Close, GC. Rastafarianism and the vegans syndrome. British Medical Journal.
1983; 286 (Feb 5): 473.

1981, USA, chlapec, 6 měsíců, sérum B12: neudáno
Dodatečné symptomy: Selhání srdce.
Léčení: Injekce B12.
Výsledky/poznámky: Matčino B12 bylo 278 pg/ml. Do 28. dne byly všechny krevní hodnoty
v normálu. Kojenec pak dostával 50 µg B12 dvakrát týdně.
Reference: Davis JR, Goldenring J, Lubin B. Nutritional vitamin B12 deficiency in infants. Am
J Dis Child. 1981 (Jun); 135: 566-7.

Poznámky pod čarou
1. ↑ Ten „1 ng“ byla pravděpodobně typografická chyba a asi měli namysli „1 mg“ (tj.
1000 µg).
2. ↑ Ostrov v Karibiku.

Veganské děti
a teenageři

Veganské děti a mladiství doplňující B12
Sanders a Purves (1981, Velká Británie)[1] posuzovali nutriční hodnoty 23 veganských dětí
(ve věku 1-5 let) kontaktovaných skrz The Vegan Society (Velká Británie). Všechny děti byly kojeny alespoň po prvních šest měsíců a ve většině případů až do druhého roku života. Většina dětí
se vyvíjela normálně, ale měly tendenci být nižší a lehčí než je obvyklé. Příjem energie, vápníku
a vitamínu D byl obvykle nižší, než kolik je doporučováno. Jejich stravování bylo, obecně řečeno,
adekvátní, až na pár dětí s nižším příjmem vitamínu B2 a B12. Všem rodičům byla známa potřeba
doplňování B12 a přijímali ho skrz kvasnicový extrakt, sójové mléko, TVP (texturized vegetable
protein – sójové maso) nebo B 12 sirup. Příjem B12 byl 2,7 ± 0,63 (rozsah: 0,3-15,2 µg/den). Rodiče
byli k radám velice vnímaví.
Sanders a Purves vyvodili, že, poskytne-li se veganské dietě dostatečná péče, může splnit
nutriční požadavky předškolních dětí.

Veganské děti a mladiství nedoplňující B12
Nevím o studiích veganských dětí nebo mladistvých nedoplňujících B 12 a kteří by nebyli
na makrobiotické dietě nebo dietě Genmai-Saishoku. Nicméně existují čtyři případové studie
veganských nebo vegetariánských dětí a mladistvých, kteří si vyvinuli vážný nedostatek B 12. Studie
jsou uvedeny v článku „Individuální případy nedostatku“.

Dospělí vegani
a veganky

Shrnutí
Dospělí vegani a veganky, kteří nedoplňují vitamín B12 tíhnou k nižší hladině B12 než nevegetariáni. Občas mají vyšší střední objem erytrocytu (MCV – Mean Corpuscular Volume) a úroveň
MMA. Občas mají symptomy zjevného nedostatku B 12. Tyto rysy nabývají na významu tím více,
čím déle je člověk na veganské dietě. Vegani, kteří doplňují svou dietu vitamínem B 12 mívají
úroveň séra B12 v normálním rozpětí, ale můžou dosáhnout jejího zvýšení k hodnotám 350-405
pg/ml, a tím si zajistili zdravou úroveň homocysteinu a snížit tak poškozování DNA.
Případy jednotlivců se zjevným nedostatkem B12 jsou vypsány v článku „Individuální případy
nedostatku“. Doplňkové studie stavu B12 u veganů a veganek jsou umístěny v článku „Mírný
nedostatek B12 – zvýšený homocystein“.

EPICOxford (2001)
Abstrakt z roku 2001 o mužích z projektu EPIC-Oxford přinesl výsledky tak, jak jsou vypsané
v Tabulce 1.
Tabulka 1. Stav B12 u 250 muži vzhledem k dietetické skupině ve studii EPIC- Oxford 2001
Všežravci Lakto-ovo vegetariáni Vegani
Příjem B12 (µg/den)

9,6

2,4

0,4

Včetně doplňků
Úroveň plasmy B12 (pg/ml)

9,6

2,7

3,0

~400

~230

~160

Počet s úrovní < 130 pg/ml
1
50
150
Rozdíly úrovní plasmy B12 mezi skupinami byly statisticky významné. Nepochybně mnoho
z těchto veganů B12 nedoplňovalo nebo nejedlo dost fortifikovaných potravin.[1]

Studie dospělých veganů a veganek nedoplňujících
B12
Australané mají podobný životní styl jako severoameričané, ale s minimem potravin fortifikovaných B12. Hokin a Butler (1999) prozkoumali duchovní australských Adventistů sedmého dne
ve věku 22-80 let, kteří neberou doplňky B12. Výsledky, jak je možno vidět v Tabulce 2, ukázaly,
že vegani mají výrazně nižší úroveň B12.[2]
Tabulka 2. Stav B12 u Australanů

Nevegetariáni/ky

#

B12 (rozsah)

Malabsorpce / nedostatek vnitřního
faktoru

53

394A ± 196 (181973)

NR

NRB

20 % / 10 %

Lakto-ovo vegetariáni/ky 234

Vegani a veganky
11 224A ± 100 (99-420)
NR
Celkem
298
A – Statisticky významná odchylka mezi skupinami se stejnými písmeny.
B – Statisticky významná odchylka od nevegetariánů nebyla zjištěna
NR – Není udáno.
Crane a kol. (1998, USA) prostudovali dvě rodiny (9 lidí), které se stravovaly vegansky
po dobu jednoho roku a které nedoplňovaly pravidelně B12 nebo nepřijímaly fortifikované potraviny:
• Jedli jídlo ze svých zahrad nebo z místních obchodů s potravinami.
• Sérum B12 (sB12) bylo pod 200 pg/ml u osmi členů rodiny; průměrné sB12 bylo 190 ±
65 pg/ml.
• Jediná členka rodiny se sérem B12 nad 200 pg/ml (konkrétně na úrovni 331 pg/ml) byla
také tou jedinou se znaky nedostatku B12 (lehká necitlivost v jedné ruce a lehká únava). Vše
odeznělo po podávání perorálního B12, takže její vysoká úroveň séra může být přisouzena
neaktivním analogům B12.
• Osm mělo vysokou MMA v moči.
• I když úrovně homocysteinu byly v normálním rozsahu, po podání B12 výrazně klesly.
• Subjektům bylo podáváno 500 µg B12 denně, subjekty preparát cucaly než ho spolkly.
Po dvou měsících:
• Zvýšil se průměrný počet červených krvinek.
• Průměrný celkový cholesterol se snížil o 10,3 % a LDL cholesterol se snížil
o 19,6 %. (Poznámka: Toto je jediná studie, která pozorovala redukci cholesterolu
u veganů a veganek po podání doplňku B12.)
• Úroveň séra MMA dramaticky klesla (z 0,65 ± 0,61 na 0,13 ± 0,06 µmol/l).
• Průměrné sB12 vzrostlo na 553 ± 113 pg/ml.
Crane a kol. píší:
Laboratorní důkazy u těchto dvou rodin jsou příliš silné, aby bylo možno

věřit, že měly adekvátní přísun [B12 – pozn. autora]. Je hodné pozornosti,
že ač byli na kompletně rostlinné dietě po tak dlouhou dobu, vyvinuli si buď
malé nebo klinicky nevýznamné symptomy nebo znaky nedostatku kobalami
nu. Žádný z členů rodiny si nebyl vědom symptomů lehké unavenosti, štípání
v okončetinách nebo častých infekcí horních cest dýchacích.[3]
Crane a kol. (1994, USA) změřili sB12 u zdravých dospělých veganů a veganek (1-28 let na dietě), kteří nebrali doplňky B12 nebo nepřijímali fortifikovaná jídla po dobu posledního roku nebo
déle. Výsledky jsou v Tabulce 3.
Tabulka 3. Stav B12 u nedoplňujících veganů a veganek ve studii Craneho a kol. 1994
# sB12 < 200 pg/ml sB12 < 100 pg/ml Rozsah sB12
Žádné fortifikované potraviny nebo
76
47 (62 %)
19 %
41-615
doplňky
Fortifikované sojové mléko
304-540
20A
A – osm z nich bylo dětí
Účastníkům a účastnícím s nízkou úrovní B12 bylo podáno perorální B12. Úroveň B12 u některých z těchto participantů a participantek se nezvýšilo, což vedlo ke studii o cucání tablet B12 zmíněné v části „Cucací nebo rozpustné doplňky pod jazyk“ v článku „Veganské zdroje“.
Crane a kol. také prozkoumali úroveň MMA v moči u 29 dospělých veganů a veganek, kteří nepoužívali doplňky B12 nebo fortifikované potraviny v posledním roce:[4]
•

11 mělo úroveň B12 < 200 pg/ml. Jejich průměrný střední objem erytrocytu – 95,9 ± 5,5
fl – byl výrazně vyšší, než těch s vyšší úrovní B12.

•
•

7 z těchto 11 mělo vysoké MMA.
Nikdo s normální úrovní B12 neměl zvýšené MMA.

•

Jeden vegan po 5 letech na dietě neměl žádné symptomy nedostatku B12, přestože měl
sB12 o hodnotě 90 pg/ml. Nicméně po jednom měsíci na perorálních dávkách B12 si
všiml, že jeho chronicky špatné trávení zmizelo.

Tungtrongchitr a kol. (1993, Thajsko) studovali 132 thajských dospělých vegetariánů (64 mužů
a 68 žen) a 47 zdravých nevegetariánů a nevegetariánek. Vegetariáni patrně nejedli žádné zvířecí
produkty. Úrovně B12 jsou ukázány v Tabulce 4.
Tabulka 4. Stav B12 thajských dospělých ve studii Tungtrongchitera a kol. 1993
Sérum B12 Rozsah séra B12
Muži nevegetariáni
490
176-825
Ženy nevegetariánky
500
270-1400
Muži vegetariáni
117
31-730
Ženy vegetariánky
153
22-460
Byly zde určité rozdíly v krvinkách mezi vegetariány a nevegetariány. Sérum B12 se snižovalo
tak, jak rostl počet let na vegetariánské stravě. Skupiny praktikující vegetariánství po 6 a více let
vykázaly zvláště nízké průměrné úrovně sB12 (83-135 pg/ml).[5]
Bar-Sella a kol. (1990, Izrael) porovnali 36 veganů a veganek (5-35 let na dietě) s 36 nevegetariány a nevegetariánkami. Nikdo z veganské skupiny nepoužíval vitamínové doplňky. Vegani

a veganky měli významně nižší úroveň B12 (164 vs. 400 pg/ml). Žádný z nevegetariánů neměl nedostatek B12, ale 2 byli už na pomezí. Žádný ze subjektů netrpěl krevními odchylkami. Čtyři
vegani/veganky měli v minulosti bolesti svalstva, abnormální počitky v nohou a poruchy soustředění. Jejich úrovně séra B12 jsou vypsány v Tabulce 5.
Tabulka 5. Úroveň B12 u 4 veganu, kteří v minulosti trpěli problémy s nervovou soustavou
Subjekt
1 2 3 4
Věk
56 64 40 57
Sérum B12 (pg/ml) 65 84 89 90
3 z těch 4 byli dále sledováni a po injekcích B12 se u nich projevila podstatná klinická zlepšení
(jejich úroveň B12 se zvýšila přes 200 pg/ml).[6]
Areekul a kol. (1988, Thajsko) našli významné rozdíly v úrovních B12 mezi 29 zjevně zdravými
vegetariány (62 ± 78 pg/ml) a 60 všežravci (629 ± 160 pg/ml). Osm vegetariánů mělo nezjistitelnou
úroveň B12, zatímco pouze dva ji měli přes 200 pg/ml. Výzkumníci nezmínili, zda někdo z vegetariánů bral doplňky B12, ale nezdálo se, že by tak někdo činil.[7]

Vegani a veganky beroucí doplněk B12
Tabulka 6 ukazuje výsledky studie Haddad a kol. (1999, USA) porovnávající vegany a veganky
s nevegetariánskou populací.
Tabulka 6. Výsledky studie Haddad a kol.
# beroucích
B12 # s B12 < sMMA >
Let
#
A,
B
na dietě doplněk B12
0,38 µmol/l
(pg/ml)
203

421 ±
3
5
10
169
423 ±
Nevegani 20
0
0
134
A – Podle korespondence s autorem.
B – Někteří vegani jedli fortifikované potraviny.
Mezi skupinami nebyl rozdíl v homocysteinu. Bylo zde ale významné spojení mezi doplňováním B12 a sB12, ale žádná relace s sMMA. V soukromé korespondenci Haddad navrhl, že to
mohlo být proto, že někteří vegani a veganky nebrali doplňky pravidelně a někteří začali až v nedávné době. Krev bude odrážet vyšší příjem B 12 v poslední době, zatímco úrovni MMA bude trvat
Vegani 25

4,2 (125)

Mělo 1 indikátor
nedostatku B12

9

déle než se změní.[8]
Harman a Parnell (1998, Nový Zéland) porovnali 24 dospělých vegetariánských Adventistů
sedmého dne (včetně několika veganů a veganek; počet nebyl specifikován) s 23 adventisty nevegetariány. Někteří vegetariáni a vegetariánky brali doplněk B12 a injekce. Tabulka 7 ukazuje výsledky.
Tabulka 7. Výsledky z Harman a Parnell
sB12 (pg/ml)
Muži vegetariáni

220 ± 103

Ženy vegetariánky
282 ± 132
Muži nevegetariáni
331 ± 142
Ženy nevegetariánky 331 ± 167
Úrovně B12 se mezi skupinami významně nelišily.[9]
Alexander a kol. (1994, Nový Zéland) pozorovali 18 vegetariánů a vegetariánek. Úrovně B12
byly takové, jaké jsou v Tabulce 8.
Tabulka 8. Úrovně B12 v Alexander a kol.
# Roků na dietě sB12
Vegani a veganky
5
Lakto-ovo vegetariáni 13
Další zjištění ze studie:
•

•
•

6,6 (1-12)
>5

277
229

6 mělo úroveň B12 pod referenčním rozsahem, výčet: 82, 86, 182, 190 a 197 (nebylo
specifikováno, zda to byli vegani či lakto-ovo vegetariáni). Nikdo netrpěl makrocytózou
(zvětšení červených krvinek – pozn. překl.). O ženě s nejnižší hodnotou bylo zjištěno,
že má nedostatek vnitřního faktoru.
7 vegetariánů bralo doplněk B 12 a jenom jeden měl nízkou úroveň B12, ale jejich úrovně
nebyly významně odlišné od těch, kteří B12 nedoplňovali.
Vegani měli ve skutečnosti vyšší sB12 než lakto-ovo vegetariáni.[10]

Sanders a kol. (1978, Velká Británie) porovnali dospělé vegany a veganky (nepřijímali živočišné produkty více než jeden rok a v průměru pak osm let), členy The Vegan Society (Velká Británie), se stejně starými a genderově odpovídajícími nevegetariány. 18 z veganů a veganek bralo
doplňky B12 nebo jedlo fortifikované potraviny. Výsledky jsou v Tabulce 9.
Tabulka 9. Sanders a kol. (1978, Velká Británie)
Sérum B12 (pg/ml)
22 veganů 289 rozsah: 120-675
22 neveganů 371 rozsah: 250-775
5 veganů a veganek nebralo doplněk B12 ani nepřijímali fortifikované potraviny. Viz Tabulka
10.
Tabulka 10. Sanders a kol. (1978, Velká Británie)
Počet let na veganské dietě 2 4 6 6 13
Sérum B12
200 225 230 180 120
Výsledky indikují, že doplňující vegani a veganky měli vyšší úroveň sB12 než ti, kteří nedoplňovali.[11]

Postarší vegetariáni

Shrnutí
Postarší lakto-ovo vegetariáni, vegetariánky a vegani a veganky často mívají velice nízkou hladinu séra B12 – měli by se tedy ujistit, že dostávají B12 ze spolehlivého zdroje. Faktem zůstává,
že všichni lidé nad 50 let by nějaké B12 měli získávat z fortifikovaných potravin nebo doplňků, protože jejich nižší hladina žaludečních kyselin snižuje absorpci B 12 vázaného v jídle (myšleno
vázaného v bílkovinách – pozn. překl.).

Studie hladiny B12 u postarších vegetariánů
a vegetariánek
Brants a kol. (1990, Nizozemsko)[1] a Lowik a kol. (1990, Nizozemsko)[2] porovnali hladinu
B12 postarších (65-97 let) lakto-ovo vegetariánů vzhledem k nevegetariánům. Zjištění naleznete
v Tabulce 1.
Vyvodili, že lakto-ovo vegetariánská nebo lakto vegetariánská dieta může být ve stáří postačující a že má positivní dopady na rizika srdečních onemocnění za podmínky, že je pečlivě plánována,
speciálně s ohledem na železo, zinek a B12.
Tabulka 1. Hladina B12 postarších lakto-ovo vegetariánů vs. nevegetariánů
Počet Sérum B12 (pg/ml) B12 < 186,3 pg/ml
Nevegetariáni
54
nespecifikováno
4%
Nevegetariánky
54
nespecifikováno
6%
Lakto-ovo vegetariáni
17
317 ± 277
35 %
Lakto-ovo vegetariánky 23
247 ± 96
13 %
[3]
Woo a kol. (1998, Hong Kong) porovnali 106 postarších čínských lakto-ovo vegetariánek
a veganek s 229 nevegetariánkami:
•
•

Všechny byly starší 65 let (průměrný vek byl 81 let); všechny byly na první pohled
zdravé.
Vegetariánkami byly více než 10 roků.

•

Nízká hladina B12 (< 203 pg/ml) se objevovala u 53,8 % vegetariánek (data pro nevegetariánky nebyla zveřejněna).
16 vegetariánek mělo anémii z nedostatku B12 v porovnání s 1 nevegetariánkou.

•

Vegetariánky měly nižší četnost kouření i srdečních onemocnění.

•

Vitariáni
Shrnutí: Hladina B12 u vitariánů a vitariánek (vegani přijímající pouze syrovou stravu – pozn.
překl.) se nejeví jiná než u ostatních veganů. Existují jisté důkazy, že některá probiotika (doplňky
vyrobené ze střevních bakterií nebo je obsahující) můžou v malé míře vylepšit hladinu B12.

Dopis od vitariána
24. duben, 2003
Kdosi mi dal výtisk vašeho textu Vitamín B12: Berete ho? (z června 2000).
Přál bych si mít všechny tyhle informace v době před osmi a půl lety, kdy
jsem si přivodil vážný nedostatek B12 (makrocytickou anémii a periferní neu
ropatii), z nedostatku tohoto vitamínu ve stravě. Což byla diagnóza, kterou
mi určili v nemocnici. Býval jsem vitariánem mnoho let předtím, než
se u mně objevily symptomy nedostatku B12.
A. K., Londýn, Velká Británie

Strava Hallelujah Acres
Donaldson [1] (2000, USA) studoval lidi žijící podle stravy Hallelujah Acres: veganská strava
skládající se převážně ze syrové stravy s malým množstvím vařených celozrnných obilovin a kořenové zeleniny.[2]
•

Osoby ve studii nepřijímaly doplňky B12. Některé jedly malá množství nutričních
kvasnic, což reprezentuje průměrný příjem 5 ± 11 µg B12/měsíc, s mediánem 0,7 µg/měsíc. Výsledky jsou v tabulce:
Tabulka 1. Donaldsonovy výsledky [1]

Počet
sB12 < 347 pg/ml

44

sB12 < 200 pg/ml

6

sB12 < 160 pg/ml

0

uMMA ≥ 4 µg/mg kreatininu
Celkem
sB12 – sérum B12

23
49

•

19 osob mělo normální hladiny sB12 se zvýšenou hladinou uMMA. Osoby se zvýšenou
(a jedna s hraniční) uMMA byly rozděleny do čtyř skupin, kde se jim dostalo různých
způsobů léčení:

1. B12 pod jazyk: třikrát týdně 500 µg B12.
2. Nutriční kvasnice: 5 µg B12/denně (1 polévková lžíce).
3. Probiotický přípravek ve formě střevních bakterií: 2 kapsle denně, obsahovaly pět druhů
bakterií:
1. Lactobacillus plantarum
2. Lactobaccillus salivarius
3. Lactobacillus acidolphilus
4. Bifidobacterium bifidus
5. Bacillus subtilis
4. Střevní bakterie od Flora Food: 2 kapsle denně, obsahovaly dva druhy bakterií:
1. Lactobacillus plantarum varianta OM
2. Lactobacillus salivarius
Výsledky po třech měsících byly následující:
Tabulka 2. Výsledky léčení [1]
B12 pod
Nutriční
kvasnice
jazyk

Probiotický
přípravek

Flora Food

Celkový počet
8
8
4
4
uMMA ≥ 4,1 µg/mg kreatininu 1 (uMMA =
5 (zlepšení
4 (1
4 (zlepšení u tří)
po třech měsících
4,1)
u všech)
zlepšil/a)
uMMA – kyselina methylmalonová v moči
Donaldson naznačuje, že to malé zlepšení při braní střevních bakterií může být způsobeno tím,
že:
•

bakterie produkující B12 vytvořily B12 ještě když byly v doplňku

•

bakterie se usadily v trávicím systému a začaly produkovat B12

V jakémkoliv případě tato probiotika nebyla dostatečná, aby normalizovala hladinu B12 a není
doporučeníhodné, aby vegani a veganky spoléhali na to, že jim vylepší jejich hladinu B12.

Konzumentky a konzumenti živoucího jídla
ve Finsku
Rauma a kol.[3] (1995, Finsko) zkoumali hladinu B12 u dlouhodobých stoupenkyň a stoupenců

přísné nevařené (syrové) veganské stravy zvané „strava živoucího jídla“. Předpokládali, že jejich
velký příjem bakteriálně kvašeného jídla (okolo 2 kg/den v této studii) by jim měl poskytnout
množství B12 a stejně tak modifikovat jejich střevní bakterie tak, aby produkovaly více B12.
V části č. 1 studie dva roky po sobě sbírala data o spotřebě jídla a osmi vegankám a jednomu
veganovi „živoucího jídla“ (living food eaters – LFE) byly odebrány krevní vzorky. U šesti z devíti
se prokázal pomalý konzistentní pokles hladiny B12 v tomto období, ukazující, že příjem B12
ze „stravy živoucího jídla“ byly neadekvátní pro udržení si hladiny séra B12 (sB12).
V části č. 2 sB12 lidí z LFE bylo porovnáno s nevegetariány. Krevní hodnoty (střední objem
erytrocytu, hemoglobin) členů LFE se výrazně nelišily od nevegetariánů ani nekorelovaly s hladinou B12. Ve veganské skupině příjem analogů B12 (nori a chlorella) koreloval s sB12. Výsledky
byly tyto:
Tabulka 3. Výsledky z Rauma a kol., Část 2.[3]
sB12 (pg/ml)
#
< 203 pg/ml
living food eaters
21 261A rozsah: 47-551
6
konzumující mořské řasy
16 298 rozsah: 101-551
nekonzumující mořské řasy 5
142 rozsah: 47-340
nevegetariáni
21 420A rozsah: 177-651
1
A – Statisticky významné odchylky mezi skupinami se stejnými písmeny.
Finští konzumenti a konzumentky živoucího jídla participující na této studii začali doplňovat
svou stravu poté, co zjistili své nízké hladiny B12.

Konference Společnosti pro přirozenou hygienu
Dong a Scott [4] (1982, USA) prozkoumali 83 lidí z konference americké Společnosti pro přirozenou hygienu. Členové tíhli k následování tzv. stravy přirozené hygieny, která se skládá z nedotčeného syrového ovoce, zeleniny, ořechů a semínek s minimálním příjmem zrn a luštěnin. Toto považovali za přírodní stravu primátů a věřili, že jejich těla získávají B12 z bakterií v tenkém střevě,
které (prý) žijí pouze ve střevech těch, kteří se stravují vitariánsky. Tabulka níže ukazuje výsledky
lidí, kteří nedoplňují B12.
Tabulka 3. Výsledky z Dong a Scott [4]
# sB12 < 200 pg/ml sB12 < 100 pg/ml
Vegani a veganky
13
92 %
53 %
Lakto vegetariáni/ky 28
64 %
Lakto-ovo vegetariáni/ky 15
47 %
13 %
Semi vegetariáni/ky
10
20 %
Makrocytická anémie mezi vegetariány a vegetariánkami byla minimální. Jeden 63letý vegan
s hladinou B12 na 117 pg/ml měl nervovou poruchu. U mužů, kteří nedoplňovali B12, zde byla korelace mezi délkou času, po který jsou vegetariáni a nižší hladinou B12. Mezi lidmi, kteří brali B12
nebo multivitamíny, měli všichni hladiny B12 nad 200 pg/ml. Dong a Scott vyvozují, že zde není
žádná indikace, že by vegetariánská strava přírodní hygieny přispívala k vyšší hladině B12 více než
ostatní vegetariánské stravy.

Makrobiotici
Shrnutí: U mnoha makrobiotiků a makrobiotiček, kteří nedoplňují B12 bylo zjištěno, že ho mají
nedostatek. Z důvodu nízkého příjmu B12 rostou počty případů makrobiotických dětí s opožděným
růstem.

Makrobiotika
Makrobiotická strava se typicky skládá z 50-60 % celozrnných obilovin, 5 % polévek, 20-25 %
zeleniny a 5-10 % fazolí a mořských řas. Výjimečně se přijímají i ostatní pokrmy, jako například
mořské plody. Maso se nepřijímá a obvykle se nekonzumují mléčné výrobky ani vajíčka. Vitamínové doplňky obvykle nejsou přijímány.[1] Kojenci jsou obvykle kojeni do té doby, dokud nemůžou
sami přijímat pevnou stravu (tj., kojencům není podávána dětská výživa).

Dospělí makrobiotici a makrobiotičky
Miller a kol. (1991, Nová Anglie, USA)[1] studovali 110 dospělých makrobiotiků a 42 makrobiotických dětí:
•

Průměrná hladina B12 u této skupiny byla 202 pg/ml.

•

51 % dospělých mělo sérum B12 < 200 pg/ml.

•
•

30 % zkoumaných dospělých mělo vysoké uMMA.
Pokles hladiny séra B12 byl v relaci s časem stráveným na dietě, stejně tak růst MMA
v moči.
◦ Několik z nich mělo nízkou hladinu B12 i po krátké době na makrobiotice (slabé
hodnot B12 mohli mít už před přechodem na dietu).

Makrobiotické děti
Dagnelie a van Staveren (1994, Nizozemsko)[2] zjistili, že růst makrobiotických kojenců a dětí
mezi 6-18 měsícem byl zpožděný a nenapravil se (až do desátého roku věku), pokud nebyly přidány
zvířecí produkty.

Miller a kol. (1991, Nová Anglie, USA)[1] studoval 110 dospělých makrobiotiků a 42 makrobiotických dětí:
•

Průměrná hladina B12 u této skupiny, jak už bylo zmíněno výše, byla 202 pg/ml.

•
•

55 % dětí mělo vysoké hladiny MMA v moči.
Děti byly nižšího vzrůstu. Snížená postava byla vztažena k uMMA.

Dwyer a kol. (1982, Boston, Massachusetts, USA)[3] prostudovali 39 vegetariánských a semi-vegetariánských dětí. Průměrný věk byl 4,0 (rozsah: 0,8-8,4 let) roku. 27 bylo makrobiotiků/ček
a 9 z nich veganů/ek. Dva/dvě z veganů/veganek brali/y vitamínové doplňky. Průměrná hladina B12
byla 489 pg/ml (rozsah: 100-700 pg/ml). Všechny děti se na první pohled zdály normální.

Kojenci makrobiotici
Schneede a kol. (1994, Nizozemsko)[4] porovnali makrobiotické kojence s nevegetariánskými
kojenci. Viz Tabulka 1.
Homocystein a hladina séra MMA byly u makrobiotických kojenců nad normálem a měly inverzní vztah k hladině B12.
Tabulka 1. Hladina B12 u makrobiotických kojenců
Dietetická skupina Počet Hladina séra B12 (pg/ml)
Makrobiotici
41
191 (rozsah: 79-459)
Nevegetariáni
50
538 (rozsah: 261-1108)
Dagnelie a kol. (1989, Nizozemsko)[5] porovnali makrobiotické a nevegetariánské kojence. Viz
Tabulka 2.
Tabulka 2. Hladina B12 u makrobiotických kojenců
Dietetická skupina Počet Sérum B12 (pg/ml)
Makrobiotici
50
201
Nevegetariáni
57
545
50 % makrobiotiků mělo hladinu B 12 < 188 pg/ml a 10 % mělo hladinu < 107 pg/ml. Autoři
konstatují: „Naše zjištění naznačují, že koncentrace plazmy B12 u makrobiotických kojenců je
dostatečně nízká na to, aby měla fyziologické důsledky, což vznáší obavy nad jejich neurologickým
vývojem.“
Specker a kol. (1988, USA)[6] zkoumali 17 veganských makrobiotických matek. 56 % z nich
mělo hladinu B12 nižší než 200 pg/ml. Byly porovnány s 6 nevegetariánskými matkami, jejichž hladiny B12 nebyly publikovány. Kojenci veganských matek měli vyšší hladinu MMA v moči; ta
se výrazně snížila po 7 až 10 dnech léčby vitamínem B12.

Mateřské mléko makrobiotiček
Specker a kol. (1990, USA)[7] porovnali hladiny B12 v mateřském mléce u 13 povětšinou
veganských makrobiotiček, které nebraly doplňky (312 ± 127 pg/ml), s 6 nevegetariánkami,

v jejichž skupině pět doplňky bralo (510 ± 101 pg/ml). Množství B12 v mateřském mléce v čase
klesalo tak, jak rostl čas strávený na makrobiotické dietě. Hladina močové MMA u těch kojenců
s hodnotami B12 pod 489 pg/ml měla opačný vztah k hladině B12.

Laktoovo vegetariáni
Obecně řečeno: lakto-ovo vegetariáni a vegetariánky, jejichž dieta není obohacena o B12, mívají
nižší hladinu séra B12 a vyšší hladinu homocysteinu než nevegetariáni. Přestože je B 12 u lakto-ovo
vegetariánů a vegetariánek menším strašákem než u veganů a veganek, jsou-li doplňky B12 nebo
fortifikované potraviny k mání, měli by je pravidelně používat a zajistit si tak optimální hladinu
B12.

Individuální případy
nedostatku
Tento seznam neobsahuje kojence a batolata. Jejich případy jsou zaznamenány v článku
„Veganští kojenci a batolata s nedostatkem B12“.

Aktualizace: srpen 2010
Od srpna 2010 k případům zaznamenaným ve vědecké literatuře přibývají i neoficiální zprávy.

Od kolegyně, 31. srpna 2010
Manžel členky [organizace na ochranu zvířat] trpěl vážnými kloubními bolestmi a únavou
až do té míry, že nemohl vstát z postele. Lékař byl toho názoru, že je to lymská borelióza, ale krevní
testy potvrdily něco jiného: závažný nedostatek B12. Nemusím ani říkat, že B12 nedoplňoval.

Aktualizace: listopad 2009
Od listopadu 2009 tento seznam lidí na rostlinné stravě s nedostatkem vitamínu B12 nebude poskytovat detaily o případech. Místo toho bude poskytován odkaz na abstrakt v databázi PubMed.
• Kuo SC, Yeh CB, Yeh YW, Tzeng NS. Schizophrenia-like psychotic episode
precipitated by cobalamin deficiency. Gen Hosp Psychiatry. 2009 Nov-Dec; 31 (6): 586-8.
Epub 2009 Mar 27.
• Nightingale LM, Paviour DC. Nutritional optic and peripheral neuropathy: a case report.
Cases J. 2009 Jun 5; 2: 7762.

Dřívější případy
57letý vegan si přivodil nevratnou subakutní sklerózu spojenou
s degenerací míchy
Brocadello a kol. (2007, Itálie) zaznamenali 57letého muže hospitalizovaného kvůli problémům
se slabostí, neschopností chodit, držením kuchyňského nádobí, zácpou a zadržováním moči – kromě
jiného. Jeho hodnoty byly:
•

sérum B12 – 30 pg/ml

•
•
•

střední objem erytrocytu – 115 fl oz (fl oz – tekutá unce asi 30 mililitrů – pozn. překl.)
homocystein – 15,4 µmol/l
MMA v moči – 1,3 µmol/l

Je poněkud překvapující, že jeho homocysteinové a močové MMA úrovně nebyly ještě vyšší.
Autoři také zmiňují, že jeho strava byla chudá na bílkoviny a kalorie. Po léčení se jeho krevní
hodnoty vrátily do normálu, ale ani po roce nezačal znovu chodit.
Reference: Brocadello F, Levedianos G, Piccione F, Manara R, Pesenti FF. Irreversible
subacute sclerotic combined degeneration of the spinal cord in a vegan subject. Nutrition. 2007 Jul-Aug; 23 (7-8): 622-4.

U 15letého vegana nedoplňujícího B12 se objevila chabost
Chiron a kol. (2001, Francie) zaznamenali 15letého chlapce hospitalizovaného kvůli chabosti
a žloutence. Měl anémii z nedostatku B12 a křivici (rachitidu). Strava doplněná o vápník, vitamín D
a B12 a ortopedické léčení stabilizovalo kostní léze. Anémie byla vyléčena injekcemi B 12. Autoři
konstatují: „Dospívající a jeho bratr byli obětmi stravy vynucené sektou a nedostatkem péče, protože jejich rodiče odmítali, že by veganská strava byla příčinou nedostatku.“ Tento článek je
ve francouzštině a v abstraktu se neobjevují žádné další informace.
Reference: Chiron R, Dabadie A, Gandemer-Delignieres V, Balencon M, Legall E, Roussey M.
[Anemia and limping in a vegetarian adolescent] Arch Pediatr. 2001 Jan; 8 (1): 62-5. Francouzsky.
(abstrakt)

U desetiletého se objevily nervové problémy
Cornejo a kol. (2001, Španělsko) zaznamenali desetiletého chlapce s vážnými neurologickými
problémy. Uvedli, že chlapec byl „členem náboženské komunity, která byla striktně vegetariánská“.
Tento článek je ve španělštině a v abstraktu se neobjevují žádné další informace.
Reference: Cornejo W, Gonzalez F, Toro ME, Cabrera D. [Subacute combined degeneration.
A description of the case of a strictly vegetarian child] Rev Neurol. 2001 Dec 16; 33 (12): 1154-7.
Španělsky. (abstrakt)

U 14letého vegana se objevila únava, bolesti, kulhavost a srdeční šelest
Licht a kol. (2001, USA) zaznamenali 14letého chlapce se sérem B12 na úrovni 281 pg/ml, což
není nějak zvlášť nízká hodnota. Nicméně se u něj objevila únava, spaní za dne, bolesti v lýtku, kulhavost a srdeční šelest. Na svůj věk byl malý a nespolečenský. Jeho střední objem erytrocytu byl
108 fl, sérum MMA bylo 2,5 µmol/l a homocystein byl 64,4 µmol/l. Neměl anémii. Jeho matka ho
považovala za „vybíravého jedlíka“. Byl léčen množstvím 1000µg nitrosvalových injekcí B 12. Lé-

čení vyústilo v normální chůzi, ale i po 18 měsících měl nervové problémy.
Reference: Licht DJ, Berry GT, Brooks DG, Younkin DP. Reversible subacute combined
degeneration of the spinal cord in a 14-year-old due to a strict vegan diet. Clin Pediatr (Phila). 2001
Jul; 40 (7): 413-5.

33letý vegan nedoplňující B12 si přivodil nervové problémy a poškození
zraku

Milea a kol. (2000, Francie) zaznamenali vegana (13 let na dietě), u kterého se zdálo, že má nevhodné stravování vzhledem k tomu, že trpěl nedostatkem vitamínů A, B1, B12 (154 pg/ml), C, D, E
a kyseliny listové a jako minerálů: zinku a selenu. Byl veganem aby si „zlepšil zdraví“, nekouřil
a nepil alkohol. Bylo o něm zjištěno, že má vážnou oční nervovou nemoc, problémy senzorického
nervu, snížené množství hemoglobinu a střední objem erytrocytu 110 fl. Neměl žádné znaky
malabsorpce. Po podávání multivitamínů a injekcí B12 o 1000 µg/den po dobu jednoho týdne,
se jeho problémy s hemoglobinem a s senzorickými nervy vytratily, ale jeho vidění se nespravilo.
Autoři vyvozují, že: „Zraková neuropatie u našeho pacienta se zřejmě vázala na nedostatek vitamínu B12 a B1, ale další s tím spojené nedostatky [vitamínů, minerálů – pozn. překl.] mohly hrát určitou roli.“
Reference: Milea D, Cassoux N, LeHoang P. Blindness in a strict vegan. N Engl J Med. 2000
Mar 23; 342 (12): 897-8.

36letá veganka nedoplňující B12 si přivodila problémy se zrakem
Li a McKay (2000, Velká Británie) zaznamenali případ ženy, která byla vegankou po mnoho
let. Šest let dříve trpěla megaloblastickou anémií z nedostatku kyseliny listové. Úroveň B12 a jeho
absorpce byla v té době normální. Během své poslední návštěvy v ordinaci, si stěžovala na snížené
vidění během minulého týdne. Opět měla znaky megaloblastické anémie, ale tentokrát z nízké
úrovně B12 (130 pg/ml) a kyseliny listové. Léčena byla perorálně kyselinou listovou a železem
a také injekcemi B12. Její vidění se vrátilo k normálu během několika dní. Znovu zde nebyly žádné
znaky malabsorpce a Li a McKay vyvozují, že nedostatek vitamínů byl dietárního původu.
Reference: Li K, McKay G. Images in clinical medicine. Ischemic retinopathy caused by severe megaloblastic anemia. N Engl J Med. 2000 Mar 23; 342 (12): 860.

80letý vegan nedoplňující B12 si přivodil nervové poškození
Bernstein (2000, USA) popisuje osmdesátiletého muže, který se těšil skvělému zdraví a byl běžec. Muž byl veganem po 38 let a schopnost překonávat mladší sportovce přisuzoval své dietě.
V rozpětí několika týdnů u něj začaly nastávat duševní poruchy. Brečel, byl zmatený, ztrácel se,
trpěl inkontinencí, ztratil kontrolu nad svými útrobami a ztratil motorické schopnosti do takové
úrovně, že stěží mohl stát bez pomoci. Byla mu diagnostikována „stařecká demence“. Krevní testy
ukázaly lehce zvětšené červené krvinky. Další krevní testy prozradily, že úroveň B12 byla nedetekovatelná. Dostal injekci B12 o 1000 µg. Druhé ráno už mohl sedět bez pomoci. Močový měchýř
začal kontrolovat po 48 hodinách. Koncem týdne dokázal hrát jednoduché karetní hry, přečíst si pohlednice, které dostal a telefonovat. Přesto se snadno dokázal rozbrečet a doba po kterou se dokázal
soustředit byla příliš krátká na to, aby se vrátil do práce. Bernstein vyvozuje: „Strava bez živočišných bílkovin může být zdravá a bezpečná, ale měla by být pravidelně doplňována vitamínem
B12.“

Reference: Bernstein, L. Dementia without a cause. Discover. February 2000: 31.

50letá vegetariánka si přivodila neurologické problémy po anestézii
oxidem dusným
Rosener a Dichgans (1996, Německo) zaznamenali padesátiletou vegetariánku, stravující
se většinou jablky, ořechy a syrovou zeleninu, která podstoupila anestézii oxidem dusným při zlomenině kyčle po bruslení na ledě. Oxid dusný jí byl ventilován po dvě hodiny. O čtyři týdny později
se u ní objevilo rychle postupující zhoršení citlivosti nohou. Za šest týdnů už nemohla chodit. Byl jí
diagnostikován nedostatek B12 a druhotná genetická degenerace. Po pěti měsících léčení kyanokobalaminovými injekcemi mohla chodit s pomocí berlí. Po roce pokračovala v uzdravování se. Vegetariáni a vegetariánky by se měli ujistit, že jejich stav B12 je zdravý předtím než podstoupí anestezii
oxidem dusným.
Reference: Rosener M, Dichgans J. Severe combined degeneration of the spinal cord after
nitrous oxide anesthesia in a vegetarian. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1996 (Mar); 60 (3): 354.

U 14leté vegetariánky nedoplňující B12 se objevily nervové problémy
Ashkenazi a kol. (1987, Izrael) zaznamenali případ 14leté dívky, která byla vegetariánkou
(patrně vegankou) 8 let – stala se jí poté, co viděla porážku krávy. Předtím byla zdravá a zdála
se být dobře živená. Trpěla neurologickými potížemi včetně nestabilní chůze, vratkého stání při zavřených očích, poškození citlivosti, mírně snížené síly svalstva a sníženého reflexu Achillovy šlachy. Její sérum B12 bylo 50 pg/ml. Absorpce byla normální. Nebrávala doplňky B 12, protože její rodiče nevěděli o této potřebě a její doktor nebyl obeznámen s jejím stravováním. Byly jí podány injekce a doplňky a dívka poslechla radu a začala jíst ryby a mléčné produkty. (To samozřejmě nebylo nutné.) Bylo zaznamenáno rapidní zlepšení jejího zdravotního stavu spolu s úplným neurologickým zotavením po čtyřech měsících.
Reference: Ashkenazi S, Weitz R, Varsano I, Mimouni M. Vitamin B12 deficiency due to
a strictly vegetarian diet in adolescence. Clinical Pediatrics. 1987; 26 (Dec): 662-663.

Rastafariánská komunita
Campbell a kol. (1982, Jamaika) zaznamenali 10 rastafariánů (ve věku 18-49) s nedostatkem
B12. Byli vegany 2-20 let. Osm z nich mělo neurologické symptomy. Malabsorpce B 12 byla vyloučena ve všech případech. Osm mělo mírnou až závažnou makrocytickou anémii. Šest mělo žloutenku, tři napuchlý jazyk, dva anorexii, jeden trpěl na zvracení, jeden měl břišní bolesti a byly zde
i další symptomy. Jejich rozsah séra B12 byl 10-130 pg/ml, ale jenom dva ho měli přes 75 pg/ml.
Jejich krev reagovala úplně na kyanokobalaminové injekce. Ze tří, kteří trpěli subakutní neurologickou degenerací, se jeden zotavil úplně. Jiný se zotavil znatelně, ale zůstaly mu zbytkové motorické obtíže i po několika měsíčním léčení. Třetí pacient zemřel na infarkt jedenáct dní po začátku
léčení. Campbell konstatoval: „Naši pacienti nebyli příliš kooperativní při braní perorálních vitamínů B12, ani při navštěvování kliniky, aby jim byly podány injekce vitamínu B12.“
Reference: Campbell M, Lofters WS, Gibbs WN. Rastafarianism and the vegans syndrome.
BMJ (Clin Res Ed). 1982 Dec 4; 285 (6355): 1617-8.

56letý vegan nedoplňující B12 si přivodil extrémně nízkou úroveň B12
Murphy (1981, Velká Británie) zaznamenal muže, který byl 40 let na vegetariánské stravě. Byl

veganem po předchozí 4 roky od doby, co se u něj objevila angina pectoris. Po předchozích osm let
byly jeho epileptické záchvaty léčeny fenobarbitalem. Byl přijat na výměnu aortální chlopně a bylo
zjištěno, že má málo hemoglobinu (98 fl) a úroveň B12 jen 50 pg/ml. Kyselina listová byla
v pořádku. Test na potlačení deoxyuridinu ukázal nedostatek B12. Byl léčen 5 µg B12/den, perorálně
po jeden měsíc. Jeho úroveň séra B12 narostla na 205 pg/ml a hemoglobin se vrátil do normálu.
Reference: Murphy MF. Vitamin B12 deficiency due to a low-cholesterol diet in a vegetarian.
Ann Intern Med. 1981 Jan; 94 (1): 57-8.

57letý vegan nedoplňující B12 si přivodil nervové problémy
Carmel (1978, USA) zaznamenal muže přijatého v roce 1976 do nemocnice, protože měl
problémy s chůzí. Těšil se dobrému zdraví až do roku 1972, kdy odešel do důchodů, protože se cítil
unavený. Byl téměř úplným veganem (přijímal malé množství mléčných produktů) po 25 let. Měl
sourozence, kteří se stravovali podobně, ale brali B12 a nepřivodili si problémy. V roce 1974 mu
chiropraktický odborník na výživu řekl, že jeho problémy se nevztahují k nedostatku B12. Muž poté
vyměnil ve své stravě mléčné výrobky za syrový žloutek, který přijímal každý druhý den. Na krátkou dobu se jeho stav zlepšil, ale potom se zhoršil. Dva týdny před přijetím do nemocnice začal brát
100 µg B12/den. Po přijetí měl sníženou citlivost v rukou a pod koleny, spolu s lehkou megaloblastickou anémií. Jeho úroveň B12 byla 146 pg/ml. Dostával injekce B12 o 1000 µg/den po tři týdny,
což způsobilo rapidní zlepšení. Poté dostával injekce B 12 jednou měsíčně po dobu šesti měsíců (v té
době už měl pouze neurologický problém s chodidlem) a poté bral 100 µg/den perorálně. Začal také
jíst ryby, mléčné produkty a vajíčka. Jeho úroveň B12 se stabilizovala na hodnotě 300 pg/ml. Měl
lehce snížené vyměšování vnitřního faktoru a sníženou žaludeční kyselinu, což zjevně nebylo kvůli
nedostatku B12, protože se to léčením nezlepšilo. Jeho problémy byly pravděpodobně způsobeny
nízkým příjmem B12 a jeho sníženou absorpcí.
Reference: Carmel R. Nutritional vitamin-B12 deficiency. Possible contributory role of subtle
vitamin-B12 malabsorption. Ann Intern Med. 1978 May; 88 (5): 647-9.

Immerman – ona
výjimka
Je zde osamocený článek prošlý oponenturou (anglicky: peer-reviewed – pozn. překl.), který
zlehčuje, spíše než zdůrazňuje, potřebu doplňování veganské diety o B12, a tím je Immerman
(1981).[1] Immerman prozkoumal 13 případových studií, ve kterých bylo o veganech a vegankách
zjištěno, že trpí nedostatkem B12. Vyjmenovává množství kritérií, o kterých tvrdí, že musí být použity ke stanovení pravého dietárního nedostatku B12 oproti nedostatku způsobeném jinými
problémy:
•

•
•
•

malabsorpce kvůli
◦ nedostatku bílkovin, kalorií nebo kyseliny listové
◦ radiaci, drogám a toxinům (neomycin, kolchicin, kyselina para-amino salicylová,
alkohol)
◦ pankreatickému nádoru [2]
◦ selhání kontrakce tenkého střeva a nemožnost pohybu jídla spojeného s přemnožením bakterií
◦ perorální antikoncepci
zvýšené vylučování kvůli jaternímu nebo ledvinovému onemocnění
kouření tabáku
nedostatek vitamínu B6 nebo železa

Žádná z případových studií vyjmenovaných Immermanem nesplnila všechna kritéria. Zvláště
byl kritický k ideji, že dietetický nedostatek B12 existuje i když symptomy B12 se zlepší po injekcích B12 spíše než po perorálních tabletách. Avšak protože autory a autorky dřívějších případových
studií zajímala spíše pomoc svým pacientům než stanovení, zda vegani by měli brát B 12, používali
injekce – obvyklou metodu k rychlému odstranění nedostatku B12. A injekce opravdu jejich pacientům pomohly.
Immerman říká, že nízká hladina B12 by se neměla používat ke zjišťování nedostatku B12.
V souladu s tímto kritériem říká: „Bylo by nutné označit nejenom většinu západních vegetariánů,
ale také většinu populace Indie a dalších východních zemí jako deficientní; to je prostě nepřijatelné.“ Za poslední roky množství studií (prezentovaných zde) ukázalo, že velká část ze světové
vegetariánské populace, která nedoplňuje B12, si může vylepšit svou hladinu B12, což vede
ke zdravotním výhodám.
Immerman říká, že vaření ničí významné množství B12 a že konzumace především syrové

stravy může zvýšit příjem B12. Budoucí studie ale ukázaly, že se nezdá, že by vitariáni a vitariánky
měli výhodu oproti jiným vegetariánů.
Immerman konstatuje: „Mnoho studií našlo očividně přiměřenou hladinu B 12 u jedinců konzumující [vegetariánskou a veganskou] stravu, třebaže zkoumání v některých těchto studiích bylo nekompletní. Musí tedy být vyvozeno, že čistý dietární nedostatek B12 ve všech třídách vegetariánů je
výjimkou spíše než pravidlem.“
Immerman to psal v roce 1981 dříve, než velká většina studií obsažených v tomto článku byla
publikována a dříve než se mnohé zjistilo o homocysteinu. Ačkoliv je pravda, že nejhorší případy
nedostatku B12 vyjmenované Immermanem (a také vypsané v článku „Individuální případy
nedostatku“) byly občas zhoršeny dalšími zdravotními problémy, zdá se pravděpodobné, že kdyby
tito vegani brali perorální B12, problémy by se nestaly tak závažnými a v mnoha případech by
se neobjevily vůbec. V mnoha z těchto případů nedostatek B12 okamžitě vymizel při podání perorálního B12.
Nakonec dokonce i Immerman navrhuje, aby si vegetariáni nechali zkontrolovat svou hladinu
B12 každých 4-5 roků. Bylo by prozíravější a jednodušší brát doplňky B12 nebo jíst fortifikované
potraviny. Proč čekat 4-5 let na doktora, aby vám poradil to, co jste měli dělat celou tu dobu?

Analýza Immermanovy studie
Preciznější analýza Immermanovy studie se vyskytuje online ve článku „Comparative Anatomy
and Physiology Brought Up to Date“ (Komparativní anatomie a fyziologie přenesená do současnosti: Jsou lidé přirození frutariáni/vegetariáni nebo všežravci/masožravci?) od Toma Billingse
na BeyondVeg.com.

Měření B12: proč ten
zmatek?

Shrnutí
Neaktivní analogy B12 v rostlinných potravinách poškozují přesnost tradičních metod používaných k ohodnocení množství a aktivity vitamínu B12 v jídle. Bakteriální kontaminace jídla může
vytvořit falešný dojem, že tato potravina obsahuje analogy B12. Jediným spolehlivým způsobem jak
zjistit, že jídlo je zdrojem aktivního B12 je otestovat různé sady potraviny na to, jestli u lidí snižují
úroveň kyseliny methylmalonové (MMA).

Množství B12 vs. aktivita B12
Je důležité rozlišovat mezi množstvím B12 v jídle a aktivitou B12 v jídle. Je mnoho způsobů, které byly tradičně používány k měření množství B12:
•
•
•
•

Mikrobiologická zkouška
Zkouška na R-protein
Zkouška vnitřním faktorem
Papírová chromatografie

Existuje také několik způsobů k měření aktivity B12:
•
•
•

Zlepšení makrocytické anémie
Redukce homocysteinu
Redukce kyseliny methylmalonové (MMA)

Metody měření množství B12
Mikrobiologická zkouška
V mikrobiologické zkoušce se množství B12 zjišťuje tak, že se jídlem „krmí“ různé bakterie,
které k vývoji potřebují B12 a měří se, jak dobře rostou. Pro měření B12 se používaly různé testovací organismy:
Tabulka 1. Testovací organismy k mikrobiologické zkoušce B12
Typ
organismu

Poznámky

bakterie

Nelze doporučit, protože reaguje na příliš mnoho
neaktivních analogů B12.[1]

bakterie

Může využívat některé neaktivní korrinoidy B12.[1]

Lactobacillus delbrueckii
ATCC 7830152

bakterie

Nové jméno pro Lactobacillus leichmannii.[2]

Euglena gracilis Z-alga [1]

prvok

Může využívat některé neaktivní korrinoidy B12.[1]

Ochromonas malhamensis [1]

prvok

Organismus
Mutant Escherichia coli 113-3
[1]

Lactobacillus leichmannii 326
[1]

Nejspecifičtější pro kobalaminy.[1]
Studie z roku 1959 prokázala, že je podobná O.
Arthrobacter Lochhead 38
bakterie
malhamensis.[3]
Některé nebo všechny z těchto bakterií bují na různých neaktivních analozích B12, což je činí
nespolehlivými při určování obsahu B12 v rostlinách, které často obsahují různé neaktivní analogy
B12. Přesto mnoho laboratoří, především těch od soukromých společností, které chtějí propagovat
svůj produkt jako obsahující B12, stále používá tuto méně spolehlivou z metod měření obsahu B12
v rostlinných potravinách a mořských řasách.

Zkouška Rproteinem
Zkouška R-proteinem měří množství analogu B12 v potravině tak, že zkoumá jaké množství z ní
se naváže na R-protein, což je bílkovina přenášející B12 a nachází se v ústech i na dalších místech.
O R-proteinu se ví, že se váže i na neaktivní analogy B12.

Zkouška vnitřním faktorem
Zkouška vnitřním faktorem měří obsah analogu B 12 v potravině tak, že zkoumá kolik se ho
naváže na vnitřní faktor, což je transportní bílkovina B 12 vylučovaný žaludkem. Pár let se věřilo,
že vnitřní faktor se váže jenom na aktivní analogy B12. Vskutku o rozdílu v množstvích B12 mezi
R-proteinovou zkouškou a zkouškou vnitřním faktorem se věřilo, že říká kolik neaktivního analogu
B12 jídlo obsahuje.
O zkoušce vnitřním faktorem se ukázalo, že je u lidí nespolehlivá
Dagnelie a kol. (1991, Nizozemsko)[4] promptně změnili domněnku, že zkouška vnitřním fakto-

rem může předurčovat příspěvek potravin ke stavu B12. Makrobiotickým batolatům (14-26 měsíců)
s anémií z nedostatku B12 (sérum B12 < 184) byla podávána jídla, o kterých se zkouškou na vnitřní
faktor zjistilo, že obsahují nějaký analog B12. Podle Dagnelieho i tak málo jako 0,1 µg/den B12
mohlo vést k plné terapeutické odpovědi během 1 měsíce.[4] Za čtyři až šest měsíců přijímání těchto
jídel se jejich úroveň séra B12 zvýšila, ale anémie se u veganských dětí zhoršila:
Tabulka 2. Výsledky z Dagnelie a kol.[4]
Podání µg analogu B12
Vliv na anémii
Zdroj analogu B12
Subjekt
(MCV)
denně
Vegani a veganky
1
2,7
spirulina, nori
zhoršení
2
2,1
spirulina, nori
zhoršení
3
1,5
nori
zhoršení
4
0,3
nori
zhoršení
kvašený chleba, kombu, sirup
5
0,1
zhoršení
z ječmenného sladu
Nevegané a neveganky
6
1,5 / 0,5
řasy / ryba a mléko
zlepšení
7
0,3
ryba
zlepšení
8
0,2
ryba
zlepšení
9
0,2
ryba, mléko
zlepšení
10
0,15
ryba, nori
zhoršení
11
0,2
doplněk, ryba, nori
zhoršení
MCV – Mean Corpuscular Volume (střední objem erytrocytu)
Pravděpodobné vysvětlení mizerných výsledků je takové, že nori, spirulina a kombu buď neobsahovaly aktivní B12, anebo obsahovaly dost neaktivního analogu B12 na to, aby ten aktivní B12
překonal, výsledkem však byl celkově negativní efekt. Dagnelie a kol. říkají: „Zdá se být neoprávněné obhajovat řasy a další rostlinné potraviny jako bezpečný zdroj vitamínu B12, protože
jeho biodostupnost je pochybná.“
Mělo by se, vzhledem k o něco novější studii, poznamenat, že příjmy okolo 0,3 µg/den pro
kojence o 6-16 měsících nejsou pravděpodobně dostatečné k prevenci nedostatku B12 (bereme-li
v úvahu úroveň MMA).[5] Proto někteří z pacientů a pacientek ve výše zmíněné studii Dagnelieho
a kol. mohli potřebovat více B12, aby se u nich objevila pozitivní odezva.
Studie Degnalieho a kol. ukázala, že je důležité měřit aktivitu B12 v jídle na lidech, spíše než
jen spoléhat na měření množství B12 pomocí (různých) zkoušek. Prostě dokud to jídlo neotestujete,
tak nic nevíte na beton. A aby to bylo ještě složitější, vzorky některých jídel můžou mít B 12 z bakteriální kontaminace, zatímco ostatní vzorky toho samého jídla nemusí. Tempeh budiž příkladem.

Ochromonas malhamensis je lepší než zkouška vnitřním faktorem
Baker a kol.[6] porovnali Ochromonas malhamensis se zkouškou vnitřním faktorem a zjistili,
že vnitřní faktor dával o 44 % vyšší hodnoty než Ochromonas malhamensis. Autoři naznačují,
že O. malhamensis může být tou nejúčinnější z různých zkoušek měření metabolicky aktivní B12.
Naneštěstí pouze jedna studie B12 v rostlinných jídlech použila O. malhamensis. Proto pořád není

známo, zda růst O. malhamensis je přesným měřením aktivity B12 u lidí.

Papírová chromatografie
Zjednodušeně řečeno papírová chromatografie je termín zde používaný v odkazu na sadu metod, které jsou-li kombinovány, můžou poskytnout docela precizní stanovení struktury molekuly.
Tyto metody jsou spolehlivější než ty zmíněné výše, ale je těžké je provést. Více než to, nemůžou
nám říci vlastní aktivitu B12 dané rostlinné potraviny jako celku; zkoumají totiž jenom určitou část
potraviny.

Metody měření aktivity B12 v potravinách
Zlepšení makrocytické anémie
Nedostatek B12 může způsobit makrocytickou anémii (velké červené krvinky). Nicméně kyselina listová může způsobit to samé. Pokud se o nějakých lidech s makrocytickou anémií ví, že mají
adekvátní hladinu kyseliny listové a přijímají jídlo, o kterém se věří, že obsahuje B12 a jejich anémie se zlepší, klidně se můžete vsadit, že to jídlo obsahuje nějaké B12 aktivní pro červené krvinky.
Naneštěstí není jistojistě známo zda B 12, které je aktivní pro červené krvinky, je také vždycky aktivní pro nervové buňky. Viz sekce „Neaktivní analogy: Horší než k ničemu“ v článku „Analogy“.

Redukce homocysteinu
Nedostatek B12 může způsobit zvýšenou úroveň homocysteinu v krvi. Avšak nedostatek kyseliny listové a vitamínu B6 může způsobit to samé. Snížení úrovně homocysteinu může dát dobrý
vhled na aktivitu B12 v daném jídle, ale protože kyselina listová a B6 můžou výsledky zmařit, toto
není tím nejbezpečnějším testem na zjištění aktivity B12.

Redukce kyseliny methylmalonová (MMA): Zlatý střed
Protože biochemická cesta redukce úrovně MMA v krvi používá pouze vitamín B12, snížení
úrovně MMA je testem specifickým na aktivitu B12. Ačkoliv se to neví 100%, je pravděpodobné,
že tato biochemická cesta je integrální součástí funkce/funkcí B 12 vzhledem k nervové tkáni. Tedy
pokud jídlo snižuje úroveň MMA, může se předpokládat, že poskytuje plnou aktivitu B12.

Bakteriální kontaminace
Protože některé bakterie produkují B 12 a můžou žít v pěstebním substrátu (např. v půdě – pozn.
překl.) nebo jídlo kontaminovat (např. viz sekce o tempehu) nestačí jídlo otestovat jednou, aby
se zjistilo, že redukuje úroveň MMA. Množství vzorků daného jídla z různých oblastí a vyprodukovaného různými metodami přípravy by mělo být otestováno, abychom si byli jisti, že se B12
v jídle soustavně nalézá.

B12 v tempehu,
mořských řasách, BIO
produkci a ostatních
rostlinných
potravinách
Shrnutí: Jediné rostlinné potraviny, které byly testovány na aktivitu B12 pomocí zlatého standardu, tedy že snižují úroveň MMA u lidí jsou sušené a syrové řasy nori z Japonska. Sušená nori
stav MMA zhoršovala, indikujíc, že může snížit stav B12 a možná i lidem s nedostatkem B12 ublížit. Syrová nori příliš neměnila úroveň MMA, což naznačuje, že neohrožuje stav B12, ale také ho
ani nevylepšuje.
Žádné jídlo z Evropy nebo USA nebylo testováno na snižování úrovně MMA. Proto diskuze
o tom, zda Západní vegani a veganky můžou získat B12 z rostlinných potravin by mohla (a pravděpodobně i měla) zde skončit (dokud není proveden odpovídající výzkum). Protože už mnoho rostlinných potravin selhalo i v testech, které neměřily snižování hladiny MMA a protože poletuje
mnoho zavádějících fám, detailně zde prozkoumávám studie o B12 v rostlinných potravinách.
Ze všech jídel níže prostudovaných, pouze tempeh z Indonésie nebo Thajska, řasa dulse, chlorella, syrová nori, Aphanizomenon flos-aquae a coccolithophoridové řasy si zasluhují další pozornost při zkoumání, zda poskytují B12. Dokud o těchto potravinách není zjištěno, že konzistentně
řeší nedostatek B12, vegani a veganky by na nich jako zdrojích B12 neměli záviset.

Předmluva
Bylo by skvělé najít důvěryhodný rostlinný zdroj B 12 pro vegany a veganky. Mohli byste získat
opačný dojem vzhledem k úrovni kritiky některých ze zde zmíněných studií. Můj skepticismus je
ale úměrný újmě, která by vznikla při spoléhání se na potravinu, která obsahuje neaktivní analog

B12, který může nedostatek B12 navíc ještě zhoršit.
Máme za sebou dlouhou historii chybných úsudků o rostlinných potravinách, které (jsou-li vůbec takové) jsou zdroji B12. Mnoho z toho pramení z metod měření analogů B12. Další zmatení pochází z bakteriální kontaminace, která se na některých potravinách objevuje, ale na jiných ne. Prosím vizte část „Metody měření množství B12“ v článku „Měření B12: proč ten zmatek?“ pro vysvětlení způsobů měření analogů B12 v rostlinných potravinách.
Oproti zvířatům většina rostlin, pokud rovnou ne všechny, nemá žádnou funkční potřebu pro
B12 a proto nemá aktivní mechanismy tvorby a ukládání B12. O množství mořských trav bylo
prokázáno, že obsahuje analogy B12.
Většina mořských trav jsou makroalgaa, což technicky vzato nejsou rostliny. Některá mikroalgaa (mikrofyta) obsahují enzym, který může využívat kobalamin, ale také mají enzym
se stejnou funkcí, který kobalamin nevyužívá není-li přítomen. Tato makroalgaa si nevytvářejí svůj
vlastní kobalamin, ale spíše mají symbiotický vztah s bakteriemi vytvářející kobalamin.[1] Všimněte
si, že záměrně užívám termínu „kobalamin“ spíše než „vitamín B 12“, protože není jisté jestli tyto
kobalaminy jsou také aktivním vitamínem B12 u lidí.
Během 70. let 20. století bylo o dvou rostlinných enzymech zjištěno (konkrétně se objevují
u brambor a fazolových semenáčů), že reagují na přidání adenosylkobalaminu [2][3] (koenzymová
forma B12). Možným vysvětlením by mohlo být, že adenosylkobalamin poskytuje činitel, který je
těmito enzymy využitelný, ale že adenosylkobalamin není vyžadován pro růst těchto rostlin. O těchto rostlinách nebylo dosud prokázáno, že by působily proti symptomům nedostatku B 12 (nejsou mi
známy žádné dobře navržené pokusy v tomto směru, asi protože se předpokládá, že B12
neobsahují). Je pravděpodobně bezpečné usuzovat, že mnoho veganů a veganek, kteří si přivodili
vážný nedostatek B12, brambory a fazole jedlo.
Jsou zvěsti – nicméně ne důkazy, které by mi byly známy – že pokud ponecháte produkty ekologického zemědělství (tzv. BIO produkty – pozn. překl.), jako je třeba mrkev, po čtyři hodiny při
pokojové teplotě, bakterie na povrchu mrkve vytvoří B12. Aby se tak mohlo stát, musely by tam být
přítomné určité druhy bakterií, stejně tak jako kobalt. Dokud neexistuje výzkum dokazující, že tato
metoda může snížit úroveň MMA, nemělo by se o ní předpokládat, že vytváří B12.

Rostlinné potraviny s prakticky nedetekovatelným
analogem B12
Různé studie testovaly potraviny z Tabulky 1 na analogy B12 a nenašly žádné. Je-li mi známo,
žádná publikovaná studie, tedy kromě Mozafarových studií (viz níže), ve kterých byl B12 a chlévské mrva pečlivě přidány do půdy rostlin v květináčích, neprokázala analogy B12 v žádné z těchto
potravin.
Tabulka 1. Potraviny s nedetekovatelným analogem B12
rýže Amesake [4]
ječmenné miso [4]
miso [5]

nattō [5]
rýžové miso [4]
sójová omáčka Shoyu [4]
sójová omáčka Tamari [4]
sušené švestky Umeboshi [4]
různé druhy ovoce, zeleniny, ořechů, semen a zrn [5]
Tabulka 2 ukazuje obsah analogu B12 v různých rostlinných potravinách:
Tabulka 2. Obsah analogů B12 různých potravin v µg na každých 30 g
Nizozemsko [4]
Zkouška

Thajsko [5][6]
Vnitřní faktor nebo R-proteinA
0,15

Vnitřní faktor

fermentované sójové boby
sirup z ječmenného sladu
kváskový chléb
petržel
houby shiitake
sušené fermentované
sójové boby
tofu
pasta ze sójových bobů
sójová omáčka

0,006-0,1 (udaný rozsah je jediná
zveřejněná informace)
0,01
nedetekováno

0,02
0,03
0,01B

A – Byla užita metoda z Lau a kol. (1965)[7], která používá R-protein nebo vnitřní faktor. B –
µg/30 ml
Jak můžete vidět, o potravinách z Tabulky 2 byla zjištěna pouze malá – pokud vůbec nějaká –
množství B12. Protože jsou množství tak malá, žádné případné neaktivní analogy v nich by neměly
významně interferovat s jedincovým aktivním B12 z jiných zdrojů a pokud je analog aktivní B12,
potravina ho neposkytuje mnoho. Tedy tyto potraviny by u veganů a veganek neměly zvyšovat ani
snižovat hladinu B12.

Tempeh
Dlouhou dobu se o tempehu říkalo, že obsahuje B12. Tabulka 3 ukazuje výsledky měření
analogu B12 u různých tempehů.
Studie v USA a v Nizozemsku prokázaly malé nebo žádné množství analogu B12.
Tabulka 3. Obsah analogu B12 (v µg/30 g) v tempezích
Zkouška

Nizozemsko [4]
Vnitřní faktor

USA [8]
Vnitřní faktor

Vnitřní faktor nebo R-proteinA

tempeh

nedetekováno

0,02C

0,054-1,2B

Indonésie [5][6]

A – Byla užita metoda z Lau a kol. (1965)[7], která používá R-protein nebo vnitřní faktor. B – 10
komerčně dostupných vzorků tempehu koupených na různých trzích v Jakartě v Indonésii. C –

Vařeno 60 minut.
V protikladu s výše zmíněným Areekul a kol. (1990, Indonésie/Thajsko)[6] našli významnější
množství analogu B12. K produkci tempehu jsou potřeba plísně patřící k rodu Rhizopus. O těch bylo
ve studii Areekul a kol. zjištěno, že neprodukují analogy B12. Bakterie označená jako Klebsiella
pneumoniae byla izolována z komerčně dostupného vzorku tempehu a prohlášena za zdroj analogu
B12. To potvrdilo zjištění Alberta a kol. (1980)[9], že Klebsiella genera může produkovat analogy
B12. V Albertově studii se o analogu věřilo, že je aktivní B12. Zda analogy nalezené Areekulem
a kol. byly ty samé jako v Albertově studii, není známo. Vzhledem k tomu, že K. pneumoniae není
nutná při výrobě tempehu, můžeme vyvodit, že analog B12 nalezený v tempezích v Indonésii měly
původ v bakteriologické kontaminaci (ta je tam zjevně běžnou záležitostí). Na tempeh z Evropy
a USA se nelze spoléhat jako na zdroj B12. Dokud se o tempehu z Indonésie neprokáže, že snižuje
úroveň MMA, nemělo by se na něj spoléhat ani v Indonésii.

Sinice
Sinice (modrozelené řasy) jsou také známy jako kyanobakterie či kyanofyta. Ve skutečnosti
nejsou mořské řasy, ale spíše organismy s charakteristikami bakterií a mořských řas. Jsou schopné
fotosyntézy a věří se, že jsou předky chloroplastů v mořských řasách a rostlinách.

Aphanizomenon flos aquae
Cell Tech a některé jiné společnosti prodávají řasy z Klamanth Lake v Oregonu. Cell Tech prodává druh Aphanizomenon flos-aquae pod obchodním názvem Super Blue Green Algae (SBGA).
16. dubna 2003, dnes však nefunkční, webová stránka společnosti Cell Tech tvrdila:
Je vitamín B12 v SBGA biodostupný a bioaktivní? Ano. Super Blue Green
Algae (SBGA), kmen Aphanizomenon flos aquae, byl testován Lancaster
Labs na úroveň analogu B12 pomocí mikrobiologických testovacích metod,
které jsou srovnatelné s metodami 952.20 a 960.46 podle značení Association
of Analytical Chemists (AOAC). Oproti jiným rostlinným potravinám jako je
například spirulina, které obsahují korrinoidy bez faktické přítomnosti ak
tivního vitamínu B12, Aphanizomenon flos aquae je důvěryhodným zdrojem
pro vegetariány hledající doplněk stravy s bioaktivní formou této důležité
živiny.
Nicméně testovací metody 952.20 a 960.46 používají Lactobacillus leichmannii [10], která může
měřit korrinoidy, které nejsou B 12.[11] Viz tabulka „Testovací organismy k mikrobiologické zkoušce B12“ v článku „Měření B12: proč ten zmatek?“. Z toho může být pouze vyvozeno, že SBGA
od společnosti Cell Tech obsahuje analogy B12, jejichž aktivita se ještě musí potvrdit.
Aktualizace z roku 2010: Zdá se, že společnost Simplexity Health, což je bývalý Cell Tech,
o SBGA už netvrdí, že je zdrojem vitamínu B12.
Ve studii z roku 2009 z Itálie

[12]
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veganům a vegankám. Před samotným podáním proběhla „očisťující kúra“, při které vegani
a veganky po tři měsíce nebrali doplňky B12. Dostali poté 6 kapslí Klamanth Algae od společnosti
Nutratec (jejich součástí byly trávicí enzymy pomáhající absorpci).
Výsledky v Tabulkce 4 ukazují, že průměrná úroveň homocysteinu klesla. Autoři věří, že to indikuje, že Aphanizomenon flos- aquae je zdrojem aktivního vitamínu B12 a že si „zaslouží
dlouhodobé náhodné kontrolní zkoušky, které by potvrdily tyto předběžné závěry“.
Tabulka 4. Doplňování sinicí Aphanizomenon flos- aquae
Indikátor
Základní čára
3 měsíceA
Homocystein (µmol/l)
Sérum B12 (pg/ml)

15,2^

13,7

6 měsícůB
12,0*

237
196^
Kyselina listová (ng/ml)
11,0
10,9
12,5
^ – Statisticky významná odchylka od základní čáry. * – Statisticky významná odchylka po 3
měsících.
Zde jsou některé problémy této studie:
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1. Autoři ve studii konstatují, že homocystein je tím nejdůvěryhodnějším indikátorem aktivity B12. Ale on není. Úroveň homocysteinu může být ovlivněna příjmem kyseliny listové a v menší míře také vitamínem B 6. Úroveň kyseliny methylmalonové je tím nejdůvěryhodnějším indikátorem aktivity B12. Je to dobře známé a nekontroverzní takže je
divné, že to výzkumníci nevěděli.
2. Autoři poznamenali, že vitamín B6 nemohl snížit úroveň homocysteinu, protože řasy ho
mají velice málo. Také řekli, že úroveň kyseliny listové ho také nemohla ovlivnit, ale
když se podíváme na výsledky, úroveň kyseliny listové se zvýšila (třebaže rozdíl nebyl
statisticky významný).
3. Úroveň homocysteinu byla u zkoumaných veganů a veganek pěkně vysoká a když studie skončila, byla pořád příliš vysoká. Bezpečná úroveň je spíše blízká 6-8 µmol/l.
4. Úroveň homocysteinu u jednoho subjektu se zvýšila a u dalšího subjektu úroveň homocysteinu nereagovala na dávky řasy a zůstala na úrovni 10 µmol/l.
5. Výzkumníci získali řasu přímo od společnosti, která jí vyrábí. Bývalo by lepší, kdyby
byla řasa koupena v obchodě, čímž by se zajistilo, že společnost si není vědoma toho,
že je její produkt testován.
V jiné studii z Itálie (2002)[13] měli vegetariáni a vegetariánky opravdu vysoké úrovně homocysteinu (25 µmol/l). Což je mnohem vyšší než téměř ve všech ostatních studiích, až je jeden zvědavý,
co se v Itálii děje.
Abychom vyvodili závěr: Zdá se, že řasa Aphanizomenon flos-aquae může lidem poskytovat
nějaký aktivní vitamín B12. Na druhou stranu neuspěla při snížení homocysteinu na ideální úroveň
tam, kde doplňky vitamínu B12 úspěšné jsou. V tuhle chvíli by bylo prozíravé na tuto řasu z důvodu
optimálního zdraví nespoléhat.

Spirulina
Tabulka 5 ukazuje obsah analogu B12 (v µg/30 g) v různých vzorcích spiruliny:
Tabulka 5. Obsah analogu B12 (v µg/30 g) ve spirulině
Zkouška

Nizozemsko [4]
Vnitřní
L.

USA [14]
Vnitřní
L.

L.

Japonsko [15]
Vnitřní
Papírová

faktor
14,5

leich.
67

faktor
leich. leich.
faktor
chromatografie
Spirulina
36,7
193,1
73
2,5
0,44
Spirulina
6
35,3
38
1,9
0,32
Spirulina
1,67
8,7
44
5,2
0,88
Široký rozsah analogů B12 od jedné metody měření ku druhé naznačuje, že spirulina má širokou
škálu různých analogů, z nichž mnoho je neaktivních. Některé můžou negativně ovlivňovat aktivitu
B12 u lidí.

Mořská tráva
Různé druhy mořských trav: Dulse si žádá další studování
Tabulka 6 ukazuje obsah analogu B 12 v řasách arame, dulse, hijiki, kelp, kombu a wakame
na 30 g. Vezměte prosím v potaz, že 30 g je hodně mořské trávy. Obvyklá porce by byla spíše 3
gramy. Mořská tráva často obsahuje velké množství jodu, který může při velkých příjmech způso bovat problémy – proto je konzumace velkých množství mořských trav nevhodná.
Tabulka 6. Obsah analogů B12 (v µg/30 g) u různých druhů mořských trav
Zkouška
arame
dulse (Palmaria palmata)
hijiki
kelp
kombu

Nizozemsko [4]
Vnitřní faktor
L. leich.
3,9
<0,006
1,2
0,84

3
<0,006
0,12
0,018

USA [8]
Vnitřní faktor
0,042

0,57-1,3A

wakame
1,4
0,009
1,29B
A – Rozsah z 5 vzorků 3 různých značek, z toho 3 vzorky byly vařeny po 60 minut. B – vařeno
po 60 minut
Jedinou mořskou trávou v tomto seznamu, která si zaslouží další studium je dulse (také hláskována jako „dulce“), která obsahuje od 0,3 do 0,39 µg analogu B12 na 3g porci. Dokud se o dulce
neprokáže, že snižuje hladinu MMA, neměla by být považována za zdroj aktivního B12.

Chlorella
Pratt a Johnson (1968, USA)[16] studovali různé vzorky chlorelly a příležitostně našli množství
analogu B12, které bylo v rozsahu statistické chyby pro danou testovací metodu. Jinými slovy nebyli schopni zjistit množství, které by bylo praktické. Ve studii poznamenali, že jejich extrakční procesy nemuseli být adekvátní, i když užili mnoha různých metod. Poznamenali také, že umělé médium, na kterém chlorella vyrostla mohlo narušovat syntézu analogu B12.
Kittaka-Katsura a kol. (2002, Japonsko)[17] měřili úroveň analogu B12 v chlorelle pomocí
zkoušky za použití Lactobacillus leichmannii ATCC 7830 a vnitřního faktoru. Z obou metod vyplynula skoro stejná množství analogu B12, viz Tabulka 7 níže:
Chen a Jiang (2008, Taiwan)[18] použili kapilární elektroforézu k detekci kyanokobalaminu

a hydroxokobalaminu ve chlorelle. Kapilární elektroforéza je poměrně nová metoda, která by měla
být schopná zjistit přesnou strukturu analogu kobalaminu. Ve dvou vzorcích chlorelly našli významná množství kyanokobalaminu spolu se zanedbatelným množstvím analogu B12.
Tabulka 7. Obsah analogu B12 (v µg/30 g) chlorelly
Zkouška
Chlorella vulgaris
Chlorella
pyrenoidosa’

USA [16]
E. gracilis a O.
malhamensis
nedetekováno

Japonsko [17]
Vnitřní
L. leich.
faktor

Taiwan [18]
Kapilární
elektroforéza

nedetekováno

60,460,1-63,5
3,9
11,4
85,7
Dokud není chlorella otestována na lidech za účelem zjištění snižování úrovně MMA, neměla
by být považována za důvěryhodný zdroj vitamínu B12, zvláště když studie od Pratta a Johnsona
Chlorella sp.

[16]

ukázala, že vitamín B12 neobsahuje.

Nori
Tabulka 8 ukazuje obsah analogu B12 v různých druzích a vzorcích řasy nori:
Tabulka 8. Obsah analogu B12 (v µg/30 g) v řase nori
Nizozemsko [4]
Zkouška

Vnitřní
faktor

Japonsko [19]

L.
L.
leich. leich.

Vnitřní
faktor

Japonsko [20]
E.
Coli
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Vnitřní
faktor

Papírová
chromatografie

nori (P. umbilica)
3,6
nori (P. tenera)
5,4-12,9A
nori (purpurová,
9,7
7,5
Porphyra sp.)
nori (zelená,
19,1
21
Enteromorpha sp.)
nori (P. tenera)
20,1
20,1
sušená nori (P.
4,3
<4,3
1,5
tenera)
syrová nori (P.
3,8
~3,8
2,7
tenera)
A – rozsah ze tří různých vzorků
O různých vzorcích nori bylo zjištěno, že obsahují významné množství analogů B12. Jedna studie díky papírové chromatografii potvrdila molekulovou hmotnost, která indikuje, že je zde dobrá
šance, že část obsažené B12 je aktivní. Yamada a kol. (1996, Japonsko)[21] pomocí různých zkoušek
a metod (výsledky zde nejsou uvedeny) určili, že nori obsahuje to, co považoval za aktivní analog
B12. Nicméně ve světle Dagnelieho výsledků se Yamada a kol. (1999, Japonsko)[20] rozhodli
otestovat, zda nori může snižovat úroveň kyseliny methylmalonové (MMA), což je zlatý standard
určování aktivity B12 v potravinách.
Syrová nori byla koupena do 48 hodin od sklizení. Sušená nori byla koupena v obchodech. Jest-

li je B12 aktivní nebo neaktivní bylo rozhodnuto na základě zkoušky na vnitřní faktor a posléze potvrzeno papírovou chromatografií. Bylo studováno 10 lidí (všichni nevegetariáni). Výsledky jsou
ukázány v Tabulce 9.
Tabulka 9. Studie Yamady a kol.[20] o vlivu nori na úroveň MMA v moči
Počet Množství B12, které je analog
Množství
Trvání
uMMA
sušená nori

6

65 %

40 g (20 plátků)
A

6-9 dní zvýšení o 77 %SS

syrová nori 4
27 %
3-6 dní zvýšení o 5 %NS
320 g/denA
A – ekvivalentní množství NS – bez statistické významnosti SS – statisticky významné
Výsledky naznačují, že B12 v syrové nori může být sušením přeměněno na škodlivé neaktivní
analogy B12, které snižují stav B12 v těle. Yamada a kol. říká, že ačkoliv sušená nori nemůže být
použita jako zdroj B12, v malých dávkách neškodí. Nicméně věří, že syrová nori je vynikajícím
zdrojem nefalšovaného B12.
Nesouhlasím s jejich závěrem, že syrová nori je vynikajícím zdrojem aktivního B 12. Úroveň
močové MMA u subjektů, které jedly syrovou nori se zvýšila o 5 %. Ačkoliv toto zvýšení nebylo
dostatečné na to, aby bylo statisticky významné, naznačuje, že syrová nori nezlepšuje stav B12
(u čehož je požadováno snížení, ne zvýšení, úrovně MMA). Tato studie prokázala, že tento vzorek
syrové nori neměl dost neaktivních analogů B 12 oproti aktivním analogům B12, aby byl významně
škodlivý, zato však neprokázala žádné zdravotní výhody onoho vzorku.
Studie Yamady a kol. byla navíc pokažena přidáním valinu (esenciální aminokyslina, která při
nedostatku B12 může být přeměněna na MMA) do stravy subjektů, aby se zvýšila úroveň MMA
a aby tak byly rozdíly více vidět. Nezdá se, že by se valin takto choval, když se nepodává nori;
navíc nebyly vytvořeny žádné kontrolní skupiny, což ještě dále ztěžuje interpretaci výsledků.
I další studie měřily obsah analogů B12 v nori ale bez toho, že by testovali, zda snižuje úroveň
MMA:
•

•

Watanabe F, Takenaka S, Katsura H, Miyamoto E, Abe K, Tamura Y, Nakatsuka T, Nakano Y. Characterization of a vitamin B12 compound in the edible purple laver, Porphyra yezoensis. Biosci Biotechnol Biochem. 2000 Dec; 64 (12): 2712-5. (Abstract)
Miyamoto E, Yabuta Y, Kwak CS, Enomoto T, Watanabe F. Characterization of vitamin
B12 compounds from Korean purple laver (Porphyra sp.) products. J Agric Food Chem.
2009 Apr 8; 57 (7): 2793-6.

Kokolitkové řasy
Kokolitkové řasy (Pleurochrysis carterae) se v Japonsku používají jako doplněk vápníku.
Miyamoto a kol. (2001, Japonsko)[22] je analyzovali na obsah analogu B12:
Tabulka 10. Obsah analogu B12 (v µg/30 g) v kokolitkových řasách
Japonsko [22]
Zkouška
Vnitřní faktor
L. delbrueckii
kokolitkové řasy (Pleurochrysis carterae)
37,6
37,6A
A – ve studii se píše, že množství bylo „identické“ tomu nalezenému pomocí vnitřního faktoru;
hodnota nebyla explicitně sdělena A – ekvivalentní množství
Pomocí kapalné chromatografie se snažili ověřit, jestli analogy byly aktivními formami B12

a došli k názoru, že byly. Analogy B12 zůstaly stálé i po 6 měsíčním uskladnění. Později navázali
druhou studií o kokolitkových řasách
MMA.

[23],

ale pořád je neotestovali na lidech, zda snižují úroveň

Tato řasa si zaslouží další pozornost, aby se zjistilo, zda snižuje úroveň MMA.

Případ chybného zaznamenání výhod mořské trávy a fermentovaných
potravin
Specker a kol. (1988, USA)[8] zaznamenal makrobiotickou matku s kojencem o uMMA=146
µg/mg. Matka změnila svou stravu tak, že zvýšila příjem mořské trávy a fermentovaných potravin.
uMMA kojence (díky kojení – pozn. překl.) spadlo do dvou měsíců na 27 µg/mg a na 13 µg/mg
do čtyř měsíců. Později bylo zjištěno, že matka jedla také ryby a bujón ze škeblí; tyto potraviny
byly pravděpodobně zodpovědné za zlepšení spíše než mořská tráva a fermentované potraviny.[24]
Specker a kol. konstatovali: „Vegetariánská komunita, se kterou jsme pracovali, věřila, že fermentované potraviny v jejich stravě obsahují přiměřené množství vitamínu B12.“ Nicméně při analýzách
fermentovaných potravin bylo ve studii zjištěno, že B12 neobsahují.[8]

Paradox genmaisaishoku?
Suzuki (1995, Japonsko)[25] studoval 6 veganských dětí stravujících se podle diety genmai-saishoku, která je založená na velkém množství hnědé rýže (také rýže natural – pozn. překl.)
a množství mořských řas – včetně 2-4 g nori denně (v podobě „sušených plát“); stejně tak jako hijiki, wakame a kombu. Potraviny rostly organicky a o mnoho z nich je známo, že jsou bohaté na kobalt (pohanka, fazole adzuki, fazole kidney, houby shiitake, řasy hijiki). Úrovně séra B 12 u dětí jsou
vypsána v Tabulce 11:
Věk (roky)
7,1
7,7
8,6A

Tabulka 11. Suzukiho výsledky [25]
Let na veganské stravě
4,4
4,4
8,6

Sérum B12
520
720
480

8,8
300
8,8A
12,7
10
320
14,6
10
320
průměr
443 (±164)
A – Výlučně kojené do 6 měsíců věku. Matky byly vegankami 9,6 a 6,5 roků před početím. Obě
matky jedly 2 g nori denně.
Žádné ze sledovaných kritérií se mezi vegany/vegankami a 4 neveganskými kontrolními subjekty výrazně nelišilo; včetně séra B 12, středního objemu erytrocytu a železa. Úrovně MMA ani homocysteinu nebyly měřeny. Zde jsou některé návrhy, jak vegani a vegnaky přišli ke své hladině B12:
•
•
•

Z nori nebo ostatních mořských řas. Nori byla velice pravděpodobně sušená.
Malá množství B12 z absorpce B12 nebo z kontaminovaných rostlin rostoucích v půdě
hnojenou mrvou.
B12 získané ze zásob matky.

Tyto výsledky jsou zajímavé a matoucí zároveň. Úroveň séra B12 lze snadno vysvětlit tak,

že bylo způsobeno neaktivními analogy. Ale je obzvláště zajímavé, že osmiletým se dařilo dobře
vzhledem k tomu, že jejich matky byly vegankami už nějakou dobu a pravděpodobně nepřijímaly
B12 z fortifikovaných potravin nebo doplňků. Naneštěstí mnoho veganských dětí nemělo stejně pozitivní výsledky a dokud se neví více o vlivu diety genmai-saishoku na děti, tato studie by měla být
považována za dosud nevyřešenou záhadu.
Kdyby tyto děti byly mé vlastní, ujistil bych se, že začnou brát alespoň skromný doplněk B12,
aby se pojistilo pokračování jejich dobrého zdraví.

Půda a produkty ekologického zemědělství jako
zdroj B12 pro vegany a veganky
Je běžné ve veganských kruzích slyšet, že pokud vaše zemědělské produkty na sobě mají půdu
a vy je neumyjete předtím, než je sníte bakterie, které jsou v půdě a na zemědělských produktech
vám poskytnou B12. Také se tvrdí, že jídlo v dnešním světě je „dezinfikované“, zatímco v minulosti
lidští vegani a veganky získávali spoustu B12 z „nedezinfikovaných“ zemědělských produktů. Jaké
jsou důkazy pro tato tvrzení?

Analog B12 v půdě
Existuje záznam o jednom odstavci, který se často ve veganské literatuře cituje, aby
se dokázalo, že B12 se v půdě nachází. Robbins a kol. (1950, New York, USA)[26] použili variabilní
bakterii Euglena gracilis pro mikrobiologickou zkoušku na vitamín B12 „nebo jeho fyziologický
ekvivalent“. O značném množství bakterií a aktinomycet (plísní) v půdě bylo zjištěno, že syntetizují
analogy B12. Analogy B12 byly také nalezeny v kořenech rostlin (0,0002-0,01 µg B12/g čerstvého
materiálu). Některé stonky obsahovaly analog B 12, ale listy a plody obecně ne. Analog B 12 byl také
nalezen v rybniční vodě a rybničním bahně. Ve zprávě nebyla žádná indikace toho, kolik různých
půd bylo otestováno, ale dojem byl takový, že všechny byly z malé místní oblasti. Neexistuje
možnost jak zjistit, zda tyto molekuly byly aktivní nebo neaktivní analogy B12.

Íránští vesničané
Herbert [27] referuje o skupině Íránských „veganů“ a „veganek“, kteří pěstovali rostliny v lidských výkalech (lidská mrva). Zelenina byla jedena bez toho, aby se pečlivě omyla a množství B12
bylo dostatečné k prevenci nedostatku. Nicméně jako zdroj této informace Herbert cituje Halsteada
a kol. (1959)[28], kteří však případ těchto Íránců ve své studii nezmiňují. Herbert pravděpodobně
chtěl citovat studii z roku 1960 od Halsteada a kol.[29], která zaznamenala, že jistí Íránští vesničané
s velice malým příjmem zvířecích produktů (mléčný produkt jednou týdně, maso jednou měsíčně)
měli obvyklé úrovně B12. Nikdo netrpěl megaloblastickou anémií. Jejich průměrná úroveň B 12 byla
411 pg/ml, což je docela vysoká hodnota vzhledem k jejich stravě. Autoři spekulují, že tomu mohlo
být proto, že jejich strava – velice chudá na bílkoviny – dovolila bakteriím produkujícím B12 vystoupat do kyčelníku, kde by B12 mohlo být vstřebáno. Také spekulovali, že protože žili mezi svými
hospodářskými zvířaty a jejich životní prostor byl znečištěn fekáliemi, získali kontaminací dostatek

B12.

Produkty ekologického zemědělství jako zdroj B12
pro vegany a veganky
Sójový bob absorbuje B12
Mozafar a Oertli (1992, Švýcarsko)[30] přidali kyanokobalamin do půdy, ve které byly zasazeny
rostliny sójového bobu, o množstvích v rozsahu od 10 do 3200 µmol/l. Pomocí zkoušky na vnitřní
faktor bylo zjištěno, že 12-34 % B12 bylo rostlinami absorbováno. 66-87 % absorbovaného vitamínu zůstalo v kořenech a zbytek byl transportován do různých dalších částí, především listů. Mozafar
připomíná, že koncentrace B12 v půdě v této studii byly mnohonásobně vyšší než zaznamenané
koncentrace vitamínu v půdě, jak je změřil Robbins [26] (0,003 µmol/l).

Rostliny absorbují analog B12, když jsou hnojeny chlévskou mrvou
Ve světle výše zmíněných výsledků Mozafar (1994, Švýcarsko) [31] následně studoval, jak je
ovlivněna úroveň B12 v rostlinách, když se do půdy přidá chlévská mrva. Zkouška používající prasečí vnitřní faktor byla užita k měření analogu B12. Studie se zaměřila na obsah analogu B12 v ekologicky pohnojené půdě i rostlinách.
Byly vzaty dva vzorky půdy, která byla každých pět let (po předchozích 16 let) hnojena organickým hnojivem. Obsah analogu B12 v těchto vzorcích byl porovnán s půdou, na kterou byla použita jenom umělá hnojiva. Výsledky jsou vidět v Tabulce 12.
Tabulka 12. Analog B12 v půdě [31]
Vzorek 1. (µg/kg) Vzorek 2. (µg/kg)
půda hnojená umělým hnojivem
9
5
A
14
10
půda hnojená přírodním hnojivem
A – Pohnojeno přírodním hnojivem jednou za pět let.
Sójové boby, ječmen a špenát poté rostly v květináčích s 2,5 kg půdy. 10 g sušené chlévské
mrvy bylo přidáno do každého květináče. Rostlinné části byly poté důkladně umyty, aby se odstranila jakákoliv půda předtím, než se obsah B12 bude měřit. Tabulka 13 ukazuje výsledky.
Tabulka 13. Analog B12 (ng/g) v rostlinách [31]
sójové boby
ječmenná jádra

Nic nebylo přidáno do půdy „Přírodní“ (přidáno 10 g sušené chlévské mrvy)
1,6
2,9
2,6A

9,1A

6,9B
17,8B
A, B – Statisticky významné odchylky mezi skupinami se stejnými písmeny.
Další analýzy ukázaly, že většina (někdy všechen) analogu B12 v rostlinách byla nevázána.
Mozafar vyvodil, že rostlinná absorpce B12 z půdy, zvláště z půdy hnojené mrvou, může lidem, kteří jí tyto rostliny, poskytnou určité množství B12 a může být tím důvodem, proč někteří vegani
špenát

a veganky, kteří nedoplňují B12 si nevyvinou nedostatek B12.
Znamená to, že produkty ekologického zemědělství jsou dobrým zdrojem B 12? Ne. Tyto studie
dokazují, že když je analog B12 přidán do půdy, rostliny ho můžou absorbovat.

Žampióny a B12
V roce 2009 byla publikována studie sledující obsah analogu B 12 v žampiónech (Taxonomicky
Agaricus bisporus tedy Pečárka dvouvýtrusá; kvůli srozumitelnosti v textu dále používáme ne
úplně přesný termín žampión – pozn. překl.) v Austrálii.[32] Autoři použili chromatografii
a hmotnostní spektrometrii, aby rozhodli, zda B12 bylo v aktivní formě – autoři došli k názoru,
že B12 v aktivní formě bylo.
Tabulka 14 ukazuje obsah analogu B12 v každém vzorku žampiónu obsahujícího nejvíc B12
a vzorku obsahujícího nejméně B12.
Tabulka 14. B12 v žampiónech
Uzavřené Kalíškové Ploché
Nejvíce
klobouk
1005
567
161
dužina
233
83
84
třeň
17
255
465
slupka
217
1015
354
celkem (ng/400 g)
1472
1920
1064
257,60
336,00 186,20
ng/šálekA
µg/šálek
0,26
0,34
0,19
šálků k pokrytí DDD
9,32
7,14
12,89
Nejméně
klobouk
11
8
17
dužina
4
7
4
třeň
11
7
12
slupka
36
20
68
celkem (ng/400 g)
62
42
101
10,85
7,35
17,68
ng/šáleka
µg/šálek
0,01
0,01
0,02
šálků k pokrytí DDD 221,20
326,53 135,79
a – Domnívám se, že 70 g na šálek.
Přijmeme-li tvrzení, že B12 bylo aktivním analogem, bylo by třeba od 7 do 326 šálků žampiónů
k pokrytí DDD.
Autoři si nebyli jistí tím, co bylo zdrojem B12, ale napsali, že:
Vysoká koncentrace vitamínu B12 ve slupce naznačuje, že B12 nebyl synte
tizován v žampiónu, ale spíše byl absorbován z kompostu, anebo syntetizován
bakteriemi na povrchu žampiónu. To druhé je pravděpodobnější, protože

žampióny nemají kořenový systém, kterým by přijaly vitamín z kompostu jak
tomu bývá s absorpcí vitamínů z půdy obsahující hnojivo u kořenových rost
lin.

Závěr o ekologické produkci jako zdroji B12 pro
vegany a veganky
Dokud není potvrzeno, že ekologická produkce snižuje úroveň MMA, je neoprávněné tvrdit,
že B12 může být získáno tímto způsobem, nebo stejně tak bez jakékoliv jistoty tvrdit, že lidé na ní
jako zdroji B12 v minulosti kdy záviseli.
Až potom co potraviny z ekologického zemědělství jsou náhodně vybrány na trzích a v obchodech se zeleninou po celé zemi (nebo světě) a potvrdí se, že konzistentně snižují úroveň MMA
tak někdo, kdo závisí na potravinách z ekologické produkce, nebude podstupovat významné riziko.
Tato rešerše dokumentuje mnoho veganů a veganek trpících nedostatkem B12 a považuji za bezpečné prohlásit, že mnoho z nich konzumovalo významná množství potravin z ekologického zemědělství.
Dodatečná poznámka: Veganské hnutí si typicky nepřeje vytvořit svět, kde je dost krav k produkci významného množství mrvy na hnojivo.

Jsou střevní bakterie
spolehlivým zdrojem
B12?
Shrnutí: Vzhledem k tomu, že mnoho jinak zdravých veganů a veganek si vytvoří nedostatek
B12, když nedoplňuje svou dietu vitamínem B 12, vegani a veganky obecně nemůžou při prevenci
nedostatku B12 spoléhat na střevní bakterie.
Jsou vitariáni a vitariánky nebo lidé, kteří jedí fermentované potraviny výjimkami? Ne, nejsou.
Viz článek „Vitariáni“.

Bakterie v tlustém střevě
Dlouho se mělo za to, že B12 je produkováno bakteriemi v tlustém střevě (tračníku), ale jelikož
se B12 tvoří pod kyčelníkem (část střeva, kde se B12 vstřebává), tento takto vytvořený vitamín nemůže tělo vstřebat. Tato teorie je podpořena skutečností, že mnoho zvířat, která jsou zcela nebo primárně vegetariány, jí své fekálie. Pojídání fekálií jim dovoluje získat B 12 i při rostlinné dietě.
Nejlepší důkaz této teorie, který jsem našel, je zaznamenán Herbertem. [1] Zmiňuje studii z padesátých let dvacátého století provedenou v Anglii, kde veganští dobrovolníci a dobrovolnice s nedostatkem B12 (trpěli megaloblastickou anémií) byli krmeni extrakty B 12 vytvořenými z jejich
vlastní stolice a to vyléčilo jejich nedostatek. Herbert řekl, že to dokazuje, že bakterie z tračníku
veganů a veganek produkují dost B12, aby vyléčily nedostatek B12, ale že B12 produkovaný bakteriemi z tračníku je spíše vyměšován než vstřebáván. Zdá se to být jako přesvědčující důkaz.
Avšak studie, kterou Herbert cituje jako zdroj, „Callender ST, Spray GH. Latent pernicious anemia. Br J Haematol. 1962; 8: 230-40“ (název: Latentní perniciózní anémie), tento experiment nezmiňuje.
Existuje jiná studie od Callendera a Spraye, jejíž název zní jakoby to mohla být ta, kterou Herbert popisuje, „Preparation of hematopoietically active extracts from faeces. Lancet 1951 (June 30):
1391-2“ (název: Příprava hematopoeticky aktivních extraktů z fekálií). Tato studie nebyla provedena na veganech a vegankách, ale spíše na lidech s perniciózní anémií (lidé kteří nemůžou řádně absorbovat B12). Protože tito lidé B12 přijímali, B12 v jejich stolici mohlo být tím samým B 12, které

jedli.
Na druhou stranu podle zkoušek pomocí Lactobacillus lactis Dorner a Lactobacillus leichmannii bylo ve fekáliích nalezeno podstatné množství analogů B12 (např. 5 µg na 10 ml – tj. na 2
lžičky). To se zdá být příliš mnoho na to, aby to bylo poskytnuto pouze stravou a enterohepatickou
cirkulací. Podle všeho část tohoto analogu B 12 byla aktivní a bylo jí tam dost na to, aby přebila jakýkoliv inaktivní analog B12 ze stolice. Tato studie tedy poskytuje dobrý důkaz, že alespoň u některých lidí existuje aktivní B12 vyprodukovaný bakteriemi z tračníku.
Proměnnou, kterou je nutno zvážit, je, že existuje přes 400-500 druhů bakterií v průměrném lidském tračníku a ne všechny byly popsány. Je pravděpodobné, že někteří lidé mají bakterie produkující B12 v dostatečných dávkách, zatímco ostatní je nemají. Situaci dále komplikuje, že některé bakterie trávicí soustavě přijímají B12 pro svou vlastní potřebu.
Allen a Stabler zjistili, že více než 98 % analogů B12 v lidské stolici je neaktivních.[2] Bylo to
zjištěno u lidí, kteří měli pravidelný příjem vitamínu B 12. Ale určili, že 81 % nevstřebaného požitého B12 bylo zničeno nebo degradovalo na neaktivní analog. Zmíněné může nebo nemusí platit
u lidí s mnohem menším nebo žádným příjmem vitamínu B12.

Bakterie v tenkém střevě
S relativně velkou četností byl zjištěn nedostatek B12 u vegetariánsky se živících indických
imigrantů v Anglii, zatímco ten je prý u rodilých Indů s identickými stravovacími návyky neobvyklý.[3][4] Zdravé indické subjekty mají větší rozsah bakterií v tenkém střevě než lidé ze Západu.[3]
Albert a kol. (1980)[3] měřili bakteriální produkci B12 v tenkém střevě lidí v Indii pomocí Euglena gracilis Z zkoušky. Výsledky byly potvrzeny Ochromonas malhamensis zkouškou, o které
se věří, že je specifická na aktivní B12. Určili, že část aktivní B12 byla vyprodukována příslušníky
bakterií rodu Klebsiella a Pseudomonas. Další potvrzení pomocí chromatografie a bioautografie
ukázala molekulu podobnou kyanokobalaminu. Albert a kol. spekulují, že když Indové a Indky
imigrovali na Západ, jejich trávicí trakty se připodobnily traktům lidí ze Západních zemí: s málem
nebo žádnými bakteriemi v horní části tenkého střeva. Článek v Nutrition Reviews (1980)[5]
předkládá jisté alternativní důvody, proč indičtí imigranti a imigrantky v Británii trpí nedostatkem
B12 častěji než domorodí Indové a Indky:
•
•
•

Voda v Indii je kontaminovaná různými bakteriemi včetně těch z lidských a zvířecích
fekálií.
Konání potřeby na otevřených prostranstvích a nedostatek řádných kanalizačních stok.
Používaný způsob WC hygieny, kde je voda používána místo toaletního papíru.

Mělo by také být poznamenáno, že nedostatek B12 není v Indii neobvyklý (viz níže Tabulka 1)
[4]

– zvláště u nízkopříjmových lakto-ovo vegetariánů.[6]
Tabulka 1. Stav B12 u skupiny Indů a Indek ve věku 27-55 let [4]

NevegetariániA

Počet

Průměrné sérum
B12

36

216

Sérum B12 <
203
46 %

MMA > 0,26
µmol/l

HCY > 15
µmol/l

70 %

81 %C

Lakto-ovo
vegetariániB

27

A – Tíhli k požívání pouze malého množství zvířecích produktů
B – Jedna osoba byla vegan/veganka.
C – Nízká hladina kyseliny listové mohla přispět k vysoké hladině homocysteinu.[7]
HCY – homocystein
MMA – kyselina methylmalonová

Íránští vesničané
Halstead a kol.[8] zaznamenali, že někteří íránští vesničané s velice malým příjmem zvířecích
produktů (mléčný produkt jednou týdně, maso jednou za měsíc) měli obvyklou úroveň B12. Nikdo
z nich neměl megaloblastickou anémii. Jejich průměrná úroveň B12 byla 411 pg/ml, což je docela
vysoká hodnota vzhledem k jejich stravě. Autoři spekulují, že tomu mohlo být protože jejich strava,
velice chudá na bílkoviny, dovolila bakteriím produkujícím B12 vystoupat do kyčelníku, kde by B12
mohlo být vstřebáno. Také spekulovali, že protože žili mezi svými hospodářskými zvířaty a jejich
životní prostor byl znečištěn fekáliemi, získali kontaminací dostatek B12.
Zpráva Halsteada a kol. z šedesátých let 20. století byla v kontrastu ke zprávě Wokese a kol.
z roku 1955 [9], ve které bylo o četných britských veganech a vegankách zjištěno, že trpí neurologickými symptomy nedostatku B12.

Závěr
Je možné, že někteří vegani a veganky se můžou uchránit zjevného nedostatku vitamínu B12,
a dokonce i mírného nedostatku B12, díky vitamínu B12 vzniklému z produkce bakterií tenkého
střeva. Nicméně toto je neobvyklá záležitost, zvláště v Západních zemích, a nikdo by na ni neměl
spoléhat; ani vitariáni a vitariánky ne.

B12 a mimolidská
zvířata
Někteří lidé kdysi přišli s připomínkou, že vegani a veganky nemusí svou dietu obohacovat
o B12, protože ostatní býložravá zvířata tak také nemusí činit. Z tohoto důvodu jsem přidal následující krátkou polemiku na toto téma.

Shrnutí
Je mnoho způsobů jak většinově či zcela býložravá zvířata můžou potenciálně získat B 12, ty
však nejsou pro vegany ze západních společností dostupné.

Přežvýkavci
Tuři jsou býložravci, stejně jako bizoni, buvoli, kozy, antilopy, ovce, jelenovití a žirafy.[1]
Přežvýkavci mají čtyřkomorový žaludek a bohaté zásoby bakterií ve svých bachorech (první komora, do které putuje potrava).[1] Některé z těchto bakterií produkují B12 v množstvích obvykle dostatečných k pokrytí potřeb jedince.[2]

Primáti
Mimo-lidští primáti zpravidla jedí malé množství vajec, hmyzu a malých obratlovců nebo půdy.
Gorily, stravovacími návyky veganům a vegankám snad nejbližší ze všech druhů blízce příbuzných člověku, jedí hmyz [3][4] a občas fekálie.[5]
[3]

Býložravci
Koně, sloni, zebry, králíci, zajíci a mnoho hlodavců má velká slepá střeva ve svých trávicích

soustavách – umístěná mezi tenkým a tlustým střevem [1], tam se odehrává bakteriální kvašení. Některé zdroje říkají, že všichni nepřežvýkaví býložravci potřebují nějaký druh doplňování B 12
do svého žrádla [2], ale alespoň jeden zdroj tvrdí, že bakterie v koňské trávicí soustavě jsou schopné
produkovat dostatek B12 pokud je ve stravě dost kobaltu.[6]
Mnoho divokých býložravců, jako třeba sloni [7], nechtěně pravidelně polyká půdu. Zajíci, králíci a někteří hlodavci jedí své bobky, které poskytují možnost k pozření vitamínů produkovaných
bakteriemi z trávicí soustavy.[1]

Kobalt je nutný k bakteriální produkci B12
Dostupnost B12 zvířatům, která závisí na bakteriální syntéze B12 (oproti závisení na jeho získávání ze zvířecích jídel), je závislá na množství kobaltu v půdě. Abych citoval článek z Annals of
the New York Academy of Science (1964; 112: 735-55) (název: Anály Newyorské akademie věd)
od Craneho a kol.[8], kteří podotkli, že některé půdy v Austrálii, Novém Zélandu, Británii, Kanadě,
Irsku, Německu, Holandsku (sic – pozn. překl.), Keni, Polsku, Jižní Africe, Švédsku, Rusku a USA
mají nedostatek kobaltu pro postačující vytváření B 12. Konstatují: „Toto je naše hlavní obava, protože vegani a veganky běžně věří představě, že všechny základní živiny získají z jídel nezvířecího
původu. Neuvědomují si ale, že rostliny můžou snadno růst i v půdě chudé na kobalt, jenž je nutný
k bakteriální aktivitě, která by zvířatům dodala dostatek B12.“

Dodatky

Jak byla doporučení
formulována

Krok 1
Pokud jste mívali pravidelný zdroj B12, přeskočte na Krok 2.
Pokud jste nemívali pravidelný zdroj B 12 po nějakou dobu, kupte si lahvičku tablet B 12 pod
jazyk. Vezměte si 2000 µg a počkejte než se tablety pod jazykem nerozpustí, dělejte tak jednou
denně po dva týdny. Poté následujte rady v Kroku 2. (Poznámka: Pro potřeby Kroku 2 může zbylé
tablety rozpůlit nebo rozčtvrtit. Je v pořádku vzít si více, než je (na obalu – pozn. překl.) doporučováno.)
Doporučení, jak si doplnit zásoby B 12, jsou založena na dobrých zkušenostech lidí
s malabsorpčnímy problémy s braním perorálních doplňků B12 (jak je popsáno dále).

Perorální B12 pro lidi s malabsorpcí
Nitrosvalové injekce B12 jsou obvyklou cestou k léčení nedostatku B12. Tyto injekce můžou být
bolestivé a drahé. Norberg (1999, Švédsko)[1] poukázal na to, že šetření z 50. a 60. let 20. století
ukázala, že perorální B12 je absorbováno alternativní cestou nezávislou na vnitřním faktoru nebo
funkci kyčelníku. Okolo 1 % z perorálních dávek v rozsahu 200-2000 µg/den bylo v těchto výzkumech absorbováno alternativní cestou. Díky těmto výzkumům bylo ve Švédsku od 70. let ve většině
případů nedostatku B12 místo nitrosvalového použito perorální léčení.
V přehledu literatury doporučující perorální léčbu vitamínem B 12 před injekcemi u pacientů
s perniciózní anémií Lederle (1991, USA)[2] zaznamenal, že švédští výzkumníci doporučují 2000
µg perorálního B12 dvakrát denně nebo injekce k doplnění zásob B12. Po úvodní léčbě se zdají být
dávky o 1000 µg/den dostatečné.
Kuzminski a kol. (1998, USA)[3] prostudovali 33 nově diagnostikovaných pacientů a pacientek
s nedostatkem B12 (téměř všichni trpěli malabsorpcí), kteří dostávali kyanokobalamin buď 1 mg

nitrosvalově ve dnech 1, 3, 7, 10, 14, 21, 30, 60 a 90 nebo 2000 µg perorálně na denní bázi po 120
dní (4 měsíce). Viz Tabulka 1.
Tabulka 1. Podání perorálního B12 vs. injekce (Kuzminski a kol.)
Sérum B12 (pg/ml) Sérum MMA (µmol/l) Homocystein (µmol/l)
Před léčením
Perorální podání
Injekce

93
95

3,85
3,63

37,2
40

0,169b

10,6

Po 4 měsících
Perorálně 2000 µg/den

1005a

Injekce
12,2
325a
0,265b
a, b – Statisticky významné odchylky mezi skupinami se stejnými písmeny.
Kuzminski a kol. vyvodili, že 2000 µg/den perorálního kyanokobalaminu bylo stejně efektivní
jako 1000 µg vpravených nitrosvalově každý měsíc a mohlo být i lepší.
Delpre a Stark (1999, Izrael)[4] studovali pacienty s nedostatkem B12, aby zjistili, zda B12 může
být absorbováno vložením tablety pod jazyk, takzvané sublinguální (podjazykové) vložení. Teorie
za sublinguální absorpcí je taková, že sliznice pod jazykem je schopná absorbovat určité molekuly,
zvláště jsou-li kombinovány s něčím rozpustným v tucích jako je například cyklodextrin. Pět pacientů a pacientek mělo perniciózní anémii, 7 bylo vegetariánů a 2 měli Crohnovu nemoc (která
může zabraňovat absorpci B12 v kyčelníku). Pacienti a pacientky si vzali dvě 1000µg tablety B12
(ekvivalent 2000 µg/den) vyrobené firmou Solgar na 30 minut pod jazyk dokud se úplně nerozpustily. Léčení trvalo od 7 do 12 dnů. Průměrná úroveň séra B 12 vyskočila z 127,9 ± 42,6 na 515,7
± 235. Sérum všech pacientů a pacientek se normalizovalo. Nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky
a pacienti a pacientky tablety preferovali před injekcemi. Naneštěstí Delpre a Stark neměli kontrolní
skupinu, která by tablety B12 rozkousala, takže nevíme, zda podání tablet pod jazyk bylo efektivnější, než rozkousání a polknutí. Podle Kuzminskiho a kol. se rozkousání zdá být stejně efektivní, trvá-li 3 měsíce.
Vezměte prosím v potaz, že vysoké dávky zmíněné v této sekci jsou pro lidi s malabsorpcí B12
(nebo pro vegany a veganky, kteří na několik měsíců zanedbali příjem B12). Lidé bez malabsorpce
nebo akutního nedostatku B12 nepotřebují tak velké dávky; vizte Krok 2 pro doporučení.

Krok 2
Pokud jste měli pravidelný zdroj B12, přeskočte Krok 1. Jedno ze tří následujících doporučení
by mělo maximalizovat váš stav B12:
•
•

Fortifikované potraviny
◦ Dvakrát denně: 2,0-3,5 µg
Doplňky
◦ Denně: 25-100 µg
◦ Dvakrát týdně: 1000 µg

Fortifikované potraviny
Současná doporučená denní dávka v USA pro vitamín B12 je 2,4 µg.[5] Nicméně tato DDD byla
založena na tom, kolik B12 je potřeba k prevenci makrocytické anémie spíše než na tom, kolik je
třeba k zajištění ideálních úrovní homocysteinu a kyseliny methylmalonové. Výzkum z nedávné
doby indikuje potřebu pro více B12 než je současná doporučená denní dávka.
Studie od Bora a kol.[6] z roku 2010 provedená na zdravých lidech mezi 18-50 lety ukázala,
že příjem vitamínu B12 mezi 4-7 µg/den se pojí s nejnižšími úrovněmi kyseliny methylmalonové
a homocysteinu.[5] Prozkoumali také ostatní studie za posledních 10 let provedené povětšinou
na starší části populace a naznačují, že ideální příjem B12 je 6-10 µg/den. Jejich zkoumání zahrnovalo následující studie:
•

•

•

•

Vogiatzoglou A, Smith AD, Nurk E, et al. Dietary sources of vitamin B-12 and their association with plasma vitamin B-12 concentrations in the general population: the Hordaland Homocysteine Study. Am J Clin Nutr 2009; 89: 1078-87.
Bor MV, Lydeking-Olsen E, Moller J, Nexo E. A daily intake of approximately 6
micrograms vitamin B-12 appears to saturate all the vitamin B-12-related variables in
Danish postmenopausal women. Am J Clin Nutr 2006; 83: 52-8.
Kwan LL, Bermudez OI, Tucker KL. Low vitamin B-12 intake and status are more
prevalent in Hispanic older adults of Caribbean origin than in neighborhood-matched
non-Hispanic whites. J Nutr 2002; 132: 2059-64.
Tucker KL, Rich S, Rosenberg I, et al. Plasma vitamin B-12 concentrations relate to intake source in the Framingham Offspring study. Am J Clin Nutr 2000; 71: 514-22.

Vitamín B12 je snáze absorbován z fortifikovaných potravin (protože není vázán na bílkovinu),
takže vegani a veganky nemusí mít tak velký příjem B 12 jako ti, kteří jedí maso. Z tohoto důvodu
nebudu u veganů a veganek, kteří všechno B12 získávají z fortifikovaných potravin a doplňků, rozlišovat věk. (Autor zde pravděpodobně naráží na to, že starší lidé mají typicky slabší žaludeční kyselinu, proto by B12 vázané v bílkovině z bílkoviny hůře odštěpovali. – pozn. překl.)
Ve výše zmíněných studiích Bor a kol. (2006) a Vogiatzoglou a kol. (2009) korelovali příjem
B12 vůči kyselině methylmalonové (MMA) a homocysteinu. Zjistili, že příjmy 6, respektive 6-10,
µg/den byly spojeny s nejnižší úrovní MMA a homocysteinu. Protože byl výzkum proveden na starší populaci, jejíž schopnost absorbovat B 12 vázaný na bílkovinu je pravděpodobně nižší a protože
podle Institute of Medicine absorpce B12 nevázaného na bílkovinu neklesá podle věku
se držet nálezů studie Bor a kol. (2010) na lidech ve věku 18-50 let.

[5],

budu

Poznámka: Fortifikované potraviny tvořily 29 % příjmu B12 ve studii Bor a kol. (2010).
Podle Institute of Medicine druhá ze dvou dávek B12 požitá 4-6 hodin po první se absorbuje
stejně tak dobře jako ta první.[5]
Snadno se přímo spočítá, že vegani a veganky potřebují alespoň 2 dávky po 2 µg za den. Pokud
nemůžete najít a jíst fortifikované potraviny s 2 µg za den, měli byste jíst více dávek nebo brát doplňky.

Doplňky
Na rozdíl od studií výše, které měřily příjem B12 z potravin a porovnávali ho s úrovněmi MMA
a homocysteinu, existuje jen velice málo výzkumu, který by se zajímal o to, jakou úroveň doplňků
lidé potřebují.
Místo toho budeme muset z větší části extrapolovat ze známých absorpčních rychlostí, abychom
získali ideální nízkodávkovaný doplněk, který by byl spojen s nejnižšími úrovněmi MMA a homocysteinu.
Existuje jedna studie z Indie (2010), ve které byly subjektům, jimiž byli vegetariáni a vegetariánky s jistým nedostatkem B12 a vysokými úrovněmi homocysteinu, podány dávky o 2 µg nebo 10
µg B12 každý den po dobu jednoho roku.[7] Viz Tabulka 2.
Tabulka 2. Úrovně B12 v indické studii (2010)
2 µg B12/den 10 µg B12/den
Plasma homocysteinu (µmol/l)
Výchozí
19,7
18,5
Po 4 měsících
14,2
12,9
Po 12 měsících
12,9
11,6
Ačkoliv obě dávky homocystein snížily, 2 µg ani 10 µg B 12 nestačilo ke snížení na ideální
úroveň (tj. méně než 8 µmol/l).
Russell a kol. (2001, Boston, Massachusetts, USA)[8] měřil u zdravých lidí absorpční úrovně
B12 z mléka a chleba fortifikovaných 0,1 µg B12, kterým bylo přes 60 let a měli normální žaludeční
kyselinu (výsledky jsou v tabulce níže). Absorpční úrovně různých dávek kyanokobalaminu byly
měřeny také a objevují se v Tabulce 3.
Tabulka 3. Absorpční úrovně B12
µg absorbováno (průměr) c

Potravina/perorální dávka

% absorbováno

fortifikované mléko [8]
fortifikovaný chleba [8]

65 %a
55 %

skopové [8]

65 %

kuřecí [8]

60 %

pstruh [8]

39 %

vajíčka [8]

24-36 %

játra [5]

11 %

0,1 µg [9]

77 %

0,08

0,25 µg [9]
0,5 µg [9][10]

75 %
71-90 %
63 %
50-80 %
40-50 %
20-55 %
15-16 %

0,19
0,35-0,45 (0,4)
0,38
0,5-0,8 (0,6)
0,8-1 (0,9)
1-2,8 (1,7)
1,5-1,6

0,6 µg [9]
1 µg [5][9][10][11]
2 µg [9][10][11]
5 µg [5][9][10][11][12]
10 µg [9][11]

5%
1,25
25 µg [5]
50 µg [10][11]
3%
1,5 (1,5)
b
1000 µg [5][10]
10-15 (12,5)
1-1,5 %
a – Číslo vyjadřuje pouze onu fortifikovanou část B12 v mléce. b – Dokonce i bez vnitřního
faktoru. c – Průměr všech měření (tj. ne střední hodnota).
Data v tabulce jsou poněkud pomíchaná. Zdá se, že 5µg dávka kyanokobalaminového doplňku
saturuje (nasytí) absorpční mechanismus vnitřního faktoru. Proto absorpce B 12 padá k 1-1,5 % pro
každé další požité B12 nad 5 µg. Ale u výsledků v tabulce celkové množství absorbované z 5-50 µg
je úplně stejné.
Zvážíme-li všechny důkazy, myslím si, že bychom měli předpokládat, že absorbování od 2 do 3
µg za den je ideální. V závislosti na tom jak propočítáte absorpční úrovně, abyste dostali stejné absorpční úrovně z doplňků v jedné dávce, potřebovali byste 25-240 µg za den.[13]
Protože je to počítání v hrubých číslech a protože se zdá nepravděpodobné, že by někdo potřeboval 240 µg za den, upravím to na 25-100 µg. Z neoficiálních důkazů, které jsou mi známy, není
zde případ nikoho, kdo by bral tak velké dávky B12 a měl kdy problémy se symptomy nedostatku.
Někteří lidé rádi berou velké dávky doplňků, udělejme tedy propočet i pro ně. Lidé v Bor a kol.
(2010) absorbovali 14-24,5 µg B12 týdně. Pokud předpokládáme 12,5% absorpční úroveň u doplňků o velkém množství vitamínu B12, potřebovali byste 1120-1960 µg za týden. Za bezpečné doporučení považuji: 1000 µg dvakrát týdně.

Pod jazykem
Zdá se, že nebyl publikován žádný výzkum porovnávající absorpční úroveň při použití B 12 pod
jazykem s tím, když se rozkousají a okamžitě polknou. Je možné, že B12 je lépe absorbováno, když
se dává pod jazyk, ale dokud není v tomto směru publikován žádný výzkum, neměli bychom to
předpokládat. Doporučení daná v tomto článku jsou založená na absorpčních úrovních B12 jenž je
polknuto.
Ačkoliv je doporučováno tabletu B12 cucat nebo rozkousat, práškové B12 v kapsli by mělo být
absorbováno stejně dobře, pokud bude jednoduše spolknuto.

Lidé starší padesáti let
Food and Nutrition Board radí: „Protože 10-30 % postarších lidí může trpět malabsorpcí B 12
při jeho získávání z jídla, radíme starším 50 let, aby získali doporučenou denní dávku [B 12] především konzumací potravin fortifikovaných B 12 nebo vitamínovým doplňkem s B12.“ Může tomu
tak být kvůli snížené produkci trávicího enzymu nebo žaludeční kyseliny. [1] Snížené množství žaludeční kyseliny snižuje aktivitu enzymu, který působí na B12 vázané v bílkovinách, případně způsobuje nadměrné množení bakterií v žaludku a tenkém střevě. Navíc některé druhy bakterií používají
B12 samy pro sebe.[2]
Odhadem 2 % postarších dospělých netvoří dost vnitřního faktoru k předcházení perniciózní
anémie.[1] Aby si byli jisti, že netrpí těmito problémy, lidé nad 50 let by si měli co pět let nechat
svou hladinu B12 otestovat.
Protože postarší dospělí (ať už vegani či ne) možná neprodukují dost vnitřního faktoru nebo
žaludeční kyseliny, tablety k cucání a vitamínové doplňky vkládané pod jazyk můžou být pro ně tou
nejlepší cestou, jak získat B 12. Lidé nad 50 let by měli zvážit občasné braní doplňku o 500-1000 µg
B12 pod jazyk.

Lidé, kteří by neměli
brát kyanokobalamin
ovou formu B12

Chronické selhávání ledvin
Lidé s chronickým selháváním ledvin neodstraňují z těla kyanid tak dobře jako lidé se zdravými
ledvinami. Věří se, že to může vést k problémům s nervy, zvláště u kuřáků a kuřaček.[1] Z tohoto
důvodu je pro pacienty a pacientky s onemocněním ledvin lepší brát jinou než kyanokobalaminovou
formu B12. Koyama a kol.[1] navrhují, aby pacienti na hemodialýze dostávali nitrožilně 500 µg
methylkobalaminu po každé jednotlivé dialýze. Vegani a veganky s onemocněním ledvin, ať už
jsou na dialýze nebo ne, by měli brát nekyanokobalaminovou formu B12. Tito pacienti a pacientky
by si měli promluvit s odborníkem na zdraví ohledně toho, kolik B12 by měli brát. 1000 µg
methylkobalaminu nebo adenosylkobalaminu denně by mohlo být adekvátní.

Defekty metabolismu kyanidu
Kobalamin má silnou vazbu na kyanid. Ačkoliv je to chemikálie, která se v těle přirozeně tvoří,
kyanid je toxický a tělo ho přeměňuje na thiokyanát, aby ho mohlo vyloučit. Pokud je tato cesta narušena nebo přetížena skrz velký příjem kyanidu (jako je tomu u kuřáků nebo lidí žijících v Nigérii,
kteří jedí velké množství cassavy – maniok jedlý – brambora bohatá na kyanid), tělo může odstraňovat kyanid tím, že ho naváže na kobalamin a poté ho vyloučí jako kyanokobalamin. Leberova
zraková atrofie, tabákově-alkoholová amblyopie (tupozrakost) a další oční nemoci můžou být
někdy citlivé na vysoké dávky hydroxokobalaminu, který slouží jako detoxifikátor kyanidu. V těchto případech může být příliš mnoho kyanidu ve tkáni (protože zabraňuje přeměně kyanokobalaminu
na methylkobalamin nebo adenosylkobalamin) na to, aby kyanokobalaminové doplňky byly efektivní při udržování hladiny B12.[2] V takových případech by měla být podávána odlišná forma B 12
(určitě se ale poraďte se svým odborníkem na zdraví).[3]

Kuřáci a kyanokobalamin
V jedné studii bylo o kuřácích a kuřačkách zjištěno, že vylučují o 35 % více B12 než nekuřáci.
[1]

V další studii se sérum B12 u kuřáků a nekuřáků nelišilo a Institute of Medicine vyvodil závěr,

že: „Vliv kouření na přísun B12 se zdá být nepatrný.“[1]
Injekce hydroxokobalaminu snížily u kuřáků (kouřili 1,5-3 balíčky denně) hladinu kyanidu
v krvi o 59 %; kyanid byl vyloučen v moči jako kyanokobalamin.[2] To indikuje, že kyanokobalamin může být tělem lidí se zvýšenou hladinou kyanidu aktivně vylučován spíše než využíván. Proto
jsem znepokojen myšlenkou, že by vegani neprofitovali z doplňování kyanokobalaminu. Většina
kuřáků získává hydroxokobalamin a dalších nekyanokobalaminové formy B12 jedením zvířecích
produktů, což může vyvažovat jejich zvýšené vylučování kyanokobalaminu. Pokud vegani
a veganky neberou nekyanokobalaminový doplněk, nemají nekyanokobalaminový zdroj B12.
V kontrastu s řečeným znám dva veganské kuřáky/dvě veganské kuřačky jejichž zdrojem B 12
býval jenom kyanokobalamin a kteří/které si ani po deseti letech na dietě nevyvinuli/y zjevný nedostatek B12. A pravděpodobně je takových lidí více. Naneštěstí jsem nenašel žádnou studii kuřáků
přijímajících kyanokobalaminový doplněk, tím méně takovou studii provedenou na veganských
kuřácích a kuřačkách.
Z důvodů prvotní obezřetnosti navrhuji, aby veganští kuřáci a kuřačky doplňovali B12 z nekyanokobalaminového zdroje. Jeho množství budu muset určit poněkud svévolně, protože nemáme
dostatek informací o rychlostech absorpce a detoxikační aktivitě různých forem B12 u kuřáků
a kuřaček. Neviděl jsem důkaz účinnosti perorálního podání adenosylkobalaminu v boji s nedostatkem B12. Donaldson měl úspěch s perorálním methylkobalaminem. A proto bych veganským
kuřákům a kuřačkám předběžně doporučil dávat si denně pod jazyk 500 µg methylkobalaminu.
Většina tablet je po 1000 µg takže je budou muset rozpůlit, aby dostali 500 µg. Při tomto dávkování
by měsíční doplňování methylkobalaminem mělo stát okolo 4 amerických dolarů.
Mohlo by to být i tak, že doporučení ohledně B12 se nemusí u veganských kuřáků a kuřaček lišit
od doporučení pro nekuřáky a nekuřačky. V tuto chvíli nemám pocit, že je dostatek důkazů ať pro
jedno či druhé tvrzení.
Neexistuje důkaz, že by kyanokobalamin byl pro veganské kuřáky a kuřačky nebezpečný; zahrnutí skromného zdroje kyanokobalaminu (např. 3-5 µg denně) jakožto doplňku k methylkobalaminu může sloužit jako pojistka.

Alternativy
ke kyanokobalaminu:
methylkobalamin
a dibencozine

Uvedení do problému
Obvyklé nekyanokobalaminové formy vitamínu B 12 v doplňcích jsou methylkobalamin
a adenosylkobalamin (také známý jako 5′-deoxyadenosylkobalamin, dibencozide, koenzym B 12, cobamamide a cobinamide). Je poněkud zavádějící nazývat adenosylkobalamin „koenzym B12“, protože methylkobalamin je také koenzymovou formou B 12. Hydroxokobalamin je forma obvykle používaná v injekcích B12.
Někteří výzkumníci pochybují, zda tyto nekyanokobalaminové doplňky jsou stabilní ve své perorální formě. Z tohoto důvodu se obvykle používají mnohem vyšší dávky a doufá se, že alespoň
nějaká část se absorbuje nedotčená. Jedna studie přichází s myšlenkou, že je-li jednou absorbován,
může být methylkobalamin v těle uchován lépe než kyanokobalamin.[1]
Dostali jsme následující neoficiální zprávu (2011):
Brával jsem 500 µg methylkobalaminu po mnoho let aniž bych věděl,
že dávky B12, která bývají zmiňované (denně 25100 µg), jsou jenom pro
kyanokobalamin. Takže zhruba před týdnem jsem začal brát 10002000 µg
methylkobalaminu místo pouhých 500 µg a poznal jsem ten rozdíl!

Použití methylkobalaminu na malém vzorku veganů
a veganek
Donaldson (2000, USA)[2] prozkoumal 3 vegany/veganky se zvýšenou úrovní uMMA, kteří
byli léčeni pomocí poloviny až jedné tablety methylkobalaminu pod jazyk (dvakrát denně po tři
týdny). Korespondence s autorem (21. března 2002) potvrdila, že každá z těchto tablet obsahovala
1000 µg methylkobalaminu.
Urinární MMA se u dvou subjektů normalizovala, zatímco u zbývajícího zůstala lehce zvýšená
na úrovni 4,1 µg/mg kreatininu (obvykle bývá nižší než 4,0 µg/mg kreatininu). Tedy, při dávkách
1000-2000 µg denně, se methylkobalamin zdá být absorbován na dostatečně vysoké úrovni, aby vylepšil stav B12 u některých veganů a veganek. V neposlední řadě to indikuje, že methylkobalamin
byl schopen vylepšit MMA v cestě, která potřebuje adenosylkobalamin (jinými slovy, methylkobalamin byl u těchto lidí zjevně přeměněn na adenosylkobalamin).

Terapeutické využití koenzymových forem B12
Koenzymové formy B12 se zdají být efektivnější v léčení jistých stavů než kyanokobalamin (ačkoliv jsou často vpraveny injekcí spíše než brány perorálně). Kelly (1997)[3] prozkoumal výzkum
o doplňování koenzymovými formami B12 (methylkobalamin a adenosylkobalamin). Výsledky studií provedených na lidech jsou vypsány zde:
Tabulka 1. Stavy zlepšené po podání koenzymových forem B12
Terapeutická
dávka doporučená
Kellym [3]

Methylkobalamin

1500-6000 µg/den

Adenosylkobalamin také známý jako
5′-deoxyadenosylkobalamin,
dibencozide, koenzym B12,
cobamamide a cobinamide

1000-6000 µg/den

Stavy zlepšené po léčení [3], A
• diabetická neuropatie
• neplodnost
• hyperhomocysteinémie při
cukrovce
• poruchy spánkuB
• Bellova obrna (druh
jednostranné obrny lícního
nervu – pozn. překl.)
• sekundární neurologické
problémy při anorexii
• žloutenka typu A
• virová žloutenkaB

A – V mnoha případech léčení nebylo porovnáno s léčením kyanokobalaminem.
B – Efektivnější než kyanokobalamin.

Hydroxokobalamin
Hydroxokobalamin je forma vitamínu B 12 a obvykle se nachází v jídle. K dispozici není mnoho
perorálních forem, které by si lidé mohli vzít; obvykle se podává v injekcích. Jedna studie navrhuje,
že po injekcích se hydroxokobalamin udržuje v těle lépe než kyanokobalamin.[4]

Veganské zdroje methylkobalaminu
•
•

Enzymatic Therapy
Wonder Laboratories Poznámka: jejich konstatování: „Játra nepřeměňují kyanokobalaminovou formu vitamínu B12 na přiměřené množství methylkobalaminu“[5] implikuje,
že všichni vegani a veganky potřebují zdroj methylkobalaminu. Ve skutečnosti většina
veganů a veganek může výhradně spoléhat na kyanokobalamin. Jejich štítek s výživovými informacemi, který dokládá, že výrobek je veganský, přikládám níže.

SAMe
Obrázek ze stránky „Schéma cyklu methionin-homocystein-kyselina listová-B12“ ukazuje, že S-adenosylmethionin (SAM nebo také SAMe) je v homocysteinově-methioninové cestě. SAM se používal při léčení onemocnění jater, neurologických poruch, revmatické artritidy [1] a fibromyalgie.
[2][3] Houston a kol.[4] poznamenali, že SAM se vyčerpává při nedostatku B12. Loehrer a kol.[1] zaznamenali, že hodnoty SAM jsou významně nízké u pacientů s ischemickou chorobou srdeční.
Kelly [5] naznačuje, že SAM je přítomen při přeměně kyanokobalaminu na methylkobalamin.
Loehrer a kol.[1] ukázali, že 400 mg SAM (ve formě S-adenosylkobalaminu bis (sulfát)-p-toluensulfonátu) podávaného perorálně po celonočním půstu (s tím, že půst trval dalších šest hodin
po podání) způsobilo, že se hladina séra SAM značně zvýšila, což indikuje, že SAM se absorbuje,
je-li podán ústy. Toto podávání bylo dobře snášeno všemi čtrnácti dobrovolníky.
Nebyl proveden dostatek výzkumů, aby se rozhodlo, zda vegani a veganky, kteří vyčerpali své
zásoby B12 můžou těžit z doplňování SAM jakožto doplňku k vitamínu B12. Díváme-li se na biologickou cestu, mohlo by se zdát, že pokud jsou hladiny homocysteinu vysoké (což by se u nedostatku B12 dalo čekat) a zásoby kyseliny listové přiměřené, doplňování B 12 by bylo dostatečné
ke vzniku zásob SAM. Na druhou stranu pokud doplňování B12 symptomy neřeší, člověk by mohl
zvážit se zeptat svého praktického lékaře na doplňování SAM.

Jak si uhnat
nedostatek B12
Pokud není uvedeno jinak, informace jsou založeny na studii od V. Herberta.[1]
•
•

Nedostatečný dietární příjem.
Nedostatečná absorpce
◦ Perniciózní anémie: Problémy s vnitřním faktorem.
▪ Úbytek vnitřního faktoru: Geneticky podmíněné a závislé na věku (někdy už
od 45 let). Nejčastější případ nedostatku B12 mimo skupiny postarších lidí
a vegetariánů.
▪ Autoimunitní reakce na vnitřní faktor: Cirkulující protilátky proti vnitřnímu faktoru indikují možnou perniciózní anémii. Při chronickém nedostatku B 12 je poškozena imunitní činnost; protilátky můžou mizet jak nedostatek B12 postupuje.
◦ Malabsorpce kobalaminu z jídla – Úbytek žaludeční kyseliny nebo enzymů k trávení
bílkovin (enzymy štěpí vazby mezi B12 a bílkovinou v jídle). To může být způso-

•

bené operací žaludku, atrofií [2] nebo zánětem žaludku, léčivy potlačujícími vylučování kyseliny nebo infekcí žaludku způsobenou H. pylori nebo anaerobní bakterií
(což může být způsobeno nízkou hladinou žaludeční kyseliny).[3]
◦ Onemocnění slinivky snižuje množství dostupného vápníku v kyčelníku (ileum) –
vápník je nutný k absorpci B12. Což se dá zlepšit příjmem vápníku nebo hydrogenuhličitanu (bikarbonátu).
◦ Nezdravý kyčelník.
◦ Léky snižující absorpci jako například cimetidin, metformin (váže volný vápník
ve střevech), chlorid draselný a cholestyramin.[4]
◦ Infekce tasemnicemi [5], škulovcem širokým (Diphyllobothrium latum)[6] nebo
lamblií střevní (Giardia lamblia).[4]
Defekty v enzymech B12, transportních bílkovinách nebo skladovacích bílkovinách.
◦ Defekty v enzymech B12, které ústí ve vysokou hladinu MMA jsou řídké. Jeden výzkumník zaznamenal, že se objevují u jednoho z 28000 lidí.[7] Ciani a kol.[7] poskytují informativní diagram ukazující, které enzymy se účastní různých vad metabolické cesty vitamínu B12.

•

Zvýšené nároky během těhotenství nebo hypertyreózy (onemocnění štítné žlázy – pozn.
překl.).

•
•

Zvýšený výdej způsobený alkoholismem.
Anestezie oxidem dusným u lidí s nízkou hladinou séra B12 (oxid dusný může zastoupit
atom kobaltu v B12).[5]

•
•

Hypertyreóza (například autoimunitního původu).[8]
AIDS může způsobit nedostatek B12 jak bylo ukázáno prostřednictvím makrocytické
anémie a neurologických problémů bez zvýšené hladiny homocysteinu.

Zvýšené sérum B12
a zvýšené riziko
onemocnění
Shrnutí: Dvě studie ukázaly na zvýšené riziko ischemické choroby srdeční (anglicky: coronary
heart disease) nebo úmrtí ve vztahu ke zvýšené hladině séra B12. Pancharuniti a kol.[1] zjistili
zvýšené riziko ischemické choroby srdeční, která však stěží dosáhla statistické významnosti. Zeitlin
a kol.[2] zjistili (v přepočtu) sedmi procentní riziko úmrtí na každé navýšení séra B12 o 100 pg/ml.
Obě tato zjištění byla pravděpodobně kvůli tomu, že B12 bylo indikátorem pro jídla spojovaná se srdečními chorobami a tedy ne, že by B12 sám o sobě škodil. Jak už bylo řečeno v předchozích článcích; většina studií ukázala, že hladina B12 na horním hranici normality je zdravá.
Pancharuniti a kol. (1996) provedli retrospektivní studii, kde se hladina séra B12 významně nelišila mezi těmi s ischemickou chorobou srdeční a přiřazenými kontrolními subjekty.[3] Avšak
po kontrole na hladinu homocysteinu a dalších rizikových aterosklerotických faktorů, zde byla stěží
významná spojitost mezi sérem B12 a zvýšeným rizikem ischemické choroby srdeční (rr = 1,5; CI:
1,0, 1,8). Autoři si mysleli, že by to mohlo být kvůli tomu, že B12 se nachází v potravinách, které
zvyšují riziko onemocnění srdce, jako například červené maso.
Zeitlin a kol. (1997) sledovali 488 lidí ve věku mezi 75-85 lety po průměrnou dobu šesti let.
Průměrná hladina B12 byla 515 pg/ml. Při měření počtu úkazů úmrtí, mrtvice, infarktu myokardu,
ischemické choroby srdeční a kardiovaskulárních onemocnění, zde nebyl významný rozdíl v séru
B12 mezi těmi, kteří měli (569 ± 479 pg/ml) či neměli (491 ± 267 pg/ml) úkaz. Avšak jakékoliv
navýšení séra B12 o 1 pg/ml bylo spojeno s 0,07% zvýšením rizika úmrtí (P = 0,041). To znamená,
že někdo se sérem B12 vyšším o 100 pg/ml měl o 7 % vyšší riziko úmrtí. Zeitlin a kol. naznačují,
že vyšší riziko úmrtí se zde může objevovat proto, že B12 je spíše indikátorem příjmu živočišných
produktů, než že by riziko vycházelo z B12 samotného. Také ale spekulují, že velké zásoby B12
mohou poškodit játra a přispět tak k úmrtí. Toto je pouhá domněnka, protože nejsou žádné zprávy
o otravě jater kvůli vysokým zásobám B12.

Okolnosti zvyšující hladinu B12
Některé nemoce můžou způsobit, že se hladina séra B12 zvýší nad úroveň, která je normální
u většiny lidí. Například onemocnění ledvin a jater, rakovina a vředy [1], cukrovka, obezita [2] a defekty kyanidového metabolismu.[3] Nedostatek B12 může být skryt alkoholismem, protože při něm
je z poničených jater vypouštěn nadbytek B12 do krve.[4]

Laboratorní hodnoty
vztahující se k B12
Sérum B12 se měří jak v µmol/l tak pg/ml. Všechny hodnoty séra B 12 v tomto článku jsou
v pg/ml (použil jsem konverzní poměr: 1 pg/ml = 1,35 µmol/l [1]).
Průměrný denní příjem B12 u dospělých v USA [2]
Muži
Ženy

5 µg
3,5 µg
Obvyklé sérum B12

Novorozenci (rozsah)[3]

160-1300 pg/ml

Dospělí (rozsah) A
Průměr

200-900 pg/ml
450 pg/ml
180-300 pg/ml

Mateřské mlékoB,[4]
Obvyklý střední objem erytrocytu – rozsah [5]
Kyselina methylmalonová (MMA)
Obvyklé sérum MMA (sMMA)
Hraniční hodnota séra MMA při určování nedostatku B12
Obvyklá urinární MMA (uMMA)

80-96 fl
0,07-0,27 µmol/l [6][7]
0,376 µmol/l [7]
0,58-3,56 µmol/mmol Cr [8]

Obvyklé sérum homocysteinu (HCY)
2,2-13,2 µmol/l [9]
Rozsahy kojenců a dětí s neurologickými problémy kvůli geneticky vrozeným vadám
metabolismu B12 (před léčením)[10]
Sérum MMA
65-246 µmol/l
Urinární MMA
820-11,292 µmol/mmol Cr
Sérum HCY
Stopové množství – 89 µmol/l
A – sB12 se za normálních podmínek z týdne na týden nemění o více než 7 % (tj. při důsledném
přijímání B12 a bez existence onemocnění).[11]
B – Čísla se velice liší v závislosti na metodě měření a rozdílech v matčiných zásobách a příjmu.

Rostlinné zdroje
kyseliny listové
Tabulka 1. Rostlinné zdroje kyseliny listové [1]
Potravina
Způsob přípravy Porce µg
čočka
vařená
1/2 šálku 179
černé fazole
vařené
1/2 šálku 128
římský květák
natrhaný
1,5 šálku 114
pomerančová šťáva
1 šálek 109
špenát
vařený
1/2 šálku 103
vařené fazole
konzervované 1/2 šálku 106
cizrna beraní
vařená
1/2 šálku 80
námořnické fazole
vařené
1/2 šálku 82
brokolice
vařená
1 šálek 78
slunečnicová semínka
1/4 šálku 76
strakaté fazole
vařené
1/2 šálku 72
fazole (red) kidney
vařené
1/2 šálku 63
Doporučená denní dávka pro kyselinu listovou je 400 µg pro osoby starší 13 let.

Schéma cyklu
methioninhomo
cysteinkyselina
listováB12
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