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ÖZET 

 

D vitamini primer olarak kalsiyum homeostazı ve kemik metabolizmasından 

sorumludur. Yapılan çalışmalar sonucu bugün otoimmun hastalıklar, inflamatuar barsak 

hastalıkları, romatoid artrit, multiple skleroz, diyabet, maligniteler, respiratuar 

hastalıklar ve kalp hastalıklarının oluşumunda D vitamini eksikliğinin rolü olduğu 

bilinmektedir. D vitamini reseptörü tüm immun sistem hücrelerinde tanımlanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı 1 ay-15 yaş arasında olan ve alt solunum yolu enfeksiyonu 

sebebi ile hospitalize edilen vakalarda serum 25(OH) vitamin D düzeyi ile pnömoni 

arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 

Vakalar,  Çocuk  İntaniye servisinde akciğer enfeksiyonu tanısı ile yatan 

hastalardan;  kontrol grubu ise Genel Pediatri polikliniğine başvuran sağlıklı 

çocuklardan oluşturuldu. Tüm vakalar yaş, cinsiyet ve antropometrik ölçümler açısından 

değerlendirildi. Vaka ve kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet bakımından fark 

yoktu(p>0.001). Tüm vakalar yaşa göre vücut ağırlıkları ve boya göre vücut ağırlıkları 

bakımından değerlendirildiler. Ayrıca vakalar malnütrisyonu olanlar ve olmayanlar 

olarak gruplandırıldı. Tüm vakaların serum 25(OH) vitamin D, kalsiyum, fosfor, alkalen 

fosfataz, parathormon, immunglobülin ve CD4 düzeyleri ile hemogram, sedimentasyon 

ve C reaktif protein düzeyleri ölçüldü. Kemik mineral dansitometri ölçümü yapıldı. 

Pnömoni tanısı alan vakaların belirti ve bulgularının gerileme süreleri karşılaştırıldı. 

Tüm vaka grubunun serum 25 (OH) vitamin D düzeyi kontrol grubuna göre daha 

düşük saptandı(p<0.001). Malnütrisyonu olan vakaların  serum 25(OH) vitamin D 

düzeyi, malnütrisyonu olmayan vakalara göre daha düşük saptandı(p<0.001). Vakalar 

fizik muayene ve laboratuar sonuçlarına göre muhtemel viral ve bakteriyel pnömoni 

olarak gruplandırıldı. Viral pnömoni tanısı alan vakaların bakteriyel pnömoni tanısı alan 

vakalara göre ortalama serum 25(OH) vitamin D düzeyi daha düşük tespit 

edildi(p<0.001). Serum 25(OH) vitamin D düzeyi düşük olan pnömonili vakaların 

belirti ve bulgularının ortalama gerileme süresinin serum 25(OH) vitamin D düzeyi 

normal olan gruba göre daha uzun olduğu tespit edildi. 
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Bu çalışmanın sonucunda, pnömoni tanısı alan vakalarda serum 25(OH) vitamin 

D düzeyi kontrol grubuna göre daha düşük saptanmıştır. Yine serum 25(OH) vitamin D 

düzeyi düşük olan vakaların iyileşme sürelerinin  daha uzun olduğu saptanmıştır. Sonuç 

olarak pnömoni tanısı ile takip edilen çocuklardan serum 25 (OH)D vitamin düzeyi 

bakılması; serum 25(OH)D düzeyi <15 ng/mL olan vakalara D vitamini tedavisi 

verilmesi, serum 25(OH)D düzeyi >15 ng/mL olan vakalara idame D vitamini tedavisi 

uygulanabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: D vitamini yetersizliği, pnömoni, immun sistem 
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ABSTRACT 

 

Vitamin D is responsible primarily for calcium homeostasis and bone 

metabolism. Vitamin D deficiencies have been found in the studies to have important 

roles in the formation of autoimmune diseases, inflammatory intestine defects, 

rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, diabetes, malignity, respiratory and hearth 

diseases. Receptor of vitamin D is detected in all immune system cells. 

The aim of present study is to determine the relationship between the infection 

rate of lower respiratory and the level of serum 25(OH) vitamin D among the cases 

between 1 month to 15 years old and hospitalized for lower respiratory infection. 

Cases were selected among the patients diagnosed to be pneumonia at fever 

service while control group consisted of healthy children from general paediatric 

service. Both groups were similar in age and gender. All the subjects were assessed for 

their age to body weight and length to body weight ratios. In addition, subjects were 

categorised for their malnutrition conditions (with and without malnutrition). All cases 

were subjected to serum 25(OH) vitamin D, calcium, phosphor, alkaline phosphatase, 

parathormone, immunoglobulin, CD4, hemogram, sedimentation and C reactive protein 

level measurement. Bone mineral densitometry measurement was also performed. Cases 

were classified to be possible viral and bacterial pneumonia after physical examination 

and laboratory test results. Regression duration of symptoms in those diagnosed to be 

pneumonia was compared. 

Level of serum 25 (OH) vitamin D in cases diagnosed to be pneumonia was 

determined to be lower than control (p<0.001). Level of serum 25(OH) vitamin D in 

cases exposed to malnutrition was found to be lower than those not exposed to 

malnutrition (p<0.001). Mean level of serum 25(OH) vitamin D was determined to be 

lower in those diagnosed with viral pneumonia than bacterial pneumonia (p<0.001). 

Regression duration of symptoms in patients with lower serum 25(OH) vitamin D level 

was longer than those with normal serum level. 

As the result of present study, level of serum 25(OH) vitamin D was detected to 

be lower in subjects diagnosed with pneumonia. Treatment period of those with lower 



VIII 
 

 

 

serum 25(OH) vitamin D level was longer. Consequently, children were followed up 

with a diagnosis of pneumonia serum 25 (OH) vitamin D levels to look at the serum 25 

(OH) D level <15 ng / mL of vitamin D treatment of the cases given, the serum 25 (OH) 

D level> 15 ng / ml in maintenance cases suggest that vitamin D treatment can be 

applied. 

Keywords: Vitamin D deficiency, pneumonia, immune system 
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KISALTMALAR 

 

25(OH) D : 25 hidroksi vitamin D 

VDR : Vitamin D reseptörü 

Ca : Kalsiyum 

Cl : Klor 

cAMP : Siklik AMP 

MAP kinaz : Mitogen activated protein 

PKA : Protein kinaz A 

RXR : Retinoik Asit Xreseptörü 

OPG : Osteoprotogerin 

OIF : Osteoklastojenezis inhibitor faktör 

OPGL : Osteoprotogerin-ligand 

RANK : Reseptör activator of NF-KB 

RANKL : Reseptör activator of NF-KB ligand 

FGF 23 : Fibroblast growth faktör 23 

TBC : Tüberküloz 

PTH : Paratiroid Hormon 

P : Fosfor 

ALP : Alkalen fosfataz 

Ig : Immunglobülin 

Th1 : İnflamatuvar T hücerleri 

Th2 : Anti-inflamatuvar T hücerleri 

IFN gamma : İnterferon gamma 

IL : İnterlökin 

TLR : Toll Like reseptör 

KF : Kistik Fibrozis 

Gm-CSF : Granülosit makrophage colony stimulating factor 
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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

 

D vitamini, klasik vitaminlerden farklı olarak vücutta sentezlenmekte ve bu 

sebepten dolayı hormon olarak isimlendirilmektedir1. Uzun yıllar D vitamininin 

kalsiyum homeostazı ve kemik metabolizması üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Ancak, 

son 20–25 yılda yapılan çalışmalar bize bu bilinen fonksiyonların dışında D 

vitamininin, daha birçok fonksiyonu olduğunu göstermiştir. Bugün otoimmun 

hastalıklar, inflamatuar barsak hastalıkları, romatoid artrit, multiple skleroz, diyabet, 

birçok kanser çeşidi, respiratuar hastalıklar ve kalp hastalıklarının oluşumunda D 

vitamininin eksikliğinin rolü olduğu bildirilmektedir2. Ayrıca D vitamini reseptörlerinin 

(VDR) bir çok dokuda bulunması söz konusu hastalıkların etyopatogenezin de D 

vitamininin rolünü desteklemektedir. 

Diğer yandan, D vitamini reseptörleri (VDR) aktif T ve B lenfositler, aktif 

makrofajlar ve dendritik hücreler gibi özellikle antijen sunan hücreler başta olmak üzere 

tüm immun sistem hücrelerinde de tanımlanmıştır1,2 ve bu durum D vitamininin immun 

regülasyonundaki rolüne dikkatleri çekmiştir. Karatekin ve arkadaşlarının yapmış 

olduğu bir çalışmada 25 OH D düzeyi< 10 ng/ml olan anne sütü ile beslenen ve vitamin 

D eksikliğine bağlı riketsi olan bebeklerde, alt solunum yolu infeksiyon riskinin yüksek 

olduğunu bulmuşlardır3. Muhe ve arkadaşlarının Etiyopya’da yaşayan çocuklarda 

yapmış olduğu bir çalışmada ise vitamin D eksikliğine bağlı riketsin pnömoni gelişme 

riskini arttırdığı gösterilmiştir4. Najade ve arkadaşları tarıfından yapılan kohort bir 

çalışmada respiratuvar enfeksiyon sebebi ile hastaneye yatırılan çocuklarda nutrisyonel 

rikets insidansının arttığını saptamıştır5. Bu çalışmaların sonucu D vitaminini immun 

sistem ile ilişkili hastalıkların kontrolünde kullanılabileceğini düşündürmektedir. 

Biz bu çalışmada yaşları 1 ay–15 yaş arasında olan ve alt solunum yolu 

enfeksiyonun sebebi ile hospitalize edilen vakalarda serum D vitamini düzeyi ile alt 

solunum yolu enfeksiyonu arasındaki ilişkiyi saptamayı hedefledik. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. D Vitamini Etkileri ve Mekanizması 

2.1.1. D Vitamini 

D vitamini, sekosteroid yapıda bir hormondur. İntra ve ekstrasellüler kalsiyum 

ve fosfor regülasyonun da en etkili hormon olarak tanımlanmaktadır6. Uzun zamandır 

ismi rikets ile birlikte anılan D vitamininin anti-proliferatif, prodiferansiyatif, 

proapoptotik ve immunomodülatör fonksiyonlar gibi kemik dokusu dışı etkilerinin 

anlaşılması bu hormonun farklı yönleri ile yeniden incelenmesine neden olmuştur7-8. 

 

2.1.2. Vitamin D sentezi 

Bir ön hormon olan D vitaminin deride sentezlenen kolekalsiferol (vitamin D3) 

ve besinlerle alınan ergokalsiferol (vitamin D2) olmak üzere iki kaynağı vardır. Vitamin 

D2 ve D3 ün her ikisi de büyük ölçüde aynı yolla metabolize olduklarından dolayı ortak 

bir isimle, D vitamini olarak adlandırılır1-9. Normal koşullar altında insan vücudunda 

bulunan D vitaminin %90-95’i güneş ışınlarının etkisi ile deride sentez edilir. (Şekil–

2:1). 290-310 nm dalga boyundaki ışınların etkisi ile epidermiste 7-dehidrokolesterol’un 

(pro D3 vitamini) non enzimatik fotolizi sonucu önce previtamin D3 sentezlenir. Pro D3 

vitamini, Pre D3 vitaminine dönüştükten sonra derhal pre D3 ve D3 vitamini vücut 

ısısında termal bir dengeye girerler. Deride vitamin D3 sentezi için önemli olan faktör 

güneş ışının deriye ulaştığı “zenith“ açısıdır1. Bu açıdaki artma UVB fotonlarının daha 

uzun yol kat etmelerine (daha oblik) neden olmakta, bu da kış aylarında (Kasım-Mart) 

>35. paralelin üzerinde yerleşen insanlarda neden derideki D vitamini sentezinin 

azaldığını açıklamaktadır10. Güneşe bir süre maruz kalındıktan sonra previtamin D3 

uzunca bir süre termal izomerizasyona uğrayarak vitamin D3 sentezlenir. Bir süre daha 

fotolize uğramaya devam eden previtamin D3’ten biyolojik etkisi olmayan lumisterol ve 

takisterol gibi bir takım fotoliz inaktif yan ürünleri meydana gelir1. Sonuç olarak, 

provitamin D3 hem termal enerjiye hemde UVB ışınlara hassastır. Bir kere deride 

previtamin D3 oluştuğu zaman ya vitamin D3’e ya da inaktif metabolitlere dönüşüm 
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olmaktadır. Bu durum gereksiz vitamin D sentezini önleyerek canlıyı vitamin D 

intoksikasyonundan koruyan fizyolojik bir kontrol mekanizmasıdır1-11. 

Güneşlenmeye bağlı deriden vitamin D sentezi yapılabilmesi için güneş 

ışınlarının atmosfere ulaşma açısı önemli olduğu kadar, güneşlenme süresi ve güneşe 

maruz bırakılan deri yüzeyinin boyutları da önemlidir. Deriden D vitamini sentezi için 

sınır değer olarak cm2 başına için 18-20 mJ UVB ışını gerekmektedir. Deriden vitamin 

D3 sentezini etkileyen faktörlerden bir diğeri ise melanin pigmentidir. Melanin, doğal 

bir filtre olup özellikle vitamin D3 sentezlettiren UV ışınları absorbe eder. Deri pigmenti 

melanin, pro vitamin D3’ le güneş ışığı için yarışmaya girer. Bundan dolayı koyu 

derililerin aynı miktarda vitamin D sentezi için daha uzun süre (10 kat daha uzun) 

güneşe maruz kalmaları gerekmektedir. Diğer yandan coğrafi konum (>35. paralel), 

mevsimler, hava kirliliği, güneşe cam arkasından maruz kalınması, kullanılan koruyucu 

kremler (>koruma faktörü 8) ve giyinme tipi gibi pek çok diğer faktör güneş ışınlarının 

deriden vitamin D sentezi üzerine olan etkisini azaltmaktadır 1-2. 

Vitamin D’ nin tüm formları serumda vitamin D bağlayıcı proteine bağlanarak 

taşınır ve total vitamin D nin %1-3’ü serbest formdadır. Vitamin D’ nin hedef dokudaki 

reseptörlerde etkili olabilmesi için önce karaciğerde 25 hidroksilaz enzimi (CYP27A1, 

CYPA4, CYP2R1, CYP2 olarak ta bilinir) ile 25OH vitamin D3’e ve sonra böbrekte 1 

alfa hidroksilaz enzimi (CYP27B1) ile 1-25(OH)2 vitamin D3’e (aktif vitamin D) 

dönüşür. 25-hidroksilaz enzimi D vitamini biyosentezinde anahtar enzim olup, bu 

enzime ait gendeki homozigot mutasyon klasik D vitamini eksikliğine ait bulgulara ve 

düşük 25(OH)D düzeyine sebep olur12. 

Dolaşımdaki D vitaminin en büyük kısmı 25OH vitamin D3’tür. 250H vitamin 

D3, kas ve yağ dokusunda depolanmış vitamin D ile bir denge halindedir. Vücudun tüm 

vitamin D havuzu hakkında en iyi bilgi veren parametredir ve yarılanma ömrünün 15-20 

gün olarak bildirilmektedir12-13. 

Aktif vitamin D ye ait reseptörler bir çok dokuda (hipofiz overler, mide, 

pankreas, timus, meme, böbrek, paratiroid bezleri, periferik lökositler) tanımlanmıştır13. 
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Şekil 2.1. D Vitamini Sentezi 

 

2.1.3. D vitamininin etki mekanizması 

D vitamini etkisinin ortaya çıkması için; aktif D vitamini ile D vitamini reseptör 

etkileşimi gereklidir. D vitamini reseptörü (VDR) steroid reseptör ailesinin bir 

üyesidir14. D vitamininin reseptör düzeyindeki etkisi; diğer steroid hormonlarda olduğu 

gibi ya doğrudan olarak (saatler veya günler içinde gerçekleşen) nükleer VDR 

üzerinden gen transkripisyonunu regüle ederek (genomik etki) ya da daha kısa sürede 

(dakikalar) gerçekleşen hücre membranı üzerindeki VDR üzerinden genellikle geçici 
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olan iyonların, kalsiyum (Ca) ve klorür (Cl) trans-membran geçişini değiştirerek veya 

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

aktive ederek gerçekleştirmektedir (non-genomik etki)(Şekil 2:2)15. 

D vitaminine ait yapılan gen ekspresyon çalışmalarının hemen hepsi, aktif D 

vitamininin doğrudan veya dolaylı olarak total genomun %0.8-5’ini regule ettiğini 

vurgulamaktadır. Bu durum aktif D vitamininin hücresel büyümenin düzenlenmesi, 

DNA onarımı, diferansiasyon, apopitozis, membran transportu, hücresel metabolizma, 

adezyon ve oksidatif stres gibi birçok olayda görev almasını açıklamaktadır16. Aktif D 

vitamininin bağlı olduğu kompleks, DNA üzerinde bulunan D vitamini cevap elemanı 

(vitamin D responsive element, VDRE), olarak bilinen bölgeye bağlanır. Sonuç olarak; 

1,25(OH)2D-DVR-RXR-VDRE etkileşimi sonucunda transkripsiyon gerçekleşmiş olur. 

Bu transkripsiyonel aktivite ko-aktivatör ve ko-represörlerle denetlenmektedir17. 

 

 

Şekil 2.2. D Vitamini’nin Etki Mekanizması 
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VDR geninde ki olası genetik değişiklikler protein sekansındaki değişikliklere 

neden olur ve böylece, Ca metabolizması yanında hücre proliferasyonu, immun 

fonksiyonların etkilendiği önemli defektler ortaya çıkabilir. Ca bağlayıcı protein veya 

osteokalsin gibi gen ürünleri down veya up regüle edilerek aktif D vitamininin genomik 

etkisi gerçekleşir. Aktif D vitamininin non-genomik etkisi ise pankreasın beta hücreleri, 

vasküler düz kaslar, bağırsaklar ve monositler üzerinde de etkili olabilmektedir16. D 

vitamini nükleer reseptörü ligantına ait genomik ve non-genomik aktivitelerin biribirini 

tamamlayıcı nitelikte olduğu bildirilmiştir16-17. 

Aktif Vitamin D hedef hücre membranını kat eder ve hücre içinde ilgi nükleer 

reseptörle etkileşime girer ve retinoik asit X reseptör’ü (RXR) ile bağlanır. Sonuçta, 

nukleusta “1-25(OH)2D-VDR-RXR“ birimlerinden oluşan bir kompleks oluşur. Sonra 

bu kompleks nukleus kromatinine bağlanır. Her reseptörde aktif vitamin D’ nin 

bağlandığı bir bölge ve reseptörün DNA’ya bağlanmasını sağlayan iki adet parmak gibi 

çıkıntı yapan bölge ve bunları kararlı halde tutan birer çinko atomu bulunmaktadır. 

Böylece, aktif vitamin D’ nin bağlı olduğu kompleks, DNA üzerinde bulunan vitamin D 

cevap elemanı (responsive element, VDRE), olarak bilinen bölgeye bağlanır. Sonuç 

olarak; 1-25(OH)2D3-VDR-RXR-VDRE etkileşimi sonucunda barsaklarda kalsiyum 

kanallarının ve kalsiyum bağlayıcı proteinlerin (kalbindin) ekpresyonu gerçekleşmekte 

ve böylece kalsiyum emilimi sağlanmaktadır. Ayrıca aktif vitamin D’nin ince 

barsaklardan fosfor emilimini artırdığı bilinmektedir1-2. 

Diyette ki Ca alımı yetersiz olduğunda aktif vitamin D osteoblastlar üzerinde 

bulunan VDR ile etkileşime girerek Ca homeostazisinin idamesini sağlamaktadır. Bunu 

vitamin D, kemik dokudan bazı peptit yapısındaki molekülleri aktive ederek 

gerçekleştirmektedir. Bu peptit yapısındaki moleküller; osteoblastlar tarafından sentez 

edilirler; osteoprotogerin (OPG) veya osteoklastojenezis inhibitor faktör (OIF) ve 

osteoprotogerin-ligand (OPGL, RANKL) veya osteoklast farklılaşma faktörleridir. Bu 

peptitler vitamin D’ nin yanı sıra, bir çok diğer hormon ve sitokinlerin etkisi altında 

osteoklast prekürsörleri üzerinde bulunan nükleer faktör kappa B aktivasyon (RANK) 

reseptörü üzerinden etki yaparak osteoklast farklılaşmasını etkilerler. Böylece kemik 

yapımı ve yıkımı bir denge halinde hayat boyu devam etmektedir17-18. 
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Sonuç olarak diyetle kalsiyum alımı yetersiz olduğunda D vitamini 

osteobastlardan RANKL ekspresyonunu artırarak, preosteoklastlar üzerinde bulunan 

RANK reseptörüne bağlanmakta ve preosteoklastlardan matur osteoklastlar’ın oluşumu 

gerçekleşmektedir. Böylece, hipokalsemi durumunda vitamin D’ nin etkisi altında ve 

matur osteoklastların salgıladığı kollajenazlar vasıtası ile kemikten kalsiyum çözülerek 

dolaşıma katılır ve normokalsemi sağlanmış olur. Benzer şekilde kalsiyum eksikliği 

durumunda artan paratiroid hormon da aktif vitamin D’nin yapmış olduğu etki benzeri 

etki yaparak kemik dokuda RANKL/RANK reseptörü üzerinden kalsiyum homeostazisi 

üzerinde etkili olmaktadır 15-19. 

 

2.1.4. D Vitamini metabolizmasının düzenlenmesi 

Derideki provitamin D3 ten previtamin D3 ‘e dönüşüm tamamen güneş 

ışınlarının denetimi altındadır. 

i) 25 hidroksilasyon kontrolu: D vitamini alımı arttıkça karaciğerde 25 

hidroksilasyon hızı azalmaktadır. Bununla birlikte, yüksek dozda D vitamini alındığında 

25OH vitamin D sentezindeki bu regulasyon D vitamini  zehirlenmesini  

önleyememektedir1. 

 ii) 1 alfa hidroksilasyon kontrolu: Böbrekte 1-hidroksilasyon aktivitesini 

kontrol eden faktörler paratiroid hormon, klasiyum ve fosfordur. Hipokalsemi, artan 

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

aktif vitamin D yapımını artırırken, hiperkalsemi ve vitamin D nin kendisi ise aktif 

vitamin D üzerine inhibitör etki yapmaktadır19-20. 
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Şekil 2.3. FGF 23 ve Vitamin D Sentezi 

 

Şekil 2.3’te aktif D vitamininin osteoblastlardan FGF 23 sentezini arttırmasına 

rağmen, 1-alfa hidroksilaz enzimini süprese ederken 24-hidroksilaz enzim aktivitesini 

artırdığı gösterilmiştir15. 
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25(OH)D’den 1-alfa hidroksilaz enzimi vasıtası ile 1,25(OH)2D’e dönüşümünün 

sadece böbreklere ait bir özellik olmadığı bir çok çalışmada bildirilmiştir19-15. 

1-alfa hidroksilaz enzimine ait gen ve D vitamini reseptörü (VDR) geni renal 

hücreler dışında, deri, prostat, paratiroid, kemik doku, kolon, akciğer, meme dokusu, 

monosit, ve makrofajlar gibi bir çok hücre veya dokuda eksprese olabilmektedir15-19. 

Belirtilen dokularda sentez edilen aktif D vitamininin, bulundukları dokularda daha çok 

intrakrin veya parakrin faktör olarak işlev gördüğü, dolaşımdaki aktif D vitamini 

düzeylerine gebelik, kronik böbrek yetmezliği, sarkoidoz, tuberküloz (TBC), 

granülomatöz hastalıklar ve romatizmal hastalıklar gibi özel durumlar dışında katkı 

sağlamadığı bildirilmektedir. Örnek olarak; aktif makrofajlarda aktif D vitamininin 

üretilmesi sonucu sarkoidoz ve TBC gibi granülomatöz hastalıklarda hiperkalsemi ve 

hiperkalsiüri gelişmesine neden olmaktadır 21-22. Bu hücrelerde aktif D vitamini sentezi 

primer olarak substrat bağımlıdır. PTH ve FGF-23’e ait reseptörler bu dokularda 

bulunmadığından aktif D vitamini sentezi ve denetiminde görev almazlar22. 

Aktive makrofajlarda aktif D vitamininin 1-alfa hidroksilaz enzimi üzerinden 

negatif geri bildirimi de yoktur. Yine, bu hücrelerde 24-hidroksilaz enzimi eksprese 

olmakla birlikte fonksiyonu tam olarak bilinmemektedir. Keratinositler; ilgili reseptörler 

vasıtası ile uyarılır ve TNF alfa ve interferon gamma keratinositlerde aktif D vitamini 

üretimini arttırır2. Makrofajların aksine keratinositler de tam fonksiyon gören 24-

hidroksilaz enzim aktivitesi vardır ve aktif vitamin D tarafından indüklenir ve böylece 

aktif D vitamini epidermiste kendi sentezini alternatif katabolizma  yoluyla  

sınırlamış olur16-19-23. 

iii) 24 hidroksilasyon kontrolü: Serum Ca, P, PTH düzeylerinin normal 

sınırlarda olduğu durumlarda 25(OH)D ve 1-25(OH)2D, böbreklerden 24-alfa 

hidroksilaz enziminin aktivasyonu yolu ile biyolojik olarak inaktif formlara metabolize 

olmaktadır (24-25 dihidroksi vitamin D ve 1,24,25 trihidroksi vitamin D). Bu enzim 

tercihen 1-25(OH)2D’ye bağlanır ve böylece inaktivasyon yolu ile dokulardaki aktif D 

vitamininin etkisi sınırlanır. 24-hidroksilaz enzim aktivitesinin düşük olması, 1-

25(OH)2D düzeyinin gereksiz yüksek olmasına ve bu durumunda hiperkalsemi yanında 

intra-membranöz kemik mineralizasyonunun da bozulmasına neden olabileceği ileri 

sürülmektedir15. 1-25(OH)2 D sentezi azaldığında 1 hidroksilaz enzim aktivitesi 

artarken 24 hidroksilaz enzim aktivitesi azalmaktadır 14-15. 
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2.1.5. Normal D vitamini düzeyi, D vitamini yetersizliği/eksikliği 

Yeterli serum D vitamini düzeyi dendiğinde; rikets veya osteomalasi gelişimini 

önleyen, diyetteki kalsiyumun optimal düzeyde emilimini sağlayarak, serum PTH 

düzeyini normal aralıkta tutabilen serum D vitamini düzeyi anlaşılmaktadır9. Serumda 

buluna miktarına göre D vitamini yetersiz, düşük, normal, artmış ve toksik seviyede 

olarak sınıflandırılır. Normal D vitamin seviyesi 32 ng/mL’ nin üzeridir. D vitamini 

yetersizliği 20–32 ng/mL’ nin arası olarak kabul edilir. D hipervitaminözün de ise D 

vitamin seviyesi 100 ng/mL’ nin üzerindedir. Toksik doz semptomları ise serum D 

vitamini düzeyi 150 ng/mL’nin üzerine çıkınca ortaya çıkar9. Serum D vitamini değeri 

20 ng/mL’ nin altında olunca vitamin D düşüklüğü olarak değerlendirilir2-16. D vitamini 

düşüklüğü olunca serumda bulunan iyonize kalsiyum düşer ve PTH salınımı artar. 

Artmış PTH kemik minerilizasyonunu bozar ve osteomalaziye sebep olur19. 

Serum Vitamin D seviyesi 30 ng/mL’ nin üstüne çıkanca serum PTH seviyeside 

düşmeye başlar17-19. 

Tablo 2:I’de serum 25(OH)D düzeyine göre klinik tanımlamalar 

gösterilmiştir16,17,19,24. Bu değerlerin önemli bir kısmı erişkinlerde yapılan çalışmalardan 

uyarlanmıştır. Erişkinlerde arzulanan optimal D vitamini düzeyi 32 ng/mL olarak kabul 

edilirken, çocuklarda bu değer en az 20 ng /mL olarak kabul edilmektedir23-25. 

 

Tablo2.1. Serum 25(OH)D Düzeylerine Göre D Vitaminine Ait Klinik Tanımlamalar15 

 25OHD 
(ng/mL) Ca HPO4 ALP PTH Klinik 

D vitamini Eksikliği <15 ↓, 
→ ↓ ↑ 

 
↑ 
 

Rikets, 
Osteomalasi 

D vitamini yetersizliği <15-20 → → ↑, → →,↑ Düşük 
KMD* 

Normal D vitamini 20-100 → → → → → 

D vitamini fazlalığı >100 ↑ 
 

↑ 
 ↓ ↓ → 

D vitamini 
intoksikasyonu >150 ↑ 

 ↑ ↓ ↓ Hiperosteozis 
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2.1.6. D Vitaminini iskelet sistemi dışındaki etkileri 

Yapılan hayvan, epidemiyolojik ve klinik çalışmalar D vitamininin kemik doku 

dışında bir çok fonksiyonu olduğunu göstermektedir. D vitamininin ekstra renal olarak 

sentez edildiğine dair ilk raporlar 1980’ li yıllarda hiperkalsemi saptanan sarkoidoz ve 

TBC’li olgularda uygun olmayan bir şekilde normal veya yüksek aktif D vitamini 

saptanan olgulara dayanarak rapor edilmiştir. Daha sonra makrofajlar’ın 25(OH)D’den 

aktif D vitamini sentezleme kabiliyetinin olduğu rapor edilmiştir. Takiben bu özelliğin 

deri, meme, prostat, akciğer, ve beyin dokularında da olduğu bulunmuştur9-24. Tablo 

2’de vitamin D eksikliğine bağlı risk faktörleri ve vitamin D eksikliğine sebep olan 

hastalıklar gösterilmiştir. 

 

Tablo 2.2. Vitamin D Eksikliği’ne Ait Risk Faktörleri ve Hastalıklar24 
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D vitamininin hedef dokulardaki non-klasik etkilerini 3 grupta toplamak 

mümkündür; Bunlar; immün fonksiyonların regülasyonu, hücresel proliferasyon ve 

diferansiyasyonun regülasyonu, ve hormon sekresyonunun regülasyonudur26. 

 

2.1.7. D vitamini ve immun fonksiyonların regülasyonu 

D vitamini veya onun aktif metabolitlerinin immun fonksiyonların modülasyonu 

üzerine olan etkileri yaklaşık 25 yıl öncesine uzanan 3 önemli keşifle detaylandırılmaya 

başlamıştır. Bunlar; a) İnsan aktif inflamatuvar hücrelerde DVR’nin varlığı; b) Aktif D 

vitamininin T hücre proliferasyonunu inhibe etme yeteneği; c) Sarkoidoz gibi 

hastalıklarda aktive olan makrofajların 1-alfa hidroksilaz ekspresyonu yolu ile aktif D 

vitamini üretimini sağlamasıdır25. 

D vitamini ve immun sistem arasındaki ilişki başlangıçta gözleme dayalı klinik 

çalışmalara dayandırılıyordu. Örnek olarak; Multiple Sklerozis ve inflamatuar barsak 

hastalıkları ve Tip 1 diabetes mellitus gibi bazı kronik sistemik hastalıklar; Kanada, 

Kuzey Amerika ve Avrupa’da yani kuzey yarım kürede sık görülmektedir. Bu 

bölgelerin ortak özelliği özellikle kış aylarında güneş ışınlarının D vitamini sentezi için 

yetersiz olmasıdır24-25. Yeni prospektif çalışmalarda; güneş ışığı dikkate alınmaksızın 

ağızdan yüksek doz D vitamini alımının Tip 1 diabet mellitus, Multple sklerozis ve 

Romatoid artrit riskini azalttığı gösterilmiştir16- 24-27. 

 

2.1.8. D vitamini ve kazanilmiş immunite 

Kazanılmış immun cevap; Makrofajlar ve dentritik hücre (DH)’ler gibi hücreler 

tarafından sunulan antijenlere karşı T ve B lenfositlerin sırası ile sitokin ve 

immunglobulinler üreterek egzojen ajanlara karşı spesifik olarak savaşma kabiliyetidir7. 

D vitamini kazanılmış immun cevap üzerine inhibitor etki gösterir. Aktif D 

vitamini özellikle immunglobulin üretimini baskılar ve B hücrelerinin plazma 

hücrelerine farklılaşmasını süprese eder. Yine, D vitamini, T hücre proliferasyonu 

üzerine baskılayıcı etki yapar. DVR’nin timus ve periferik T hücrelerinde mevcuttur 

ancak B hücrelerinde ihmal edilebilecek düzeydedir12. 
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Antijenle uyarılan T hücreleri sitokin üretme durumuna göre 2 farklı tip T 

hücreye ayrışır; Bunlar; Th1 (inflamatuvar T-hücreler), Th2 (Anti inflamatuvar T-

hücreler)7-12,16,18. Th1 hücreleri; proinflamatuvar sitokinler (IFN gamma, IL-2 ve 

TNF alfa) üretirler ve bu sayede kuvvetli hücresel immun cevaptan sorumludurlar 

(otoimmunite). Th-2 hücreleri ise; anti-inflamatuar sitokinler, IL4 ve IL5’ üretir ve 

antikor merkezli immun cevaptan sorumludurlar11. Bu iki hücre tipi arasındaki dengenin 

bozulması immun yanıtın hangi yönde çalışacağını gösterir. Yapılan çalışmalarla D 

vitamininin Th2 hücreleri uyarmak sureti ile anti-inflamatuvar sitokinleri (TGF Beta 

1, IL-1, IL-4, 5) ürettiği ve anti-inflamatuvar etki gösterdiği saptanmıştır. Yine, D 

vitamini pro-inflamatuvar Th1 hücre üzerinden IFN gamma, IL-2, IL-3 ve TNF-alfa 

salınımını inhibe ederek anti-inflamatuvar etki göstermektedir16. D vitamini eksikliği 

veya yetersizliği durumunda aktive olan ve Th1 yanıtı için karakteristik olan pro-

inflamatuvar sitokinler oto-immun olarak gelişen kronik sistemik hastalıkların 

etiyopatojenezinde de görev almaktadırlar15. 

Antijen sunucu hücre olan dentritik hücreler (DH) bol miktarda VDR içerirler ve 

bu hücrelerin matür formları etkili Th-1 yanıtı için ve bir pro-inflamatuvar sitokin olan 

IL 12 salınımı için gereklidir. Aktif D vitamini, DH matürasyonunu inhibe etmek sureti 

ile IL-12 salınımını inhibe ederken, anti-inflamatuar sitokin olan IL-10 salınımını 

arttırır ve dengenin Th2 yönüne kaymasını sağlar. Th1 ve Th2 hücrelerine ilave olarak 

CD4 T hücreleri, regülatuvar ve süpresör T hücrelerine dönüşebilir. T regülatuvar 

hücreler self toleransın idamesini sağlar ve bu hücrelerin anahtar görevi periferik T 

hücrelerinin oto-reaktivasyonunu önlemektir. Aktif D vitamini, CD4/CD25, regulatuvar 

T hücrelerinin pozitif yönde etkiler. D vitamini eksikliği durumunda T regülatuvar 

hücrelerinin sayı ve aktivitesi bozulur ve Th-1 üzerine blok etkisi kalkar ve söz konusu 

otoimmun hastalıkların gelişimine zemin hazırlanır16. 

Th17, pleotropik etkisi olan bir diğer sitokin olup birçok otoimmun süreçte ve 

transplant rejeksiyonunda görev almaktadır22,12. Aktif D vitamini; Th17 üzerine 

inhibitor etki yaparak otoimmun hastalıkların kısmen de olsa önlenmesinde görev aldığı 

yönünde son zamanlarda yayınlar mevcuttur22,12, 15,23. D vitamini eksikliği durumunda 

daha güçlü bir Th1 cevabına bağlı olarak immun yanıt bozulur ve lökosit kemotaksisi 

etkilenir ve enfeksiyonlara eğilim artar11. 
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Sonuç olarak; Aktif D vitamininin kazanılmış immüniteyi baskılaması a) 

DH’lerin matürasyonunun inhibisyonu ve böylece CD4 hücrelerine antijen sunumunun 

azalması, b) CD4 hücrelerinin Th1 ve Th17 hücrelerine diferansiyasyon ve 

proliferasyonunun inhibisyonu ve Th2 ve Treg hücrelerinin üretiminin artması yolu ile 

olmaktadır11,12. 

 

2.1.9. D vitamini ve doğal immunite 

Doğal immunite invazif patojenlere karşılık veren ilk immun yanıttır. Polimorf 

nüveli lökositler, monosit, ve makrofajlar kadar, epidermis, akciğer, bağırsak ve mesane 

gibi organların hücrelerinde bulunan Toll Like reseptörlerin (TLR) aktivasyonu yolu 

ile fonksiyon görür. TLR’nin transmembran patojen mikroorganizma tanıma özelliği 

vardır ve patojen tarafından bu reseptörün uyarılması konakta doğal immuniteyi uyarır. 

Böylece anti-mikrobiyal peptitler (defensin, katelisidin) ve reaktif oksijen ürünleri 

uyarılır ki bunlar da mikroorganizmaların ölümüne neden olurlar. Bu antimikrobiyal 

peptitler içerisinde katelisidin çok önemlidir (Şekil 2:4). Aktif D vitamini epiteloid, 

myeloid seri hücrelerinin yanı sıra “naturel killer“ hücreleri ve solunum yolunun 

epiteliyal hücrelerinden antimikrobiyal peptit-katelisidin sentezini uyarır12,15. 

Makrofajlar ve epitelyal hücrelerin 25(OH)D’ den aktif D vitamini sentez 

edebildiği ve VDR bulundurduğu önceden beri bilinmektedir. Böylece, D vitamini 

sayesinde solunum yolu ile bulaşan mikroorganizmaların neden olabileceği hastalıkların 

engellenmiş olabileceği anlaşılmaktadır12. Epidermiste bir infeksiyon oluştuğu zaman 

keratinositlerde TLR reseptörü uyarılır ve Katelisidin eksprese olur. Böylece; D 

vitamini-doğal immun sistem etkileşimine bağlı olarak organizma çevresel patojenlere 

karşı bir ölçüde korunmuş olmaktadır. Yine, doğal immun sistemin önemli 

düzenleyicilerinden olan Kalprotektin, ve S 100 proteinleri de aktif D vitamini 

etkisiyle artmaktadır10,22, 12, 18,24. 
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Şekil 2.4. Doğal immunite. Makrofajlar veya Keratinositlerde Toll Like Reseptör, D Vitamini 
ve Katelisidin Sentezi12,15. 

 

2.1.10. D Vitamini ve enfeksiyonlar 

Balık yağının TBC tedavisindeki etkisi 1800’li yılların ortalarına kadar 

uzanmaktadır. 1900 lü yılların başlarında ise güneş ışığı ile derinin “mikobakteriyel“ 

enfeksiyonlarının tedavi edildiği gösterilmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda ise D 

vitamini eksikliğinin sadece TBC değil aynı zamanda otitis media, üst solunum yolu 

enfeksiyonları ve influenza enfeksiyonu için risk oluşturduğu bildirilmiştir25,29,30,31. 

Monosit ve makrofajların D vitamininin bulunduğu bir ortamda kemotaktik ve 

fagositik özelliklerini artırdığı ve dolayısıyla anti-mikrobiosidal özelliklerinin 

güçlendiği gösterilmiştir. Bilindiği üzere; monosit ve makrofajların kazanılmış 

immunitede olduğu gibi antijen sunucu özelliklerinin yanında çeşitli enfeksiyonların 

invaziv özelliklerine karşı doğal immunitenin hareketlenmesinde de anahtar rolü 

oynamaktadırlar23. 
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Doğal immunite ile ilişki olan bu TLR reseptörleri sadece monosit ve 

makrofajlarda değil aynı zamanda barsak, gingiva, mesane akciğerler ve epidermise ait 

bariyer hücrelerde de bulunmaktadır. Mikroorganizmanın lipopolisakkarit 

komponanenti TLR marifeti ile stimüle edildiğinde VDR, 25(OH)D ve 1-alfa 

hidroksilaz aktive olur. Serum 25(OH)D düzeyi 30 ng/mL’in üzerine çıktığında 1-alfa 

hidroksilaz için aktif D vitamini sentezi bakımından yeterli substrat sağlanmış olur. 

Sonra aktif D vitamini nükleusa girerek innate (doğal) immuniteyi güçlendiren ve 

mikroorganizmanın destruksiyonuna katkı sağlayan etkisini göstermiş olur23. 

Makrofajlarda lokal olarak üretilen aktif D vitamini; aktive T lenfositlerden bazı 

sitokinlerin ve aktive B lenfositlerden ise immunglobinlerin salgılanmasını sağlayarak 

enfeksiyonun lokalize edilmesine katkıda bulunur. Örnek olarak; mikobakteri ile 

enfekte monosit, 25(OH)D düzeyi düşük (<8 ng/mL) bir ortam ile inkübe edilirse bu 

durum monositlerin ölümü ile sonuçlanır. Enfekte monositler 25(OH)D düzeyi yüksek 

(28 ng/mL) olan bir kan ile inkübe edilirse bu ortam ise bakterilerin ölümüne neden 

olur15.Bu sonuçlar D vitamininin enfeksiyonların azaltılmasında önemli bir rolü 

olduğunu göstermektedir15. 

D vitamini eksikliği ve enfeksiyonlar arasındaki ilişkiye ait ilk prototip 

enfeksiyon TBC’dir. Son 20 yıl içinde yapılan çalışmalarda azalmış serum 25(OH)D 

düzeyi ile TBC enfeksiyonuna duyarlılık ve enfeksiyonun ciddiyeti arasında güçlü bir 

ilişki saptanmıştır23,32. Davies30 ve ark. tarafından kültür pozitif TBC’li olgularda serum 

25(OH)D düzeylerinin kontrol grubuna göre daha düşük olduğu gösterilmiştir. 

Wilkinson31 ve ark. 2000 yılında yayımladıkları çalışmalarında Londra’da yaşayan 

Hintli’lerde serum 25(OH)D eksikliği oranını (<10 nmol/L) aktif TBC’li olgularda %67, 

kontrol grubunda (>11 nmol/L) %26 oranında saptamışlardır. 

Muhe33 ve arkadaşları Etiyopya’da yaşayan çocuklarında yaptıkları araştırmada 

nutrisyonel riketsli olgularda pnömoni arasında güçlü bir korelasyon olduğunu rapor 

etmişlerdir. Wayse34 ve ark. subklinik D vitamini eksikliği olan vakalarda (<10 ng/ml) 

alt solunum yolu enfeksiyon sıklığının11 kat arttığını tespit etmişlerdir. 

Bu konuda yapılan çalışmaların ortak sonucu; D vitamini eksikliğinin 

enfeksiyonlara zemin hazırladığı ve enfeksiyon belirti veya bulgularının iskelet sistemi 

bulgularından önce ortaya çıktığını göstermeleridir. 
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D vitamini eksikliği durumunda özellikle kış aylarında invaziv pnömokokal 

enfeksiyonlar, meningekokal enfeksiyonlar, A grubu streptokokal hastalıklar sık 

görülmektedir. Bu üç bakteri de D vitamininin indüklediği anti-mikrobiyosidallere 

duyarlıdır29-30. 

Yine, kistik fibrozis (KF)’li tekrarlayan akciğer enfeksiyonu olan olgularla 

düşük serum D vitamini düzeyi arasında korelasyon saptanmıştır. Bu vakalarda 

çoğunlukla dirençli mikroorganizmalar solunum yolu patolojilerinden sorumlu 

tutulmaktadır. Katelisidin bir antimikrobiyal peptittir ve aktif D vitamini tarafından 

düzeyi artmaktadır70. Yim70 ve ark. KF’li olguların bronşial epitel hücrelerinde aktif D 

vitamini aracılıklı olarak katelisidin üretimini arttığını göstermişlerdir. Bu çalışmanın 

sonucunda inhale aktif D vitamini formunun geliştirilerek KF’li hastaların bronşial 

epitelyum hücrelerinde “katelisidin“ ekspresyonunu artırmak süretiyle tekrarlayan 

akciğer enfeksiyonlarının önlenebileceğine işaret edilmektedir. 

Çocuklarda D vitamini ve respiratuvar enfeksiyonlar arasındaki ilişkiyi 

inceleyen tek çalışma Rehman30 ve ark tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada yaşları 3-12 

yıl arasında değişen sık akciğer enfeksiyonu geçiren 27 non-raşitik (ALP düzeyleri 

yüksek) çocuğa 60.000 IU D vitamini ve 650 mg/gün Ca, 6 hafta süre ile verilmiş. Son 

6 ay içerisinde bir kez akciğer enfeksiyonu geçiren yaş ve cinsleri uygun 20 çocuk 

kontrol grubu olarak alınmıştır. 9 aylık tedavi süresince her iki grupta akciğer 

enfeksiyonuna yakalanma bakımından bir fark saptanmamıştır. 

 

2.1.11. D Vitamini ve Solunum Sistemi Hastalıkları 

D vitamininin, doza bağımlı olarak Th 1 hücreleri ve dolayısıyla inflamatuar 

sitokinleri (IL-1 alfa-Beta, IL-12, Gm-CSF, interferon gamma vb.) inhibe ettiği, IL-4, 

5,10 gibi Th2 bağımlı sitokinlerin ekspresyonunu arttırdığı gösterilmiştir31. D 

vitamininin T hücreler üzerine anti-proliferatif ve B hücreler üzerine doğrudan veya 

dolaylı olarak antikor yapımını baskılayıcı etki gösterdiği ve yine Treg hücrelerini 

aktive ederek periferik oto-reaktif T hücrelerini baskılayarak astım ve otoimmun 

hastalıkların gelişmesini azalttığı bildirilmektedir32. İmmun sistem hücrelerine ilave 

olarak solunum sistemi epitelyal hücreleri de aktif D vitaminini sentezleyebildiği 
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böylece lokal olarak immun sistemin güçlenmesine katkıda bulunduğu gösterilmiştir33. 

Ayrıca D vitamini uygulamasının glukokotrikoid dirençli astımlı olgularda CD4 

hücrelerden IL-10 salınımını arttırarak glukortikoidlere astım cevabını iyileştirdiği 

gösterilmiştir. Ayrıca D vitamini solunum yolu epitelinin remodelingini sağlayarak 

doğrudan antiproliferatif etki gösterdiği böylece astımda solunum yollarının daralmasını 

engelleyerek iyileşmesine katkı sağladığı bildirilmiştir34-35. 

 

2.1.12. D Vitamini gereksinimi 

Yapılan çalışmalarda 2000 U/gün dozunda alınan D vitamininin tüm yaş grupları 

için intoksikasyona yol açmayacağı gösterilmiştir. Bununla birlikte, çocuklarda serum 

25(OH)D düzeyini >20 ng/mL tutabilmek için alınması gereken minimum D vitamini 

dozunun en az 400 U/gün olması gerektiği bildirilmiştir9. Erişkinlerde ise serum 

25(OH)D düzeyinin 20-32 ng/mL aralığında tutulabilmesi için 800-1000 U/gün 

dozunda D vitamini alınması gerektiği bildirilmiştir21-36. 

Son yapılan çalışmalara göre günlük D vitamini gereksinimi infantlar, çocuklar 

ve adultlar için en az 200 IU/gün, 50 yaşına kadar olan yetişkinler ve hamile olan 

kadınlar için 400 IU/gün, 51–70 yaş arası için 600 IU/gün, sonraki yaşlar için 600 

IU/gün olarak belirlenmiştir37. 

Bebeklerde D vitamini kaynakları plasental geçiş, anne sütü ve güneş ışığıdır. 

Yaşamın ilk sekiz haftasında bebeklerin serum 25 (OH)D düzeyleri annelerin ki ile 

korelasyon göstermektedir; bu da plasental geçiş ve anne sütü ile ilişkilidir38. Sonraki 

aylarda ise güneş ışığı daha belirleyici olmaktadır. Maternal D vitamini yetersizliği, dini 

ve kültürel nedenlerle örtünen ve gündüz zamanını ev içinde geçiren kadınlarda sık 

görülmektedir1. Anne sütünün 1 litresinde 12–60 IU/gün D vitamini bulunmakta ve bu 

miktar bebeklerin günlük gereksinimini karşılamamaktadır9. 

Sonuç olarak: bugün için serum D vitamini düzeyinin kemik fraktür riski için 

eşik değer olan 20 ng/mL’ nin üzerinde olması gerektiği kabul edilse de tüm organ ve 

sistemler için dolaşan optimal D vitamini düzeyinin bu değerden daha yüksek olduğu 

aşikardır22,23. 
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2.2. Çocukluk Çağı Pnömonisi 

2.2.1. Pnömoni 

Pnömoni; konak savunmasının yetersiz kalması ve bunun sonucu olarak patojen 

mikroorganizmaların akciğer dokusunu işgal etmesi ile ortaya çıkan enflamasyondur39. 

Pnömoni sebepleri arasında mikroorganizmalar, gastroözefageal reflü, aspirasyon, 

ilaçlar ve hipersensitivite reaksiyonları sayılabilir40. 

 

2.2.2. Epidemiyoloji 

Ekonomisi gelişmekte olan ülkelerde bir numaralı ölümcül çocuk enfeksiyonu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre her yıl beş yaşından 

küçük 150 milyondan fazla çocuk pnömoniye yakalanmakta bunların 20 milyonunun 

hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekmektedir41. Kuzey Amerika ve Avrupa’da 

pnömoni insidansı,12-15 yaşındaki çocuklarda7/1000 iken beş yaşından küçük 

çocuklarda 34–40/1000’ dir42.Bu da pnömoninin küçük çocuklarda çok daha sık 

görüldüğünün açık bir göstergesidir. 

 

2.2.3 Etiyoloji 

Çocukluk çağı pnömonilerinin en sık sebebi bakteriler ve virüslerdir. Etkenler 

yaşa göre değişiklik gösteririr. Tablo 2:3’de yaşa göre pnömoni etkenleri gösterilmiştir. 

 

Tablo 2.3. Yaşa Göre Pnömoni Etkenleri43 

Yaş Etken 

Yenidoğan Grup B stereptokoklar, E. Coli, Gram negatif basiller, S. 
Pneumonia, H. influenza 

1-3 ay RSV, Virüsler, C.trochamatis, M. Hominis, CMV 

3 ay- 2 yaş RSV, Diğer respiratuvar virüsler, S. pneumonia, H. İnfluenza, 
C.trochamatis, M.pnömonia, A Grubu Streptokoklar 

2-5 yaş Respiratuar virüsler, S. Pneumonia, H. İnfluenza M.pnömonia, 
S.aureus, C.pnömonia, A Grubu Stereptokoklar 

5-18 yaş M.pneumonia, S.pneumonia, C.pnömonia, H.influenza, 
Adenovirüsler 
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Bakteriyel etkenler arasında en sık pnömoni etkeni Streptococcus pneumoniae’ 

dır44. Beş yaşından küçük ve okul öncesi çocuklarda pnömoni etkeni, daha çok, 

virüslerdir45. Okul öncesi çocuklarda ve bebeklerde en sık viral etken respiratuar 

sinsityal virüsdür. Daha büyük çocuklarda ise önde gelen etken, Mycoplasma 

pneumoniae’ dir. S. Pneumonia, H. İnfluenza ve S.aureus’ a bağlı gelişen pnömoniler 

genellikle hospitalize edilerek tedavi edilmesi gerekmektedir44. 

Pnömoniler, en sık kış ve ilkbahar mevsiminde ortaya çıkarlar. Bulaş birçok 

vakada damlacık enfeksiyonu yolu ile olur. Kapalı alanlarda, kalabalık yaşam koşulları 

enfekte damlacıkların yayılımını kolaylaştırmaktadır39. Viral pnömoniler epidemi yapar. 

Bakteriyel pönomoniler genellikle viral pnömonilere bağlı sekonder enfeksiyon olarak 

geliştiğinden epidemilere bağlı insidansı artar46. Bazı etkenler çocuklarda pnömoni 

gelişme riskini arttırmaktadır; bu etkenler tablo 2:4’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2.4. Çocuklarda Alt Solunum Yolu Enfeksiyonuna Zemin Hazırlayan Etkenler47. 

 

 

2.2.4. Patoloji ve patojenez 

Alt solunum yolları; siliar aktivite, sekretuar Ig A ve öksürük refleksi ile 

patojenlere karşı fizyolojik olarak korunur. Anatomik ve mekanik bariyerler, hümoral 
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ve hücresel bağışıklık ile fagosit etkinliği; vücudun pnömoniye karşı savunma hattını 

oluşturur47. 

Anatomik ve mekanik bariyerler: Mukoza yüzeyi ve burun kılları 10 µm’den 

büyük parçaları tutar. Mukoza yüzeyinde silyalı ve mukus üreten hücreler yer alır. 

Silyanın hareketiyle mikroorganizmalar vücut dışına atılır. Orofarenksteki salgı akışı, 

epitel hücrelerinin değişimi, yerel Ig A ve kompleman üretimi, konak savunmasına 

katkıda bulunur48. Öksürme refleksi, enfekte sekresyonun aspire edilmesini engelleyip 

dışarı atılmasına yardımcı olur. Bronş ağacındaki keskin açılı dallanma sayesinde 5-

10µm çapındaki parçacıklar, mukoza yüzeyine çarpar ve yapışır47. 

Hümoral bağışıklık: Üst solunum yollarında üretilen salgısal Ig A’nın 

savunmada önemli bir yeri vardır. Ig M ve Ig G, hava yollarına ve alveol boşluklarına 

kandan transudasyon yoluyla geçerek bakterilerin opsonizasyonunda rol oynar, 

kompleman dizgesini etkileştirir ve toksinleri nötralize eder49. 

Fagosit etkinliği: Alveol sıvısında bulunan alveol makrofajları, akciğere giren 

parçacıklarla ve patojen mikroorganizmalarla ilk karşılaşan hücrelerdir. Akciğerlerin 

bağ dokusunda bulunan interstisyel makrofajlar, hem fagositik hücre hem de antijen 

işleyen hücre olarak görev yapar50. 

Hücresel bağışıklık:Hücresel bağışıklık akciğer makrofajlarının yok edemediği 

patojenlere, virüslere diğer hücre içi mikroorganizmalara karşı savaşır51. 

Viral pnömonilerde patojen ajan direkt respiratuar epitele zarar verir ve o 

bölgede tıkanıklığa neden olur48. Böylece ventilasyon perfüzyon bozulur ve interstisyal 

ödem, atelektazi ve hipoksi gelişebilir. Konağın savunma sistemini bozan viral 

enfeksiyonlar, bakterial enfeksiyonlarında gelişmesi için ortam hazırlar48-46. 

Bakteriyel enfeksiyonlarda respiratuar epitele olan etki, mikroorganizma türüne 

göre değişmektedir46. Örneğin; M. Pneumonia respiratuar epitele yapışır ve siliaların 

hareketini bozar ve submukozada enflamasyona neden olur. S. Pneumonia ise lokal 

ödeme sebep olur. Grup A streptokoklar ise trakeobronşial mukozada nekroza sebep 

olur; böylece lokal ödem ve lokal hemoraji görülür. S.aureus ise kavitasyona ve 

hemorajik nekroza neden olur46-48. 
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Tekrarlayan pnömoni; 1 yılda 2 ya da daha fazla, ömür boyu 3 ya da daha fazla 

sayıda gelişen pnömonidir. Tüm ataklar arasında radyolojik olarak düzelme olması 

gerekmektedir43-46. Tekrarlayan pnömoni nedenleri tablo 2:5’ de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2.5. Tekrarlayan Pnömoni Sebepleri 43-46-48 

Herediter nedenler Kistik fibröz, Orak hücreli anemi 

Immun sistem bozuklukları AIDS, Bruton Agamaglobulinemisi, 
Kombine immun yetmezlikler 

Lökosit fonksiyon bozukluğu Kronik granülomatöz hastalıklar, 
Hiper Ig G sendromu, Lökosit adezyon defekti 

Silia fonksiyon bozukluğu İmmotil silia sendromu 
Kartegener sendromu 

Anatomik bozukluklar Amfizem, Reflü, Trakeaözefagial fistül Aspirasyon, 

 

 

2.2.5. Tanı 

Öykü: Alt solunum yolu hastalığı düşünülen vakalardan başlangıçta varsa 

öksürük, öksürüğün karakteri, balgam, balgam çıkarabiliyorsa muhtevası, ateş, siyanoz 

ve solunum sıkıntısı ve şikayetlerinin kaç gündür olduğu, tekrar edip etmediği 

sorgulanmalıdır. Küçük çocuklarda klasik pnömoni bulguları olmaksızın beslenme 

güçlüğü, huzursuzluk, kusma, diare ve karın ağrısı olabileceği, büyük çocuklarda 

özellikle alt lob pnömosinde karın ağrısı olabileceği unutulmamalıdır52. Hastanın öz 

geçmişinde aşılarının tam yapılıp yapılmadığı, aşıra karşı alerjik reaksiyon gelişip 

gelişmediği ve altta yatan herhangi bir hastalığının olup olmadığı sorgulanmalıdır. 

Hastaların soy geçmişinde özellikle tüberküloz öyküsü aranmalıdır47. 

Fizik muayene: Alt solunum yolu enfeksiyonları başlama aşamasında, üst 

solunum yolu enfeksiyonlarına benzer rinit ve öksürük gibi semptomlar gösterir43. Ateş, 

solunum sıkıntısı, taşipne, burun kanadı solunumu ve öksürük pnömoninin en belirgin 

bulgularıdır47. 0-5 yaş arası çocuklarda taşipne pnömoninin en duyarlı ve en özgül 

belirtisidir42-53.Öksürük ve ateş özgüllüğü yüksek olmayan bulgulardır. Taşipne ve 

dispne tanıda daha değerlidir. Raller ronküsler ve solunum seslerinin azalması 
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pnömoniyi destekleyici bulgulardır. Yaşlara göre taşipne ve solunum sayıları tablo 2:6’ 

da gösterilmiştir39. 

 

Tablo 2.6. Yaşlara Göre Solunum Sayıları ve Taşipne Sınırları 

Yaş Normal Solunum Sayısı (hız/dk) Taşipne sınırı (hız/dk) 

<2 ay 40-60 60 

3-11 ay 25-40 50 

1-5 yaş 20-30 40 

>5 yaş 15-25 30 
 

Laboratuar tetkikleri: Laboratuar tetkiklerinden, tam kan sayımı, periferik 

yayma, akut faz reaktanları ve mikrobiyolojik tetkikler (kan kültürü, boğaz kültürü ve 

balgam kültürü) yapılmalıdır47. Akut faz reaktanlarından eritrosit sedimentasyon hızı 

(ESR) ve C reaktif protein (CRP) en sık kullanılan parametrelerdir. Hastanın öykü, fizik 

muayene ve laboratuar sonuçlarına göre bakteriyel ve viral pnömoni ayırımı yapılabilir. 

Tablo 2:7 de bakteriyel ve viral pnömoni ayırımı yapılmıştır. 

 

Tablo 2.7. Bakteriyel ve Viral Pnömonilerin Temel Ayırıcı Özellikleri54 

 Viral Pnömoni Bakterial Pnömoni 

Başlangıç Daha yavaş Ani 

Görünüm Toksik değil Toksik 

Fizik Muayene Ronküs,wheezing Ral,ronküs 

AC grafisi tutulumu İnterstisyel,peribronşial Lober, orta ve periferik AC 
dokusu 

Akut Faz 
reaktanları 

Normal Artmış 

Lökosit sayısı ve 
periferik yayma 

Beyaz küre 20000 altı, periferik 
yaymada lenfosit hakimiyeti 
mevcut 

Beyaz küre 15000-40000, 
periferik yaymada sola 
kayma mevut 

 

Viral ve bakteriyel pnömoni ayırımında kan lökosit sayısı önemlidir47. Viral 

pnömonilerde lökosit sayısı fazla yükselmemekle birlikte genellikle 20000’e kadar 
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çıkabilir. Bakteriyel pnömonilerde ise lökosit sayısı genellikle 15000–40000’e kadar 

yükselebilir. Bakteriyel pnömonilerde viral pnömonilere kıyasla genellikle akut faz 

reaktanları artmıştır47-54. Radyolojik bulguların etiyolojik tanıda değeri düşüktür. Ancak 

pnömoni komplikasyonlarının takibi açısından tanı değeri yüksektir. Pnömonili 

hastaların akciğer grafileri tamamen normal olabileceği gibi pnömonisi olmayan 

hastaların grafilerinde infiltrasyonlar olabilir55. Mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış 74 

pnömonili vaka üzerinde yapılan bir çalışmada bakterial ve viral pnömoni varlığı 

radyolojik olarak vakaların yalnızca %74’ünde gösterilmiştir56. Radyolojik 

özelliklerden hiçbiri bakteri, atipik bakteri ve virüs pnömonilerinin ayırımında güvenilir 

değildir47. DSÖ’nün pnömoni ile ilgili bir durum raporunda 2-59 aylık, ayaktan takip 

edilen 552 pnömonili çocuktan rastgele seçilen bir gruptaki çocuklara göğüs 

radyografisi çekildiği, film çekilen gruptaki, çocuklara daha fazla antibiyotik verildiği, 

bununla birlikte ortalama iyileşme süresinin hem film çekilen hem de çekilmeyen grup 

için yedi gün olarak saptandığı belirtilmektedir57. 

 

2.2.6. Tedavi 

Bakteriyel pnömonilerde tedavi hastanın kliniğine ve düşünülen etkene yönelik 

verilmelidir. Hastanede yatması gereken vakalara genellikle yatarak paranteral tedavi, 

ayaktan tedavi verilecek vakalara oral tedavi verilmesi tercih edilmelidir. Pnömonili 

vakalarda hastaneye yatma kriterleri tablo 2:8 ‘de gösterilmiştir. Ayaktan tedavi 

olabilecek ve okul öncesi dönemde olan hastalara penisiline yüksek direnç geliştiği için 

ilk tercih olarak amoksisilin (50-90 mg/kg gün) verilmelidir. Amoksisiline alternatif 

olarak sefuroksim aksetil (20-30 mg/kg gün) ve amoksisilin klavulonik asitte (50-90 

mg/kg gün) kullanılabilir. Okul çağında ki pnömonili vakalarda ise öncelikle makrolid 

tercih edilmelidir. Hastaneye yatan vakalarda paranteral sefuroksim, sefotaksim, 

seftriakson verilebilir. S. Pneumonia düşünülen vakalarda tedaviye vankomisin ve 

klindamisin eklenebilir43-46-48. 
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Tablo 2.8. Pnömonili Vakalarda Hastaneye Yatma Kriterleri58 

Yaşı 6 ay ‘dan küçük olan çocuklar, 

Akut göğüs sendromu ile gelen orak hücreli anemi 

Birden çok lob tutulumu 

Immun yetmezliği olan çocuklar 
Toksik görünümü olan çocuklar 

02 ihtiyacı olan çocuklar 

Dehidratasyonu olan çocuklar 

Dispnesi olan çocuklar 
Oral tedavi ile iyileşmeyen çocuklar 

İlgisiz ebeveynleri olan çocuklar 

Solunum yetmezliği olan çocuklar 
 

Viral pnömonili vakalarda genel destekleyici tedavi uygulanımı esastır48. Bazı 

çalışmalarda viral pnömoni tanısı alıp hastaneye yatan yaşları 0-5 yıl arasında değişen 

hastalara destek tedavi olarak çinko ve vitamin A tedavisi verilmiştir. Vakaların 

iyileşme süresinin kontrol grubuna göre kısaldığı gösterilmiştir59. Hemila60 ve 

arkadaşları tarafından yapılan başka bir çalışmada ise pnömoni vakaların günlük 10 mg 

C vitamini alması sonucu tedavi süresinin kısaldığı gösterilmiştir. 

 

  



26 
 

 

 

3. GEREÇ ve YÖNTEMLER 

 

Bu araştırma Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun 17.06.2009 

tarihli, 4 nolu oturum toplantısında, 42 karar no’lu etik kurul onamı doğrultusunda 

yürütüldü. Vakaların ailelerine yapılacak işlemler ve çalışmanın amacı hakkında bilgi 

verildikten sonra çalışmaya katılmak için ailelerin onayı alındı. 

Çalışmaya Haziran 2009–Haziran 2010 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı İntaniye Servisine pnömoni 

tanısı ile yatırılarak takibe alınan 40’ı kız 40’ı erkek olmak üzere toplam 80 vaka dahil 

edildi. Vakaların yaşları 1 ay–15 yıl arasında idi. Kontrol grubu olarak Atatürk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Pediatri 

Polikliniğine başvuran ve yaşları 1 ay–15 yıl arasında değişen, kronik sistemik hastalığı 

ve solunum sistemine ait şikayetleri olmayan,19’u kız 21’i erkek olmak üzere toplam 40 

vaka alındı. 

Çalışma kapsamına alınan vakaların epidemiyolojik özelliklerini araştırmak 

üzere tüm olgulara ve ailelerine bir anket yapıldı (Ek 1). Vakalar özellikle D vitamini 

eksikliğini predispoze edecek faktörler bakımından ayrıntıları Ek-1 formunda 

gösterildiği üzere sorgulandılar. Vakaların hangi mevsimde başvurdukları, özellikle 3 

yaş altındaki vakaların annelerinin giyim tarzı, vitamin D tedavisi alıp almadıkları, son 

3 ayda vitamin D kullanıp kullanmadıkları ve güneşe haftada kaç gün, ne kadar süre 

maruz kaldıkları ve benzeri parametreler bakımından sorgulandılar. 

Tüm vakaların sistemik fizik muayeneleri yapıldı. Muayene sırasında pnömoni 

dışında ek hastalığı saptananlar, kronik sistemik hastalığı olanlar, son üç aydır D 

vitamini tedavisi alanlar ve aile onamı alınamayanlar çalışma dışı bırakıldı. Tüm 

vakaların vücut ağırlığı ve boy ölçümleri yapıldı. Vücut ağırlığı ölçümü; yaşları 1 ay–3 

yıl arası olan hastalar tamamen çıplak olarak Secca 27 marka 10 gr’lık hassas elektronik 

bebek terazisi ile, yaşları 3 yıl–15 yıl arası olan hastalar ise Medikal plus marka terazi 

kullanılarak yapıldı. Boy ölçümü için, standartlara uygun kontrol edilmiş olan 1mm lik 

hassas ‘harpender’ stadiometre ve Medikal plus marka metre kullanıldı. Ölçümler, 2 yaş 

altındaki vakalarda sert zemin üzerinde yatar iken iki kişi tarafından yapıldı. Büyük 
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hastaların boyu ise tek kişi tarafından ölçüldü. Boy ve vücut ağırlığı ölçümleri Neyzi 

standartlarına göre hangi persantil aralığında bulunduğu işaretlendi61. 

Pnömoni tanısı öykü, fizik muayene bulgularına göre pnömoni düşünülen 

vakalara radyolojik görüntüleme ve laboratuar tetkiklerinin sonuçlarına göre konuldu. 

Buna göre klinik olarak taşipne, dispne, burun kanadı solunumu, öksürük, interkostal ve 

subkostal çekilme, ateş, oskultasyonda solunum seslerinde azalma, ral, ronküs 

duyulması gibi pnömoniye ait fizik muayene bulgularından iki veya daha fazlasını 

bulunduran vakalar ile, radyolojik olarak akciğer grafisinde infiltrasyonları olan vakalar 

seçildi37. Vakalardan öncelikle pnömoni tanısını desteklemek amacıyla hemogram, 

periferik yayma, akut faz reaktanları (ESH, CRP) ve kültürleri (kan, boğaz ve balgam) 

alındı. Vakalar klinik ve laboratuar bulgularına göre muhtemel bakteriyel ve viral 

pnömoniler olmak üzere gruplandırıldı (Tablo 2: 7). 

Pönomoni tanısı konan tüm vakalardan vitamin D metabolizması ve kemik 

dokuya ait parametrelerden serum 25(OH)D (vitamin D), kalsiyum (Ca), fosfor (P), 

alkalen fosfataz (ALP), kemiğe spesifik alkalen fosfataz (kALP), Paratiroid hormon 

(PTH), magnezyum (Mg), İmmun sitem ile ilşikili parametrelerden İmmunglobulinler 

(Ig (Ig G, Ig M, Ig E, Ig A)), CD4, CD8, eser element olarak Çinko (Zn) çalışıldı. Tüm 

vakalara kemik mineral dansitometri ölçümü yapıldı. 

Serum 25(OH)D değeri 20 ng/mL’ nin üstünde olan vakalar normal sınırlarda 25 

(OH)D, serum 25(OH)D değeri 15-20 ng/mL olan vakalar 25(OH)D yetersizliği, serum 

25(OH)D değeri 15 ng/mL’den düşük olan vakalar 25(OH)D düşüklüğü olarak kabul 

edildi(Tablo 2:1). 

Tüm vakalardan kan örnekleri alındı. Örneklerin bir kısmı biyokimya tüpüne bir 

kısmıda EDTA lı tüpe konuldu. Biyokimya tüpüne konulan kan örnekleri, oda ısısında 

10 dakika bekletildi. Tamamen pıhtılaştıktan sonra 4500 rpm’de 5 dakika santrifüj 

edildi. 3 cc lik serum örneği 25(OH)D, Ca, P, Ig, KALP,Mg ve Zn ölçümü için plastik 

tüplere konuldu. Bütün serum örnekleri analiz edilinceye kadar, -80 0C’ de donduruldu. 

Analiz öncesi tüm örnekler bir gece -20 0C’ de bekletildikten sonra + 4 0C’ ye 

konularak çözülmeleri sağlandı. Çözünen örneklerden Ca, P, Mg, Kemiğe spesifik ALP 

düzeyleri COBAS-C 6000 seri otolanizör cihazı ile spektrofotometrik yöntemle Cobas 



28 
 

 

 

(İsviçre-2010) ticari kitleri kullanılarak ölçüldü. Immunglobulin düzeyi nefelometrik 

yöntemle Sıemens marka cihazla Sıemens(Almanya 2011) kitleri kullanılarak ölçüldü. 

Zn düzeyi Atomik absorbsiyon spektrofotometre cihazıyla fotometrik yöntemle ölçüldü. 

CD4 ve CD8 düzeyleri Flow-sitometri cihazı ile Beckman-Couliter (Tokyo-2010) 

kitleriyle akım sitometrisi yöntemi ile çalışıldı. Vitamin D ve PTH düzeyleri Modular 

analystic E170 cihazıyla electrochemiluminescence immunassey ECLIA Elesys ve 

Cobase immunolojik test ile Roche (İsviçre-2011) marka kit ile çalışıldı. 

Verilerin analizi Stastical Package for the Social Science (SPSS) for Windows 

11.5 paket programında yapıldı. Tanımlayıcı istatistikler sürekli değişkenler için 

ortalama ± standart sapma olarak kategorik değişkenler ise olgu sayısı ve (%) şeklinde 

gösterildi. Gruplar arasında ortalamalar yönünden farkın önemliliği Student’s t testi ile 

incelendi. Kategorik değişkenler Pearson’un Ki-Kare veya Fisher’in Kesin Sonuçlu Ki-

Kare testiyle değerlendirildi. p<0,001 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul 

edildi. 
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4. BULGULAR 

 

Çalışmaya yaşları 1 ay ile 15 (ortalama±SD 3,7±3,7) yıl arasında değişen 80 

vaka alındı. Kontrol grubu olarak yaşları 1 ay ile 15 (ortalama±SD 3.4±3,7) yıl arasında 

değişen 40 vaka çalışmaya dahil edildi. Vakaların 40’ı kız (%50), 40’ı erkek (%50), 

kontrol grubunun ise 19’ u kız (%47,5), 21’ i erkek (%52,5) idi. Vaka ve kontrol grubu 

arasında yaş ve cinsiyet bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı 

(p>0.001). 

Tablo 4:1’de vakaların demografik özellikleri gösterilmiştir. Tablo 4:9’un 

incelenmesinden anlaşılacağı üzere vaka ile kontrol grubu arasında kardeş sayıları, 

yaşadıkları evlerin oda sayıları, ailelerin aylık gelirleri, anne-baba eğitim düzeyleri, 

vakaların ve annelerinin giyim tarzları ve güneş ışınlarına direkt maruz kalmaları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu (p<0.001). 

Vakalar 3 yaş altı ve üstü olarak iki gruba ayrıldı. 3 yaş altı grupta 43 vaka 

mevcuttu. Vaka grubu giyim tarzı yönünden değerlendirildiğinde, 3 yaş altı vakaların 

annelerinin %34.8 (n=15)’inin el ve yüzleri kapalı, %27.9(n=12)’unun yüz ve elleride 

açık, %23.2 (n=10)’sinin yüz, el ve ayakları açık ve %14.1 (n=6) ’inin el, yüz, ayak ve 

bacakları açıktı. 3 yaş üstü vakaların giyim tarzı sorgulandığında ise %2.5 (n=1)’inin el 

ve yüzleri kapalı, %45.9 (n=7)’unun sadece el ve yüzü açık, %37.8 (n=14)’sinin yüz, el 

ve ayakları açık ve %13.5 (n=5)’inin el, yüz, ayak ve bacakları açık idi. Kontrol 

grubunda ise 3 yaş altı vaka sayısı 18 idi. Kontrol grubunda bulunan 3 yaş altı vakaların 

anneleri giyim tarzı açısından sorgulandığında %5.5 (n=1)’inin yüz ve elleri kapalı, 

%5.5 (n=1)’inin el ve yüzleri açık, %55.5 (n=10)’inin yüz, el ve ayakları açık, 

%33.5 (n=6)’inin yüz, el, ayak ve bacakları açık idi. 3 yaş üstü olguların giyim 

tarzı sorgulandığında ise, %18 (n=4)’inin yüz ve elleri açık, %41(n=8)’inin yüz, el ve 

ayakları açık, %41 (n=8)’inin yüz, el, ayak ve bacakları açık idi. Giyim tarzı yönünden 

vaka ve kontrol grubu karşılaştırmasında istatistiksel anlamda fark mevcuttu (p<0.001). 

Vaka grubunun %28.1’i, kontrol grubunun ise %54.8’i multivitamin kullanmıştı. 

Yine vaka grubunun %58.4’ü, kontrol grubunun ise %71.2’sinin ilk 6 ay sadece anne 

sütü aldığı saptandı. 
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Vakalar güneş ışınlarına maruz kalma açısından sorgulandığında; %25’inin 
düzenli olarak dışarı çıkmadığı, %37.5’inin haftada 1 kez 15 dakika dışarı çıktığı, 
%27.5’inin haftada 2 kez 15 dakika çıktığı, %10’unun haftada en az 3 kez 15 dakika 
çıktığı öğrenildi. Kontrol grubunun ise %45’inin haftada en az 3 kez 15 dakika, 
%30’unun haftada 2 kez 15 dakika, %20’sinin haftada 1 kez 15 dakika, %5’inin düzenli 
olarak dışarı çıkmadığı görüldü. Güneş ışınlarına maruz kalma açısından vaka ve 
kontrol grubu karşılaştırmasında istatistiksel anlamda fark mevcuttu(p<0.001) 

Vakalar ebeveynlerinin eğitim seviyeleri yönünden sorgulandığında ise vaka 
grubunda bulunan anne ve babaların eğitim seviyeleri kontrol grubuna göre düşüktü. 
Vaka ve kontrol grubu arasında istatistiksel anlamda fark mevcuttu (p<0.001). Yine 
vaka ve kontrol grubunun aylık gelirleri sorgulandığında vaka grubunun aylık geliri 
kontrol grubuna göre düşüktü ve iki grup arasında istatistiksel anlamda fark mevcuttu 
(p<0.001). 

 

Tablo 4.1. Vaka ve Kontrol Gruplarına Göre Olguların Demografik Özellikleri 

 Vaka grubu 
(n=80) 

Kontrol grubu 
(n=40) p 

Yaş 3.7 (1 ay- 15 yıl) 3.4 (1 ay-15 yıl) >0.001 

Kardeş sayısı 4(2-6) 2 (1-3) <0.001 

Oda sayısı 2.2 (2-3) 3.5 (3-5) <0.001 

Ailenin aylık geliri" 1.3 (1-3) 3 (2-4) <0.001 

Annenin eğitim düzeyi* 1.5(1-2) 3 (2-4) <0.001 

Babanın eğitim düzeyi* 2.3 (4-1) 3 (2-5) <0.001 

Giyim tarzı` 1.5(1-5) 2.9 (2-5) <0.001 

D vitamini kullanımı %43.5 %78.5 <0.001 

Anne sütü %58.4 %71.2  
Güneşe maruz kalma 
(hft ne kadar,dk)ˆ 1.5(1-3) 3(2-4) <0.001 

Başvurduğu mevsim %68.6 kış %52.4 yaz  

Relatif tartı>%90 %50 %100 <0.001 
"Puanlaması: 1=çok düşük 2=düşük 3=orta 4=iyi 
*Puanlaması: 1=okuma yazma bilmiyor 2= ilkokul 3=orta okul 4=lise 5=üniversite 
`Puanlaması: 1= tam örtülü 2=yüz,el açık 3=yüz,el,kol ve ayak açık 
5= yüz,el,kol,ayak ve bacak açık 
ˆPuanlaması: 1=dışarı çıkmıyor 2=haftada 1 gün 15 dakika dışarı çıkıyor 
3=haftada 2 kez 15 dakika dışarı çıkıyor 4=haftada en az 3 kez dışarı çıkıyor 
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Tüm vakaların antropometrik ölçümleri (boy (cm) ve vücut ağırlığı (kg)); Neyzi 

ve arkadaşları tarafından oluşturulan Türk Toplumu için yaş ve cinse göre hazırlanmış 

persantil çizelgesine göre değerlendirildi61. Ayrıca vakalar boya göre ağırlıkları 

bakımından da değerlendirildiler. Tablo 4:2’de vaka ve kontrol grubunun antropometrik 

ölçümleri ve değerlendirilmeleri gösterilmiştir. Vakaların yaşa göre ağırlıkları 

değerlendirildiğinde, %51.25 (n=41)’ i 3-97 persantil aralığında, %48.75 (n=39)’ i 3 

persantilin altında idi. Yine vakalar boya göre ağırlıkları bakımından 

değerlendirildiğinde ise vaka grubunun %50 (n=40)’sinin relatif ağırlığı %90’nın 

altında idi. 

Vakalar 3 yaş altı ve üstü olarak gruplandırıldı. 3 yaş altı vakaların %62.7 

(n=27)’sinin yaşa göre ağırlığı 3. persantilin altında, %62.7 (n=27)’sinin ise relatif 

tartısı %90’nın altında saptandı. Kontrol grubunun tamamının ise relatif tartısı %90’nın 

üzerinde ve yaşa göre ağırlığı 3-97 persantil arasında idi. 

 

Tablo 4.2. Vaka ve Kontrol Grubunun Antropometrik Ölçümleri 

 VAKA KONTROL 

Değişkenler Mean Median SD Min Max Mean Median SD Min Max p 

Ağırlık(kg) 12.31 9 ±8.58 2.3 45 18.4 26 ±3.8 4.8 65 <0.001 

Boy(cm) 119.7 125 ±11.7 46 162 129.9 125 ±4.7 55 170 <0.001 

Ağırlık(<3p) 11 8 ±7.74 2.3 36 - - - - -  

RA<%90 6 88 ±4 66 89 - - - - -  

<3yaş VA 9.26 7.8 ±3.16 2.3 11 12.8 8.9 ±2.1 3.9 15 <0.001 

<3yaşRA 93.4 90 ±2.6 66 108 106.2 110 ±1.9 93 112 <0.001 
<3 yaş 
VA<3p 6.4 8.4 ±2.1 2.3 10.6 - - - - -  

<3 yaş 
RA<%90 85.2 88 ±1.9 66 89 - - - - -  

 

Relatif ağırlık: <75=Ağır 75-90=Orta 90-110=Normal 110-120=Fazla tartılı >120=Obez 

V.A= Vücut ağırlığı RA= Relatif ağırlık 

Vaka ve kontrol grubunun başvurdukları mevsimlere göre dağılımı Şekil 8’de 

gösterilmiştir. Vakaların %68.6’sı kış mevsiminde, %12’si ilk-sonbahar mevsiminde, 
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%19.4’ü yaz mevsiminde; kontrol grubunun ise %54.2’si yaz mevsiminde, %25’i kış 

mevsiminde ve %20.8’i ilk-sonbahar mevsiminde başvurdu. 

Vakalar başvuru anındaki şikayet ve fizik muayene bulgularına göre 

değerlendirilmeleri Tablo 4:3’de gösterilmiştir. Başat şikayet olarak vakaların 

%92.5’inde öksürük, %87.5’inde sık nefes alıp verme, %80’ininde vücut ısısı 

yüksekliği, %37.5’inde inleme şikayetleri mevcuttu. Fizik muayene bulgusu olarak ise 

vakaların %48.75’inde interkostal-subkostal çekilme, %83.75’inde burun kanadı 

solunumu ve %90’ında oskültasyon ile akciğerlerde dinleme bulgusu (ral, ronküs, 

wheezing) mevcuttu. 

 

Tablo 4.3. Vakaların Başvuru Anındaki Şikayet ve Bulguları 

Bulgular Vaka sayısı % 

Öksürük 74 92.5 

Sık nefes alıp verme 70 87.5 

Vücut ısısı yüksekliği 64 80 

İnleme 30 37.5 

Çekilme (IK/SK) 39 48.75 

Burun kanadı solunumu 67 83.75 

Dinleme bulguları 72 90 
IK: İnterkostal SK:Subkostal 

Tüm vakalara pnömoni tanısı öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulgularına 

göre konuldu. Vakalar Tablo 2:7’deki verilere göre muhtemel viral ve bakteriyel 

pnömoni olarak gruplandırıldı. Buna göre vakaların %55’i (n=44) viral pnömoni, %45’i 

(n=36) bakteriyel pnömoni tanısı aldı. Pnömoni tanısı ile takip edilen vakaların %70’i 

(n=56) 5 yaşın altında idi. Viral pnömoni tanısı alanların ise %69.9’u (n=29) 5 yaş 

altında idi. (Şekil 4:1) 
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Şekil 4.1. Pnömoni Tanılı Vakaların Etyoloji ve Yaşa Yönelik Dağılımı 

 

Tüm vakaların serum 25(OH) vitamin D düzeyleri Tablo 4:4’de gösterilmiştir. 

Buna göre vakaların serum 25(OH) D vitamini ortalaması 17 ng/mL idi. Vaka grubunun 

%53.75 (n=43) ’inin serum 25 (OH) vitamin D düzeyi 20 ng/mL’nin altında idi. Kontrol 

grubunun serum 25(OH) vitamin D düzeyi ortalaması 29.2 ng/mL idi. Kontrol grubunun 

%25 (n=10) ’inin serum 25(OH) vitamin D düzeyi 20 ng/mL’nin altında saptandı. Vaka 

grubunun serum 25(OH) vitamin D düzeyi ile kontrol grubunun serum 25(OH) vitamin 

D düzeyi karşılaştırmasında istatistiksel anlamda fark mevcuttu (p<0.001). 

 

Tablo 4.4. Tüm Vakaların Serum 25(OH) Vitamin D Düzeyleri 

 Vaka grubu Kontrol grubu p 

25(OH) vitamin D n % n %  
<5 ng/mL 12 15 2 5 <0.001 
5-15 ng/mL 22 27.5 3 7.5 <0.001 
15-20 ng/mL 9 11.2 5 12.5  
>20 ng/mL 37 46.3 30  75 <0.001 
Toplam/Ortalama 80 17 40 29.2 <0.001 

 

Tablo 4.5’de vaka ve kontrol grubunun belirli yaş aralıklarına göre serum 

25(OH) vitamin D düzeyleri gösterilmiştir. Bu tablonun incelenmesinden anlaşılacağı 

üzere vaka grubunda 1 yaş altı 20, 1-3 yaş arası 23 ve 3 yaş üstü 37 vaka mevcuttu. 
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Kontrol grubunda ise 1 yaş altı 9, 1-3 yaş arası 7 ve 3 yaş üstü 24 vaka mevcuttu. Tüm 

yaş aralıklarında vaka ve kontrol grubu serum 25(OH) vitamin D düzeyi 

karşılaştırılmasında istatistiksel anlamda fark mevcuttu (p<0.001). Tabloda yaş 

küçüldükçe 25(OH) vitamin D düzeyinin azaldığı dikkat çekmektedir. 

 

Tablo 4.5. Tüm Vakaların Belirli Yaş Aralıklarına Göre Serum 25(OH) Vitamin D Düzeyleri 

 Vaka grubu Kontrol grubu 

25(OH)D <1yaş 
(n=20) 

1-3yaş 
(n=23) 

>3yaş 
(n=37) 

<1yaş 
(n=9) 

1-3yaş 
(n=7) 

>3yaş p 
(n=24) 

<5 ng/mL 9 2 1 1 1 <0.001 

5-15 ng/mL 4 6 12 1 1 1<0.001 

15-20 ng/mL 5 3 1 2 1 2<0.001 

>20 ng/mL 2 12 13 5 4 21<0.001 

Ortalama ng/mL 9.8 16.4 23.8 17.2 15 28.9 
<0.001 

 

Vaka grubunda yaşa göre ağırlığı 3. persantilin altında olan 39 malnütrisyonlu 

vaka saptandı. Tablo 4:6’da malnütrisyonu olan vakalarda serum 25(OH) vitamin D 

düzeyleri gösterilmiştir. Vakalardan 30’unun serum 25 (OH) vitamin D düzeyi 15 

ng/mL’nin altında, 8’inin 15 - 20 ng/mL arasında, 1’inin 20 ng/mL’nin üzerinde idi. 

Relatif tartısı %90’nın altında olan 40 vakadan 29’unun serum 25 (OH) vitamin D 

düzeyi 15 ng/mL’ nin altında, 7’sinin 15 ng/mL ile 20 ng/mL arasında, 4’ünün ise 20 

ng/mL’nin üstünde idi. Malnütrisyonu olan vakaların yaş ortalaması 2.6.±1.9 idi. 

Malnütristonu olan vakalar genellikle 2.5 yaş altına toplanmış idi. Yaşa göre ağırlığı 3. 

persantilin altında olan 3 yaş altı (n=27) vakaların 22’sinin serum 25 (OH) vitamin D 

düzeyi 15 ng/mL’ nin altında, 2’sinin 15 - 20 ng/mL arasında idi. 3 yaş altı relatif 

ağırlığı <%90 olan (n=27) vakaların 20’sinin serum 25 (OH) vitamin D düzeyi 15 

ng/mL’nin altında, 3’ünün ise 15 - 20 ng/mL arasında idi. Tablonun incelenmesinden 

anlaşılacağı üzere malnütrisyonu olan vakaların serum 25(OH) vitamin D düzeyi 

kontrol grubuna göre daha düşük saptandı(p<0.001). 
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Tablo 4.6. Malnütrisyonu Olan Vakaların Serum 25(OH) Vitamin D Düzeyleri 

25(OH)D VA<3p <3 yaş 
VA<3P RA<%90 <3yaş 

RA<%90 
Kontrol 
grubu p 

5 ng/mL 10 10 10 12 2 <0.001 

5-15 ng/mL 20 12 19 8 3 <0.001 

15-20 ng/mL 8 2 7 3 5  

>20 ng/mL 1 3 4 4 30 <0.001 
Toplam/ 

Ortalama 
39 

14.8 
27 
9.6 

40 
15.8 

27 
10.2 

40 
26.4  

 

Tablo 4:7’de vakaların laboratuvar özellikleri gösterilmiştir. Tabloya göre vaka 

grubunun %65’inin (n=52)’inin serum kalsiyum düzeyi düşük; %40’ının (n=32) serum 

fosfor düzeyi düşük; %61.3’ünün (n=49) serum ALP değeri artmış; %51,2’sinin (n=41) 

serum PTH düzeyi artmış; %15’inin (n=12) serum magnezyum düzeyi düşük; 

%16.3’ünün (n=13) serum çinko düzeyi düşük idi. Vaka grubu ile kontrol grubunun 

laboratuvar değerleri karşılaştırıldığında, serum 25(OH) vitamin D, kalsiyum, ALP ve 

PTH açısından istatistiksel anlamda fark mevcuttu(p<0.001). 

 

Tablo 4.7. Vaka ve Kontrol Grubuna Göre Tüm Vakaların Laboratuvar Özellikleri 

Değişkenler Vaka Grubu 
(n=80) 

Kontrol Grubu 
(n=40) p-değeri 

25(OH)D   <0,001 

Normal 37 (%46,3) 330(%82,5)  

Düşük 43 (%53,7) 10 (%17,5)  

Kalsiyum   <0,001 

Normal 28 (%35) 38 (%97,4)  

Düşük 52 (%65) 1 (%2,6)  

Fosfor   0,004 
Normal 38 (%47,5) 36 (%90,0)  

Düşük 32 (%40) 1 (%2,5)  

Artmış 10 (%12,5) 3 (%7,5)  

ALP   <0,001 
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Değişkenler Vaka Grubu 
(n=80) 

Kontrol Grubu 
(n=40) p-değeri 

Normal 31 (%38.7) 38 (%95,0)  

Artmış 49 (%61.3) 2 (%5,0)  

PTH   <0,001 
Normal 37 (%46.2) 37 (%92,5)  

Artmış 43 (%53,7) 3 (%7.5)  

Magnezyum   0,427 

Normal 68 (%85) 37 (%92.5)  
Düşük 12 (%15) 3 (%7.5)  

Çinko   0,124 
Normal 
Düşük 

67 (%83,7) 
13 (%16,3) 

34 (%85,0) 
6 (%15,0)  

 

Vaka grubunun serum 25(OH) D vitamini düzeyi arttıkça, PTH düzeyinin 

azaldığı gözlendi. Vaka grubunun serum 25(OH) D vitamini ile PTH ilişkisi şekil 4:2’de 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.2. Vaka Grubunun Serum 25(OH) D Vitamini Konsantrasyonu İle Serum PTH Düzey 
İlişkisi 
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Tablo 4:8’de vaka ve kontrol grubunun laboratuvar değerlerinin karşılaştırılması 

gösterilmiştir. Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere vaka ve kontrol grubu 

karşılaştırıldığında serum 25(OH) vitamin D, kalsiyum, ALP, PTH ve KsALP açısından 

istatistiksel anlamda fark mevcuttu(p<0.001). 

 

Tablo 4.8. Vaka ve Kontrol Grubunun Laboratuvar Değerlerinin Karşılaştırılması 

 Vaka Kontrol  

Değişkenler Mean SD Min Max Mean SD Min Max p 

25(OH)D 17 ±9.8 3 44 29.2 ±14.6 4 68 <0.001 

PTH 45.1 ±20.3 15 90 32.5 ±16.2 14 90 <0.001 

Ca 8.2 ±1.25 6.9 8 9.48 ±0.86 7.5 11.2 <0.001 

ALP 360 ±194.4 100 840 249 ±100.5 120 720 <0.001 

KsALP 372 ±200.3 120 780 342 ±150.3 142 740 <0.001 

Mg 1.9 ±0.9 1.2 2.8 2.1 ±0.87 1.3 2.7 >0.001 

Zn 89 ±1.8 54 116 94 ±2.2 64 120 >0.001 

Hemoglobin 9.1 ±2.1 7.3 12.6 10.8 ±1.6 8.4 13.4 <0.001 
 

Vaka grubunda bulunan serum 25(OH) D vitamini normal ve düşük olan iki 

grup karşılaştırıldığında; serum 25(OH) D vitamini düşük olan grupta serum kalsiyum 

düzeyi diğer gruptan daha düşük, fosfor, ALP ve PTH düzeyi daha yüksek, magnezyum 

ve çinko düzeyi ise daha düşüktü. Yine vakalar 3. persantil altı ve üstü olarak 

gruplandırıldığında 3.persatil altında olan grubun diğer gruba göre serum kalsiyum, 

magnezyum, çinko ve hemoglobin değeri daha düşük, serum PTH ve ALP değerleri 

daha yüksek tespit edildi. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

idi(p<0.001). 

Tablo 4:9’da vaka ve kontrol grubunun laboratuvar değerlerininin dağılımı 

gösterilmiştir. Tablo 4:9’dan anlaşılacağı üzere vaka grubunun %82,5(n=66)’nin yaşa 

göre serum immunglobulin düzeyleri ve %75 (n=60)’inin CD4/CD8 oranı düşüktü. Vaka 

ve kontrol grubu karşılaştırmasında vaka grubunun serum immunglobulin düzeyleri ve 
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CD4/CD8 oranı kontrol grubuna göre düşüktü ve bu düşüklük istatistiksel olarak anlamlı 

idi (p<0.001). 

Vaka grubunun %62.5 (n=50)’inin serum kemiğe spesifik alkalen fosfataz değeri 

artmıştı. Kontrol grubunun ise sadece %5’inin kemiğe spesifik alkalen fosfatazı 

artmıştı. Yine vaka grubunun kemik taraması için ölçümü yapılan kemik mineral 

dansitometre skoru 39 vakada düşük saptandı. Vaka ve kontrol grubu arasında KMD ve 

KsALP açısından istatistiksel açıdan anlamlı fark mevcuttu (p<0.001). 

Vaka grubunun %62.5’inin (n=50), kontrol grubunun ise %25’inin (n=10) yaşa 

göre hemoglobin değeri düşüktü. 3 yaş altı vakalar karşılaştırıldığında ise vaka 

grubunun %81.3’ünde, kontrol grubunun ise %42’sinde yaşa göre hemoglobin düzeyi 

düşüktü. Vaka ve kontrol grubu yaşa göre hemoglobin düzeyi açısından 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel anlamda fark mevcuttu (p<0.001). 

 

Tablo 4.9. Vaka ve Kontrol Gruplarına Göre Olguların Laboratuar Ölçümlerinin Dağılımı 

Değişkenler Vaka Grubu 
(n=80) 

Kontrol Grubu 
(n=40) p-değeri 

İmmunglobulinler   <0,001 

Normal 14 (%17.5) 34 (%85,0)  
Düşük 66 (%82,5) 6 (%15,0)  

Kemiğe Spesifik ALP   <0,001 

Normal 30 (%37.5) 38 (%95,0)  
Artmış 50 (%62.5) 2 (%5,0)  

KMD   <0,001 

Normal 41 (%51.3) 39 (%97,5)  

Düşük 39 (%48.7) 1 (%2,5)  

CD4 /CD8   <0,001 

Normal 20 (%25) 36 (%90,0)  
Düşük 60(%75) 4(%10)  
Hemoglobin   <0,001 
Normal 30 (%37.5) 30 (%75)  

Düşük 50 (%62.5) 10 (%25)  
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Vakaların belirti ve bulgularının gerileme sürelerini Tablo 4:10’da 

karşılaştırılmıştır. Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere serum D vitamini 

düzeyi <20 ng/mL olan vakalarda ortalama iyileşme süresi 13.7 gün, serum D vitamin 

düzeyi >20 ng/mL olan vakalarda ise 7.2 gün idi. Serum D vitamini düzeyi normal olan 

pnömonili vakalar ile serum D vitamin düzeyi düşük olan pnömonili vakalar; ateş, 

öksürük, akciğer dinleme bulguları ve radyolojik görünüm düzelme süreleri 

karşılaştırıldığında serum D vitamini düzeyi normal olan pnömonili vakaların daha kısa 

sürede iyileştiği görüldü ve tüm vakalar karşılaştırıldığında fark istatistiksel olarak 

anlamlı idi (p<0.001) 

 

Tablo 4.10. Pnömonili Vakalarda Belirti ve Bulguların İyileşme Süreleri 

 25(OH) Dvit<20 
ng/mL    25(OH) Dvit>20 

ng/mL   

Değişkenler Mean SD Min Max Mean SD Min Max p 
Ateş* 2.5 ±1.9 1 4 1.2 ±1.1 0.5 2 <0.001 
Öksürük* 5.3 ±2.4 3 7 2.9 ±1.6 2 5 <0.001 
Dinleme 
bulguları* 8.4 ±4.6 4 14 4.3 ±2.1 3 5 <0.001 

Radyolojik 
görüntüleme* 20.6 ±9.9 10 34 15.3 ±7.9 7 24 <0.001 

İyileşme 
süresi* 13.7 ±5.2 5 20 7.2 ±3.4 4 10 <0.001 

* Puanlaması: Gün 
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5. TARTIŞMA 

 

Pnömoni; konak savunmasının yetersizliği sonucunda patojen 

mikroorganizmaların akciğer dokusunu işgal etmesi ile ortaya çıkan akciğer dokusunun 

enflamasyonudur39. Gelişmekte olan ülkelerde pnömoni çok yaygındır ve çocuklarda en 

sık ölüme sebep olan enfeksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır40. Dünya Sağlık 

Örgütü’ne (DSÖ) göre her yıl, beş yaşından küçük 150 milyondan fazla çocuk pnömoni 

tanısı almakta ve bunların 20 milyonu hastaneye yatarak tedavi görmesi 

gerekmektedir41. 

Aktif D vitaminine ait reseptörler hipofiz, overler, deri, mide, pankreas, timus, 

meme, böbrek, paratiroid bezleri ve lenfositler gibi bir çok dokuda tanımlanmıştır13. Bu 

çalışmalar bize D vitamininin kalsiyum metabolizması dışında farklı fonksiyonlarının 

olduğunu göstermektedir10. D vitamininin dendritik hücrelerde maturasyon, 

diferansiyasyon ve migrasyonu sağlaması; T1 hücrelerinde aktivasyonu süprese etmesi; 

regulatör T hücrelerini stimule etmesi; myeloid ve eritroid seri hücrelerini aktive etmesi 

önemli bir immunmodülator olduğunu göstermektedir15. Aktif D vitamininin 

makrofajların ve natural killer hücrelerinin fagositoz aktivitesini artırdığı ve bu nedenle 

D vitamini düzeyindeki değişikliklerin immun sistem üzerine etkili olduğu 

bildirilmiştir12. D vitamini eksikliği durumunda daha güçlü Th1 cevabına bağlı olarak 

pro-inflamatuar sitokinler(IFN-Gamma, IL-2, TNF-Alfa) artar, immun yanıt bozulur, 

lökosit kemotaksisi etkilenir ve enfeksiyonlara eğilim artar16. Bu nedenle D vitamini 

eksikliği pnömoni gibi enfeksiyonlar için predispozisyon oluşturduğu bir çok çalışmada 

gösterilmiştir39. 

Biz bu çalışmada temel olarak pnömonisi olan çocuklarda serum 25(OH)D 

vitamini düzeyi ile pnömoni arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladık. Ayrıca serum D 

vitamini düzeyi ile kemik dokuya ve immun sisteme ait bazı parametreler arasındaki 

ilişkiyi irdeledik. 

Çalışmamıza hastaneye yatarak pnömoni tanısı alan 80 kişilik vaka grubu ile 40 

kişilik kontrol grubu dahil edildi. Vaka grubunda bulunan olguların 40’ı kız, 40’ı erkek; 

kontrol grubunun ise 19’u kız, 21’i erkek idi. Vaka ve kontrol grubu arasında cinsiyet 
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ve yaş açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.001). Vaka grubunun serum 25(OH) 

vitamin D düzeyi kontrol grubununkine göre istatistiksel anlamda düşüktü (Tablo 4:4, 

p<0.001). Vakalar serum 25(OH)D vitamini düzeyini etkileyen faktörler açısından 

sorgulandı. Vaka ile kontrol grubu arasında kardeş sayıları, yaşadıkları evlerin oda 

sayıları, ailelerin aylık geliri ve anne-baba eğitim düzeyi açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark mevcuttu(Tablo 4:1,p<0.001). Literatür incelendiğinde söz konusu 

durumun düşük sosyoekonomik düzey ile ilişkili olduğu ve serum 25(OH) vitamin D 

düzeyi düşüklüğünün sosyoekonomik düzey düşüklüğü ile birlikte olduğu rapor 

edilmiştir1. 

Çalışmamızda vaka grubunda bulunan anne-çocukların giyim tarzları ve güneş 

ışınlarına maruz kalma süreleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında aralarında 

istatistiksel anlamda fark saptandı (p<0.001). Kontrol grubunun vaka grubuna göre 

giyim tarzı daha açık ve güneş ışınlarına maruz kalma süreleri daha uzundu. Özkan62 ve 

arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada serum D vitamini düzeyinin, güneşe maruz 

kalınan süre ve giyim tarzı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Gannage63 ve arkadaşlarının 

yapmış oldukları çalışmada da kırsal kesimde yaşayan ve peçeli olan kadınlarda serum 

D vitamini değerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Yapılan başka bir çalışmada 

vakalar haftada en az bir kez 15 dakika el, kol,ayak ve bacakları açık olacak şekilde 

direkt güneş ışınına maruz bırakılmış ve 3 ay sonunda vakaların ortalama serum 25(OH) 

vitamin D düzeyleri 11ng/mL’den 71ng/mL’ye çıktığı saptanmıştır64.Yine Allali65 ve 

arkadaşları tarafından yapılan başka bir çalışmada peçe takan ve günde 30 dakikadan 

daha az güneş ışını alan kadınların ve çocuklarının serum D vitamini düzeyi düşük 

saptanmıştır. 

Vaka ve kontrol grubu antropometrik ölçüler bakımdan değerlendirildi. 

Vakaların yaşa göre ağırlıkları değerlendirildiğinde, %48.75 (n=39)’ i 3. persantilin 

altında ve %50 (n=40)’sinin relatif ağırlığı %90’nın altında idi. Malnütrisyonu olan 

vakaların serum D vitamin düzeyi, kontrol grubu ve malnütrisyonu olmayan grup ile 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulundu (Tablo 4:6, 

p<0.001). Raghuramulu66 ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada malnütrisyonu 

olan çocuklar ile sağlıklı çocukların serum D vitamini düzeyi karşılaştırılmış ve 

malnütrisyonu olan çocukların serum D vitamini düzeyi daha düşük saptanmıştır. 
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Fidanoğlu67 ve arkadaşlarının yapmış olduğu başka bir çalışmada ise malnütrisyonu 

olan vakalarda serum D vitamin düzeyi daha düşük tespit edilmiştir. Bizim çalışmamız 

bu konuda yapılan diğer çalışmaları desteklemektedir. 

Çalışmamızda vakalara pnömoni tanısı anamnez, fizik muayene ve laboratuvar 

sonuçları ile konuldu. Vakalar başvuru anındaki başat şikayet ve fizik muayene 

bulgularına göre değerlendirildiğinde; %92.5’inde öksürük, %80’inde vücut ısısı 

yüksekliği mevcuttu (Tablo 4:3). Doğan68 ve arkadaşları tarafından yapılan bir 

çalışmada D vitamini eksikliği olan ve pnömoni tanısı alan vakaların hastaneye en sık 

vücut ısısı yüksekliği ve öksürük şikayeti ile başvurduğu tespit edilmiştir. 

Yapılan çalışmalarda çocukluk çağı pnömonilerinin en sık sebebi bakteri ve 

virüslerin olduğu gösterilmiştir43. Pnömoni tanısı alan tüm vakaların 43’ünde(%53.75), 

kontrol grubunun ise 10’unda (%25) serum 25(OH) vitamin D düzeyi düşük saptandı. 

Vaka grubunun 34’ünün D vitamin düzeyi 15 ng/mL’nin altında, 9’unun ise 15-20 

ng/mL arasında idi (Tablo 4:4). Vaka ve kontrol grubunun serum 25(OH) vitamin D 

düzeyi karşılaştırıldığında her iki grup arasında istatistiksel anlamda fark mevcuttu 

(p<0.001). Karatekin3 ve arkadaşları akut alt solunum yolu enfeksiyonu geçiren ve 

raşitik olmayan infantlarda D vitamini düşüklüğü tespit etmişlerdir. Muhe4 ve 

arkadaşları Etiyopya’ da yaşayan çocuklarda yaptığı bir çalışmada nutrisyonel riketsin 

pnömoni gelişme riskini arttırdığını göstermişlerdir. Yine yapılan bir diğer çalışmada D 

vitamini düşüklüğünün daha çok viral enfeksiyon sıklığını arttırdığı ve D vitamin 

düzeyinin üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında anahtar rol üstlendiği tespit 

edilmiştir68. Najade5 ve arkadaşları tarafından yapılan kohort bir çalışmada respiratuvar 

enfeksiyon sebebi ile hastaneye yatırılan çocuklarda nutrisyonel rikets insidansının 

arttığı saptanmıştır. 

Çalışmamızda vakalar -ayrıntıları tablo 2:7’de gösterildiği üzere- fizik muayene 

ve laboratuvar bulgularına göre muhtemel bakteriyel ve viral pnömoni olmak üzere iki 

gruba ayrıldı. Vakaların %55’i viral, %45’i bakteriyel pnömoni tanısı aldı. Her iki 

grubun serum D vitamin düzeyi karşılaştırıldığında viral pnömoni tanısı alan grubun 

serum D vitamin düzeyi diğer gruba göre istatistiksel anlamda düşüktü (p<0.001). 

Birçok çalışmada respiratuar enfeksiyonlar ile D vitamini düzeyi düşüklüğü arasında 

ilişki gösterilmiştir5. Jatti69 ve arkadaşları tarafından yapılan başka bir çalışmada serum 
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D vitamini düzeyi düşük olan astımlı çocukların daha sık viral enfeksiyon geçirdiği 

gösterilmiştir. 

Çalışmamızda tüm vakaların %70’i 5 yaşın altında, viral pnömoni tanısı 

alanların ise %69.9’u 5 yaş altında idi. Beş yaşından küçük ve okul öncesi çocuklarda 

pnömoni etkeni daha çok virüslerdir57. Türk Toraks Derneği’nin yayınlamış olduğu 

uzlaşı raporunda viral pnömonilerin 5 yaş altı çocuklarda daha sık görüldüğü 

bildirilmiştir54. Kuzey Amerika’da yapılan bir çalışmada 5 yaş altı çocuklarda 

pnömoninin daha sık görüldüğü gösterilmiştir42. Ayrıca vakaların %68.5’i kış 

mevsiminde başvurmuştu. Vakaların serum D vitamini düzeyi yaşa göre incelendiğinde, 

yaş küçüldükçe serum D vitamini düzeyi de azalmakta idi. Shapira2 ve arkadaşları 

tarafından İsrail’de yapılan bir çalışmada, vakaların kış mevsiminde serum D vitamini 

düzeyinin daha düşük olduğunu ve vakaların yaşları küçüldükçe serum D vitamini 

düzeyinin azaldığı tespit edilmiştir. D vitamini eksikliği durumunda özellikle kış 

aylarında invaziv pnomokokal enfeksiyonlar, meningokokal enfeksiyonlar, A grubu 

streptokokal hastalıklar sık görülmektedir. Bu üç bakterinin D vitamininin indüklediği 

mikrobisidallere duyarlı olduğu gözlenmiştir29-30. 

Çalışmamızda kontrol grubuna göre, vaka grubunun serum 25(OH)D vitamini ve 

kalsiyum düzeyi daha düşük; serum ALP, PTH ve kemiğe spesifik ALP düzeyi daha 

yüksek; yaşa göre serum immünglobulin düzeyi ve CD4/CD8 oranı düşük olarak 

saptanmıştı (Tablo 4:7, 4:8, p<0,001). Rehman30 ve arkadaşları tarafından yapılan bir 

çalışmada yaşları 3-12 yıl arasında değişen, sık akciğer enfeksiyonu (yılda en az üç kez) 

geçiren 27 non-raşitik (ALP düzeyleri yüksek) çocuğa 60.000 IU D vitamini ve 650 

mg/gün Ca 6 hafta süre ile verilmiştir. Son 6 ay içerisinde sadece bir kez akciğer 

enfeksiyonu geçiren yaş ve cinsleri uygun 20 çocuk kontrol grubu olarak alınmıştır. 9 

aylık tedavi süresince her iki grupta akciğer enfeksiyonuna yakalanma bakımından bir 

fark saptanmamıştır. Doğan68 ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada pnömoni 

tanısı alan ve serum D vitamini düzeyi düşük olan vakalarda serum CD4 düzeyi ve B 

lenfosit sayısının düşük olduğu tespit edilmiştir. Tedavi bitiminde serum CD4 düzeyinin 

arttığı saptanmıştır. Yine Raghuramulu66 ve arkadaşlarının yapmış olduğu başka bir 

çalışmada; serum D vitamin düzeyi düşük olan vakaların, normal olanlara göre serum 
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ALP, PTH değerlerinin yüksek, fosfor ve kalsiyum değerlerinin düşük olduğunu tespit 

edilmiştir. 

Yukarıda sözü geçen çalışmaların sonuçları incelendiğinde serum D vitamini 

düzeyi düşüklüğünün pnömoni gelişme riskini arttırdığı sonucuna varılabilir. Buna 

neden olarak D vitamini eksikliğine bağlı immunite zayıflığı, CD4 düzeyinin azalması 

ve D vitaminine bağlı olarak sentezlenen antimikrobiyal peptit olan kathelisidin 

sentezinin azalması gösterilebilir. Yim70 ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada 

sık solunum yolu enfeksiyonu geçiren hastalarda bronş epitel hücrelerinde kathelisidin 

sentezinin azaldığı gösterilmiş ve kathelisidin sentezini arttırmak için inhaler D vitamini 

kullanılabileceği belirtilmiştir. Yapılan bazı çalışmalarda D vitamininin adjuvan tedavi 

olarak birçok enfeksiyonun tedavisinde etkin olduğu gösterilmiştir30-71. Bir çalışmada 

bir yıl süre ile 2000 U D vitamini desteği sağlanan vakalarda soğuk algınlığı ve 

influenza enfeksiyonun gözlenmediği rapor edilmiştir21. 

Çalışmamızda serum D vitamini düşük olan pnömonili vakaların yaşa göre 

immunglobulin ve CD4 düzeyi diğer vakalara göre düşük saptandı. Bununla birlikte 

serum D vitamini düzeyi ile alt solunum yolu enfeksiyonu geçirme sıklığı arasında ilişki 

bulunamayan çalışmalar mevcuttur72. Yapılan çalışmalarda D vitamini reseptör 

polimorfizmi ile akciğer tüberkülozu arasında ilişki olduğuna işaret edilmektedir. 

Özellikle VDR polimorfizmi bakımından ff genotipine sahip olan çocuklarda sık alt 

solunum yolu enfeksiyonu (tüberküloz dahil) geçirme öyküsü olabileceği ve vakaların 

tedavi süresinin uzayabileceği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir72. Biz çalışmamızda 

VDR genine ait polimorfizmi çalışamadık. Bununla beraber vakaların serum 25(OH) 

vitamin D düzeylerine göre belirti ve bulgularının gerileme sürelerini karşılaştırdık 

(Tablo 4:10). Serum D vitamini düzeyi <20 ng/mL olan vakalarda ortalama iyileşme 

süresi 13.7 gün, serum D vitamin düzeyi >20 ng/mL olan vakalarda ise 7.2 gün idi. 

Serum D vitamini düzeyi düşük olan vakalarda ateşin 2.5 günde, öksürüğün 5.3 günde, 

akciğer dinleme bulgularının 8.4 günde ve radyolojik bulgularının ise 20.6 günde 

düzelmeye başladığını tespit ettik. Ateş, öksürük, akciğer dinleme bulguları ve 

radyolojik görünümlerin düzelme süreleri karşılaştırıldığında serum D vitamini düzeyi 

normal olan pnömonili vakaların daha kısa sürede iyileştiği görüldü ve tüm vakalar 

karşılaştırıldığında fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.001). Morkus73 ve 
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arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, tüberküloz tedavisi alan çocuklara 

tüberküloz tedavisi ile birlikte D vitamini verilmiş, çocukların hem klinik hem de 

radyolojik iyileşmelerinin daha çabuk olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmamızda vaka grubunun KMD skoru kontrol grubununa göre anlamlı 

derecede düşük bulundu (p<0.001). Vaka grubunun KMD skorunun daha düşük 

olmasının sebebi serum D vitamin düzeylerinin düşük olması ile ilişkilendirildi. Lips74 

ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada serum D vitamin düzeyi düşük olan 

kadınlarda KMD skorunun daha düşük olduğunu saptanmıştır. 

Bu çalışmanın sonucunda pnömonisi olan çocuklarda serum 25(OH) vitamin D 

düzeyinin anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır. Vakalar belirli yaş aralıklarına 

göre incelendiğinde yaşları küçüldükçe 25(OH) vitamin D düzeyinin azaldığı 

görülmüştür. Ayrıca malnütrisyonu olan vakalarda serum 25(OH) vitamin D düzeyi 

daha düşük olarak tespit edilmiştir. 

Tüm bu sonuçlar, D vitamininin önemli bir immunmodülatör olduğunu ve 

eksikliğinin alt solunum yolu enfeksiyonları görülme sıklığını arttırabileceğini 

desteklemektedir. Alt solunum yolu enfeksiyonu olan vakalarda serum 25(OH)D düzeyi 

bakılması;  serum 25(OH) vitamin D düzeyi <15 ng/mL olan vakalara tedavi dozunda, 

serum 25(OH) vitamin D düzeyi >15 ng/mL olan vakalara ise idame D vitamini 

verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

1. Çalışmaya yaşları 1 ay ile 15 (ortalama±SD 3,7±3,7) yıl arasında değişen 

pnömoni tanısı almış 80 vaka alındı. Kontrol grubu olarak yaşları 1 ay ile 15 

(ortalama±SD 3.4±3,7) yıl arasında değişen 40 vaka çalışmaya dahil edildi. Vaka ve 

kontrol grubu arasında yaş açısından istatistiksel anlamda fark yoktu (p>0.001). 

2. Vakaların 40’ı kız (%50), 40’ı erkek (%50), kontrol grubunun ise 19’ u kız 

(%47,5), 21’ i erkek (%52,5) idi. Her iki grup arasında cinsiyet açısından anlamlı fark 

yoktu (p>0.001). 

3. Vaka ile kontrol grubu arasında kardeş sayıları, yaşadıkları evlerin oda 

sayıları, ailelerin aylık gelirleri, anne-baba eğitim düzeyleri, vakaların ve annelerinin 

giyim tarzları ve güneş ışınlarına direkt maruz kalmaları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark mevcuttu (p<0.001). 

4. Vaka grubunun %28.1’i, kontrol grubunun ise %54.8’i multivitamin 

kullanmıştı. Yine vaka grubunun %58.4’ü, kontrol grubunun ise %71.2’sinin ilk 6 ay 

sadece anne sütü aldığı saptandı. 

5. Vakaların yaşa göre ağırlıkları değerlendirildiğinde, %51.25 (n=41)’ i 3-97 

persantil aralığında, %48.75 (n=39)’ i 3 persantilin altında idi. Yine vakalar boya göre 

ağırlıkları bakımından değerlendirildiğinde ise vaka grubunun %50 (n=40)’sinin relatif 

ağırlığı %90’nın altında idi. Vakalar 3 yaş altı ve üstü olarak gruplandırıldı. 3 yaş altı 

vakaların n=27’sinin yaşa göre ağırlığı 3. persantilin altında, n=27’sinin ise relatif tartısı 

%90’nın altında saptandı. Vaka grubunda istatistiksel anlamda daha fazla malnütrisyonu 

olan vaka mevcuttu. 

6. Vakaların %68.6’sı kış mevsiminde, %12’si ilk-sonbahar mevsiminde, 

%19.4’ü yaz mevsiminde; kontrol grubunun ise %54.2’si yaz mevsiminde, %25’i kış 

mevsiminde ve %20.8’i ilk-sonbahar mevsiminde başvurdu.serum vitamin D düzeyi 

düşük olan vakalar sıklıkla kış mevsiminde başvurmuştu. 

7. Başat şikayet olarak vakaların %92.5’inde öksürük, %87.5’inde sık nefes 

alıp verme, %80’ininde vücut ısısı yüksekliği, %37.5’inde inleme şikayetleri mevcuttu. 

Fizik muayene bulgusu olarak ise vakaların %48.75’inde interkostal-subkostal çekilme, 
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%83.75’inde burun kanadı solunumu ve %90’ında oskültasyon ile akciğerlerde dinleme 

bulgusu (ral, ronküs, wheezing) mevcuttu. 

8. Vakaların %55’i (n=44) viral pnömoni, %45’i (n=36) bakteriyel pnömoni 

tanısı aldı. Pnömoni tanısı ile takip edilen vakaların %70’i (n=56) 5 yaşın altında idi. 

Viral pnömoni tanısı alanların ise %69.9’u (n=29) 5 yaş altında idi. 

9. Vakaların serum 25(OH) D vitamini ortalaması 17 ng/mL, kontrol grubunun 

ise 29.2 ng/mL idi. Vaka grubunun%53.75 (n=43) ’inin, kontrol grubunun ise %25 

(n=10) ’inin serum 25(OH) vitamin D düzeyi 20 ng/mL’nin altında saptandı. Vaka 

grubunun serum 25(OH) vitamin D düzeyi ile kontrol grubunun serum 25(OH) vitamin 

D düzeyi karşılaştırmasında istatistiksel anlamda fark mevcuttu (p<0.001). 

10. Vaka ve kontrol grubunun belirli yaş aralıklarına göre serum 25(OH) vitamin 

D düzeyleri değerlendirildiğinde tüm yaş aralıklarında vaka ve kontrol grubu serum 

25(OH) vitamin D düzeyi karşılaştırılmasında istatistiksel anlamda fark mevcuttu 

(p<0.001). Yaş küçüldükçe 25(OH) vitamin D düzeyinin azaldığı görüldü. 

11. Vücut ağırlığı 3.persantil altında ve relatif ağırlığı%90’nın altında olan 

vakaların serum D vitamin düzeyi istatistiksel anlamda diğerlerine göre daha düşük 

saptandı. 

12. Viral pnömoni tanısı alan vakaların serum D vitamin düzeyi bakteriyel 

pnömoni tanısı alan vakalara göre daha düşük tespit edildi (p<0.001). 

13. Vaka grubu ile kontrol grubunun laboratuvar değerleri karşılaştırıldığında, 

vaka grubunun serum 25(OH) vitamin D ve kalsiyum değerleri düşmüş, ALP ve PTH 

değerleri artmıştı. (p<0.001). Serum magnezyum ve çinko düzeyleri arasında ise 

istatistiksel anlamda fark yoktu. 

14. Vaka grubu malnütrüsyonu olan ve malnütrüsyonu olmayan olarak 

gruplandırıldığında; malnütrüsyonu olan grubun diğer gruba göre serum 25(OH) 

vitamin D, kalsiyum, çinko düzeyi düşük; ALP, PTH ve KsALPdeğerleri ise yüksek 

saptandı (p<0.001). 

15. Vaka grubunun serum immunglobülin (yaşa göre) ve CD4 değeri kontrol 

grubuna göre daha düşük saptandı. 

16. Vaka grubunun kemik mineral dansitometri skoru kontrol grubuna göre daha 

düşük saptandı. 
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17. Vaka grubunun yaşa göre hemoglobin değerleri kontrol grubuna göre daha 

düşüktü. 

18. Vaka grubunda serum D vitamini düzeyi 20 ng/mL’nin altında olan grubun 

fizik muayene ve şikayetlerinin gerileme süresi serum D vitamini düzeyi 20 ng/mL’nin 

üstünde olan gruba göre daha uzun saptandı. 

Bu çalışmanın sonucu olarak pnömoni tanısı alan vakaların kontrol grubuna göre 

serum D vitamin düzeyi anlamlı derecede düşük PTH ve ALP değerleri anlamlı 

derecede artmıştı. Vaka grubunun giyim tarzı kontrol grubuna göre kapalı, güneş 

ışınlarına maruz kalma süresi daha kısa ve ailelerin eğitim düzeyi ve sosyoekonomik 

düzeyleri daha düşüktü. Vaka grubunun yaşa göre immunglobulin değerleri, CD4, 

persantil değerleri düşüktü. Yaş küçüldükçe serum D vitamin düzeyinin düştüğü tespit 

edildi. Viral pnömoni tanısı alan vakaların serum D vitamin değeri daha düşük saptandı. 

Serum D vitamin düzeyi düşük olan vakaların şikayet ve fizik muayenen bulgularının 

daha uzun sürede gerilediği tespit edildi. Bizim çalışmamız D vitamininin 

immunmodülatör olması ile ilgili yapılan diğer çalışmaları desteklemekteydi. Alt 

solunum yolu enfeksiyonu olan vakalarda serum 25(OH)D düzeyi bakılması;  serum 

25(OH) vitamin D düzeyi <15 ng/mL olan vakalara tedavi dozunda, serum 25(OH) 

vitamin D düzeyi >15 ng/mL olan vakalara ise idame D vitamini verilmesi gerektiğini 

düşünmekteyiz. 

19. Adjuvan tedavi olarak D vitamini verilebileceğini düşünmekteyiz. 
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EKLER 
 

EK 1: 
GÖNÜLLÜLERİN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU ÖRNEĞİ   
Sayın veli;  
               Bölgemiz gerek iklim koşulları, gerekse yaşam tarzımız nedeniyle D vitamini 
yetersizliğinin çok sık görüldüğü bir yerdir. Bu çalışmada Erzurum ilinde çocuklarımızın şimdiki 
ve ileriki yaşamlarını etkileyebilecek olan D vitamini eksikliğinin ve etkileyen faktörlerin tespit 
edilip tedavisi konusunda yönlendirilmeniz amaçlanmaktadır. Vitamin D eksikliği olan 
hastalarda Rikets dediğimiz kemik metabolizma hastalığı oluşmaktadır.  Belirtileri ise en sık 
kemik ağrısı ve halsizliktir. Bunların dışında ellerde çekilme (karpopedal spazm) bacaklarda şekil 
bozukluğu, hipokalsemi (kalsiyum düşüklüğü) ve buna bağlı nöbet gibi bulgular 
görülebilmektedir. Bu dönemdeki ihmal ve kemik yoğunluğundaki azalma ileri yaş 
dönemlerinde kemik erimesine de (osteoporoz) etkili olacaktır. Bu nedenle hastalığı ve gizli 
bulgularını tespit etmek için kan almak, idrar tahlili yapmak,  el bilek  filmi ve kemik mineral 
dansitometrisi çekmek gerekmektedir.  
             Yapılan tetkiklerde ve tedavide çocuklarınız için herhangi bir risk bulunmamaktadır. 
             Çalışmanın sonuçlarını yaklaşık 8 ay sonra öğrenebilirsiniz. Ancak çocuğunuzda problem 
tespit edilirse hemen size ulaşılacak ve tedavi edilecektir.   
             Bu çalışmayı istediğiniz zaman reddedebilirsiniz. Çalışma başladıktan sonrada istediğiniz 
zaman çekilebilme hakkına sahip olduğunuzu bilmelisiniz.  
             Ayrıca bizler tarafından çalışma için uygun olgu olmadığınız zaman (kemik 
mineralizasyonunu etkileyen ilaç kullanımı vb.) çalışma kapsamı dışında  bırakılabilirsiniz.  
             Çalışma yaklaşık 100 akciğer enfeksiyonu olan çocukları  kapsayacaktır.  
             Bu çalışmaya katılmakla çocuklarımızın ileriki yaşantısında sağlıklı kemik yapısına sahip 
olmalarının önemini hatırlatarak aşağıdaki A veya B kutucuğuna (X) işareti koymanızı rica 
ediyoruz.              

             A)�Yukarıdaki  metni okudum. Söz konusu anketin doldurulmasını ve tetkiklerin 
çocuğuma yapılmasını hiçbir baskı altında kalmadan kabul ediyorum. 

             B)�Yukarıdaki metni okudum. Söz konusu anketin doldurulmasını ve tetkiklerin 
çocuğuma yapılmasını kabul etmiyorum. 
Velinin Adı Soyadı: 
            Adresi: 
            Telefonu: 
            İmzası:                
 

Açıklamayı yapan araştırmacının  

Adı Soyadı: Dr. TUBA ÜNAL  

İmzası: 
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HASTA TAKİP FORMU 

 

1) Olgu no: 
2) Çalışmaya alınma tarihi: 
3) Başvuru ayı (mevsim): 
4) Ad-Soyad: 
5) Cinsiyet:   
6) Yaş: 
7) Baba adı ve soyadı: 
8) Tel:  
9) Adres:  
10) Boy :                                       (         ) 
11) Kilo :                                       (         )   
12) Ailedeki fert sayısı: 
13) Baba eğitim düzeyi: a)okur yazar değil  b)okur yazar  c)ilk-orta öğretim   d)üniversite 
14) Anne eğitim düzeyi: a)okur yazar değil  b)okur yazar  c)ilk-orta öğretim   d)üniversite 
15) Anne: a) ev hanımı      b) çalışan  
16)  Ailenin aylık geliri: a)500 YTL’den az  b)500-1000 YTL  c)1000 YTL’den fazla  
17) Evdeki oda sayısı: 
18) Ciddi ve sürekli bir hastalık var mı?  (lütfen hastalığın adını yazınız)                                                                                  

a)yok         b) Karaciğer hastalığı     c) Böbrek hastalığı       d) Kemik hastalığı                                     
e) Kr. İshal (uzun süreli ishal) 

19) Kullandığı ilaç:  (lütfen ilacın adını yazınız)                                                                            a) 
Kalsiyum için    b) D vitamini için    c) Havale için        d) diger 

20) Giyim tarzınız nasıl? ( Kızlar için)   a) Açık       b) Kısmi kapalı          c) Tam kapalı                                                                                                                          
21)  Okul  ve ev dışında geçirilen sürede yapılan fizik aktivite:                                                               

a)Futbol  b)Basketbol    c)Koşu/yürüme    d)Diğer(……………) 
22)  Sportif faaliyet süresi ( kış ayında)    a)15 dk’dan az   b)15-60 dk     c) 60 dk’dan fazla  
23)  Sportif faaliyet süresi ( yaz ayında)    a)15 dk’dan az   b)15-60 dk     c) 60 dk’dan fazla  
24) Gün içinde güneşlenme zamanı: (kış ayında) a)15 dk’dan az   b)15-60 dk  c) 60 dk’dan 

fazla 
25) Gün içinde güneşlenme zamanı: (yaz ayında) a)15 dk’dan az   b)15-60 dk  c) 60 dk’dan 

fazla 
26) Bir günde evde geçirilen süre:  yaz için: a)15 dk’dan az   b)15-60 dk     c) 60 dk’dan fazla 
27) Bir günde evde geçirilen süre:  kış için:  a)15 dk’dan az   b)15-60 dk     c) 60 dk’dan fazla 
28) Bir günde okulda geçirilen süre:              a)15 dk’dan az   b)15-60 dk     c) 60 dk’dan fazla 
29) Açık havada geçirilen süre :     yaz için   a)15 dk’dan az   b)15-60 dk     c) 60 dk’dan fazla 
30) Açık havada geçirilen süre :     kış için    a)15 dk’dan az   b)15-60 dk     c) 60 dk’dan fazla 
31) Hafta sonu bir günde açık havada geçirilen süre: yaz için:                                                               

a)15 dk’dan az   b)15-60 dk     c) 60 dk’dan fazla 
32) Hafta sonu bir günde açık havada geçirilen süre: kış için:   

 a)15 dk’dan az   b)15-60 dk     c) 60 dk’dan fazla 
33) Hangi şikayet ile başvurdu: 

a)öksürük        b)ateş        c)nefes almada zorluk .  

      34) D vitamini kullanıyor mu? 
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      a) Evet          b) Hayır 

 

      35) Multıvitamin kullanıyor mu? 

      a) Evet          b) Hayır 

 

FİZİK MUAYENE: 

   

 Yaşa göre boy: 

 Yaşa göre ağırlık: 

Boya göre ağırlık: 

 Persantil: 

LABORATUVAR: 

Hemogram : 

Sedimantasyon: 

C rp: 

Periferik yayma: 

 

Biyokimya : 

Ca  …..……………………………:                                                                                                

Fosfor …………………………….: 

ALP ………………………………: 

Kemiğe spesifik ALP …………….:   

25(OH) D vitamin ……………….: 
Parathormon ……………………...: 

İmmunglobulinler: ……………… 

CD4/CD8: …………………… 
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Radyolojik Bulgular:  

P A Akciğer Grafisi: 

 Kemik mineral dansitometrisi (BMD) 

      L2 ……………………..: 

      L4 ……………………..: 

      Femur Boynu …………: 
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