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 1.ÖZET 

SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMĠNDEKĠ BEBEKLERĠN ANNELERĠNE VERĠLEN D 

VĠTAMĠNĠNĠN ÇOCUKLARDAKĠ D VĠTAMĠNĠ DÜZEYĠNE ETKĠSĠ 

AMAÇ: Anne sütü ile beslenen bebeklerin annelerine doğumdan sonra altı ay boyunca 

verilen 400 U/gün D vitamini desteğinin çocuklardaki D vitamini düzeyine etkisinin 

incelenmesi amaçlandı. 

YÖNTEM: Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sosyal Pediatri 

Polikliniği‟ne Mayıs 2010 ile Ekim 2010 tarihleri arasında ilk kez baĢvuran sağlıklı term 

AGA yenidoğanlar ve kronik hastalığı olmayan anneleri araĢtırmaya alındı. AraĢtırmaya 

alınan anne ve çocuklar baĢvuru sırasına göre çalıĢma (n:46) ve kontrol grubu (n:44) olmak 

üzere ayrıldı. Anne ve çocuklar her iki grupta da benzer özelliklere sahipti. AraĢtırmadaki tüm 

çocuklara rutin olarak aldıkları 400 U/gün D vitamini desteğine devam edilmesi önerilirken 

çalıĢma grubundaki annelere 400 U/gün D vitamini desteği yapıldı, kontrol grubundaki 

annelerin ise D vitamini almamaları istendi. BaĢlangıçta annelerin tamamından; 6. ayda hem 

annelerden hem de çocuklardan D vitamini düzeyi için kan örnekleri alındı. ÇalıĢma Mart 

2011 tarihinde sonlandırıldı. D vitamini düzeyleri HPLC yöntemi ile çalıĢıldı. D vitamini 

sonuçları ile vakaların genel özelliklerinin istatistiksel analizleri NCSS 2007 paket programı 

ile yapıldı.                                                    

BULGULAR: AraĢtırmanın baĢlangıcında, annelerin tamamı (n:90) hamilelikte multivitamin 

desteği aldıklarını belirtmelerine rağmen, annelerin D vitamini düzeyi ortalaması 13.5 ±8.6 

ng/ml bulundu. Annelerin sadece %22.2‟sinde D vitamini düzeyi 20 ng/ml‟nin üzerinde 

saptandı. AraĢtırmaya katılan annelerin D vitamini düzeyine etkili faktörler 

değerlendirildiğinde annenin baĢının kapalı olmasının D vitamini eksikliğini istatistiksel 

olarak anlamlı biçimde arttırdığı belirlendi (p=0.041). AraĢtırmanın sonunda D vitamini 

desteği alan annelerin D vitamini düzeyleri daha yüksek bulundu ancak aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildi. Diğer yandan D vitamini düzeyindeki artıĢ destek yapılan 

grupta belirgin olarak fazlaydı. Altıncı ay sonunda D vitamini desteği yapılan ve yapılmayan 

annelerin çocuklarının D vitamini düzeyleri ise benzer bulundu. ÇalıĢma grubundaki 

çocukların D vitamini düzeyi ortalaması 35.6±16.3 ng/ml, kontrol grubundakilerin 34.6±21.4 

ng/ml saptandı. ÇalıĢma grubundaki çocukların %13‟ünde, kontrol grubunun %20.5‟inde D 

vitamini düzeyi 12 ng/ml altında idi. Her iki gruptaki çocukların D vitamini düzeyleri 
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arasında fark bulunmadı. Annelere 400 U/gün D vitamini desteği çocukların D vitamini 

düzeyinde fark yaratmadı.  

YORUM: Ülkemizde annelerde ve çocuklarında D vitamini eksikliği önemli bir sorundur. 

Sonuçlarımıza göre doğumdan sonra ilk altı ayda annelere verilen 400 U/gün D vitamini 

desteği çocukların D vitamini düzeyinde önemli bir değiĢiklik yaratmamıĢtır. Bu konuda daha 

farklı dozlarda geniĢ kapsamlı çalıĢmaların yapılmasına gereksinim vardır. 

Anahtar sözcükler: Süt çocukluğu, D vitamini eksikliği, D vitamini desteği, anne sütü, 

laktasyon.  
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1. SUMMARY 

EFFECT OF MATERNAL VITAMIN D SUPPLEMENTATION ON VITAMIN D 

LEVELS OF BREASTFED INFANT 

OBJECTĠVE: The purpose of this study was to examine the effect of maternal vitamin D 

(400 U/day) supplementation to the breastfed infants at 6 months of age.                                                      

METHODS: The healthy term AGA newborns and their mothers constituted the study 

population. The parents and newborns were divided into two groups in order of application to 

the clinic, as study (n=46) and control (n=44). The mothers and the children in both groups 

had the same properties. All infants were recommended to continue routine vitamin D (400 

U/day) supplementation. Mothers in the study group received 400 U vitamin D per day. The 

mothers in the control group were asked not to take any vitamin D supplementation. At the 

beginning of the study blood samples were taken from all mothers. All infants were regularly 

followed-up until 6 months of age. At the end of the study blood samples were drawn from 

infant and their mothers. All blood samples were used to evaluate the vitamin D levels. 

Vitamin D levels were measured by HPLC method. NCSS 2007 software package, was used 

for the statistical analysis.     

RESULTS: The mean vitamin D level of all mothers was 13.5±8.6 ng/ml at the beginning. 

Of all mothers 22.2% had vitamin D levels above 20 ng/ml. Mothers who regularly covered 

their heads had significantly low vitamin D levels. At the end of the study the vitamin D 

levels of infants whose mothers received vitamin D supplementation were similiar to those of 

the control group. Thirteen percent of children in study group and 20.5% of the control group 

had vitamin D levels below 12 ng/ml.  

CONCLUSIONS: According to our findings the maternal vitamin D supplementation (400 

U/day) in the first six months after delivery had no influence on the vitamin D levels of 

infants. Further studies are required on this subject. 

KEY WORDS: Infant, Vitamin D deficiency, maternal Vitamin D supplementation, 

breastfeeding 

 

 



4 

 

 

2.GĠRĠġ 

D vitamini kemik-mineral metabolizmasında önemli rol alan hormon özellikli yağda 

eriyen bir vitamindir. Vücutta birçok dokuda D vitamini reseptörünün (DVR) saptanması bu 

vitaminin fonksiyonları hakkında yeni görüĢler ortaya koymuĢtur. Bu etkilerini D vitamininin 

aktif formu olan 1,25 (OH)2D3‟ün DVR‟e bağlanması ve sonrasında biyolojik etkilere aracılık 

eden genlerin üretimini düzenleyerek gösterir. Günümüzde D vitamini eksikliği kanser, kalp 

hastalıkları, hipertansiyon, diabet, immün yetersizlik, kronik yorgunluk, obezite ve otoimmün 

hastalıkların nedenleri arasında gösterilmesinden dolayı güncel bir tartıĢma konusudur. D 

vitamini doğal olarak çok az yiyecekte bulunur ve bunların hiçbirisi günlük D vitamini 

ihtiyacını karĢılayamaz (43). 

D vitamini eksikliği ve raĢitizm geliĢmekte olan ülkelerde, ABD ve Avrupa ülkelerinde 

güncelliğini koruyan bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Bu nedenle baĢta D vitamini 

yetersizliğinin önlenmesi ve D vitamini destek yöntemleri olmak üzere, D vitamini 

yetersizliğinin nedenleri, annelerdeki D vitamini yetersizliğinin önemi, raĢitizm patogenezi ve 

adolesanlarda D vitamini yetersizliği gibi birçok konu tekrar tekrar gözden geçirilmektedir 

(47). 

Ülkemizde D vitamini eksikliği ve nutrisyonel raĢitizmin, bebek ve çocukları etkileyen 

önemli bir sağlık sorunu olduğu ve hastalığın sıklığının % 1.67-19 arasında değiĢtiği rapor 

edilmektedir (109). Anne sütü ile beslenen bebeklerde D vitamini kaynakları plasental geçiĢ, 

anne sütü ve güneĢ ıĢığı yoluyla derideki sentezdir (48). ÇalıĢmalar anne sütündeki D vitamini 

düzeyinin annenin D vitamini durumu ile iliĢkili olduğunu göstermektedir (63). Annedeki D 

vitamini düzeyleri ile anne sütünün D vitamini konsantrasyonu arasında yakın iliĢki olduğu 

göz önüne alındığında, erken bebeklik dönemindeki D vitamini eksikliği açısından en önemli 

risk faktörünü annedeki D vitamini yetersizliği oluĢturmaktadır. Son yıllarda gebelerde ve 

doğurganlık yaĢındaki kadınlarda % 80‟lere varan oranlarda D vitamini eksikliği 

bildirilmektedir. Doğurganlık yaĢındaki kadınların yetersiz D vitamini alımı ya da yetersiz 

güneĢe maruz kalmaları sonucu ortaya çıkan annelerdeki D vitamini eksikliği, ülkemizde 

erken bebeklik dönemindeki D vitamini eksikliği sıklığının artmasına yol açan önemli bir 

sorundur. (43). Tüm çocuklara D vitamini desteği yapılsa bile annelerinde D vitamini 

eksikliği olan ve sadece anne sütü ile beslenen çocukların D vitamini eksikliği riski taĢıdığı 

belirtilmektedir (47). 
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D vitamini yetersizliğini önlemenin en fizyolojik yolu anne ve bebeklerin yeterli süre 

güneĢ görmesidir. Bu amaçla çocukların ve annelerinin, vücutlarının en az %6‟lık bir 

kısmının günde 15 dakikadan az olmamak üzere saat 10 ile 15 arasında güneĢ ıĢığına 

doğrudan göstermeleri önerilmektedir (47,104). Bununla beraber, son yıllarda güneĢli 

ülkelerde bile D vitamini desteğine rağmen raĢitizm vakalarının görülmeye devam etmesi, bu 

alandaki koruyucu çalıĢmaların hızlanmasına yol açmıĢtır. Günümüzde süt çocuklarına 

önerilen D vitamini desteğinin arttırılması eğilimi ortaya çıkmıĢtır (106,116). 

Bu araĢtırmada doğumdan sonra altı ay boyunca annelere yapılan D vitamini desteğinin 

yalnız anne sütü ile beslenen altı aylık bebeklerinin D vitamini düzeylerine etkisini incelemek 

amaçlanmıĢtır. Bu etkiyi araĢtırırken annelerin ve bebeklerinin D vitamini düzeyini etkileyen 

faktörler de değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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3. GENEL BĠLGĠLER 

3.1 D VĠTAMĠNĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 

 D vitamini dört halkadan oluĢan bir sterol türevi olup, kemik-mineral 

metabolizmasında önemli rol alan hormon özellikli yağda eriyen bir vitamindir. Vücutta 

birçok dokuda D vitamini reseptörünün (DVR) saptanması bu vitaminin fonksiyonları 

hakkında yeni görüĢler ortaya koymuĢtur (36). D vitamini reseptörü (DVR) steroid reseptör 

ailesinin bir üyesidir (117).  

D vitamini aile üyeleri siklopentanoperhydrofenanthrene halkasından sentezlenir ve 

steroidlere benzer yapıdadır (117). Ancak dört halka yapıları olmadığından dolayı gerçek 

anlamda steroid değildir. Otuzdan fazla D vitamini metaboliti bildirmekle birlikte çoğunluğu 

inaktif bileĢiklerdir (71). 

D Vitamini, mayada ve mantarlarda ergosterolden (provitamin D
2
) ultraviole B (UVB)  

ıĢık etkisiyle türemiĢ ergokalsiferol ( D
2 

Vitamini ) ile hayvanlarda deri altındaki yağ dokuda 

7-dehidrokolesterolden (provitamin D
3
) UVB ıĢık etkisiyle türemiĢ kolekalsiferolün (D

3 

Vitamini ) ortak adıdır. D
2 

Vitamini ve D
3 

Vitamininin her ikisi de büyük ölçüde aynı yolla 

metabolize olup, eĢit biyolojik güce sahiptirler. Ġnsan vücudunda sadece D
3 

vitamini 

sentezlenir (11,36). 

 

3.2 D VĠTAMĠNĠ KAYNAĞI VE SENTEZĠ  

D Vitamininin deride sentezlenen kolekalsiferol (D
3 

vitamini) ve besinlerle alınan 

ergokalsiferol (D
2
vitamini) olmak üzere iki kaynağı vardır. Diyetle alınan D

2 
ve D

3 
vitamini, 

ince bağırsakta misellere katılır ve proksimal ince bağırsaktan emilir. Emilen D
2 

vitamini
 
ve 

D
3 

vitamini, kandaki D vitamini bağlayıcı protein (D-binding protein : DBP) ile karaciğere 

taĢınır (69). Somon balığı, uskumru, ton balığı, sardalya gibi yağlı balık türleri; yumurta sarısı, 

süt, brokoli, yeĢil soğan, maydanoz, su teresi D vitamini yönünden zengindir. Ancak hiçbir 

besin maddesi günlük D vitaminini karĢılayacak kadar D vitamini içermez (26, 36, 47). Anne 

sütü yaklaĢık olarak 10-60 U/L D vitamini içerir (26, 50, 116 ). Çocuklarda günlük D 

vitamini gereksinimini 400 U olarak belirlenmiĢtir (26, 101, 99, 116). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Dusso%20AS%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Dusso%20AS%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


7 

 

 

Normal koĢullarda insan vücudunda bulunan D vitaminin %90-95‟i güneĢ ıĢınlarının 

etkisi ile sentez edilir. Bu nedenle D vitamini sentezinde temel kaynak güneĢ ıĢığıdır. Bu 

sentez, ülkenin bulunduğu enlem, mevsimler, güneĢ ıĢınlarının yeryüzüne geldiği açı (Zenith 

açısı), güneĢlenme saati ve süresi, deri pigmentasyonu, hava kirliliği düzeyi, deriye sürülen 

koruyucu kremler, giyinme tipi gibi faktörlere bağlıdır. Faktör düzeyi 15 veya üzerindeki 

koruyucu kremlerin kullanılması %99 oranında güneĢ ıĢınlarının deriye ulaĢmasını 

engellemektedir (89, 117).  

Karaciğerde kolesterolden sentez edilen 7-dehidrokolesterol (provitamin D3) kan 

yoluyla derinin malpighi tabakasına gelir. GüneĢ ıĢınlarında bulunan ultraviyole B (290-310 

nm dalga boyunda) etkisi ile kolekalsiferole (D
3 

vitamini) dönüĢtürülür (26, 47, 71). 7- 

dehidrokolesterol ultraviyole B ıĢınları etkisi ile deride önce previtamin D‟ye daha sonra 

vücut ısısı ile hızla D vitaminine dönüĢür. Aynı zamanda bu dalga boyundaki güneĢ ıĢınları D 

vitaminini parçalayarak inaktif ürünlere (lumisterol, takisterol) dönüĢtürür. Bu mekanizma, 

güneĢlenmenin neden D vitamini toksisitesine yol açmadığını açıklar (15, 52). GüneĢlenmeye 

bağlı deriden optimal D vitamini sentezi yapılabilmesi için güneĢ ıĢınlarının atmosfere ulaĢma 

açısı önemli olduğu kadar, güneĢlenme süresi ve güneĢe maruz kalan deri yüzeyinin boyutları 

da önemlidir. Deriden D vitamini sentezi için sınır değer olarak cm
2
 baĢına 18-20 mJ 

ultraviyole B (UVB) ıĢını gerekmektedir (25). Specker ve arkadaĢlarına (105) göre, bebekte 

11 ng/ml üzerinde D vitamini düzeyi sağlanması için bebeklerin ne kadar süre güneĢ 

görmeleri gerektiği annelerinin D vitamini düzeyine göre değiĢmektedir. DüĢük serum D 

vitamini düzeyine sahip (25 (OH) D< 35 ng/ml) annelerin bebeklerinin üzerlerinde yalnızca 

bez varken haftada 10-30 dakika; baĢ açık, gövdeleri giyinik iken haftada 30 dakika-2 saat 

arasında güneĢ ıĢığı almaları gerektiği öne sürülmektedir. Annelerin D vitamini düzeyleri 

normalse, bebeklerin bez varken haftada 10 dakikadan az, giyinik olarak 30 dakika kadar 

güneĢ görmeleri yeterli olabilmektedir (104, 105). Vücudun %6‟sı deride hafif kızarıklık 

bırakan dozda (minimal erythermal dose-MED)  ultraviyole enerjisi ile haftada 2-3 kez beĢ 

dakika karĢılaĢtığında yaklaĢık 1.000 U D vitamini sentez edilmektedir (25, 47). D vitamini 

sentezi için en uygun zaman dilimi saat 11 ile 15 arasıdır (25, 60, 116 ). Kistik fibroz ve kısa 

barsak sendromlu hastalara bir çalıĢmada 8 hafta boyunca haftada 2 gün 5-10 dakika 

(ortalama 6 dakika) UVB ıĢını verilmiĢ. AraĢtırma sonunda D vitamini düzeyleri 21±3 

ng/ml‟den 27±4 ng/ml‟ye yükseldiği saptanmıĢtır (95). Deriden D3 vitamini sentezini 

etkileyen faktörlerden bir diğeri ise melanin pigmentidir. Melanin, doğal bir filtre olup  
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özellikle vitamin D3 sentezlettiren 290-310 nmol dalga boyundaki UV ıĢınlarını absorbe eder. 

Deri pigmenti melanin, provitamin D3 „le güneĢ ıĢığı için yarıĢmaya girer. Bu nedenle koyu 

renk derililerin aynı miktarda D vitamini sentezi için daha uzun süre güneĢe maruz kalmaları 

gerekmektedir (47, 117). Pencere camından dalga boyaları 320 nm‟den düĢük olan güneĢ 

ıĢınları geçemediğinden, cam arkasından güneĢlenmenin D vitamini sentezi açısından yararı 

yoktur (26, 71, 116). 

 

3.3 D VĠTAMĠNĠNĠN ETKĠ MEKANĠZMASI 

D vitamininin reseptör düzeyindeki etkisi aktif D vitamini (1,25(OH)2D) sayesinde 

gerçekleĢir. Bu etki diğer steroid hormonlarda olduğu gibi ya doğrudan olarak (saatler veya 

günler içinde) gerçekleĢen nükleer DVR üzerinden gen transkripsiyonunu düzenleyerek 

(genomik etki) ya da daha kısa sürede (dakikalar) gerçekleĢen hücre membranı üzerindeki 

DVR üzerinden gerçekleĢmektedir (genomik olmayan etki). Bu genomik olmayan etki 

genellikle geçici olan iyonların kalsiyum-klorür transmembran geçiĢini değiĢtirerek veya 

hücre içi sinyal yolak aktivitelerini (cAMP, PKA, PLC, PI-3 kinaz ve MAP kinaz) 

etkinleĢtirerek gerçekleĢtirmektedir. D vitamininine ait yapılan gen ekspresyon çalıĢmalarının 

hemen hepsi, aktif D vitamininin doğrudan veya dolaylı olarak toplam genomun %0,8-5‟ini 

düzenlediğini vurgulamaktadır. Bu durum aktif D vitamininin hücresel büyümenin 

düzenlenmesi, DNA onarımı, farklılaĢması, apopitozis, membran transportu, hücresel 

metabolizma, adhezyon ve oksidatif stres gibi birçok olayda görev almasını açıklamaktadır 

(55). Ayrıca 1,25 (OH)2D‟nin iskelet kası, immün sistem ve sinir büyüme faktörü (NGF-nerve 

growth factor) gibi proteinlerin aktifleĢmesini ve hücre farklılaĢmasında düzenleyici role 

sahip olduğu, merkezi sinir sisteminde nörotransmitter gibi hareket ettiği (47, 79) ve D 

vitamini yetersizliğinin diyabet, koroner kalp hastalığı ve tüberküloz için hazırlayıcı risk 

faktörü olduğu ileri sürülmektedir (47, 65). 

DVR genindeki genetik değiĢiklikler protein sekansındaki değiĢikliklere neden olur ve 

böylece kalsiyum metabolizması yanında hücre çoğalması ve immun fonksiyonların da 

etkilendiği önemli sorunlar ortaya çıkabilir. Diğer yandan, aktif D vitamini, plazma membran 

reseptörüne bağlanmak (non-genomik etki) sureti ile MAP veya cAMP gibi ikincil habercileri 

aktifleyerek kalsiyum kanalları, pankreasın beta hücreleri, vasküler düz kaslar, barsaklar ve 

monositler üzerinde de etkili olabilmektedir (54, 55).  
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3.4 D VĠTAMĠNĠ METABOLĠZMASI 

Deride yapılan veya diyetle alınan D2 ve D3 vitaminleri biyolojik olarak aktif değildir. 

DolaĢımdaki D vitamini, D vitamini bağlayıcı protein (DBP) ile karaciğere taĢınmakta ve 

sitokrom P450, 25-hidroksilaz enzimi (CYP27A1) ile 25 hidroksivitamin D‟ye [25(OH)D] 

dönüĢmektedir (ġekil 3.4). Bu enziminin birçok iĢlevi vardır ve duedonum, adrenal bez, 

akciğer dokusu ve makrofajlarda da sentez edilmektedir. D vitamininin 25-

hidroksilasyonunun %90‟ı karaciğerde, %10‟u diğer dokularda gerçekleĢir. DolaĢımdaki D 

vitamininin en büyük kısmını 25(OH) D vitamini oluĢturup, kas ve yağ dokusunda 

depolanmıĢ D vitamini ile bir denge halindedir. 25 (OH)D‟nin yarı ömrü yaklaĢık 20 gündür 

ve bu nedenle organizmadaki D vitamini durumunu (sentez, alım ve harcanma) en iyi yansıtan 

parametre olarak kabul edilmektedir (47, 115). Ancak D vitaminin aktif biçimine dönebilmesi 

için böbreklerde 1-alfa hidroksilaz (CYP27B1) enzimi ile 1,25 dihidroksivitamin D‟ye 

[1,25(OH)2D] dönüĢtürülmesi gerekmektedir. Böbrekte özellikle proksimal tübülüs hücre 

mitokondrileri, 1-alfa hidroksilaz enzimi açısından zengindir (71). Bu enzim D vitamini 

sentezinde anahtar enzimdir. Proksimal tubülüs hücrelerinde 1,25(OH)2D sentezi parathormon 

(PTH) etkisi ile olur. PTH hücre zarındaki adenil siklaz enzimini aktive eder ve hücre içindeki 

cAMP artar. cAMP özel bir protein kinazı aktive ederek l alfa-hidroksilaz enzim aktivesini 

arttırır (2, 47, 52, 53, 115). Hem 25 hidroksilaz hem de 1 alfa hidroksilaz aktivitesi için 

magnezyum gereklidir. Magnezyum, ayrıca PTH salgı ve etkisi için gerekli olan cAMP 

oluĢumunda adenil siklaz aktivitesini de arttırmaktadır (47). 1-alfa hidroksilaz enzimine ait 

gen ve D vitamini reseptörü (DVR) geni böbrek hücreleri dıĢında, deri, prostat, paratiroid, 

kemik doku, kolon, akciğer, meme dokusu, monosit ve makrofajlar gibi birçok hücre ya da 

dokuda sentezlenebilmektedir. Ancak bu dokularda sentez edilen aktif D vitamininin, daha 

çok intakrin veya parakrin faktör iĢlevi gördüğü ve dolaĢımdaki aktif D vitamini düzeyine 

gebelik, kronik böbrek yetmezliği, sarkoidoz, tüberküloz, granülomatöz hastalıklar ve 

romatizmal hastalıklar gibi özel durumlar dıĢında katkı sağlamadığı bildirilmektedir (47, 52). 

1-alfa hidroksilaz enzim aktivitesinin düzenlenmesinde PTH, kalsiyum, fosfor ve fibroblast 

büyüme faktörü 23 (fibroblast growth factor- 23 : FGF- 23) rol oynar. Hipokalsemi, artan 

PTH sekresyonu ve hipofosfatemi renal 1-alfa hidroksilaz enzim aktivasyonu yolu ile aktif D 

vitamini yapımını artırırken, hiperkalsemi, osteoblastlardan salgılanan FGF-23 ve aktif D 

vitamininin kendisi ise 1-alfa hidroksilaz enzimi üzerinden aktif D vitamini sentezi üzerine 

baskılayıcı etki yapmaktadır. Aktif D vitamininin osteoblastlardan FGF 23 sentezini 

arttırmasına rağmen, 1-alfa hidroksilaz enzimini baskıladığı, 24-hidroksilaz enzim aktivitesini 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Vieth%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Vieth%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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arttırdığı gösterilmiĢtir. Kalsitonin, prolaktin ve seks hormonlarının da aktif D vitamini 

sentezini uyardığı bildirilmiĢtir (36, 47).  

D vitamininin tüm biçimleri serumda D vitamini bağlayıcı proteine (DBP) bağlanarak 

taĢınır. D Vitamininin %1-3‟ü ise serbest durumdadır. Aktif D vitaminine ait reseptörler 

hipofiz, over, deri, mide, pankreas, timus, meme, böbrek, paratiroid bezleri, kandaki lökositler 

gibi birçok dokuda tanımlanmıĢtır (68, 111).  

D vitamininin katabolize olması hem karaciğerde hem de böbrekte bulunan 24-

hidroksilaz enzimi ile olur. Bu enzim tercihen 1-25(OH)2D‟ye bağlanır ve böylece 

dokulardaki aktif D vitamininin etkisi sınırlanır. Ayrıca 1,25(OH)2D vitamini 24 hidroksilaz 

enziminin salınımını arttırmakta böylece 1,25(OH)2D vitamini inaktif formuna çevrilmekte ve 

safrayla atılması sağlanmaktadır (96). Bu enzim aktivitesinin düĢük olması, 1-25(OH)2D 

düzeyinin gereksiz yüksek olmasına ve bu durumun da hiperkalsemi yanında intramembranöz 

kemik mineralizasyonunun da bozulmasına neden olabileceği ileri sürülmektedir. Diğer 

yandan, 1-25(OH)2D sentezi azaldığında 1-alfa hidroksilaz enzim aktivitesi artarken, 24-

hidroksilaz enzim aktivitesi azalmaktadır (47, 55, 56). 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Dusso%20AS%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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ġEKIL 3.4: D Vitamini Metabolizması  
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3.5 D VĠTAMĠNĠ GEREKSĠNĠMĠ 

Dünya Sağlık Örgütü‟ne (DSÖ) göre günlük D vitamini gereksinimi bebekler için 400 

ünitedir (124). Ancak diğer yaĢ grupları için önerilen D vitamini dozu için tam bir görüĢ 

birliği oluĢturulabilmiĢ değildir. Son yıllarda çocukların günlük D vitamini gereksinimi 

konusunda önemli değiĢiklikler olmuĢtur. Genel olarak gereksinimin daha fazla olduğu 

görüĢüne varılmıĢtır. Amerikan Gıda ve Beslenme Kurulu 50 yaĢına kadar 200 U/gün, 51-70 

yaĢ arası için 400 U/gün, sonraki yaĢlar için 600 U/gün olarak D vitamini alımını önerirken 

(44, 51), Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) Mart 2011‟de yayınladığı D vitamini diyet 

rehberinde 1 yaĢına kadar 400U/gün, 1 yaĢından 70 yaĢına kadar tüm erkek ve kadınlara 600 

U/gün, 70 yaĢından büyüklere 800 U/gün D vitamini önermektedir (26, 106, 116). 

Kanada Sağlık Bakanlığı bir yaĢına kadar tüm çocuklara günlük 400 U, 1-70 yaĢ 

arasındakilere, hamilelere ve emziren annelere günlük 600 U, 70 yaĢından büyüklere günlük 

800 U D vitamini önermektedir (83). 

Kanada Pediatri Topluluğu ise bir yaĢına kadar tüm çocuklara yaz aylarında günlük 400 

U, kıĢ aylarında günlük 800 U D vitamini almalarını önermektedir. Hamilelere ve emziren 

annelerede A sınıfı güçlü kanıtlara dayandırılarak günlük 2000 U D vitamini almalarını 

önermektedir (24). 

T.C. Sağlık Bakanlığı Bebeklerde D vitamini yetersizliğinin önlenmesi ve kemik 

sağlığının korunması projesi kapsamında Mayıs 2005 tarihinde alınan kararla hayatın ilk 

haftasından itibaren beslenme tarzı ne olursa olsun (formüla veya anne sütü fark etmez) tüm 

bebeklere en az bir yaĢına kadar, tercihen 3 yaĢına kadar 400 U/gün D vitamini verilmesini 

önermektedir (110). Ayrıca 9 Mayıs‟ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı genelgesine göre 12 

haftalıktan itibaren gebelik süresince altı ay ve doğum sonrası altı ay olmak üzere toplam 12 

ay süreyle, annelere D Vitamini desteği verilmesi planlanmaktadır (110). 

Bebeklerde D vitamini kaynakları plasental geçiĢ, anne sütü ve güneĢ ıĢığı yoluyla 

derideki sentezdir. YaĢamın ilk sekiz haftasında bebeklerin serum 25 (OH)D düzeylerinin 

annelerininki ile iliĢkili olduğu, sonraki aylarda ise güneĢ ıĢığı daha belirleyici duruma geçtiği 

bildirilmektedir (48). Erken bebeklik dönemindeki D vitamini eksikliği ya da yetersizliği 

açısından en önemli risk faktörünün annedeki D vitamini yetersizliği olduğu düĢünülmektedir 

(47). Ancak bu konuda bilimsel çalıĢmaların yapılmasına gereksinim vardır. 
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3.6 D VĠTAMĠNĠ DÜZEYĠ 

D vitaminin serum düzeyini belirlemek için biyokimyasal olarak 1,25(OH)2D vitamini 

ve 25(OH) D vitamini olmak üzere iki ölçüt kullanılmaktadır. Serum 25 (OH)D vitamininin 

yarılanma ömrü yaklaĢık 20 gün olup vücudun D vitamini havuzu hakkında iyi bilgi verir  (2, 

53, 115). Bu ölçüm ile diyetle alınan ya da güneĢ ıĢınlarının etkisi ile oluĢan D vitamini 

kısımları ayırt edilememektedir (2, 47, 52, 53, 115). D vitaminin biyolojik olarak en etkin 

Ģekli 1,25(OH)2D vitamini olup yarılanma ömrü yaklaĢık olarak 3-6 saat olup, plazmada 40-

60 pg/ml (16-65 pmol/L) düzeyinde bulunur. Serum 25 (OH) D vitamini seviyesi mor ötesi 

ıĢınlar ile artarken endokrin sistem tarafından sıkıca kontrol edilen 1,25 (OH)2 D vitamini 

değerleri etkilenmemektedir (35). Biyolojik olarak aktif form olan 1,25 (OH)2 D vitamini 

ölçümü D vitamini düzeyi değerlendirilmesi için ideal değildir. Çünkü yarılanma ömrü kısa 

ve dolaĢan kan düzeyi 25 (OH) D vitaminine göre 1000 kat daha düĢüktür. Eğer hastada D 

vitamini yetersizliği varsa barsaktan kalsiyum emilimi ve buna bağlı olarak iyonize kalsiyum 

düzeyi azalmakta, paratiroid hormon sentezi ve salınımı artmaktadır. Parathormon salınımının 

artıĢına bağlı olarak böbrekte 1,25 (OH)2 D vitamini yapımı artar. Böylece böbrekten 

kalsiyum geri emilimi ve kemikten kalsiyum mobilizasyonu artar. Sonuç olarak D vitamini 

eksikliği olmasına rağmen parathormon salınımı artıĢına bağlı olarak 1,25 (OH)2 D vitamini 

seviyeleri normal ya da artmıĢ olabilir (2, 52, 57). 

D vitamini, parathormon ve kalsiyum arasındaki iliĢkiler nedeniyle yeterli D vitamini 

düzeyi, parathormon yüksekliğine neden olmayacak serum 25 (OH) D vitamini düzeyidir ki; 

buna eĢik değer denir. Parathormon düzeyinde plato değerler oluĢturan 25 (OH) D vitamini 

konsantrasyonları normal D vitamini düzeyleri olarak kabul edilmektedir (107). 

D vitamini gereksiniminde olduğu gibi 25 (OH)D düzeyleri için de tam bir fikir birliği 

oluĢturulabilmiĢ değildir. Bischoff-Ferrari ve arkadaĢlarının (18) çalıĢmalarında serum 25 

(OH) D vitamini düzeyi kemik mineral yoğunluğu (KMY), alt ekstremite fonksiyonları, diĢ 

sağlığı, kırık oluĢumu ve kolorektal kanser oluĢumuna göre değerlendirilmiĢ ve en iyi 

sonuçlar 30 ng/ml (75 nmol/L)‟nin üstüne çıkıldığında alınmıĢtır. Holick MF ve 

arkadaĢlarının (59) çalıĢmalarında D vitamini düzeyi ile PTH düzeyi karĢılaĢtırılmıĢ ve 

PTH‟nın plato çizdiği D vitamini düzeyi 32 ng/ml olarak tespit edilmiĢtir. Aynı çalıĢmada 

20ng/ml ve altındaki değerler eksiklik, 21-29 ng/ml arası değerler ise yetersizlik olarak 

değerlendirilmiĢtir. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Vieth%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Vieth%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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ABD Hastalıkları Kontrol Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention CDC) 

tarafından belirtilen D vitamini düzeyleri ise Tablo 3.6‟da verilmiĢtir (26).  

T.C. Sağlık Bakanlığı D vitamini düzeyleri konusunda yayınladığı genelgede 25 

ng/ml‟nin altında olmasını yetersizlik, 10 ng/ml‟nin altında olmasını eksiklik olarak kabul 

etmektedir. EriĢkinlerde ise istenilen düzey 40 ng/ml‟nin üzerinde olmasıdır (110).   

Genel olarak yaz ve kıĢ için farklı değer kullanımı alanyazında bulunmamaktadır. 

Ancak D vitamini düzeyleri konusunda daha fazla çalıĢma yapılmasına gereksinim vardır.  

 

Tablo 3.6: Serum 25 (OH) D Vitamin Değerlerinin Yorumu  

D vitamini düzeyi  

(ng/ml) 

D vitamini düzeyi  

(nmol/L) 

Yorum 

<12 <30 Bebek ve çocuklarda raĢitizmle, eriĢkinlerde 

osteomalazi ile iliĢkili D vitamini eksikliği 

12-20 30-50 Sağlıklı bireylerde kemik ve genel sağlık 

açısından D vitamini yetersizliği  

≥20 50-125 Sağlıklı bireylerde kemik ve genel sağlık 

açısından D vitamini yeterli düzey 
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3.7 D VĠTAMĠNĠNĠN ETKĠLERĠ 

3.7.1 Ġskelet Sistemine Etkileri: 

D vitamini olmadan diyetle alınan kalsiyumun sadece %10-15‟i, fosforun %60‟ ı 

emilmektedir. Aktif D vitamininin (1,25(OH)2 D vitamini) DVR ile etkileĢimi sonucu 

kalsiyum emilimi %30-40‟a, fosfor emilimi %80‟e çıkmaktadır (53). D Vitamininin hem 

osteoblastik hem de osteoklastik serinin farklılaĢmasında rolü olduğu bilinmektedir. 

Organizmada kalsiyum dengesi bağırsaklar, fosfor dengesi ise böbrekler üzerinden 

düzenlenmektedir. Organizmadaki D düzeyinin normal olduğu durumlarda D vitamini 

kemiklerin mineralizasyonu üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Bir baĢka deyiĢle, bağırsaklardan 

kalsiyum emiliminin yeterli olduğu durumlarda 1,25(OH)2D düzeyi de normal olmakta ve bu 

aktif hormonun etkisiyle bir taraftan bağırsaklardan kalsiyum ve fosfor emilimi sağlanırken, 

öte yandan kemik mineralizasyonu devam etmektedir. Organizmada D vitamini düzeyi kritik 

bir düzeyin altına indiğinde ve/veya bağırsaklardan kalsiyum emilimi yetersiz olduğunda PTH 

düzeyi artmakta (sekonder hiperparatiroidizm), PTH etkisiyle 1-alfa hidroksilaz enzimi 

aktiflenmekte ve 1,25(OH)2D düzeyi yükselmektedir. Bu durumda D vitamininin kemiklerden 

kalsiyum salınımını arttırıcı etkisi devreye girmektedir. Organizma için serum kalsiyum 

düzeyi daha önemli olduğundan, artmıĢ 1,25(OH)2D ve PTH‟nın ortak etkisiyle, bu kez 

kemiklerden kalsiyum salınımı artarak serum kalsiyum düzeyi normal aralıkta tutulmaya 

çalıĢılmakta ve bu süreç boyunca kemiklerin mineralizasyonu daha fazla bozulmaktadır. ĠĢte 

nutrisyonel raĢitizm Ģekli D vitamini veya kalsiyum yetersizliği sonucu organizmanın 

kalsiyum dengesinin barsak emilimi yerine, kemiklerden kalsiyum salınımı ile sağlandığı bu 

süreç sonunda geliĢmektedir. Kemik mineralizasyonu sürecinde hidroksiapatit kristalleri 

yapımında hem kalsiyum hem de fosfor bulunduğundan fosfor yetersizliği durumunda da 

mineralizasyon bozulmakta, ancak bu durumda kemiklerden kalsiyum salınımı olmamaktadır. 

Yetersiz kalsiyum alımı ve/veya kalsiyum emilimini bozan beslenme Ģekli nedeniyle oluĢan 

negatif kalsiyum bilançosunun serum 25 (OH) D düzeyi normal olan çocuklarda raĢitizme 

neden olması ve raĢitizm bulgularının yalnızca yeterli kasiyum verilmesi ile düzelmesi 

raĢitizm geliĢimi için D vitamini yetersizliğinin Ģart olmadığını göstermektedir (47, 48). 

Parathormon normal veya düĢük serum fosfor düzeyi ile sonuçlanan fosfatüriye sebep olurken 

kemikte preosteoklastları olgun osteoklastlara dönüĢtüren osteoblastları da aktifler, kemikte 

bir denge sağlamaya çalıĢır. Osteoklastlar kemikte mineralize kollajen matriksi çözündürür, 
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osteopeni ve osteoporoza sebep olur ve kırık oluĢma riskini arttırır. Bütün bu nedenlerle, 

organizma açısından en fizyolojik durum, serum 25 (OH) D düzeyinin PTH yükselmesine 

neden olmayacak bir değerde bulunması ve alınan/emilen kalsiyum miktarının yeterli 

olmasıdır. Aksi durumda artmıĢ PTH ve yükselen serum 1,25 (OH)2 D düzeyi nedeniyle 

kemik yapım/yıkımı (turnover) artmakta ve bu süreç kemik sağlığını olumsuz 

etkilemektedir. Bu nedenle henüz raĢitizme ait bulguların olmadığı ama PTH yükselmesine 

neden olan D vitamini düzeyi düĢüklüğü baĢka bir deyiĢle D vitamini-PTH-kalsiyum 

dengesinde, PTH yükselmesine neden olmayacak 25 (OH) D vitamini düzeyi “eĢik değer 

düzeyi” olarak tanımlanmaktadır (18, 47).  

RaĢitizm, geliĢmesini tamamlamamıĢ (epifizlerin açık olduğu dönemde) kemik 

dokusunda mineralizasyon yetersizliğine bağlıdır ve bu durumdan hem kemik yapımı hem de 

kemik sağlamlığı etkilenir. Osteomalazi ise, epifizler kapandıktan sonra, eskimiĢ kemik 

dokusunun tamiri sırasındaki mineralizasyon yetersizliğidir ve bu durumda yalnızca 

kemiklerin sağlamlığı etkilenmektedir (47). Organizmada enkondral kemikleĢme büyüme 

plağından baĢlar. Kondrositler, dinlenme, çoğalma, olgunlaĢma ve hipertrofi aĢamalarından 

geçerek farklılaĢmaya uğramakta ve mineralizasyon gerçekleĢmektedir. Büyüme plağında 

farklı bölgelerdeki kondrositler spesifik proteinler ve farklılaĢma modülatörleri üretmektedir. 

Olgun ve üst hipertrofik bölgedeki kondrositler kalsiyum alımında etkin rol oynamaktadır. 

RaĢitizm geliĢim sürecinde kalsiyum ve/veya fosfor yetersizliği nedeniyle büyüme plağındaki 

fizyolojik süreç aksamakta ve büyüme plağında organizasyon bozukluğu ve geniĢleme 

meydana gelmektedir. Bir baĢka deyiĢle mineralizasyon aksayınca büyüme alanındaki 

kondrositler tarafından uygunsuz miktarda matriks proteini yapılmakta, bu sürece alkalen 

fosfataz (ALP) yükselmesi eĢlik etmektedir. GecikmiĢ ya da yetersiz mineralizasyon 

nedeniyle kemik metafizleri de yumuĢamakta ve düzensizleĢmektedir (29, 30, 47). 

 

3.7.2 Ġskelet Sistemi DıĢı Etkileri 

Epidemiyolojik ve klinik çalıĢmalar D vitamininin kemik doku dıĢında birçok iĢlevi 

olduğunu göstermektedir. D vitamininin böbrek dıĢında sentez edildiğine dair ilk raporlar 

1980‟li yıllarda hiperkalsemisi olan sarkoidoz ve tüberkülozlu olgularda uygun olmayan bir 

Ģekilde aktif D vitamini yüksekliği saptanması sonucunda bildirilmiĢtir. Ardından bu özelliğin 

deri, meme, kolon, bağıĢıklık hücreleri, prostat, akciğer ve beyin dokularında da olduğu 

bulunmuĢtur ve bu dokular D vitaminin aktif formu olan 1,25 (OH)2 D vitaminine yanıt 

vermektedirler (35, 52, 54, 55). Ayrıca bazı doku ve hücrelerde 25(OH) D vitaminini 1,25 
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(OH)2D vitaminine dönüĢtüren 1-alfa hidroksilaz enzimi yapılmaktadır (52, 55, 69). 1,25 

(OH)2 D vitamini doğrudan ya da dolaylı olarak hücre çoğalması ayarlanması, farklılaĢması,  

apopitosiz ve anjiyogenezisten sorumlu 200 den fazla geni kontrol etmektedir. Böylece 

normal hücre ve kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller ve onların farklılaĢmasını baĢlatır 

(52, 86). 1,25 (OH)2 D vitamini güçlü bir immunmodulatördür. ArtmıĢ 1,25(OH)2D üretimi 

mikobakterium tuberkulozis ve diğer infeksiyoz ajanları ortadan kaldırma özelliği olan 

kathelisidin peptidinin sentezinin artmasına neden olur (76). 1,25 (OH)2 D vitamini renin 

sentezini inhibe eder, insulin üretimini arttırır ve miyokard kasılmasını arttırır (126).   

3.7.2.1 BağıĢıklık Sisteminin Düzenlenmesine Etkileri 

D vitamini veya onun aktif metabolitlerinin immun fonksiyonların düzenlenmesi 

üzerine olan etkileri yaklaĢık 25 yıl öncesine uzanan 3 önemli keĢifle ayrıntılaĢmaya 

baĢlamıĢtır. Bunlar; 1) Aktif inflamatuar insan hücrelerinde DVR‟nin varlığı. 2) Aktif D 

vitamininin T hücre çoğalmasını baskılama yeteneği, 3) Sarkoidoz gibi hastalıklarda 

aktiflenen makrofajların 1-alfa hidroksilaz yolu ile aktif D vitamini üretimini arttırmasıdır 

(15). 

D vitamini ve bağıĢıklık sistemi arasındaki iliĢki baĢlangıçta gözleme dayalı klinik 

çalıĢmalarla belirlendi. Multipl skleroz (MS), inflamatuar barsak hastalıkları ve tip I DM gibi 

bazı kronik sistemik hastalıklar, kuzey yarım küresindeki ülkelerde sık görülmektedir. Bu 

bölgelerin ortak özelliği özellikle kıĢ aylarında güneĢ ıĢınlarının D vitamininin sentezi için 

yetersiz olmasıdır (84). Yeni prospektif çalıĢmalar, güneĢ ıĢığı dikkate alınmaksızın ağızdan 

yüksek doz D vitamini alımının Tip I Diabetes Mellitus (DM), Multipl Skleroz (MS) ve 

Romatoid Artrit (RA) riskini azalttığı hipotezini desteklemektedir (12, 52). 

KazanılmıĢ immün cevap makrofajlar ve dendritik hücreler (DH) gibi hücreler 

tarafından sunulan antijenlere karĢı T ve B lenfositlerin sırası ile sitokin ve immün globulin 

üreterek ekzojen ajanlara karĢı özel olarak savaĢma kabiliyetidir. D vitamini kazanılmıĢ 

immün cevap üzerine inhibitör etki gösterir. Aktif D vitamini özellikle immünglobulin 

üretimini baskılar ve B hücrelerinin plazma hücrelerine farklılaĢmasını baskılar. Yine D 

vitamini T hücre çoğalması üzerine baskılayıcı etki yapar. DVR‟ nin timus ve periferik T 

hücrelerinde bulunması D vitamininin T hücre fonksiyonu ve geliĢimi üzerine etkisi olduğunu 

göstermektedir. B hücrelerinde ise DVR ihmal edilebilecek düzeydedir. Antijenle uyarılan T 

hücreleri sitokin üretme durumuna göre Th1 (inflamatuar T hücreler), Th2 (anti inflamatuarT 
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hücreler) olarak 2 farklı tip T hücreye ayrıĢır (12, 15, 21, 54). Th1 hücreleri proinflamatuar 

sitokinler, IFN gamma, IL-2 ve TNF-alfa üretirler ve bu sayede kuvvetli hücresel immün  

cevaptan (otoimmünite) sorumludurlar. Th2 hücreleri ise anti-inflamatuar sitokinler IL-4 ve 

IL-5 üretir ve antikor merkezli immun cevaptan sorumludur. Bu iki hücre tipi arasındaki 

dengenin bozulması immün yanıtın hangi yönde çalıĢacağını gösterir. D vitamininin Th2 

hücrelerini uyararak in-vivo ve in-vitro olarak anti enflamatuar etki gösterdiği saptanmıĢtır 

(15). 

D vitamini ayrıca proinflamatuar Th1 hücre üzerinden IFN gamma, IL-2, IL-3 ve TNF 

alfa salınımını inhibe ederek anti-enflamatuar etki gösterebilmektedir. D vitamini eksikliği ya 

da yetersizliği durumunda aktive olan proinflamatuvar sitokinler Tip I DM, MS, RA ve 

inflamatuvar barsak hastalıkları gibi otoimmun tabanlı kronik sistemik hastalıkların 

etyopatogenezinde de yer almaktadır (15, 21, 84). 

D vitamini eksikliği durumunda daha güçlü bir Th1 cevabına bağlı olarak immun yanıt 

bozulur ve lökosit kemotaksisi etkilenir ve enfeksiyonlara eğilim artar. Bir baĢka deyiĢle 

kazanılmıĢ immun cevabın D vitamini tarafından baskılanması infeksiyon ajanlarına karĢı 

verilecek cevabın azalmasına da yol açabilmektedir (12, 15). 

Aktif D vitamini epiteloid, myeloid seri hücrelerinin yanı sıra doğal katil (NK -naturel 

killer) hücreleri ve solunum yolunun epitelyal hücrelerinde antimikrobiyal peptid-katelisidin 

sentezini uyarır. Gerek makrofajlar gerekse epitelyal hücrelerin 25(OH) D‟den aktif D 

vitamini sentez edebildiği ve DVR bulundurduğu öteden beri bilinmektedir. Böylece D 

vitamini sayesinde solunum yolu ile bulaĢan mikroorganizmaların neden olabileceği 

hastalıkların engellenebileceği anlaĢılmaktadır (105). 

D vitamini düzeyi düĢük olanlarda otoimmun hastalıklar, osteoartrit, romatoid artrit 

(RA), multipl skleroz (MS), diabet (DM) sıklığı artmaktadır (65, 82, 94, 114). Aktif D 

vitamini ve analoglarının farelerde lupus benzeri belirtileri engellediği, deneysel alerjik 

ensefalit (DAE), kollajenin uyardığı artrit ve inflamatuar barsak hastalığı geliĢimini azalttığı 

gösterilmiĢtir. Bu durum D vitamininin T regulatuar hücrelerini indükleyerek, ASH (antijen 

sunucu hücre), DH (dentritik hücre) ve T hücre düzenlenmesini etkilemesi ile 

gerçekleĢmektedir (12, 21, 54, 76).  
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MS‟li olgularda D vitamini desteği proinflamatuar sitokinleri azaltırken anti-inflamatuar 

sitokin salınımını arttırmaktadır. MS prevelansının düĢük olduğu güneĢ gören bölgelerdeki 

epidemiyolojik çalıĢmalarda MS‟den korunmak için gerekli optimal serum D vitamini 

düzeyinin 40 ng/ml‟nin üzerinde olması gerektiği bildirilmektedir. Bu serum düzeyine 

ulaĢılabilmesi için güneĢ ıĢığından yoksun bir kiĢinin günde 100 mikrogram (4000 U) D 

vitamini desteği alması gerekmektedir (54, 74, 78) 

Epidemiyolojik çalıĢmalarda kuzeyde yaĢayanlarda güneyde yaĢayanlara göre D 

vitamini eksikliğine paralel olarak Tip I DM insidansının yüksek olduğu gösterilmiĢtir (12, 

16). Hyppönen E ve ark. 10366 süt çocuğunu yaklaĢık 30 yıl sonra Tip I DM bakımından 

değerlendiren çalıĢmalarında 9124 (%88) bebeğe düzenli olarak 1 yaĢına kadar D vitamini 

vermiĢler, bu bebeklerin 8582 (%94)‟nin tavsiye edilen oranda (>2000 U/gün) D vitamini 

aldığını ve bu çocuklarda eriĢkin dönemde Tip I DM geliĢmesinin % 80 oranında azaldığını 

bildirmiĢlerdir (65). Bu durum D vitamini eksikliğinin Tip I DM geliĢiminde rolü olduğuna 

iĢaret etmektedir. Bununla birlikte D vitamini ve insülin salınım kinetiğini değerlendiren yeni 

çalıĢmalara ihtiyaç vardır.  

Glukoz intoleransı ve Tip II DM geliĢme sürecinde pankreatik beta hücre 

fonksiyonunda bozulma, insülin duyarlılığında azalma, dolayısıyla insülin direnci ve sistemik 

inflamasyon sık görülür. D vitamini ve kalsiyumun bu süreçlerin geliĢiminde değiĢen 

oranlarda etkili olduğu bildirilmiĢtir. D vitamininin beta hücre fonksiyonunun iyileĢmesi 

üzerine olan etkisi doğrudan ya da dolaylı olarak gerçekleĢebilmektedir. Doğrudan etkiye en 

önemli katkılarından birisi beta hücrelerinde DVR geni ve 1-alfa hidroksilaz geni eksprese 

olmasıdır. D vitamininin glukoz uyarısına cevap olarak insülin salgısını arttırdığı ancak bazal 

insülinemiyi etkilemediği bildirilmiĢtir. ÇalıĢmalar incelendiğinde, D vitamini eksikliği olan 

olgularda glukoz yüklemesine insülin cevabının bozulduğu rapor edilmiĢtir (93). Bununla 

birlikte glukoz intoleransı olan veya Tip II DM‟li olgulara D vitamini uygulamasının 

sonuçları çeliĢkilidir. Bazılarında insülin salınımında iyileĢme saptanmıĢ iken, bazılarında 

etkisiz ve bazılarında ise sonuçlarında bozulma rapor edilmektedir. D vitamininin insülin 

sekresyonu üzerine olan dolaylı etkileri, kalsiyumun normal düzeylere gelmesi ve takiben 

beta hücresinde kalsiyum akıĢının sağlanması ile gerçekleĢmektedir. D vitamini düzeyi 

normal olan farelerde kalsiyum desteği ile glukoz intoleransı ve insülin sekresyonunda 

iyileĢme bildirilmektedir (12, 15, 93). 
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D vitamini (400-1000 U/gün) ile kalsiyum desteğinin (600-1200 mg/gün) birlikte 

sağlanmasının özellikle riskli gruplarda Tip II DM için önleyici rolü olabileceği gösterilmiĢtir. 

(93). 

 

3.7.2.2 Enfeksiyon Hastalıkları GeliĢimi Üzerine Etkileri 

GüneĢ ıĢığı ile derinin mikobakteriyel enfeksiyonlarının tedavi edildiği 1900‟lü yılların 

baĢlarında gösterilmiĢtir. D vitamini eksikliğinin sadece Tüberküloz değil aynı zamanda otitis 

media, üst solunum yolu enfeksiyonu ve influenza enfeksiyonu için risk oluĢturduğu 

bildirilmiĢtir (33, 76, 119, 123) 

Monosit ve makrofajların D vitamininin bulunduğu bir ortamda kemotaktik ve fagositik 

özelliklerini arttırdığı ve dolayısıyla anti mikrobiyal özelliklerinin güçlendiği gösterilmiĢtir. 

Mikroorganizmaların liposakkarit komponenti TLR (Toll Like Reseptör) aracılığı ile 

uyarıldığında DVR, 25(OH) D ve 1-alfa hidroksilaz etkin duruma geçmektedir. Serum 25 

(OH) D düzeyi 30 ng/ml‟nin üzerine çıktığında 1-alfa hidroksilaz için aktif D vitamini sentezi 

bakımından yeterli substrat sağlanmıĢ olur (3). Böylece aktif D vitamini nükleusa girerek 

doğal immüniteyi güçlendiren ve mikroorganizmaların harabiyetine katkı sağlayan etkisini 

göstermiĢ olur. Diğer yandan, makrofajlarda lokal olarak üretilen aktif D vitamini aktif T 

lenfositlerden bazı sitokinlerin ve aktif B lenfositlerden ise immunglobulinlerin salgılanmasını 

sağlayarak enfeksiyonun lokalize edilmesine katkıda bulunur (3, 84). 

Son 20 yıl içindeki epidemiyolojik çalıĢmalarda azalmıĢ D vitamini düzeyi ile 

Tüberküloz enfeksiyonuna duyarlılık ve enfeksiyonun ciddiyeti arasında güçlü bir iliĢki 

saptanmıĢtır (3, 122). D vitamini düzeyi ≤30 ng/dl olduğunda tüberküloz sıklığında artıĢ 

olduğu, ≤20 ng/ml olduğunda da tüberkülozun daha kötü seyrettiği saptanmıĢtır (122). 

Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu olan kistik fibrozisli olgularda serum D vitamini 

düzeyi belirgin düĢük saptanmıĢtır (125). Kistik Fibrozisli olguların bronĢial epitelyum 

hücrelerinde aktif D vitamini aracılıklı olarak katelisidin üretiminin arttığı gösterilmiĢtir. Bu 

çalıĢmanın sonucunda inhale aktif D vitamini formunun geliĢtirilerek Kistik Fibrozisli 

hastaların bronĢial epitelyum hücrelerinde katelisidin ekspresyonunu artırmak suretiyle 

tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarının önlenebileceğine iĢaret edilmektedir (125). 
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Kliniğimizde yapılan bir çalıĢmada sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocukların 

D vitamini düzeyi incelenmiĢ ve D vitamini yetersizliği (<32ng/ml) ile sık ÜSYE geçirme 

arasında anlamlı bir iliĢki olduğu bildirilmiĢtir (112). 

Çocuklarda düĢük (<9 ng/ml) veya yetersiz (<20 ng/ml) serum D vitamini 

konsantrasyonları ile alt solunum yolu enfeksiyonları arasında bir iliĢki olduğu bildirilmiĢtir. 

D vitamini eksikliğinin enfeksiyona zemin hazırladığı ve enfeksiyon belirti veya bulgularının 

iskelet sistemi bulgularından önce ortaya çıktığı belirtilmektedir (121). 

D vitamini eksikliği durumunda özellikle kıĢ aylarında yayılmacı pnömokok 

enfeksiyonları, meningokok enfeksiyonları, A grubu streptokok enfeksiyonları sık 

görülmektedir (31,121). Farmakolojik dozda D vitamininin adjuvan olarak birçok 

enfeksiyonun tedavisinde etkin olabileceği belirtilmektedir (33, 121, 123). Bir çalıĢmada bir 

yıl süre ile 2000 U vitamin D desteği sağlananlarda soğuk algınlığı ve influenza enfeksiyonun 

gözlenmediği rapor edilmiĢtir (31). 

3.7.2.3 Antineoplastik Etkileri 

Aktif D vitamininin anti-neoplastik etkisi lösemi, kolon, meme, prostat gibi dokuları 

içeren birçok habis hastalıkta kanıtlanmıĢtır (15, 32, 93). 

Kanser mortalitesinin ekvatordan uzaklaĢtıkça arttığı geçen yüzyılın baĢlarında rapor 

edilmiĢtir (15). Ayrıca 1980‟li yıllarda kolorektal kanser ve yaĢanılan enlem arasında iliĢki 

olduğu öne sürülmüĢtür (84).  

25 (OH) D vitamini düzeyi düĢük (<30 ng/ml) olanlarda kolon, prostat ve meme 

kanserleri riski ve bu kanserlere bağlı mortalite yüksektir (41, 58, 84). Yüksek D vitamini 

alanlarda meme kanseri riski %50 azalmaktadır (40).  GüneĢ ıĢınına çok maruz kalan çocuklar 

ve genç eriĢkinlerde non-Hodking Lenfoma riskinin %40 azaldığı ve malign melanoma 

geliĢenlerde bu hastalıklardan ölüm riski güneĢ ıĢınına az maruz kalanlar ile 

karĢılaĢtırıldığında daha düĢük olduğu bildirilmektedir (13, 28). 

3.7.2.4 Deriye Etkileri 

Deri, D vitamini için otokrin ve parakrin olarak hedef olan tek organdır. Diğer yandan 

deride bulunan 24-hidroksilaz enzimi deride sentez edilen D vitamini ve metabolitlerini 

inaktif hale getirebilmektedir. Kültürü yapılmıĢ keratinositlerdeki çalıĢmalarda aktif D 
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vitamininin keratinosit çoğalmasını baskıladığı ve farklılaĢmasını ise uyardığı gösterilmiĢtir 

(17, 55). DVR saç siklusu için esansiyel görev yapmaktadır ve saç foliküllerinin geliĢimi, 

dermal papilla hücreleri ve epidermal keratinositler arasındaki sinyal iletimi ile 

gerçekleĢmektedir (15, 17). 

Osteoporozlu ve uzun süredir psöriazisi olan bir hastaya osteoporozun tedavisi için D 

vitamini verilmiĢ ve hastanın deri lezyonlarında beklenmedik bir iyileĢme sağlanmıĢtır. 

Böylece psöriazisli olgularda D vitamininin etkisi tesadüfen ortaya çıkarılmıĢtır. Bu hastalığın 

tedavisinde aktif D vitamini analogları güncel olarak kullanılmaktadır. Bu tedavide aktif D 

vitamininin T hücreler üzerinden inflamasyonu önleyici özelliğinin yanı sıra keratinositlerde 

çoğalmayı engelleyici, farklılaĢmayı uyarıcı etkisi de rol oynamaktadır (72). 

Aktif D vitamini ve analogları vitiligo, morfea, dev verru, Grover hastalığı, bazı 

hiperkeratozlar ve oral lökoplaki gibi dermatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmakla 

birlikte baĢarı oranları değiĢkenlik göstermektedir (72). 

 

3.7.2.5 Solunum Sistemine Etkileri 

Ġmmun sistem hücrelerine ilave olarak solunum sistemi epitelyum hücreleri de aktif D 

vitaminini sentezleyebildiği böylece lokal olarak immun sistemin güçlenmesine katkıda 

bulunduğu gösterilmiĢtir (31). D vitamini uygulamasının glukokortikoid dirençli astımlı 

olgularda CD4 hücrelerinden IL-10 salınımını arttırarak glukokortikoidlere astım cevabını 

iyileĢtirdiği gösterilmiĢtir (64).  

Küçük Ģehirlerde yaĢayan, gebeliği sırasında D  vitamin yetersizliği olan kadınların 

çocuklarında hıĢıltılı hastalık riskinde artıĢ olduğu saptanmıĢtır (23). 

3.7.2.6 Kardiyovasküler Sisteme Etkileri 

Birçok epidemiyolojik ve klinik çalıĢmada D vitamini eksikliği ile kardiyovasküler 

hastalıklar arasındaki güçlü bir iliĢkinin olduğuna dikkat çekilmiĢtir (6, 120). Bu çalıĢmaların 

önemli bir kısmında serum D vitamini düzeyi özellikle 20-25 ng/ml‟nin altına düĢtüğünde 

serum D vitamini ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ters iliĢkinin belirgin duruma 

geldiği bildirilmektedir (10). Yine aktif D vitamini tedavisinin kronik böbrek yetmezliği olan 

vakalarda özellikle erken dönemde kardiyovasküler mortalite oranını azalttığı gösterilmiĢtir. 
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Kardiyovasküler sisteme ait endotelyal hücreler, kardiyomiyozitler ve vasküler düz kas 

hücreleri DVR bulundururlar ve aktif D vitamini ile etkileĢime girerler. Aktif D vitamini ile 

inkübe edilen kardiyomiyositlerde hücre çoğalmasının baskılandığı kardiyomiyosit 

formasyonunun arttığı, anti-apopitotik etkinin oluĢtuğu ve hücre siklusunda görev alan 

genlerin ekspresyonunda azalma olduğu bildirilmiĢtir (10).  

Toplam 3577 adolesan üzerinde yürütülen bir çalıĢmada, düĢük D vitamini düzeyinin 

hipertansiyon, yüksek kan Ģekeri ve metabolik sendrom ile birlikte olduğu bildirilmiĢtir. Bu 

çalıĢmada yaĢ, cins, ırk ve sosyo ekonomik durum ve fiziksel etkileri dıĢlandıktan sonra 

serum D vitamini düzeyi 15 ng/ml‟nin altında olanlarda 26 ng/ml‟nin üzerinde olanlara göre 

hipertansiyon, metabolik sendrom ve kan Ģekeri yüksekliği oranının 2-4 misli yüksek olduğu 

bildirilmiĢtir (10) 

Hipertansif hastaların 3 ay boyunca haftada 3 defa ultraviyole B (UVB) ıĢınına maruz 

bırakıldığı bir çalıĢmada serum D vitamini düzeyinin yaklaĢık %80 arttığı ve kan basıncının 

normalleĢtiği gözlenmiĢtir (66). Sıçanlardaki çalıĢmalarda aktif D vitamininin kardiyak 

kasılmayı arttırdığı ve kardiyak fibrozisi baskıladığı gösterilmiĢtir. Yine D vitamininin 

diyabetik sıçanlarda proteinüriyi azalttığı gösterilmiĢtir (10, 92). D vitamini ve kalsiyum 

desteği ile kan basıncının normalleĢtiği kısa süreli çalıĢmalarda gösterilmiĢtir (75, 120). 

Bununla birlikte D vitamini desteğinin kardiyovasküler hastalık riskini azaltıp azaltmadığı 

konusunun yeni çalıĢmalarla değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir (75, 92, 120). 

D vitamini eksikliğine bağlı raĢitizmi olanlarda geliĢen kardiyomiyopatinin tedavi ile 

düzeltildiği gösterilmiĢtir (87). Maternal D vitamini eksikliğinin preeklampsi riskini arttırdığı 

ve düĢük doğum ağırlığı ile iliĢkili olduğu bildirilmiĢtir (19) 

D vitamini antikoagülanları arttırıp, prokoagülanları azaltmaktadır. DVR bulunmayan 

farelerde trombosit agregasyonunun ve tromboz riskinin arttığı gösterilmiĢtir. Yaygın damar 

içi pıhtılaĢma oluĢturan farelerde aktif D vitamininin trombozu azalttığı gösterilmiĢtir (21).  

3.7.2.7 Kas Dokusuna Etkileri 

Ġskelet kaslarında da D vitamini reseptörleri mevcuttur. D vitamini yetersizliğinde kas 

güçsüzlüğü, kronik yorgunluk görülür ve maksimum kas fonksiyonu için D vitaminine ihtiyaç 

duyulmaktadır (52, 57).   
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D vitamini ve kas fonksiyonları arasındaki iliĢkiye ilk olarak raĢitizmli olgularda sık 

rastlanılan hipotoni yakınması ile dikkat çekilmiĢtir. Ġnsanlarda sağlıklı bir kas dokusu için D 

vitamininin rolünü 4 basamakta değerlendirmek mümkündür. D vitamini eksikliğine bağlı 

miyopatinin ilk önemli klinik bulgusu proksimal kas güçsüzlüğüdür (kasların kasılma ve 

gevĢeme zamanlarında uzama). Bunun yanı sıra D vitamini eksikliği durumunda kaslarda  

yaygın ağrı, paytak yürüme, oturma ve merdiven çıkma hareketlerini yapmada zorlanma diğer 

sık karĢılaĢılan patolojik bulgulardır. Ġkinci olarak, kas hücrelerindeki DVR aktivasyonu kas 

hücrelerinde protein sentezini, kas hücrelerinde büyüme ve fonksiyonlarındaki düzelmeyi 

arttırabilmektedir. DVR bulunmayan farelerde eriĢkin yaĢamda kas hücrelerinde immatürite, 

hacim ve Ģekil bozuklukları bildirilmiĢtir. Bu anormallikler sistemik kalsiyum uygulaması ile 

kalsiyumu normale getirilen olgularda devam etmiĢtir. Üçüncü olarak, yapılan gözleme dayalı 

çalıĢmalarda serum D vitamini düzeyi ile kas kuvveti ve alt ekstremite fonksiyonları arasında 

pozitif bir iliĢki saptanmıĢtır. Dördüncü olarak, D vitamini uygulamasının kas kuvveti ve 

dengesini arttırdığı ve böylece düĢme riskini azalttığı bildirilmiĢtir. Hatta D vitamini 

eksikliğinin kas dokusuna ait bulgularının iskelet sisteminden önce belirdiği bildirilmiĢtir 

(55). Optimal kas iĢlevlerine gerekli olan D vitamini düzeyi için eĢik değer bir çalıĢmada 20 

ng/ml bildirilmekle birlikte kas fonksiyonlarının daha iyi iĢlev görmesi için serum D vitamini 

düzeyinin >32 ng/ml olması gerektiğini savunanlar da vardır (56). Günde 800 U D vitaminini 

2-12 ay süre ile alan yaĢlılarda alt ekstremitelerde kuvvet ve iĢlevinin %4-11 oranında 

düzeldiği; 5 ay süre ile alanlarda düĢme oranının %72 oranında azaldığı gösterilmiĢtir (55, 

72). 

3.7.2.8 Ağrı Üzerine Etkileri 

Serum D vitamini düzeyinin 20 ng/ml‟nin altında bulunmasının ciddi kas güçsüzlüğü ve 

ağrı ile karakterize osteomalazik miyopatiye neden olduğu ve bu durumun D vitamini ile 

düzeldiği bildirilmiĢtir (60). Kas iskelet sistemine bağlı ağrının osteomalaziye bağlı kemik 

ağrısından önce ortaya çıktığı gösterilmiĢtir. Bu nedenle ısrar eden kas ağrılarında D vitamini 

eksikliği ayırıcı tanıda düĢünülmelidir. Tip II DM‟lu olgularda da kemik ağrılarının D 

vitamini takviyesi ile iyileĢtirildiği gösterilmiĢtir (55). Bu durumun esas nedeni bilinmemekle 

birlikte D vitamininin nöronal farklılaĢma ve büyüme, nöromuskuler iĢlevleri olumlu 

etkilemesi üzerinde durulmaktadır. Tüm bu bilgilere rağmen D vitamini ile ağrı arasında 

kanıta dayalı bilgilerin doğrulanması için yeni çalıĢmalara ihtiyaç vardır (55, 72). 
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3.7.2.9 Obezite GeliĢmesi Üzerine Etkileri  

Yağ hücreleri endokrinolojik olarak aktif hücrelerdir ve DVR bulundururlar. 

Dolayısıyla yağ dokusu aktif D vitamini için hedef dokular arasındadır. Kemik iliğinden elde 

edilen, DVR bulunmayan mezenkimal hücrelerde adipogenezise ait belirteçlerde artıĢ 

saptanmıĢtır. Aktif D vitamini tercihen mezenkimal hücrelerden osteoblastik hücrelere doğru 

farklılaĢmayı arttırırken, adipogeneziste baskılanmaya neden olmaktadır. D vitamini 

eksikliğinin vücut kompozisyonu üzerine olan etkisinin sonuçları tam olarak aydınlatılabilmiĢ 

değildir (21). 

AraĢtırmalarda D vitamini düzeyi düĢüklerde vücut kitle indeksi (VKI), D vitamini 

eksikliği olmayanlara göre yüksek bulunmuĢtur (3). D vitamini eksikliği olan obez çocuk ve 

adolesanların vücut yağ dokusundan bağımsız olarak glukoz metabolizmasında bozukluk için 

D vitamini eksikliği bir risk faktörü olarak bildirilmektedir (8). Obezitede artan yağ dokusu D 

vitamini deposu olarak görev yapacağından kan D vitamini düzeyinin düĢmesine yol açabilir. 

EĢit olarak güneĢ ıĢığına maruz bırakılan obez bireyler obez olmayanların yarısı kadar D 

vitamini üretebilmektedir (3). Sonuç olarak obezlerde deri altında yağ dokusu birikmesine 

bağlı olarak deride D vitamini sentezi ve dolaĢıma salgılanması azalır ve böylece geliĢen D 

vitamini eksikliğine bağlı hipotoni obezitenin oluĢumuna da katkıda bulunur (3). 

 

3.7.2.10 Beyin Dokusuna Etkileri 

DVR ve D vitamini metabolizmasında görev alan enzimler fare beyninin hemen tüm 

bölgelerinde bulunmaktadır. Deneysel olarak DVR sıfır duruma getirilen farelerde biliĢsel 

fonksiyonlarda bozulma olmadan motor hareketlerde değiĢme olduğu gösterilmiĢtir (21). 

Kalsiyum ile desteklenen DVR sıfır farelerin davranıĢ Ģekillerinde anormallikler olduğu, 

endiĢeli davranıĢlar geliĢtiği bildirilmiĢtir. Süt çocukluğu dönemindeki basit D vitamini 

eksikliğinin nörodavranıĢsal problemlere yol açtığı ve D vitamini eksikliği olan sıçan 

yavrularında beyin dokusunun ve ventriküllerin daha büyük olduğu, beyin hücre 

çoğalmasında artmanın ve korteks kalınlığında azalmanın olduğu belirtilmiĢtir (21). 

Geçici olarak perinatal dönemde D vitamini eksikliği geliĢtirilen farelerde hipokampal 

ve prefrontal bölgelerde hücresel fonksiyonlara karıĢan 30‟a yakın proteinin sentezinde 

bozulma olduğu gösterilmiĢtir. Bu bozuk proteinlerin yarısının Ģizofreni, otizm, depresyon ve  
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MS gibi hastalıkların etiopatogenezinde etkili olabileceği bildirilmiĢtir (21). Hayvan 

çalıĢmalarında geliĢimsel D vitamini eksikliğinin uzun dönemde kalıcı öğrenme ve hafıza 

bozukluklarına yol açtığı gösterilmiĢtir (21). 

D vitamini yetersizliğinde Ģizofreni ve depresyon insidansında artıĢ gözlemlenmiĢtir 

(81, 87). Ġntrauterin ve hayatın erken dönemlerinde D vitamin yetersizliğini önlemenin ve  D 

vitamini reseptörünün trankripsiyonel aktivitesini doyurmanın, yaĢamın geç döneminde 

mental fonksiyonların idamesinde ve  beyin geliĢiminde önemli rol oynadığı düĢünülmektedir 

(42). 

Ġnsanlarda D vitamini eksikliğinin erken beyin geliĢimi üzerine etkisine iliĢkin yeterli 

sayıda çalıĢma mevcut değildir. Bununla birlikte in vitro olarak D vitamininin beyin hücreleri 

üzerine koruyucu etkisi olduğu gösterilmiĢtir (88, 97). Maternal D vitamini eksikliğinin 

çocuklarda Ģizofreni riskini arttırdığı, hayatın ilk yıllarında düzenli ve aralıklı olarak 2000 

U/gün ya da üzerinde D vitamini uygulanan erkeklerde Ģizofreni riskinin azaldığı bir 

çalıĢmada bildirilmiĢtir (80). D vitamini eksikliği ile yaĢlılarda Alzheimer hastalığı; 

çocuklarda otizm arasında iliĢki olduğu klinik çalıĢmalarda bildirilmektedir (88, 97). 

 

3.7.2.11 Üreme Sistemine Etkileri 

DVR bulunmayan diĢi farelerde uterus hipoplazisi, over folikülogenezisinde bozulma 

geliĢtiği, fertilitenin %75 oranında azaldığı bildirilmektedir (21). Fertilideki azalma 

hipokalsemi düzeltildikten sonra da devam etmektedir. Bu durum D vitamininin fertilite 

üzerine olan etkisinin dolaylı olmaktan ziyade doğrudan olduğunu ve aromataz enzimi üzerine 

olan uyarıcı etkisinden kaynaklandığını düĢündürmektedir. Hayvan çalıĢmalarında D vitamini 

eksikliğinin erkek farelerde azospermi, hipomobilite, testiküler morfolojide bozulma yaparak 

fertilitede azalmaya neden olduğu gösterilmiĢtir (21). 
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3.8 D VĠTAMĠNĠ EKSĠKLĠĞĠ  

T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizdeki nutrisyonel raĢitizm sıklığı çeĢitli 

çalıĢmalarda %1.6-19 arasında olduğu bildirilmektedir (47, 110). T.C. Sağlık Bakanlığının 

bebeklerde D vitamini yetersizliğinin önlenmesi ve kemik sağlığının korunması projesi 

sonrasında nutrisyonel raĢitizm sıklığında belirgin gerileme sağladığı düĢünülmektedir. 

Erzurum bölgesinde 1998 yılında yapılan geniĢ çaplı çalıĢmada 0-3 yaĢ arası çocuklarda 

raĢitizm sıklığı %6,09 iken, 2007 yılında yine aynı bölgede 39133 çocuk üzerinde yapılan 

çalıĢmada nutrisyonel raĢitizmin %0.099‟a kadar gerilediği saptanmıĢtır (90). Son zamanlarda 

klinik olarak belirgin raĢitizm özellikleri taĢımayan ve serum kalsiyum düzeyi normal olup, 

serum D vitamini düzeyi 16-32 ng/ml arasında seyreden (serum D vitamini düzeyi PTH 

düzeyinde plato sağlayacak düzeyin altında, fakat raĢitizm için belirtilen eĢik değerin 

üzerinde) ve ALP, PTH ve 1-25(OH)2D düzeyleri normalin üzerinde olan bir grup 

tanımlanmıĢtır (59). D Vitamini yetersizliği veya subklinik D vitamini eksikliği olarak 

sınıflanan bu grup daha çok eriĢkinlerdeki eĢik değerlere göre belirlenmiĢtir ve toplum sağlığı 

bakımından D vitamini eksikliğinin buzdağının altında kalan kısmı olarak 

nitelendirilmektedir.  

Erken bebeklik dönemindeki raĢitizm vakalarının daha sık hipokalsemi ile 

baĢvurduğunu bildiren raporlar vardır (5, 48). Ayrıca D vitamini yetersizliğine bağlı 

hipokalsemi nedeniyle dilate kardiyomiyopati geliĢen çocukların da ilk altı ay içinde 

baĢvurduğu dikkat çekmektedir (1).  

D vitamini yetersizliğinin baĢlangıcı ile raĢitizm geliĢimi arasında her çocuğa göre 

değiĢen bir süre bulunur ve klasik olarak bilinen raĢitizm evrelerine göre farklı klinik ve 

biyokimyasal bulgular ortaya çıkar. D vitamini yetersizliği durumunda ilk olarak 25(OH) D 

düzeyi ve buna paralel olarak intestinal kalsiyum ve fosfor emilimi azalmakta (Evre 1 

raĢitizm), daha sonra PTH ve 1,25(OH)2 D etkisiyle kemiklerden kalsiyum mobilize edilerek 

serum kalsiyum düzeyi normale gelmekte (Evre 2 raĢitizm); bu süreç ilerlerken klinik ve 

biyokimyasal bulgular belirginleĢmekte ve bir süre sonra PTH ve 1,25 (OH)2 D vitamini 

etkisine rağmen serum kalsiyum dengesi de korunamaz olmaktadır (Evre 3 raĢitizm). 

Kemiklerden kalsiyum mobilize edilirken epifizyal kıkırdak daha az mineralize olmakta ve 

kemiğin diğer bölgelerinde mineral içeriği de azalmaktadır (48). D vitamini yetersizliği olan 

bir çocukta raĢitizm bulgularının geliĢimi ve kalsiyum dengesini sağlayan açıkkapama süreci 
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farklılık göstermektedir. Erken bebeklik döneminde PTH cevabının güçsüz ve kemiklerin 

kalsiyum deposunun yetersiz olması nedeniyle daha sık hipokalsemi görülürken, adolesan ve 

ileri yaĢlarda ancak ağır ve uzun süreli D vitamini yetersizliklerinde hipokalsemi 

geliĢmektedir (47). 

3.9 D VĠTAMĠNĠ RESEPTÖR GEN POLĠMORFĠZMĠ VE HASTALIKLAR 

Bir gen veya kromozomun bir toplumda, iki veya daha fazla, sık rastlanan alellerinin 

varlığına polimorfizm denir (111). Polimorfizm toplumun en az %1‟inde bulunabilen bir 

genetik varyasyondur. Bu varyasyonlar çoğunlukla bir genin kodlanmayan kısımlarında 

(intron) gerçekleĢir ve genin protein ürünlerinde görülmez. Polimorfizm olarak adlandırılan 

bu süreçte genlerin düzenleyici kısımlarındaki değiĢiklikler genin ekspresyonunun derecesinin 

belirlenmesi ve protein seviyesi üzerine etkili olabilir (21, 67). 

Bugün için polimorfizm ile hastalıklara yatkınlık arasındaki iliĢkiden söz edilmekle 

birlikte bu iliĢkinin temelleri tam olarak aydınlatılmıĢ değildir. Bazı hastalıklarda bazı 

polimorfizmlerin önceden bilinmesi önlem alınması bakımından yararlı olabilir (113). 

ġekil 3.9‟da D vitamini reseptör geninin Ģematik yapısı ve polimorfik bölgeler 

gösterilmiĢtir. Farklı enzimler kullanılarak DVR geninde çeĢitli polimorfizmler tanımlanmıĢtır 

(113, 127). Ülkemizdeki nutrisyonel raĢitizmli olgularda Apa I polimorfizmi kontrol grubuna 

göre yüksek bulunmuĢtur (20). Sık ÜSYE geçiren çocuklarla sağlıklı kontrol grubu ile 

arasında Apa, Taq, Fok polimorfizmleri karĢılaĢtırılmıĢ ancak anlamlı fark bulunmamıĢtır 

(112). 

Günümüze değin DVR gen polimorfizmi ile çeĢitli hastalıklar arasındaki iliĢkiyi 

araĢtıran çok sayıda çalıĢma yapılmıĢ olmasına rağmen Ģu an itibari ile elde edilen veriler 

sebep-sonuç iliĢkisinden ziyade bir birlikteliğe ya da özel bir durum için duyarlılık artmasına 

iĢaret etmektedir (20, 113). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Issa%20LL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Zmuda%20JM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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ġEKĠL 3.9 D Vitamini reseptör geninin Ģematik yapısı ve polimorfik bölgelerin 

lokalizasyonları 

 

3.10 D VĠTAMĠNĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLĠNMEYENLER     

D vitamininin iskelet sistemi dıĢı etkilerinin aydınlatılması sonrası serum D vitamini 

yeterlilik düzeyi ile ilgili belirsizlik baĢka bir boyut almıĢtır. Epidemiyolojik çalıĢmalarda 

serum D vitamini düzeyinin PTH salgısını arttırıcı düzeye düĢmeden de diğer sistemler 

üzerinde eksikliğine bağlı etkilerinin olduğu saptanmıĢtır (59). Bu sebeplerden dolayı eksiklik 

ve yetersizlik kavramları ortaya atılmıĢtır. Ayrıca DVR gen polimorfizminin olduğunun ve bu 

polimorfizmin çeĢitli hastalıklarla olan iliĢkisinin saptanması da D vitamini için hedef düzeyin 

bulunmasını zorlaĢtırmıĢtır. Genel olarak Ģu ana kadar yapılan çalıĢmaların çoğunluğunda D 

vitamini düzeyinin 20 ng/ml‟nin üzerinde olması yeterli kabul edilmektedir (18, 26, 116). 

Anne sütü ile beslenen bebeklerle süt çocuğu, oyun çocuğu ve adölesan döneminde alınması 

gereken D vitamini dozu konusu da hala belirsizliğini korumaktadır.  

Günlük D vitamini gereksinimi bireyin bulunduğu coğrafyaya, hava kirliliğine, 

güneĢlenme durumuna, güneĢlenme saatine, ten rengine, genetik yapıya, beslenme durumuna, 

yaĢam tarzına, açık havadaki giysi durumuna bağlı olarak değiĢebilmektedir (44, 47, 59). D 

vitamini düzeyi ile ilgili tüm bu tartıĢmaların aydınlatılması için D vitamini konusunda uzun 

dönemli prospektif çalıĢmalara gereksinim bulunmaktadır.    
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3.11 ANNE SÜTÜ VE D VĠTAMĠNĠ 

Annedeki D vitamini yetersizliğinin dental enamel hipoplazi, infantil rikets, konjenital 

katarakt gibi sorunlara yol açmasının yanında fetal beyin geliĢimi, postnatal baĢ çevresi 

geliĢimini ve boy uzamasını olumsuz etkilediği ileri sürülmektedir (22). Hamilelik 

dönemindeki D vitamini yetersizliğinin organogenezisde bozukluklara neden olduğunun 

anlaĢılmasıyla gebelikte D vitamini alımı önerilmektedir (26, 61, 116). Bütün bu nedenlerle 

annedeki D vitamini yetersizliği önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir.  

Annedeki D vitamini yetersizliği zemininde geliĢen raĢitizm vakaları yaĢamın erken 

döneminde (ilk üç ayda) daha sık görülmekte, bu dönemde hem PTH yanıtının hem de kemik 

kalsiyum depolarının yetersizliği nedeniyle semptomatik hipokalsemiye bağlı 

kardiyomiyopati olguları sıkça bildirilmektedir (37, 48, 103). Erzurum bölgesindeki bir 

çalıĢmada raĢitizm vakalarının %1.9‟nun ilk üç ayda baĢvurduğu, vakaların %6.8‟inin 

jeneralize nöbet ile getirildiği belirtilmiĢtir (89). Bebeklerin bir diğer D vitamini kaynağı olan 

anne sütünün litresinde 12-60 IU D vitamini bulunmakta ve bu miktar bebeklerin günlük 400 

U olan gereksinimini karĢılamamaktadır (26, 47, 59). Kolostrumdaki D vitamini düzeyi olgun 

anne sütündeki D vitamini düzeyine göre daha yüksek saptanmıĢtır (73). Emziren anneye 

günde 1000 U ya da 2000 U D vitamini verilmesinin bebekte D vitamini düzeyinde yükselme 

sağladığı fakat istenilen düzeyde olmadığı belirtilmektedir. Bu çalıĢmalar az sayıda vaka 

üzerinden yapıldığı için yeni prospektif çalıĢmalara gereksinim vardır (61, 73, 117). 
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4. GEREÇ VE YÖNTEMLER 

4.1 ÇalıĢma grubunun tanımlanması 

Bu prospektif kontrollü çalıĢma Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı polikliniğine 1 Mayıs 2010 

– 31 Ekim 2010 tarihleri arasında izlem için baĢvuran yenidoğan ve anneleri arasında 

yürütüldü. Bu dönemde polikliniğimize baĢvuran çocuk sayısı 3125 olup, bunların 260‟ını (% 

8.3) yenidoğan dönemindeki çocuklar oluĢturmaktaydı. Anneleri D vitamini alan ve almayan 

çocukların D vitamini düzeyleri arasında beklenen % 10‟ luk bir fark için %80‟lik güç ve 0.05 

anlam düzeyiyle her gruba 50 vaka, toplamda 100 vaka alınması planlandı ÇalıĢma 

kriterlerine uyan 200 çocuktan 100 tanesinin ailesi çalıĢmaya katılmayı kabul etti. Ayrıntılı 

bilgilendirme yapılarak ebeveynlerden aydınlatılmıĢ onam alındı. 1 Mayıs-10 temmuz 

tarihleri arasında ardısıra baĢvuran 50 anne ve yenidoğan çalıĢma grubunu, 10 temmuz-31 

ekim tarihlerinde ardısıra baĢvuran 50 anne ve yenidoğan ise kontrol grubunu oluĢturdu. 

Mayıs 2010 tarihinde baĢlatılan çalıĢma 31 Mart 2011 tarihinde sonlandırıldı.  

 

ÇALIġMAYA ALINMA KRĠTERLERĠ: 

1. Gebelik yaĢı ≥37 Gebelik haftası. 

2. Doğum tartısı  ≥2500 gr ve ≤4000 gr olması. 

3. Yenidoğanın sadece anne sütü ile besleniyor olması. 

4. Annede kronik hastalık öyküsü olmaması. 

5. Perinatal öyküde ağır asfiksi, doğum travması vb. özellik olmaması. 

6. Genetik hastalık olmaması. 

7. Majör malformasyon bulunmaması. 

AraĢtırmaya alınan çocukların tamamına doğumdan hemen sonra baĢlanan 400 U/gün 

D3 vitamini (Kolekalsiferol) kullanımına devam etmeleri önerildi. ÇalıĢma grubunun 

annelerine 400 U/gün D3 vitamini (Kolekalsiferol) alması önerilirken kontrol grubunun 

annelerine ek vitamin takviyesi önerilmedi. AraĢtırmanın baĢlangıcında tüm annelerden serum 

25(OH) D vitamini düzeyi için kan örneği alındı. AraĢtırmaya katılan bebeklerin tümü 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Polikliniği‟nde aylık kontrolleri yapılarak izlendi. 

AraĢtırmada 6. ayını tamamlayan bebekler ve annelerinden 25(OH) D vitamini için kan 

örnekleri alındı. Annelerden yaklaĢık 10 ml, çocuklardan yaklaĢık 4 ml kan örneği etilen  
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diamin tetra asetatlı (EDTA) tüplere alındı. Alınan kan örnekleri karbon kağıdına sarılarak 

güneĢ ıĢığından korumalı bir Ģekilde hemen Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Merkez Biyokimya-

Endokrinoloji Laboratuvarına ulaĢtırıldı. Laboratuvarda kan örnekleri derhal santrifüj edilerek 

plazması ayrıĢtırılıp derin dondurucuda -20 santigrad derecede, analiz edilecek güne kadar 

saklandı. Ġstanbul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Endokrinoloji Laboratuvarı‟nda High 

pressure liquid chromatography-yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemi ile 

serum 25(OH) D vitamini düzeyi çalıĢıldı.  

D vitamini düzeyini etkileyebilecek doğum öncesi faktörler konusunda ailelere anket 

yapılarak, poliklinik kontrollerinde gözlemlerde bulunularak ve çocuk sağlığı izlem formu 

verilerinden yararlanarak elde edilen bilgiler çalıĢma için hazırlanmıĢ formlara aktarıldı (Bkz. 

EK-1). D vitamini düzeyini etkileyen faktörlerin tanımı Tablo 4.1.1‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 4.1.1 D vitamini düzeyini etkileyen bazı faktörlerin tanımlanması. 

Hamilelikte multivitamin alma Annenin kendi bildirimine göre hamilelik 

boyunca multivitamin alıp-almadığı kaydedildi. 

Anne gebelik sayısı ve  

doğum arası süre 

Annenin gebelik sayısı ve doğumlar arası sürenin 

2 yıldan uzun olup olmadığı kaydedildi. 

Sadece anne sütü ile beslenme Su dahil hiçbir ek besin almadan sadece anne  

sütü alma durumu olarak tanımlandı. 

GüneĢlenme süresi Anne ve çocuğu birlikte haftada kaç gün güneĢe çıktığı ve bu 

bu maruziyetin en az 15 dakika süreli olanları kaydedildi.   

Annenin kapalılık durumu Annenin baĢının kapalı olup-olmadığı kaydedildi 

Sosyoekonomik durum Ailenin aylık geliri <1000 TL, 1000-1999 TL 

 ≥2000 TL olarak sınıflandı. 

Anne yaĢı YaĢ 20-25, 26-30, 31-35, ≥36 olarak gruplandı. 

Anne öğrenim durumu Ġlköğretim, lise ya da üniversite 

mezunu olarak değerlendirildi. 

Evin güneĢ görme durumu YaĢanılan evin güneĢ görüp görmediği kaydedildi 

Evde yaĢayan kiĢi sayısı KiĢi sayısı 3, 4, 5, 6, ≥7 kiĢi olarak gruplandı.  

 

 

ÇalıĢma sırasında çocukta kronik bir hastalığın teĢhis edilmesi, anne ya da çocuğun 

herhangi bir nedenle D vitamini alma dozunu değiĢtirmesi ya da kesmesi, dört aydan önce 

anne sütüne ek yapılması ve ailenin çalıĢmadan çıkmak istemesi durumlarında anne ve 

bebekler çalıĢma dıĢı bırakıldı. 

 

ÇalıĢma grubunda bir bebek metabolik hastalık tanısı nedeni ile anne sütü kesildiği için, 

iki bebek annenin D vitaminini düzensiz alması ve bir tanesi de ailenin araĢtırmadan çıkmak 

istemeleri nedeniyle toplam dört bebek çalıĢma dıĢı bırakıldı. Kontrol grubundan da bir 

çocukta nefrolitiazis nedeniyle D vitamininin kesilmesi, dört çocukta 4.aydan önce formülaya 

baĢlanması ve bir ailenin de araĢtırma sırasında çalıĢmadan çıkmak istemeleri nedeniyle 

çalıĢma dıĢı bırakıldı (Tablo 4.1.2). ÇalıĢma grubunu oluĢturan 46 anne ve çocuk ile kontrol 

grubunu oluĢturan 44 anne ve çocuk çalıĢmayı tamamladı.  
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Tablo 4.1.2 AraĢtırma sırasında çalıĢmadan çıkarılanların özellikleri ve dağılımı 

 

ÇalıĢmamızda 25(OH)D vitamini düzeyi <12 ng/ml olması ağır D vitamini eksikliği, 

12-19.99 ng/ml olması hafif D vitamini eksikliği, ≥20 ng/ml olması ise yeterli düzey olarak 

kabul edildi (116). 

 

4.2 Laboratuvar yöntemleri  

Serum 25(OH) D vitamini 

Serum örneklerinde 25(OH) D vitamini düzeyi tayini Ġstanbul Tıp Fakültesi Klinik 

Biyokimya Endokrinoloji Laboratuvarı‟nda High pressure liquid chromatography-yüksek 

basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemi ile çalıĢıldı. Tayin için Thermo Finnigian spectra 

HPLC system® (üretim yeri ABD) aleti ile Recipe kiti (üretim yeri Almanya) kullanıldı. 

Thermo Finnigian spectra HPLC system® aletinin CV ( Coefficient of variation) değeri %3.1. 

Bu yöntemde kısa bir numune hazırlama aĢamasından geçirilen örnekler HPLC sistemi içine 

enjekte edilir. Numune bileĢenleri HPLC sistemi içinde kromatografik olarak ayrılır ve 

vitamin UV dedektörü tarafından tespit edilir. Numune hazırlanması için çalıĢılacak olan 

serum örneğinin makinada tanımlanan standartlardaki miktarı numune hazırlama ĢiĢesine 

konur. Örnek kısa bir süre karıĢtırma çarkının içinde karıĢtırılır ve tanımlanmıĢ bir miktarda 

çöktürücü p maddesi numuneye eklenir. Kantitatif bir çöktürme sağlamak için örnek iyice 

karıĢtırıldıktan sonra 4 derecede inkübe edilir ve daha sonra numune kalıp santrifüj ile ayrılır. 

Santrifüj sonrasında iki sıvı fazı oluĢur. Üstteki sıvı fazı HPLC analizi için kullanılır. 

Ölçümlerin hesaplamaları pik alanları iç standart yöntemi kullanılarak yapılır. Daha doğru 

sonuç almak için farklı aralıklardaki serum konsantrasyonları kullanılabilir.  

Yüksek performans; yüksek hız ve yüksek rezolusyonlu ayırmaları ifade eder. Yüksek 

performans çok küçük çaplı (<20 mikron) kolon dolgu maddeleri kullanılarak sağlanır. Bir 

kromatografik çalıĢmada ayırımın performansını arttırmak için sabit fazın tanecik çapı ve 

 Nefrolitiazis D vitamini 

kullanım sorunu 

<4 ay sadece anne sütü 

 ile beslenmeme 

Ailenin çalıĢmadan 

çıkmak istemesi 

Toplam 

ÇalıĢma grubu 0 2 1 1 4 

Kontrol grubu 1 0 4 1 6 
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kolon çapının küçültülmesi gerekir. Küçük çaplı dolgu maddesi kullanıldığında band 

geniĢlemesi azalır ve daha dar pikler elde edilir. Ancak partikül boyutu küçüldükçe hareketli 

fazın akıĢına direnç büyür. Kolonda geri basınç artar bu da kolonun yapısını bozar ve ayırma 

gücü azalır. Bu yüzden yüksek basınçlara dayanıklı kolon dolgu maddeleri geliĢtirilmiĢtir. 

Küçük çaplı kolon dolgu maddeleri kullanıldığında hareketli fazın ilerlemesi için yüksek 

basınç gereklidir. Yüksek basınç altında çalıĢabilen sistemler geliĢtirilmiĢtir. Bu nedenle 

yöntem yüksek basınçlı sıvı kromatografisi olarak da adlandırılır. ġekil 4.2‟de 25(OH) D3 

pikleri gösterilmektedir. 

 

ġekil 4.2 25(OH) D3 pikleri  
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4.3 AraĢtırmanın yürütülmesi sırasındaki zorluklar 

  AraĢtırma amaçlı kan örneği alınma gerekliliği çocuklara ağrı hissettireceği ve zarar 

verebileceği düĢüncesi ile bazı ailelerin onam vermemesine yol açmıĢtır. ÇalıĢma grubu 

annelerine araĢtırmamızın yapıldığı dönemde emziren annelere Sağlık Bakanlığı önerileri 

arasında yer almayan bir ilacın verilecek olması ailelerde tedirginlik uyandırmıĢtır. Anne ve 

çocukların D vitaminini düzenli almaları konusunda objektif değerlendirme yapılamamıĢtır. 

 

4.4 Ġstatistiksel analiz 

Bu araĢtırmada istatistiksel analizler NCSS 2007 paket programı ile yapılmıĢtır. 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama,standart sapma) 

yanı sıra gruplar arası karĢılaĢtırmalarda Kruskal Wallis testi, alt grup karĢılaĢtırmalarında  

Dunn‟s çoklu karĢılaĢtırma testi, ikili grupların karĢılaĢtırmasında normal dağılım gösteren 

değiĢkenlerde bağımsız t testi, normal dağılım göstermeyen değiĢkenlerde Mann-Whitney-U 

testi, nitel verilerin  karĢılaĢtırmalarında  ki-kare  testi kullanılmıĢtır. D vitamini düzeyini 

etkileyen faktörleri incelemek için çoklu regresyon analizi yapılmıĢtır. Sonuçlar, anlamlılık 

p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiĢtir. 

4.5 Maddi destek ve Onay 

AraĢtırma, Ġstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulu tarafından 26.06.2009 tarihinde 

onaylanmıĢtır (Dosya No: 2009/1926-2506). Proje Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri tarafından desteklenmiĢtir (Proje no: 12640). 
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5. BULGULAR 

5.1 AraĢtırmamıza alınan annelerin genel özellikleri 

AraĢtırmamıza alınan annelerin tanımlayıcı özellikleri Tablo 5.1‟de verilmiĢtir. Ġki ve daha 

fazla doğum yapanların %95.3‟ünde doğum arası süre ≥2 yıl idi. 

Tablo 5.1 Annelerin tanımlayıcı özellikleri 

 GRUPLAR  p 

değeri 
ÇalıĢma grubu  

n:46 

(%) 

Kontrol grubu   

n:44 

(%) 

Toplam  

n:90 

(%) 

Anne yaĢ 

aralığı 

 

20-25 yaĢ 

26-30 yaĢ 

31-35 yaĢ 

≥36 yaĢ 

7 (15.2) 

15 (32.6) 

16 (34.8) 

8 (17.4) 

3 (6.8) 

18 (40.9) 

15 (34.1) 

8 (18.2) 

10 (11.1) 

33 (36.7) 

31 (34.4) 

16 (17.8) 

 

0.602 

Anne eğitim 

durumu 

Ġlköğretim 

mezunu 

Lise ya da 

Üniversite 

mezunu 

16 (34.8) 

 

30 (65.2) 

11 (25.0) 

 

33 (75.0) 

27 (30.0) 

 

63 (70.0) 

 

0.352 

Aylık gelir 

 

< 1000 TL 

1000-1999 TL 

≥ 2000 TL 

3 (6.5) 

16 (34.8) 

27 (58.7) 

2 (4.6) 

13 (29.5) 

29 (65.9) 

5 (5.6) 

29 (32.2) 

56 (62.2) 

 

0.885 

GüneĢlenme 

durumu 

(anne-bebek) 

1-2 gün/hafta 

3-7 gün/hafta 

12 (26.1) 

34 (73.9) 

6 (13.6) 

38 (86.4) 

18 (20.0) 

42 (80.0) 

 

0.191 

Anne gebelik 

sayısı 

 

1 

2 

3 

4 

≥5 

26 (56.5) 

14 (30.4) 

6 (13.0) 

0 (0.0) 

0 (0.0) 

21 (47.7) 

18 (40.9) 

1 (2.3) 

3 (6.8) 

1 (2.3) 

47 (52.2) 

32 (35.6) 

7 (7.8) 

3 (3.3) 

1 (1.1) 

 

0.073 

Evin güneĢ 

görme 

durumu 

Görüyor  41 (89.1) 41 (93.2) 82 (91.1) 0.500 

Evde yaĢayan 

kiĢi sayısı 

 

3 kiĢi 

4 kiĢi 

5 kiĢi 

6 kiĢi 

≥ 7 kiĢi 

26 (56.5) 

14 (30.4) 

6 (13.0) 

0 (0.0) 

0 (0.0) 

21 (47.7) 

18 (40.9) 

1 (2.3) 

3 (6.8) 

1 (2.3) 

47 (52.2) 

32 (35.6) 

7 (7.8) 

3 (3.3) 

1 (1.1) 

 

0.073 

Anne çalıĢma 

durumu 

ÇalıĢıyor 

 

18 (39.1) 

 

22 (50.0) 

 

40 (44.4) 0.300 

Hamilelikte 

multivitamin 

alma durumu 

AlmıĢ  46 (100) 44 (100) 90 (100) 1.000 

Anne giyim 

durumu 

Kapalı  20 (43.5) 22 (50) 42 (46.7) 0.535 

*Ki kare 
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AraĢtırmamıza katılan annelerin yaĢ ortalaması (33.4±4.4), anne eğitim durumu (%30‟ u 

ilköğretim mezunu, %70‟i lise ya da üniversite mezunu), anne çalıĢma durumu (annelerin 

%44.4‟ü çalıĢıyor), ailenin aylık geliri (%5.5 <1000 TL, %32.2 1000-1999 TL, %24.4 2000-

2999 TL, %37.8 ≥3000 TL), anne giyim durumu (%46.7 anne baĢörtülü), anne doğum sayısı 

(%52.2 bir doğum, %35.5 iki doğum, %7.8 üç doğum, %3.3 dört doğum, %1.1 beĢ ve üzeri 

doğum yapmıĢ) ve doğumlar arası süre, haftalık güneĢlenme durumu (%20 1-2 gün, %80.0 3-

7 gün) açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiĢtir (p>0.05). 

5.2  AraĢtırmamıza alınan bebeklerin genel özellikleri 

Bütün bebekler doğumdan sonra altı ay boyunca izlendi ve hiçbirisinde raĢitizm 

bulgusuna rastlanmadı. 

ÇalıĢma grubunda 20 (% 43.5) erkek, 26 (% 56.5) kız olmak üzere 46; kontrol grubunda 

22 (%50) erkek, 22 (50) kız olmak üzere 44 çocuğa iliĢkin veriler değerlendirildi. ÇalıĢma ve 

kontrol grubunun erkek-kız dağılım farkı istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.535)  

ÇalıĢma grubundaki çocukların ortalama doğum tartısı 3521±286 gr (2820-4000 gr), 

ortalama doğum boyu 51.5±1.9 cm (47-56 cm), ortalama doğum baĢ çevresi 35.0±1.1 cm (33-

37 cm), kontrol grubunun ortalama doğum tartısı 3603±294 gr (2900-4000 gr), ortalama 

doğum boyu 51.3±2.0 cm (48-57 cm), ortalama doğum baĢ çevresi 35.4±1.0 cm (34-38 cm)  

olarak saptandı. Her iki grupta ortalama doğum tartısı, doğum boyu ve baĢ çevresi açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

ÇalıĢma ve kontrol gruplarındaki yenidoğanların baĢlangıçtaki bazı özellikleri Tablo 

5.2.1‟de verilmiĢtir. 

Tablo 5.2.1 ÇalıĢma ve kontrol grubundakilerin bazı tanımlayıcı özelliklerinin 

karĢılaĢtırılması. 

                                     GRUPLAR 

p değeri 

t 

değeri ÇalıĢma grubu 

(n:46) 

Kontrol grubu 

(n:44) 

Cinsiyet 

     Erkek (%) 20 (43.5) 22 (50.0) 0.535 
 

 

Doğum Tartısı (gr) 3521±286 3603±294 0.183 -1.34 

Doğum Boy (cm) 51.5±1.9 51.3±2.0 0.801 0.25 

Doğum BÇ (cm) 35.0±1.1 35.4±1.0 0.883 -1.41 
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5.3  Anne D Vitamini düzeyleri  

AraĢtırmaya katılan annelerin baĢlangıç ortalama D vitamini düzeyi 13.5 ±8.6 ng/ml 

(2.0-38.6) olarak saptandı. Annelerin % 55.6‟sının D vitamini düzeyi <12 ng/ml, %22.2‟sinin 

D vitamini düzeyi ≥20 ng/ml bulundu. D vitamini düzeyini etkileyen faktörler 

değerlendirildiğinde haftalık güneĢlenme süresi ≥ 3 gün olanlarda D vitamini düzeyinin 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü (p=0.02). Annelerden baĢı açık 

olanların baĢlangıç D vitamini düzeyi ortalamaları kapalı olanlara göre istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek saptandı (p=0.041). Evin güneĢ görme durumu, ailenin aylık geliri, 

annenin öğrenim durumu, annenin çalıĢma durumu, annenin yaĢı, evde yaĢayan kiĢi sayısı 

faktörleri karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05) 

AraĢtırmaya katılan annelerin baĢlangıç D vitamini ortalamalarının çeĢitli faktörlere 

göre değerlendirilmesi Tablo 5.3.1‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 5.3.1 Annelerin baĢlangıç D vitamini düzeyi ortalamalarının çeĢitli faktörlere göre 

değerlendirilmesi 

D vitamini 

düzeyini etkileyen 

faktörler (n)  

Anne baĢlangıç D vitamini düzeyi 

ortalamaları±SD (ng/ml) 

p 

değeri 

 

Haftalık güneĢlenme 

süresi 

1-2 gün (18) 

≥ 3 gün (72) 

 

 

9.4±4.6 (2.9-22.4) 

14.6±9.1 (2.0-38.6) 

 

 

0.020 

Evin güneĢ görme 

durumu 

Evet (82) 

Hayır (8) 

 

 

13.9±8.7 (2.0-38.6) 

9.7±5.8 (3.8-22.4) 

 

 

0.095 

Ailenin gelir düzeyi 

< 1000 TL (5) 

1000-1999 TL (29) 

≥ 2000 TL (56) 

 

8.1±2.1 (5.5-10.2) 

11.9±6.2 (2.9-25.1) 

14.8±9.7 (2.0-38.6) 

 

 

0.128 

Anne çalıĢma durumu 

ÇalıĢıyor (40) 

ÇalıĢmıyor (50) 

 

15.1±8.9 (4.2-38.2) 

12.2±8.2 (2.0-38.6) 

 

0.300 

Annenin giyim durumu 

Açık (48) 

Kapalı (42) 

 

15.9±8.8 (4.8-38.6) 

10.7±7.4 (2.0-38.2) 

 

0.041 

Anne eğitim durumu 

Ilköğretim (27) 

Lise ve üzeri (63) 

 

11.8±7.7 (2.9-38.6) 

14.2±8.9 (2.0-38.2) 

 

0.103 

Annenin gebelik sayısı 

1 (48) 

2 (31) 

3 (9) 

4 (2) 

 

14.5±9.3 (2.7-38.6) 

13.4±8.5 (2.0-32.4) 

9.1±2.1 (6.5-12.7) 

9.4±2.8 (7.4-11.4) 

 

 

0.662 

Anne yaĢı 

20-25 (10) 

26-30 (33) 

31-35 (31) 

≥ 36 (16) 

 

9.3±5.1 (3.8-20.2) 

13.4±9.2 (2.7-38.2) 

14.8±8.9 (2.0-38.6) 

14.1±8.1 (5.5-32.4) 

 

 

0.607 

*Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testi 

AraĢtırmaya katılan annelerin hepsi hamilelik döneminde multivitamin kullandıklarını 

ifade ettiler. 
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AraĢtırmaya katılan annelerin baĢlangıç D vitamini düzeyine etki eden faktörlerin 

düzey aralıklarına göre karĢılaĢtırılması Tablo 5.3.2‟de verilmiĢtir. 

AraĢtırmamıza katılan annelerin baĢlangıç D vitamini düzey aralıklarına göre 

karĢılaĢtırıldığında annelerin baĢının açık olması D vitamininin 20 ng/ml‟den yüksek olması 

açısından anlamlı bir faktör olduğu tespit edildi (p=0.029).   

Tablo 5.3.2 Annelerin baĢlangıçtaki D vitamini düzeyine etki eden faktörlerin düzey 

aralıklarına göre karĢılaĢtırılması 

D vitamini 

düzeyini etkileyen 

faktörler   

Anne baĢlangıç D vitamini düzeyi p  

değeri 

 
< 20 ng/ml 

(%) 

≥ 20 ng/ml 

(%) 

GüneĢlenme süresi 

1-2 gün 

≥ 3 gün 

 

17 (24.3) 

53 (75.7) 

 

1 (5.0) 

19 (95.0) 

 

0.059 

Hamilelikte 

multivitamin alma 

Evet  

 

 

70 (100) 

 

 

20 (100) 

 

1.000 

Evin güneĢ görme 

durumu 

Evet  

 

 

63 (90) 

 

 

19 (95.0) 

 

0.491 

Ailenin gelir düzeyi 

< 1000 TL 

1000-1999 TL 

≥ 2000 TL 

 

5 (7.1) 

25 (35.7) 

40 (57.1) 

 

0 (0) 

4 (20.0) 

16 (80.0) 

 

0.143 

χ²=3.883 

Anne çalıĢma durumu 

ÇalıĢan anne  

 

30 (42.9) 

 

10 (50.0) 

 

0.573 

Annenin giyim durumu 

Açık  

 

33 (47.1) 

 

15 (75.0) 

 

0.029 

Anne eğitim durumu 

Ilköğretim 

Lise ve üzeri 

 

24 (34.3) 

46 (65.7) 

 

3 (15.0) 

17 (85.0) 

 

0.099 

Annenin doğum sayısı 

1 

2 

3 

4 

 

35 (50.0) 

24 (34.3) 

7 (10) 

4 (5.7) 

 

12 (60.0) 

8 (40.0) 

0 (0) 

0 (0) 

 

 

0.471 

χ²=3.544 

Anne yaĢı 

20-25 

26-30 

31-35 

≥ 36 

 

9 (12.9) 

25 (35.7) 

23 (32.8) 

13 (18.5) 

 

1 (5.0) 

8 (40.0) 

8 (40.0) 

3 (15.0) 

 

0.898 

χ²=1.628 

Genel 70 (100) 20 (100)  

*Ki-Kare 
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Annelerde bağımlı değiĢken olarak baĢlangıç D vitamini düzeyi,  bağımsız değiĢkenler 

olarak ise güneĢlenme durumu, annenin kapalılık durumu, annenin eğitim durumu ve evin 

güneĢ görme durumu alınarak çoklu regresyon analizi yapıldı. Bağımsız değiĢkenlerden 

annenin kapalılık durumu ile annenin D vitamini düzeyi arasında anlamlı iliĢki saptandı 

(p:0.008). Annelerde D vitamini düzeyi ile regresyon analizi değerlendirmesi Tablo 5.3.3‟de 

verilmiĢtir. 

Tablo 5.3.3 Annelerde baĢlangıçtaki D vitamini düzeyini etkileyen faktörler (regresyon 

analizi) 

 Standart olmayan 

katsayı  

Standart 

katsayı 

 

Beta  

 

 

t 

 

 

p B 

 

Standart 

hata 

GüneĢlenme 4.849 3.064 0.238 1.583 0.117 

Anne 

kapalılık 

durumu 

-5.369 1.964 -0.314 -2.732 0.008 

Anne eğitim 

durumu 

-1.302 1.018 -0.190 -1.279 0.204 

Evin güneĢ 

görme 

durumu 

-0.283 3.563 -0.009 -0.079 0.937 
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Tablo 5.3.4 ve 5.3.5‟te görüldüğü gibi çalıĢma ve kontrol grubu annelerinin baĢlangıç D 

vitamini düzeyi ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiĢtir 

(p>0.05). 

Tablo 5.3.4 ÇalıĢma ve kontrol grubundaki annelerin baĢlangıç D vitamini düzeylerinin 

karĢılaĢtırılması. 

GRUPLAR  

p 

değeri 

ÇalıĢma grubu 

Ort±SD (ng/ml) 

 (n:46) 

Kontrol grubu 

Ort±SD (ng/ml) 

(n:44) 

12.7±8.6 

(2.7-38.6) 

14.4±8.6 

(2.0-34.1) 

0.356 

*Independent t testi 

Tablo 5.3.5 Annelerin baĢlangıç D vitamini düzey aralıklarının çalıĢma ve kontrol grubuna 

göre dağılımı. 

BaĢlangıç  

D vitamini düzeyi 

(ng/ml) 

GRUPLAR p 

değeri ÇalıĢma grubu 

n:46 

(%) 

Kontrol grubu 

n:44 

(%) 

< 12   

12-19.99 

≥ 20  

28 (60.9) 

9 (19.6) 

9 (19.6) 

22 (50.0) 

11 (25.0) 

11 (25.0) 

 

0.584 

*Ki-Kare testi 

AraĢtırmamızdaki annelerin %77.8‟inde (n:70), çalıĢma grubu annelerinin %80.4‟ü 

(n:37) ile kontrol grubu annelerinin %75‟inin (n:33) D vitamini düzeyi normalin (<20 ng/ml) 

altında idi.   

Toplam 6 ay boyunca düzenli olarak D vitamini alan ve çalıĢma grubunu oluĢturan 

annelerin 6. aydaki D vitamini düzeyi ortalaması 13.1±8.8 ng/ml bulundu. Bu süre içinde hiç 

D vitamini almayan ve kontrol grubunu oluĢturan annelerin D vitamini düzeyi ortalaması 10.9 

± 6.6 ng/ml bulundu. ÇalıĢma ve kontrol grubu annelerinin 6. ay D vitamini düzeyi 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.188). 
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ÇalıĢma ve kontrol grubu annelerinin 6. ay D vitamini düzeyi ortalamalarının 

karĢılaĢtırmaları Tablo 5.3.6‟da verilmiĢtir. 

Tablo 5.3.6 ÇalıĢma ve kontrol grubundaki annelerin 6. ay D vitamini düzeyi ortalamaları. 

GRUPLAR  

p 

değeri 

ÇalıĢma grubu 

Ort±SD (ng/ml) 

 (n:46) 

Kontrol grubu 

Ort±SD (ng/ml) 

(n:44) 

13.1±8.8 

(1.6-40.9) 

10.9±6.6 

(2.4-41.3) 

0.188 

*Independent t testi 

ÇalıĢma ve kontrol grubu annelerinin 6.ay D vitamini düzeyi dağılımları Tablo 5.3.7‟de 

görüldüğü gibi benzer bulunmuĢtur (p=0.119). Kontrol grubunda D vitamini düzeyi 12 

ng/ml‟nin altında olanların oranı yüksektir. Ancak bu fark istatistiksel açıdan anlamlı değildi.  

Tablo 5.3.7 ÇalıĢma ve kontrol grubu annelerinin 6.ay D vitamini düzeyi dağılımları 

6. ay  

D vitamini düzeyi 

(ng/ml) 

GRUPLAR p 

değeri ÇalıĢma grubu n:46 

(%) 

Kontrol grubu n:44 

(%) 

< 12  25 (54.3) 32 (72.7)  

0.119 12-19.99  14 (30.4) 10 (22.7) 

≥ 20  7 (15.2) 2 (4.5) 
*Ki-Kare 

ÇalıĢma grubu annelerinin %15.2‟si (n:7), kontrol grubu annelerinin %4.5‟inin (n:2) D 

vitamini düzeyi normal bulundu.  

ÇalıĢma ve kontrol grubu annelerinin baĢlangıç ve 6. ay D vitamini düzeyi 

dağılımlarının grafiği ġekil 5.3.1 ve ġekil 5.3.2‟de verilmiĢtir. 
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ġekil 5.3.1 ÇalıĢma ve kontrol grubundaki annelerin baĢlangıç ve 6. ay D vitamini 

düzeylerinin dağılımları 

 

 

 

ġekil 5.3.2 ÇalıĢma ve kontrol grubundaki annelerin baĢlangıç ve 6. ay D vitamini 

düzeylerinin dağılımları 
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ÇalıĢma ve kontrol grubu annelerinin baĢlangıç ve 6. ay D vitamini düzeyi 

ortalamalarının grafiği ġekil 5.3.3‟te verilmiĢtir. 

ġekil 5.3.3 ÇalıĢma ve kontrol grubundaki annelerin baĢlangıç ve 6. ay ortalama D vitamini 

düzeyleri  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Başlangıç 6. Ay

Çalışma grubu Kontrol grubuD Vitamini düzeyi 

ng/ml
 

 

Kontrol grubu annelerinin baĢlangıç ve 6. ay D vitamini düzey farkı ortalaması, çalıĢma 

grubu annelerinin baĢlangıç ve 6.ay D vitamini düzey farkı ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı derecede düĢük bulunmuĢtur (p=0.034). Bu durum araĢtırmamızda D vitamini alan 

grupta kan D vitamini düzeyinin daha belirgin arttığını, kontrol grubunda ise aksine 

düĢtüğünü göstermektedir. Annelerde 6 ay içinde D vitamini düzeyi değiĢim farkı 

ortalamaları Tablo 5.3.8‟de verilmiĢtir. 

Tablo 5.3.8 Annelerde ilk 6 ayda D vitamini düzeyi değiĢiminin değerlendirilmesi 

BaĢlangıç-6.ay 

Δ 25(OH)D 

düzeyi 

GRUPLAR p  

değeri ÇalıĢma grubu 

(n:46) 

Kontrol grubu 

(n:44) 

Ort ±SD 

 (ng/ml) 

0.41±9.86 -3.44±10.19 0.034 

*Mann-Whitney U Testi 
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5.4  Çocukların D Vitamini düzeyleri 

ÇalıĢma ve kontrol grubu çocuklarının D vitamini düzeyi ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiĢtir (p=0.821). Çocuklarda D vitamini düzeyi 

ortalamalarına göre karĢılaĢtırmaları Tablo 5.4.1‟de verilmiĢtir. 

Tablo 5.4.1 Çocuklarda D vitamini düzeyi ortalamalarının karĢılaĢtırmaları 

GRUPLAR  

p  

değeri 
ÇalıĢma grubu  

Ort±SD (ng/ml) 

(n:46) 

Kontrol grubu  

Ort±SD (ng/ml) 

 (n:44) 

35.6±16.3 

(3.65-70.8) 

34.6±21.4 

(3.05-88.1) 

0.821 

 

Tablo 5.4.2‟de görüldüğü gibi çalıĢma grubu çocuklarının D vitamini düzeyleri, 

kontrol grubu çocuklarının D vitamini düzeylerinden daha yüksek olmasına karĢın aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Çocuklarda D vitamini düzeylerinin 

annelerinin 6. ay D vitamini düzeylerine göre dağılım grafiği ġekil 5.4.1‟te verilmiĢtir. 

Çocuklarda D vitamini düzeyini etkileyen bir faktör belirlenemedi. 

Tablo 5.4.2 Çocukların D vitamini düzeylerinin karĢılaĢtırmaları 

Çocuklarda 

D vitamini düzeyi 

(ng/ml) 

GRUPLAR p değeri 

ÇalıĢma grubu n:46 

(%) 

Kontrol grubu n:44 

(%) 

< 12  6 (13.0) 9 (20.5)  

0.380 

χ²=1.933 
12-19.99  2 (4.4) 4 (9.1) 

≥ 20  38 (82.6) 31 (70.4) 
*Ki-Kare Testi 

 

AraĢtırmaya katılan çocukların D vitamini ortalamalarının çeĢitli faktörlere göre 

değerlendirilmesi Tablo 5.4.3‟te verilmiĢtir. 
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Tablo 5.4.3 Çocukların ortalama D vitamini düzeylerinin çeĢitli faktörlere göre 

değerlendirilmesi 

Özellikler (n) Çocukların D vitamini düzeyi 

ortalamaları±SD (ng/ml) 

(en alt-en üst) 

p 

değeri 

 

Annelerin baĢlangıç D 

vitamini düzeyleri 

<12 ng/ml (50) 

12.0-19.9 ng/ml (20) 

≥20 ng/ml (20) 

 

 

38.4±16.4 (3.6-85.4) 

30.9±20.4 (3.1-70.0) 

31.0±22.2 (4.3-88.1) 

 

 

0.173 

Annelerin 6.ay D vitamini 

düzeyleri 

<12 ng/ml (57) 

12.0-19.9 ng/ml (24) 

≥20 ng/ml (9) 

 

 

36.8±16.3 (3.1-85.4) 

34.5±24.0 (4.3-88.1) 

26.1±17.8 (3.7-48.7) 

 

 

0.282 

Anneye D vitamini desteği 

yapılması 

Evet (46) 

Hayır (44) 

 

 

35.6±16.3 (3.7-70.8) 

34.6±21.4 (3.1-88.1) 

 

0.497 

Haftalık güneĢlenme 

süresi 

1-2 gün (18) 

≥ 3 gün (72) 

 

 

40.8±16.4 (7.7-85.4)  

33.7±19.4 (3.1-88.1)  

 

 

0.095 

Evin güneĢ görme 

durumu 

Evet (82) 

Hayır (8) 

 

 

35.1±19.5 (3.1-88.1)  

35.6±9.9 (22.0-54.2)  

 

 

0.060 

Ailenin gelir düzeyi 

< 1000 TL (5) 

1000-1999 TL (29) 

≥ 2000 TL (56) 

 

46.2±25.0 (22.0-84.4)  

38.1±15.1 (3.6-70)  

32.7±19.7 (3.1-88.1)  

 

0.176 

Anne çalıĢma durumu 

ÇalıĢıyor (40) 

ÇalıĢmıyor (50) 

 

32.7±21.1 (3.1-88.1)  

37.1±16.8 (3.6-85.4)  

0.300 

Annenin giyim durumu 

Açık (48) 

Kapalı (42) 

 

32.8±21.8 (3.1-88.1)  

37.7±14.6 (3.6-85.4)  

 

0.041 

Anne eğitim durumu 

Ilköğretim (27) 

Lise ve üzeri (63) 

 

37.2±15.8 (4.3-85.4) 

35.2±17.3 (3.1-88.1) 

 

0.098 

Annenin gebelik sayısı 

1 (47) 

2 (32) 

3 (7) 

4 (4) 

 

35.0±18.5 (3.1-88.1) 

33.6±21.5 (3.6-75.4) 

41.8±12.1 (22.0-60.3) 

31.6±18.9 (26.2-36.9)  

 

 

0.709 

Anne yaĢı 

20-25 (10) 

26-30 (33) 

31-35 (31) 

≥ 36 (16) 

 

30.8±13.3 (3.7-46.7)  

35.7±20.2 (4.3-88.1) 

34.9±19.0 (3.1-75.4) 

37.7±19.1 (3.7-70.0) 

 

0.942 

*Independent t Testi, Kruskal Wallis testi,  
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Çocuklarda bağımlı değiĢken olarak D vitamini düzeyi,  bağımsız değiĢkenler olarak ise 

anneye D vitamini desteği, güneĢlenme durumu, annenin kapalılık durumu ve annenin eğitim 

durumu alınarak regresyon analizi yapıldı. D vitamini düzeyi ile bu değiĢkenler arasında iliĢki 

saptanmadı (Tablo 5.4.4).  

Tablo 5.4.4 Bazı faktörlerin çocukların D vitamini düzeyine etkisi (regresyon analizi) 

 Standart olmayan 

katsayı  

Standart 

katsayı 

Beta  

 

 

t 

 

 

p 
B Standart 

hata 

Anneye      

D vitamini 

desteği 

verilmesi 

-1.451 4.089 -0.039 -0.355 0.724 

GüneĢlenme -3.328 6.814 -0.074 -0.488 0.627 

Anne 

kapalılık 

durumu 

2.804 4.576 0.075 0.613 0.542 

Anne eğitim 

durumu 

-0.546 2.477 -0.036 -0.225 0.823 

6.ay anne   

D vitamini 

düzeyi 

-0.372 0.272 -0.154 -1.369 0.175 
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Annelerin 6.ay D vitamini düzeyi dağılımlarına göre çocukların D vitamini düzeyi 

ortalaması karĢılaĢtırıldığında anlamlı fark saptanmadı (Tablo 5.4.5). 

Tablo 5.4.5 Annelerin 6.ay D vitamini düzey dağılımlarına göre çocukların D vitamini 

düzeyi ortalamaları 

Annelerde 6.ay  

D vitamini düzeyi 

(ng/ml) 

Çocukların D vitamini düzeyi ortalaması 

(Ort±SD) 

p değeri 

< 12 (n:58) 36.9±16.2  

0.274 
12-19.99 (n:23) 34.1±24.5 

≥ 20 (n:9) 26.1±17.8 

*Kruskal-Wallis Testi 

 

AraĢtırmaya katılan çocukların D vitamini düzeyi dağılımları annelerin 6.ay D 

vitamini düzeyi dağılımlarına göre karĢılaĢtırıldığında anlamlı fark saptanmadı (Tablo5.4.6).  

Tablo 5.4.6 Çocukların D vitamini düzeyi dağılımlarının annelerin 6.ay D vitamini 

düzeyi dağılımlarının karĢılaĢtırılması 

Annelerin 6.ay 

D vitamini düzeyi 

(ng/ml) 

Çocuk D vitamini Düzeyi (ng/ml) p değeri 

< 12 12-19.99 ≥ 20 

< 12          n(%)  5 (33.3) 5 (71.4) 48 (70.6)  

0.088 

χ²=8.098 
12-19.99   n(%) 7 (46.7) 1 (14.3) 15 (22.1) 

≥ 20          n(%) 3 (20.0) 1 (14.3) 5 (7.4) 

Toplam    n(%) 15 (100.0) 7 (100.0) 68 (100.0) 
*Ki-Kare testi 
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ÇalıĢma ve kontrol grubu çocuklarının 6. ay tartı, boy, baĢ çevresi ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiĢtir (p>0.05). 

Çocukların 6. ay tartı, boy, baĢ çevresi ortalamalarının değerlendirilmesi Tablo 

5.4.7‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 5.4.7 Çocukların 6. ay tartı, boy, baĢ çevresi ortalamalarının değerlendirilmesi 

 GRUPLAR p  

değeri 

 
ÇalıĢma grubu 

(n:46) 

Kontrol grubu 

(n:44) 

Tartı (gr)  

( ort±SD) 

8002±796 7948±1133 0.796 

Boy (cm) 

( ort±SD) 

68.4±5.3 68.6±2.8 0.808 

BÇ (cm) 

( ort±SD) 

43.3±1.4 43.2±1.5 0.883 

*Independent t testi 

 

ÇalıĢma ve kontrol grubu çocuklarının doğum ve 6. ay tartı, boy, baĢ çevresi değiĢim 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiĢtir (p>0.05). 

Çocuklarda ilk 6 aydaki büyüme parametrelerindeki artıĢın değerlendirilmesi Tablo 

5.4.8‟de verilmiĢtir. 

Tablo 5.4.8 Çocuklarda ilk 6 aydaki büyüme parametrelerindeki artıĢın değerlendirilmesi 

Doğum - 6.ay  

değiĢim 

GRUPLAR p 

değeri ÇalıĢma grubu 

(n:46) 

Kontrol grubu  

(n:44) 

Δ Tartı (gr)                

( ort±SD) 

4480±760 4345±1107 0.178 

Δ Boy (cm)  

( ort±SD) 

16.9±5.6 17.2±3.0 0.768 

Δ BÇ (cm)  

( ort±SD) 

8.2±1.5 7.85±1.8 0.370 

*Independent t testi 
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6.TARTIġMA 

AraĢtırmamız ilk dört ay tek baĢına anne sütü ile beslenen sağlıklı süt çocuklarında D 

vitamini düzeyi konusunda ülkemizde yapılmıĢ nadir çalıĢmalardan biridir. RaĢitizm ülkemiz 

için önemli sorunlardan birisi olup D vitamini eksikliğine ya da D vitamini 

metabolizmasındaki bozukluklara bağlı olarak geliĢmektedir. AraĢtırmamızdaki çocukların 

(n:90) D vitamini düzeyi ortalaması 35.2 ± 17.9 ng/ml bulundu. Çocukların %16.7‟inde D 

vitamini düzeyi 12 ng/ml‟nin, % 23.3‟ünde 20 ng/ml‟nin altında saptandı. Ülkemizde Sağlık 

Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 2005 verilerine göre 0-3 

yaĢ arası çocuklar arasında 25 (OH) D vitamini düzeyi  <10 ng/ml olanların oranı % 1.67-19 

arasında değiĢmektedir (47, 110). Andıran ve ark. (9) Ankara‟da 2002 yılı sonbahar aylarında 

(n:54) doğan bebeklerin yenidoğan dönemindeki D vitamini düzeyi ortalamasını 7.5 ± 3.2 

ng/ml saptamıĢ ve bu çocukların % 80‟inde D vitamini düzeyini 10 ng/ml‟in altında 

bildirmiĢlerdir. Ergur AT ve ark.  (38) Ankara‟da 2003-2005 yılları arasında yenidoğanların 

(n:174)  % 32.9‟unda D vitamini düzeyini 11 ng/ml‟nin altında, % 64.3‟ünde 11-25 ng/ml 

aralığında saptarken sadece % 2.9‟unda 25 ng/ml‟in üstünde saptamıĢlardır.  

D vitamini eksikliği dünyadaki birçok ülkede de önemli bir sorundur. Sachan A. ve ark. 

(100) Hindistan‟da 2002 yılı sonbahar aylarında (n:207) RĠA yöntemiyle D vitamini 

düzeylerini incelemiĢ, yenidoğan çocukların D vitamini düzeyi ortalamasını 8.4 ± 5.7 ng/ml 

olarak saptamıĢ ve bunların % 95.7‟inde D vitamini düzeyini 20 ng/ml‟nin altında 

bildirmiĢlerdir. Dawodu A ve ark. (34)  BirleĢik Arap Emirlikleri‟nde (BAE) 2003 yaz 

döneminde 6 haftalık çocukların (n:90) D vitamini düzey ortalamasını 4.6 ± 2.3 ng/ml 

saptamıĢ ve % 82‟sinde D vitamini düzeyini < 10 ng/ml olarak bildirmiĢlerdir. AraĢtırmada 

BAE‟de 2003 yılında çocuklara D vitamini takviyesi yapılmamasının çocuklarda yüksek 

oranda D vitamini eksikliğine yol açtığı belirtilmiĢtir. Seth A ve ark. (102) Hindistan‟da 

yaĢları 2-24 hafta arasında değiĢen çocukların (n:180) D vitamini düzeyi ortalamasını 11.6 ± 

8.3 ng/ml saptamıĢ ve çocukların % 43.2‟sinde D vitamini düzeyinin 10 ng/ml‟nin altında 

olduğunu bildirmiĢlerdir. 

AraĢtırmamızda çalıĢma grubu (n:46) çocuklarının D vitamini düzeyi sonuçları T.C 

Sağlık Bakanlığı verileri ile uyumlu bulunurken (%13), kontrol grubundaki çocuklarda (n:44) 

D vitamini eksikliği daha yüksek bulundu (%20.5). ÇalıĢma grubundaki çocuklarda D 

vitamini eksikliğinin kontrol grubundaki çocuklara göre daha az olması, çalıĢma grubundaki 

annelerin düzenli olarak günde 400 U D vitamini almalarına bağlı olduğunu düĢündürdü. 
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Ġlk 6 ayda sadece anne sütü alan çocuklardaki D vitamini düzeyleri anne D vitamini 

düzeylerinden büyük oranda etkilendiği belirtilmektedir (48, 89). Ancak araĢtırmamızda bu 

sonucu destekleyen bir bulgu yoktur. 

Nutrisyonel raĢitizm en sık 4 ay-3 yaĢ arasında görülmesine karĢın, annede D vitamini 

eksikliği olduğunda daha erken aylarda da ortaya çıkabilmektedir (89). Bu nedenle anne D 

vitamini düzeylerinin araĢtırıldığı çalıĢmalar yapılmıĢ ve annelerde % 80‟lere varan oranlarda 

D vitamini eksikliği olduğu görülmüĢtür (9, 91). AraĢtırmamıza katılan annelerin tamamı 

hamilelik döneminde multivitamin aldıklarını bildirmelerine rağmen (n:90) baĢlangıç D 

vitamini düzey ortalamaları 13.5 ±8.6 ng/ml saptandı. Annelerin % 55.6‟ında baĢlangıç D 

vitamini düzeyi 12 ng/ml altında, sadece % 22.2‟inde D vitamini düzeyi 20 ng/ml üzerinde 

belirlendi. Bu sonuçlar ülkemizde yapılan diğer araĢtırmalarınki ile benzerdir. Ergur AT ve 

ark. (38) Ankara‟da 2003-2005 yılları arasında, doğum sonrası annelerin D vitamini 

düzeylerini incelemiĢ; annelerin D vitamini düzeyi ortalamasını 13.2±7.3 ng/ml saptamıĢ ve 

annelerin % 27‟sinde D vitamini düzeyini 11 ng/ml‟nin altında, % 54.3‟ünde 11-25 ng/ml 

aralığında saptamıĢken sadece %18.6‟sında 25 ng/ml‟nin üzerinde olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Pehlivan Ġ ve ark. (91) Kocaeli bölgesinde 2000 yılı bahar döneminde üçüncü trimesterdeki 

gebelerin (n:78) D vitamini düzeyi ortalamasını 7.0±4.1 ng/ml saptamıĢ ve gebelerin 

%79.5‟inin D vitamini düzeyini 10 ng/ml‟nin altında, %94.8‟inde 16 ng/ml‟nin altında 

olduğunu bildirmiĢlerdir. Andıran ve ark. (9) Ankara‟da 2002 yılı sonbahar aylarında (n:54) 

yaptıkları araĢtırmalarında doğum sonrası annelerin D vitamini düzeyi ortalamasını 11.6±4.2 

ng/ml saptamıĢ ve annelerin %85‟inde D vitamini düzeyini < 16 ng/ml, % 46‟sında ise  < 10 

ng/ml olarak bildirmiĢlerdir. Halıcıoğlu O ve ark. (45) Ġzmir‟de 2008 bahar aylarında 

yaptıkları araĢtırmalarında doğum sonrası annelerin (n:258) D vitamini düzeyi ortalamasını 

11.5±5.4 ng/ml saptamıĢ ve annelerin %90‟ında (n:233) D vitamini düzeyinin < 20 ng/ml, 

%50‟inde (n:130) <10 ng/ml saptandığını rapor etmiĢlerdir. Hamilelik döneminde 

multivitamin kullanan annelerin D vitamini düzeyinin kullanmayanlara göre istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek olduğunu bildirmiĢlerdir. Dawodu A ve ark. (34) 2003 yaz 

döneminde BAE‟nde (n:90) annelerin D vitamini düzey ortalamasını 8.6±5.4 ng/ml saptamıĢ 

ve annelerin % 61‟inde D vitamini düzeyini 10 ng/ml‟nin altında bildirmiĢlerdir. Challa A ve 

ark. (27) Yunanistan‟da doğum sonrası annelerin (n:66) D vitamini düzey ortalamasını yaz 

aylarında 12.9±1.3 ng/ml , kıĢ aylarında ise 10.8±1.0 ng/ml olarak saptamıĢlardır.  

D vitamini düzeyi, ölçüm metoduna göre farklılık gösterebilir. Serum D vitaminin 

ölçümünde ilk kullanılan metod; D vitamini bağlayıcı proteinini (DBP) bağlayan kompetatif 
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protein bağlama yöntemidir (CPBA). Bu yöntemin avantajı DBP‟nin 25(OH) D2 ve 25(OH) 

D3‟ü eĢit olarak tanıması, dezavantajı ise ölçümde 24-25(OH)D2, 24-25 (OH)D3, 23 lakton 

gibi polar D vitamini metabolitlerini de kapsaması, inkübasyon süresinin 10 gün gibi uzun 

olmasıdır. Daha sonra geliĢtirilen kromatografik CPBA yöntemleri bu süreyi kısaltmıĢtır. 

HPLC (High Performance Liquid Chromotography) yönteminde UV absorbsiyon yöntemiyle 

ölçüm yapılmaktadır. Avantajı; interferans yapan lipit ve D vitamini metabolitlerini 

uzaklaĢtırarak 25(OH) D2 ve 25(OH) D3‟ü ölçmesi, dezavantajı ise; iyi bir donanım ve 

deneyim gerektiren ekibe ihtiyaç göstermesidir. RIA (Radioimmunassay) yöntemi 25(OH) D2 

ve 25(OH) D3‟e spesifik antikorlar kullanılarak yapılır. Fakat bunun için örneğin 

saflaĢtırılması gerekir. Serum 25(OH) D2 ve 25(OH) D3 düzeylerini eĢit olarak tanır. Diğer D 

vitamini metabolitlerini de ölçmesi nedeniyle 25(OH) D vitamini düzeyini %10-20 daha 

yüksek göstermesi dezavantajlarındandır. ELISA (Enzyme linked immunosorbent assay) 

yöntemiyle 25(OH) D vitamini düzeyi ölçümünde, D vitamininin diğer metabolitlerinin de 

ölçülmesi dezavantaj olmakla birlikte, kolay uygulanabilir olması ve hazır ticari kitlerinin 

olması avantajlarıdır. LC-MS (Liquid Chromatography Tandem Mass Spectroscopy)  son 

zamanlarda kullanılan 25(OH) D2 ve 25(OH) D3‟ü kantitatif olarak ölçen bir yöntemdir. Fakat 

zor uygulanabilirliği ve pahalı olması dezavantajıdır (62). AraĢtırmamızda en hassas 

analizlerden biri olan HPLC yöntemi kullanılmıĢtır. 

Annelerde D vitamini eksikliği; güneĢ ıĢığına yeterli miktarda maruz kalmamaya, D 

vitamini desteği yapılmamasına, hayatın büyük bölümünü hava kirliliği olan kentlerde ve ev 

içinde geçirmeye, kıĢ aylarında yüksek enlemlerde yaĢamaya  ve D vitamini 

metabolizmasındaki bozukluklara bağlı olarak geliĢebilir. Pehlivan Ġ ve ark. (91) Kocaeli 

bölgesinde 2000 yılı bahar döneminde üçüncü trimesterdeki (n:78) gebelerde D vitamini 

düzeyi ve etkili faktörleri incelemiĢler. Günde bir saatten az güneĢe çıkan gebelerin (n:37) D 

vitamini düzeyi ortalamasını 7.1±4.6 ng/ml, günde en az bir saat güneĢe çıkan gebelerin 

(n:41) D vitamini düzeyi ortalamasını ise 7.2±4.8 ng/ml saptamıĢlardır. Aynı araĢtırmada her 

iki grubun D vitamini düzeylerinin benzer olması, gebelik zamanının büyük bir kısmının kıĢ 

aylarına denk gelmesine ve D vitamini düzeyini etkileyen diğer faktörlerdeki farklılıklara 

(gebelikte D vitamini takviyesi, sosyokültürel farklılık, kapalı giyim tarzı vs.) bağlı 

olabileceği belirtilmiĢtir. Sachan A. ve ark. (100) Hindistan‟da 2002 yılı sonbaharında anne ve 

çocuklarda (n:207) güneĢ ıĢığına maruziyetin 25 (OH) D vitamini düzeyini anlamlı derecede 

etkilemediğini bildirmiĢlerdir. AraĢtırmamızda haftada üç günden az güneĢ ıĢığına maruz 

kalan annelerin (n:18) baĢlangıç D vitamini düzey ortalaması 9.4±4.6 ng/ml, haftada üç  
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günden fazla güneĢe maruz kalan annelerin (n:72) baĢlangıç D vitamini düzey ortalaması ise 

14.6±9.1 ng/ml idi. AraĢtırmamıza katılan anneler arasında haftada üç günden fazla güneĢe 

maruziyetin D vitamini düzeyini anlamlı derecede arttırdığı saptandı (p=0.02). Ancak çoklu 

regresyon analizinde bu etki istatistiksel açıdan anlamlılığını yitirdi.  

Hatun ġ ve ark. (49) 2003 yılı kıĢ sonunda (n:89) 13-17 yaĢ grubu lise öğrencilerinde 

kapalı giyinenlerin D vitamini düzeyi ortalamasını 11.27 ± 5.02 ng/ml, açık giyinenlerinkini 

ise 22.73±11.75 ng/ml (p<0.05) saptamıĢlardır. Mukamel ve ark. (85) Ġsrail‟de 2001 yılı yaz 

sonu döneminde (n:341) doğumdan 48-72 saat sonra annelerin D vitamini düzeylerini 

incelemiĢler. Annelerin hamilelikleri boyunca 400 U/gün D vitamini takviyesi almasına, 

Ġsrail‟in güneĢli bir ülke olmasına ve araĢtırmanın yaz aylarının sonunda yapılmıĢ olmasına 

rağmen Ortodoks annelerin D vitamini düzeyi ortalamasının 13.5±7.5 ng/ml, Ortodoks 

olmayan annelerin D vitamini düzeyi ortalamasının 18.6±9.6 ng/ml olduğunu ve Ortodoks 

annelerin % 32.7‟si ile ortodoks olmayan annelerin %13‟ünde D vitamini düzeyinin 10 

ng/ml‟nin altında olduğunu rapor etmiĢlerdir. Ortodoks grubunu oluĢturan annelerin D 

vitamini düzeyinin düĢük olmasını; kapalı giyinmelerinden ve bundan dolayı güneĢe 

maruziyetlerinin az olmasından kaynaklandığını bildirmiĢlerdir. Alagöl F ve ark. (7) 14-44 

yaĢ arasındaki kadınları (n:48), yaz aylarında giyim durumuna göre açık giyinenler, sadece 

elleri ve yüzleri güneĢ görenler ile elleri ve yüzleri de örtünenler olmak üzere üç gruba 

ayırmıĢlar. Birinci grubun D vitamini düzeyi ortalamasını 22.4 ± 16.5 ng/ml, ikinci grubun D 

vitamini ortalamasını 12.8 ± 9.8 ng/ml ve üçüncü grubun D vitamini düzeyi ortalamasının 

3.6±2.3 ng/ml olarak tespit etmiĢlerdir. Birinci grubun sadece % 44‟ünde D vitamini düzeyi 

20 ng/ml altında iken üçüncü grubun %100‟ünde D vitamini düzeyinin 20 ng/ml‟nin altında 

olduğunu ve bu derece belirgin farklılığın kapalı giyime bağlı olarak güneĢe maruziyetin az 

olmasından kaynaklandığını rapor etmiĢlerdir. Halıcıoğlu O ve ark. (45) Ġzmir‟de 2008 yılı 

bahar aylarında doğum sonrası annelerin (n:258) D vitamini düzeylerini ve etkili faktörler 

inceledikleri araĢtırmalarında baĢı kapalı annelerin ve çocuklarının D vitamini düzeyinin baĢı 

açık olan anne ve çocuklarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düĢük saptadıklarını 

rapor etmiĢlerdir. Maghbooli Z ve ark. (77) Ġran‟da (n:552) doğum sonrası annelerin D 

vitamini düzeyi ortalamasını 11.1±8.7 ng/ml olarak bulmuĢlar ve annelerin % 66.8‟inde D 

vitamini düzeyinin 14 ng/ml‟nin altında olduğunu saptamıĢlardır. AraĢtırmaya katılan 

annelerin yaklaĢık yarısının D vitamini takviyesi almasına rağmen D vitamini düzeyinin bu 

kadar düĢük olmasının altta yatan en büyük nedeni olarak annelerin kapalı olması ve güneĢe 

maruziyetlerinin çok az olmasından kaynaklandığını bildirmiĢlerdir. Pehlivan Ġ ve ark. (91) 
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Kocaeli bölgesinde 2000 yılı bahar döneminde üçüncü trimesterdeki (n:78) gebelerde D 

vitamini düzeylerini incelemiĢler. Gebeleri giyim durumlarına göre; sadece yüzleri açıkta 

kalacak Ģekilde giyinenler (n:4), baĢörtülü ama yüzleri ve elleri açık giyinenler (n:49) ve açık 

giyinenler (n:25) olmak üzere üç gruba ayırmıĢlar. Birinci ve ikinci grubun ortalama D 

vitamini düzeyinin üçüncü gruba göre anlamlı derecede düĢük saptandığını bildirmiĢlerdir. 

AraĢtırmamızda annelerin giyimleri baĢı açık (n:48) ya da kapalı olarak sınıflandırıldı ve baĢı 

kapalı (n:42) annelerin D vitamini düzeylerinin istatistiksel açıdan belirgin düĢük olduğu 

belirlendi. AraĢtırmamıza katılan annelerin baĢlangıç D vitamini düzeyleri karĢılaĢtırıldığında, 

D vitamininin normal düzeyleri için (≥20 ng/ml) annelerin baĢlarının açık olmasının 

istatistiksel açıdan anlamlı bir faktör olduğu saptandı (p=0.029).  

Andıran ve ark. (9) Ankara‟da 2002 yılı sonbahar aylarında (n:54) doğum sonrası 

annelerin D vitamini düzeylerini ve etkili faktörleri değerlendirmiĢler ve sosyoekonomik 

düzeyi düĢük olan annelerde D vitamini düzeyi ortalamasının sosyoekonomik durumu yüksek 

olanlara göre daha düĢük olduğunu bildirmiĢlerdir. Sachan ve ark. (100) Hindistan‟da 2002 

yılı sonbaharında annelerin (n:207) doğum sonrası D vitamini düzeylerini değerlendirmiĢler 

ve sosyoekonomik durumu kötü olan annelerin % 85‟inde D vitamini düzeyinin 22 ng/ml‟nin 

altında olduğunu rapor etmiĢlerdir. Pehlivan Ġ ve ark. (91) Kocaeli bölgesinde 2000 yılı bahar 

döneminde üçüncü trimesterdeki (n:78) gebelerde D vitamini düzeyi ve etkili faktörlerini 

araĢtırdıkları çalıĢmalarında, sosyoekonomik düzeyi düĢük olan grup ile yüksek olan grubun 

ortalama D vitamini düzeylerini benzer bulmuĢlardır (sırayla 6.84±4.16 ng/ml, 7.44±3.72 

ng/ml). AraĢtırmamızda da Pehlivan Ġ ve ark.‟ın sonuçlarına benzer Ģekilde sosyoekonomik 

düzeyin düĢük olması ile D vitamini düzeyi arasında anlamlı bir iliĢki saptanmadı. 

Sosyoekonomik durumu düĢük olan annelerin baĢlangıç D vitamini düzeyi ortalamasını 

8.1±2.1 ng/ml, sosyoekonomik durumu yüksek olan annelerin D vitamini düzeyi ortalamasını 

14.8±9.7 ng/ml saptadık (p=0.128). Ancak aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildi. 

Pehlivan Ġ ve ark. (91) okuma-yazma bilmeyen ya da ilkokul mezunu olan gebelerin D 

vitamini düzeyinin, lise ve üzeri mezunu olan gebelere göre anlamlı derecede düĢük 

saptandığını rapor etmiĢlerdir (p=0.042). Andıran ve ark.(9) Ankara‟da doğum sonrası 

annelerin (n:54) D vitamini düzeyleri ve etkili faktörleri değerlendirdiklerinde annenin 

eğitimsiz olmasının D vitamini eksikliğine neden olan önemli faktörlerden biri olduğunu 

bildirmiĢlerdir. Ergur AT ve ark. (38) Ankara‟da 2003-2005 yılları arasında doğum sonrası 

annelerin (n:174) D vitamini düzeylerini incelemiĢler ve annelerin eğitim durumu ile D 

vitamini düzeyi arasında iliĢki olmadığını rapor etmiĢlerdir. AraĢtırmamıza katılan annelerden 
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lise ve üzeri mezun olanların baĢlangıç D vitamini düzeyi ortalaması 14.2±8.9 ng/ml, 

ilköğretim mezunu olan annelerin baĢlangıç D vitamini düzeyi ortalaması 11.8±7.7 ng/ml 

saptandı. Bizim araĢtırmamızda da Ergur AT ve ark.‟ın sonuçlarına benzer Ģekilde eğitim 

durumu ile annelerin D vitamini düzeyi arasında iliĢki saptanmadı (p>0.05). Ancak eğitimli 

annelerin D vitamini düzeyleri daha yüksek bulundu.  

Pehlivan Ġ ve ark. (91) araĢtırmalarında annenin gebelik sayısı ile annenin D vitamini 

düzeyi arasında iliĢki saptanmadığını rapor etmiĢlerdir. Uluslararası Osteoporoz Vakfı 

(International Osteoporosis Foundation- IOF) tarafından Ortadoğu ve Afrika‟da D vitamini 

durumu için yapılan araĢtırmada gebelik sayısı ile D vitamini düzeyi arasında ters bir iliĢki 

olduğu öne sürülmüĢtür (98). AraĢtırmamızda bir defa gebe kalan annelerin baĢlangıç D 

vitamini düzeyi ortalaması 14.0±8.7 ng/ml, iki defa gebe kalanların 13.9±9.6 ng/ml, üç veya 

daha fazla gebe kalanların ortalaması 9.9±2.5 ng/ml olarak tespit edildi. AraĢtırmamıza 

katılan annelerden iki ve daha fazla doğum yapanların % 95.3‟ünde doğumlar arası süre 2 

yıldan uzundu. AraĢtırmamızda gebelik sayısı ve doğumlar arası süre ile D vitamini düzeyi 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı iliĢki saptanmadı (p>0.05) . 

AraĢtırmamızda Pehlivan Ġ ve ark.‟ı (91) ile Erol M ve ark‟ın (39) sonuçlarına benzer 

Ģekilde anne yaĢı ile anne D vitamini düzeyi arasında iliĢki saptanmadı. Ayrıca evde yaĢayan 

kiĢi sayısı, annenin çalıĢma durumu ve evin güneĢ görme durumu ile annelerin baĢlangıç D 

vitamini düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı iliĢki bulunmadı (p>0.05). 

Tablo 6.1'de ülkemizde ve yurt dıĢında annelerin D vitamini düzeyi konusunda yapılan 

çalıĢmalar özetlenmiĢtir. AraĢtırmamızda annelerin baĢlangıç kanları Mayıs ve Ekim ayları 

arasında toplanmıĢtır. Dolayısı ile hem kıĢ hem de yaz aylarını yansıttığını düĢünebiliriz. 

BaĢlangıçta toplam 90 annenin kan D vitamini düzeyine bakılmıĢ ve ortalama 13.5±8.6 ng/ml 

olarak belirlenmiĢtir. Bu değer Ankara‟da yapılan çalıĢma sonuçları ile benzerdir (38). 
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Tablo 6.1 Annelerde D vitamini konusunda yapılan çeĢitli araĢtırmaların özellikleri ve 

sonuçları 

ÇalıĢmalar Yıl Yer Zaman n 25(OH)D (ng/dl) 

Ortalama ± SD 

25(OH) D 

vitamini 

ölçüm 

yöntemi 

Agarwal N.(4) 2010 Hindistan KıĢ 97 9.4±6.2 RĠA 

Ergur AT(38) 2005 Ankara Tüm yıl 174 13.2±7.3 HPLC 

Erol M(39) 2005 Ġstanbul 2005 44 11.1±3.80 RĠA 

Sachan 

ark(100) 

2005 Hindistan Tüm yıl 207 14.0±9.3 RĠA 

Dawodu 

ark(34) 

2003 BAE Yaz 90 8.6±5.4 RĠA 

Maghbooli Z. 

Ark(77) 

2002 Ġran KıĢ 552 11.1±8.7 CPBA 

Pehlivan 

ark(91) 

2000 Kocaeli Ġlkbahar 78 7.0±4.1 CPBA 

Andıran 

ark(9) 

2002 Ankara Sonbahar 54 11.6±4.2 RĠA 

Mukamel 

ark(85) 

(Ortodoks 

grup) 

(Ortodoks 

olmayan 

grup) 

 

 

2001 

 

 

Ġsrail 

 

 

Yaz sonu 

Ġlkbahar  

 

 

156  

185 

 

 

13.5±7.5 

 18.6±9.6 

 

 

CPBA 
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Çocuklarda D vitamini eksikliği; güneĢe maruziyetin az olmasına, D vitamini desteği 

yapılmamasına ve annelerdeki D vitamini yetersizliğine bağlı olarak geliĢmektedir. YaĢamın 

ilk iki ayında bebeklerin D vitamini düzeyleri annelerinki ile paralellik göstermekte olup 

sonraki aylarda ise güneĢ ıĢığı daha belirleyici olmaktadır (48). Hatun ġ ve ark. (48) yaĢları 32 

ile 112 gün arasında değiĢen erken raĢitizm tanısı alan (n:42) çocuklarda D vitamini düzeyi ve 

etkili faktörleri incelemiĢler. Çocukların D vitamini düzeyi ortalamasını 7.0±2.0 ng/ml 

saptamıĢlar ve sadece bir çocuğun D vitamini düzeyi 10-20 ng/ml arasında saptarken diğer 

çocukların tamamında 10 ng/ml‟nin altında olduğunu bildirmiĢlerdir. AraĢtırmaya alınan 

çocukların hiçbirinin D vitamini desteği almadığı ve sadece anne sütü ile beslendiği 

belirtilmiĢtir. Halıcıoğlu O ve ark. (46) Ġzmir‟de bir yıl süre ile sadece anne sütü ile beslenen 

sağlıklı bebeklerde (n:143) D vitamini düzeyini etkileyen faktörleri incelemiĢlerdir. Dört ay 

boyunca düzenli olarak günlük 400 U D vitamini desteği yapılmasına rağmen çocukların D 

vitamini düzeyi ortalamasını 27.4±11.7 ng/ml saptamıĢlardır. Çocukların %28‟inde (n:40) D 

vitamini düzeyinin 20 ng/ml‟nin altında olduğu bildirilmiĢtir. Bhalala U ve ark. (14) 

Hindistan‟da üç ay sadece anne sütü ile beslenmiĢ ve D vitamini takviyesi almamıĢ 

çocuklarda (n:35) üçüncü ayda bakılan D vitamini düzeyi ortalamasını 18.2±9.7 ng/ml 

saptamıĢ ve çocukların sadece % 20‟sinde D vitamini düzeyinin 20 ng/ml‟in üzerinde 

olduğunu bildirmiĢlerdir. AraĢtırmamızda çocukların tamamına 400 U/gün D vitamini 

takviyesi yapıldı ve çocukların 6. ayda bakılan D vitamini düzeyi ortalaması 35.2±17.9 ng/ml 

saptanırken çocukların %16.7‟inde D vitamini düzeyi 12 ng/ml‟nin altında ve % 23.3‟ünde 20 

ng/ml‟nin altında idi. Bu durum annelerin D vitaminini düzensiz vermiĢ olabileceğini ya da 

önerilen desteğin yeterli olmadığını düĢündürmektedir. AraĢtırmamızdaki çocukların 

hiçbirisinde fizik muayenede raĢitizm bulgusuna rastlanılmamıĢtır. 

Halıcıoğlu O ve ark. (45) Ġzmir‟de 2008 bahar aylarında doğum yapan annelerin ve 

yenidoğanlarının (n:258) D vitamini düzeylerini incelemiĢler ve annelerin D vitamini düzeyi 

ortalamasını 11.5±5.4 ng/ml, yenidoğanların 11.5±6.8 ng/ml saptamıĢlardır.  Ergur AT ve ark. 

(38) Ankara‟da 2003-2005 yılları arasında doğum sonrası anne ve yenidoğanların D vitamini 

düzeylerini incelemiĢ; annelerin D vitamini düzeyi ortalamasını 13.2±7.3 ng/ml saptamıĢ ve 

annelerin sadece %18.6‟sında D vitamini düzeyinin 25 ng/ml‟nin üzerinde olduğunu 

bildirmiĢlerdir. Yine aynı çalıĢmada çocukların % 32.9‟unda D vitamini düzeyi 11 ng/ml‟nin 

altında, % 64.3‟ünde 11-25 ng/ml aralığında sadece % 2.9‟unda 25 ng/ml‟nin üzerinde 

saptanmıĢtır. Bu sonuçlarla birlikte anne D vitamini düzeyi ile çocuk D vitamini düzeyi 

arasında pozitif bir iliĢki olduğu belirtilmiĢtir. Seth A ve ark. (102) yaĢları 2-24 hafta arasında 
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değiĢen çocuklarla (n:180) eĢ zamanlı olarak annelerinin D vitamini düzeyini 

değerlendirmiĢler ve annelerin D vitamini düzeyi ortalamasını 10.9±5.8 ng/ml ve çocukların 

D vitamini düzeyi ortalamasını 11.6±8.3 ng/ml olarak bildirmiĢlerdir. Aynı çalıĢmada 

annelerin % 47.8‟i ile çocukların % 43.2‟sinde D vitamini düzeyi < 10 ng/ml saptanmıĢ ve 

annelerinde D vitamini eksikliği olan çocuklarda D vitamini eksikliği geliĢme riskinin sağlıklı 

topluma göre 3.8 kat daha yüksek olduğu rapor edilmiĢtir. AraĢtırmamızda annelerin 

baĢlangıçtaki ya da 6. aydaki D vitamini düzeyleri ile çocukların 6. aydaki D vitamini düzeyi 

arasında anlamlı iliĢki bulunmadı (p>0.05). Anne D vitamini düzeyi ile çocuk D vitamini 

düzeyi arasında anlamlı iliĢki bulunmaması, çocukların tamamına 400 U/gün D vitamini 

desteği yapılmasına bağlı olabileceği düĢünüldü. 

Anne sütündeki D vitamini düzeyinin, annenin aldığı D vitamini desteğine ve güneĢe 

maruziyetine bağlı olarak değiĢtiği bildirilmektedir (63). Annelerdeki D vitamini 

yetersizliğinin fetal büyüme ve geliĢme, infantil raĢitizm,  dental enamel hipoplazi, konjenital 

katarakt gibi iyi bilinen etkileri yanında fetal beyin geliĢimi, posnatal baĢ çevresi ve boy 

uzamasını da etkilediği ileri sürülmektedir (22). Bu nedenlerden dolayı annelerin D vitamini 

yetersizliği önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Annelerin D vitamini 

yetersizliği zemininde geliĢen raĢitizm vakaları yaĢamın erken döneminde (ilk üç ayda) daha 

sık görülmekte, bu dönemde hem PTH cevabının hem de kemik kalsiyum depolarının 

yetersizliği nedeniyle semptomatik hipokalsemi sık görülmekte ve hipokalsemiye bağlı 

kardiyomiyopati olguları da bildirilmektedir (48). Hamilelik dönemindeki D vitamini 

yetersizliğinin organ geliĢiminde bozukluklara neden olduğunun anlaĢılmasıyla birlikte 

hamilelik ve doğum sonrasında annelere 400 U/gün ile 2000 U/gün arasında D vitamini 

takviyesi önerilmektedir (26, 61). Ancak bu konuda henüz fikir birliği sağlayacak bir 

araĢtırma sonucu bulunmamaktadır. 

Ala-Houhala ve ark. tarafından Finlandiya‟da yürütülen bir araĢtırmada (6) anne ve 

yenidoğan çocukları (n:49) üç gruba ayrılmıĢ; birinci gruptaki (n:17) annelere 2000 U/gün D 

vitamini, ikinci gruptaki (n:16) annelere 1000 U/gün D vitamini desteği verilirken üçüncü 

gruptaki (n:16) annelere D vitamini takviyesi yapılmamıĢ ve bu grupta sadece çocuklara 400 

U/gün D vitamini önerilmiĢtir. AraĢtırmada birinci ve ikinci gruptaki annelerin çocuklarına D 

vitamini takviyesi yapılmamıĢtır. Tüm çocuklar 15 hafta süre ile izlenmiĢlerdir. Bu süre 

sonunda birinci ve üçüncü gruptaki çocukların D vitamini düzeyinde, ikinci gruptaki 

çocukların D vitamini düzeyine göre anlamlı derecede yükselme saptanmıĢtır. 
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Hollis BW ve ark. (61) araĢtırmalarında doğum sonrası birinci ay kontrollerinde anne ve 

çocukları üç gruba ayırmıĢlar; birinci gruptaki (n:9) annelere 400 U/gün D3 vitamini ve 1600 

U/gün D2 vitamini (toplam 2000 U/gün), ikinci gruptaki (n:9) annelere 400 U/gün D3 vitamini 

ve 3600 U/gün D2 vitamini (toplam 4000 U/gün) 3 ay süre ile verilmiĢ. Birinci gruptaki 

annelerin sütündeki D vitamini düzeyi 35.5±3.5 U/L‟ den 69.7±3.0 U/L‟ ye, çocukların D 

vitamini düzeyi ortalamasının da 7.9±1.1 ng/ml‟den 27.8±3.9 ng/ml‟ye yükseldiği 

saptanmıĢtır. Ġkinci gruptaki annelerin sütündeki D vitamini düzeyi 40.4±3.7 U/L‟den 

134.6±48.3 U/L‟ye, çocukların D vitamini düzeyi ortalamasının da 13.4±3.3 ng/ml‟den 

30.8±5.0 ng/ml‟ye yükseldiği bildirilmiĢtir. Yüksek doz D vitamini verilen annelerde D 

hipervitaminozuna ait bulgulara rastlanmadığı da rapor edilmiĢtir.  

Wagner CL ve ark. (118) sadece anne sütü ile beslenen çocuklar ve annelerini (n:19) 

doğum sonrası birinci ayda üç gruba ayırarak; birinci grubun annelerine 6400 U/gün D3, ikinci 

grubun annelerine 400 U/gün D3 vitamini verirken kontrol grubu annelerine D vitamini 

takviyesi yapmayarak sadece çocuklarına 300 U/gün D3 vitamini desteği vermiĢlerdir. Tüm 

çocuklar ve anneleri aylık kontrollerle 6 ay izlenmiĢler. Birinci grubun anne sütü D vitamini 

düzeyi 82.4 U/L‟den 873.5 U/L‟ e yükseldiği saptanırken; ikinci grubun anne sütü D vitamini 

düzeyinde yükselme olmadığı belirtilmiĢtir (45.6-78.6 U/L). Birinci grubun çocuklarının D 

vitamini düzeyinin 14 ng/ml/den 46 ng/ml‟e yükseldiği saptanmıĢ ve kontrol grubu 

çocuklarının D vitamini düzeyi ile karĢılaĢtırıldığında benzer sonuçların elde edildiği 

bildirilmiĢtir. Ayrıca yüksek doz D vitamini verilen annelerde D hipervitaminozu bulgularına 

rastlanmadığı da rapor edilmiĢtir.  

AraĢtırmamızda annelere verilen 400 U/gün D vitamini annelerin D vitamini düzeyi 

artıĢında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yarattı. Ancak çocukların D vitamini düzeyi 

üzerinde belirgin bir etki görülmedi. Bu durum vaka sayısının az olmasından ya da daha 

yüksek doz D vitamini gereksinimi olmasından kaynaklanabilir. Kontrol grubu seçimlerinin 

çoğunluğunun yaz sonu yapılmıĢ olmasının da desteğin etkisini azaltabileceği düĢünülmüĢtür. 

Diğer yandan araĢtırmamızda annelerin D vitaminini düzenli aldıklarını gösteren objektif bir 

değerlendirme yapılamamıĢtır. AraĢtırmaya alınan vaka sayısının sınırlı olması, ailelerin D 

vitaminini alma durumu hakkında objektif bilgi alınamaması, güneĢlenme zamanı, süresi ve 

güneĢlenen vücut alanı ile ilgili bilgilerin çok subjektif olması gibi nedenlerden dolayı 

çocuklarda D vitamini düzeyini etkileyen faktörlerin net olarak değerlendirilmesi 

yapılamamıĢtır. 
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AraĢtırmamız anne sütü ile beslenen sağlıklı süt çocuklarında ve annelerinde D vitamini 

düzeyi konusunda ülkemizde yapılan ilk çalıĢmadır. Literatür taramasında emziren annelerde 

D vitamini desteği konusunda ülkemizde yayınlanmıĢ baĢka bir araĢtırmaya rastlamadık. 

ÇalıĢmamızdaki tüm bebeklere düzenli D vitamini desteği önerilmesine karĢın %23.3‟ünde D 

vitamini istenen düzeyde değildi. Bu durum anne sütü ile beslenen sağlıklı süt çocuklarında D 

vitamini desteği konusunda yeni önerilerin geliĢtirilmesi gerektiğini düĢündürmektedir. Bu 

konuda yapılacak daha geniĢ kapsamlı araĢtırmalar ile emziren annelere ve bebeklerine 

verilmesi gereken D vitamini dozu da saptanabilir.   
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7. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

 Bu araĢtırmada Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sosyal 

Pediatri Polikliniği‟nde Mayıs 2010 – Mart 2011 tarihleri arasında izlenen sağlıklı süt 

çocuklarının (0-6 aylık) ve annelerinin D vitamini düzeyini etkileyen faktörleri; annelere 

verilen D vitamininin çocuklardaki D vitamini düzeyine etkileri araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmamız 

bu alanda ülkemizde yapılan ilk çalıĢma olması özelliğiyle, alanyazına katkıda bulunmaktadır. 

Süt çocukluğu döneminde D vitamini eksikliğinin nedenleri arasında annelerdeki D 

vitamini eksikliği önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle tüm çocuklara D vitamini desteği 

yapılsa bile annelerinde D vitamini eksikliği olan ve sadece anne sütü ile beslenen çocukların 

D vitamini eksikliği riski taĢıdığı unutulmamalıdır. 

AraĢtırmamıza katılan annelerin tamamının hamilelik sürecinde multivitamin aldıklarını 

belirtmelerine rağmen doğumdan sonraki bir ay içinde sadece %22.2‟sinde D vitamininin 

normal düzeylerde olması ve araĢtırma sonunda kontrol grubundaki annelerin D vitamini 

düzeylerinin daha da düĢük seviyelere inmesi annelerin hamilelik sürecinde ve emziklilik 

döneminde daha yüksek dozlarda D vitaminine gereksinimleri olduğunu göstermektedir. 

AraĢtırmamızda çalıĢma grubunu oluĢturan annelerin çocuklarının D vitamini 

düzeylerinin, kontrol grubundakilerine göre yüksek bulunmasına karĢın aralarında anlamlı bir 

fark saptanmaması annelere 400 U/gün dozunda D vitamini desteğinden daha yüksek dozlarda 

D vitamini verilmesi gerektiğini düĢündürmektedir.  

Gebe ve emziklilik dönemindeki annelerin yeterli miktarda güneĢ ıĢığı almaları 

sağlanmalı, yeterli güneĢ görmeyen veya D vitamini yetersizliği bakımından riskli bir yaĢam 

tarzına sahip annelere gebelikte 400 U/gün dozundan daha yüksek dozlarda D vitamini 

verilmelidir. 

Çocukların ve annelerin uygun Ģekilde ve sürede güneĢ ıĢığından yararlanmaları 

konusunda, D vitamini desteğini düzenli yapmaları konusunda toplum bilgilendirilmelidir. 

Tüm bebeklere yaĢamın ilk günlerinden itibaren D vitamini desteği yapılmaya 

baĢlanmalıdır. Ayrıca D vitamini eksikliğinin bu derece yüksek olması nedeniyle her yaĢ 

grubuna D vitamini desteğinin yapılması gerektiği yönünde ulusal politikaların geliĢtirilmesi 

için çaba gösterilmelidir. 
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Bu konuda yapılacak daha geniĢ kapsamlı araĢtırmalar ile emziren annelere verilmesi 

gereken D vitamini dozu saptanmalıdır.   
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9. EKLER 

Ek 1.  Anne ve bebek bilgileri kayıt formu 

 

Adı- soyadı :                                                                                       Dosya No : 

Doğum tarihi :                                                                                       Tel  : 

Doğum tartısı :  

Doğum boyu : 

Doğum bç :  

6. ay tartı : 

6. ay boy : 

6. ay bç : 

Cinsiyet :    Kız (  )                                        Erkek (    ) 

Anne yaĢı :  <20 (  ) 21-25 (  ) 26-30 (  ) 31-35 (  ) 36-40 (  )       >41(  )

  

Anne eğitimi : okumamıĢ (  ) ĠOM  (   ) OOM  (  ) lise  (  ) Üniversite(  ) 

Anne mesleği :  

Çocuk sayısı : 1 (  ) 2 (  )  3 (  )  4 (  )  5 ve daha fazla (  ) 

Doğum arası : <2 yıl (  )  >2 yıl (  ) 

GüneĢlenme durumu (haftalık):  1-2 gün (  )  3-4 gün(  ) 5-7 gün (  ) 

YaĢanılan evin güneĢ görme durumu:      Görüyor (  )  Görmüyor (  ) 

Annenin D vitamini alma durumu: Evet (  )              Hayır(  ) 

Anne hamilelikte polivitamin alma durumu: Evet (  ) Hayır (  ) 

Aylık gelir: <1000 TL ( ) 1000-2000 TL(  ) 2000-3000 TL (  ) >3000 TL (  ) 

Evde yaĢayan kiĢi sayısı: 3 (  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7 ve daha fazla (  )  
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