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D VİTAMİNİ DÜZEYİNİN İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN 

VE TİYOL İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

Nuran YOZGAT 

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi 

Danışman:Prof.Dr.Sabahattin MUHTAROĞLU 

KISA ÖZET 

D vitamini eksikliği tüm dünyada artmaktadır ve artık küresel bir salgın 

sayılmaktadır.Tıp fakültesi öğrencileri ders programlarının yoğunluğu sebebi ile günün 

büyük bir kısmını kapalı alanlarda geçirdikleri ve bu sebeple güneş ışığının faydalı 

etkilerinden yararlanamadıkları  için D vitamini eksikliği için yüksek riskli bir 

gruptur.Bu çalışmanın  amacı yaz ve kış mevsimleri sonunda tıp fakültesi öğrencilerinin 

D vitamini düzeylerini tespit etmek ve D vitamininin oksidatif stres parametreleri olan  

Total Antioksidan Seviye  (TAS), Total Oksidan Seviye  (TOS), İskemi modifiye 
albumin ( İMA) ve Tiyol  ile ilişkisini araştırmaktır. 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  öğrencilerinden  86 kişi    ( K/E: 44/42, yaş 
ortalaması: 19.39 ± 1.48)  çalışmaya dahil edildi. Birbirini takip eden kış sonu    (Şubat-

Mart 2017-)  ve yaz sonu    (Eylül-Ekim 2017)  dönemlerinde 2 kez serum 25   (OH) D 

düzeyleri, TAS,TOS,İMA ve Tiyol düzeyleri ve çalışma başında rutin biyokimya 

parametreleri ile birlikte  ,serum kalsiyum, fosfor ve PTH düzeyleri ölçüldü. Ayrıca 
katılımcıların cinsiyet,yaş,boy,kilo ve vücut kitle indeksi ile ilgili  bilgileri kaydedildi. 

Yaz sonunda kadınların  %79.53’ünde, erkeklerin %30.95'inde , kış sonunda ise 

kadınların%92.36’sında ve  erkeklerin %61.9'unda “D vitamini eksikliği” olduğu 

saptandı. Tüm grubun D vitamini düzeyi mevsimsel olarak değerlendirildiğinde 

düzeyler yaz sonunda kış sonu değerlere göre daha yüksek bulundu    (p=0.001) .D 

vitamini düzeyi ile PTH arasında ters korelasyon izlendi   (p=0.007) .D vitamini yaz 

sonu düzeyi ile İMA yaz sonu düzeyi arasında negatif korelasyon    (p=0.018)  

izlenirken D vitamini kış düzeyi ile TAS kış düzeyi arasında pozitif korelasyon 
izlenmiştir   (p=0.001)  

Mevsimsel değişikliğin ve kapalı mekanda uzun süre bulunan kişilerin D vitamini 

yönünden dezavantajlı olmaları ve bu durumun antioksidan sisteme aynı yönde etki 

yaptığı anlaşılmıştır.Dolayısıyla bu şartlarda bulunan kişilerin ek vitamin D takviyesi 
yapması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: D vitamini,oksidatif stres,iskemi modifiye albumin,tiyol   
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D LEVELS 
AND ISCHEMIA MODIFIED ALBUMIN AND THIOL  

Nuran YOZGAT 

Erciyes University Graduate School of Health Sciences, Department of Medical 
Biochemistry, 

Supervisor: Prof.Dr.Sabahattin MUHTAROĞLU 

ABSTRACT 

Vitamin D deficiency is increasing all over the world and is now considered as a global 

epidemic. Medical school students are high-risk groups for vitamin D deficiency because they 

spend most of the day in closed areas due to the intensity of their curriculum and therefore can 

not benefit from the beneficial effects of sunlight. The aim of this study is determine the levels 

of vitamin D levels of medical school students at the end of the summer and winter and to 

investigate the relationship between vitamin D and oxidative stress parameters Total 

Antioxidant Capacity (TAS), Total oxidant Capacity (TOS), Ischemied Modified Albumin 

(IMA) and Thiol. 

Eighty six healty volunteers studying at Erciyes University Faculty of Medicine   (F/M:44/42,  

Age: 19.39 ± 1.48) were included in the study. Serum 25  (OH) D, TAS, TOS, IMA and thiol 

levels were measured at the end of the winter   (February-March 2017) and summer   

(September-October 2017) consecutively, and only at the beginning of the study serum PTH, 

Calcium, Phosphorus and routine biochemical parameters were measured. Also, the participants' 

gender, age, height, weight, and body mass index were recorded. 

it was revealed that at the end of the summer, 79.53% of females and 30.95% of males; at the 

end of the winter 92.36% of females and 61.9% of male had deficiency of vitamin D. When the 

level of vitamin D was evaluated seasonally in the whole group, the levels were found to be 

higher at the end of the summer than those at the end of the winter    (p=0.001). A negative 

correlation was viewed between Vitamin D and PTH levels   (p=0.007). Also, while at the end 

of the summer there was a negative correlation between vitamin D and IMA levels   (p=0.018), 

at the end of the winter there was a positive correlation between vitamin D and TAS levels   

(p=0.001). 

It has been understood that seasonal changes and the presence in the closed areas for a long time 

may cause lack of vitamin D and that this has the same and unfavorable effect on the 

antioxidant system. Therefore, it can be recommended that people on these conditions to have 

vitamin D supplement. 

 

Key Words: Vitamin D, Oxidative Stress, Ischemia Modified Albumin, Thiol. 
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1.GİRİŞ VE AMAÇ 

D vitamini yağda eriyen vitaminler arasında yer almaktadır. D vitamini, yeterli miktarda 

ultraviole ışığa maruz kalındığında ciltte üretilir. Ayrıca bazı yağlı balıklar, balık yağı 

ve yumurta sarısı gibi yiyeceklerde de bulunur. Ancak az sayıda yiyecekte doğal olarak 

bulunması sebebiyle D vitamininin birincil kaynağı güneşten alınan ultraviole B 

radyasyon ile epidermisteki üretimidir  (1, 2).  

 D vitamini eksikliğinin risk faktörleri arasında birinci sıra güneşe yetersiz maruziyettir. 

Tüm dünyada D vitamini eksikliği gittikçe artan bir sıklıkta izlenmektedir. D vitamini 

eksikliği nedenleri arasında mevsimsel değişiklikler de önem taşımaktadır. Son yıllarda 

yapılan çalışmalarda D vitamini reseptörünün vücutta birçok dokuda bulunduğu ve D 

vitamininin kemik metabolizmasının yanı sıra kardiyovasküler, nöromüsküler, 

gastrointestinal, immun ve hematopoetik sistemler üzerine de etkili olduğu 

gösterilmiştir. Biyolojik olarak aktif olup etkisini hedef dokularda gösterebilmesi için D 

vitamininin aktif formuna dönüşmesi gerekmektedir  (3-5). 

D vitamini, kanda D Vitamin bağlayıcı protein    (DBP)  ile karaciğere taşınır. 

Karaciğerde D vitamini, sitokrom p450 enzimi olan 25-hidroksilazlarla C-25 

bölgesinden hidroksile edilir ve 25-hidroksivitamin D{   (25   (OH) D) } oluşur. 25   

(OH) D vitamininin kanda bulunan major formudur ve DBP ile böbreğe taşınır. 

Böbrekte, proksimal renal tübülde 1α-hidroksilaz enzimi ile C-1 bölgesinden hidroksile 

edilir ve hormonal olarak aktif formu olan 1,25- dihidroksivitamin D3    (1,25   (OH) 

2D3)  oluşur.  D vitamini düzeyi ;yaş, ırk, yaşanılan bölge ve mevsim gibi birçok 

faktörden etkilenir. D vitamini ile ilgili yapılan çalışmalarda 25   (OH) D düzeyi 20 

ng/mL’nin altındaki değerler “D vitamini eksikliği”, 20-30 ng/mL  arası değerler “D 
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vitamini yetersizliği” ve 30 ng/mL üzeri değerler ise “D vitamini yeterliliği” olarak 

kabul edilmiştir (6). D vitamininin kanda dolaşan major metaboliti 25   (OH) D’dir ve 

25   (OH) D düzeyi ciltten sentezlenen ve diyetle alınan D vitamininin en iyi 

göstergesidir. D vitamini düzeyini belirlemek için standart olarak 25   (OH) D düzeyi 

ölçülmektedir  (1, 7).  

D vitamini düzeyinin, besinin antioksidan içeriği ile ilişkili olabileceği düşünülebilir.  

Vücutta meydana gelen serbest radikallerin oksidan etkileri, antioksidan sistem 

tarafindan engellenmektedir. Oksidatif stres, oksidan ve antioksidan etki arasındaki 

dengenin bozulması olarak tanımlanabilir (7, 8). 

  Total Antioksidan Seviye  (TAS)   ve Total Oksidan  Seviye  (TOS) ’un ölçülmesi 

oksidatif durumun değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.Özellikle TAS ölçümü 

organizmadaki total antiosidan durumu yansıtmaktadır (7, 9). 

Yeni bir iskemi markeri olan İskemi Modifiye Albumin  (İMA),  akut koroner 

sendromun belirlenmesinde kullanılan bir parametre olarak kabul edilmektedir.Bununla 

birlikte İMA kardiyovaskuler hastalık dışındaki diğer oksidatif durumlarda da 

yükselmektedir (10). 

Tiyol, organik sülfür sınıfında olup sülfidril artığının varlığı ile 

karakterizedir.Oksidant/antioksidant savunma sisteminin  kontrol edilmesi gibi 

biyolojik sistemlerde birçok fonksiyonu vardır.Araştırılan tiyol suplementleri arasında 

N-asetil sistein  ve lipoik asit gelecek vadetmektedir (11, 12). 

D vitamini eksikliği tüm dünyada oldukça yaygın görülmekte olup sıklığı da giderek 

artmaktadır.Son yıllarda D vitamini eksikliğinin  kemik dışı etkileri de araştırılmaya 

başlanmıştır. Literatürde  kardiyovasküler sistem hastalıkları, kanser, obezite  gibi  

kemik dışı hastalıklar ile ilişkili araştırmalar gözlenmiş  olup  ancak  D vitamini 

eksikliği ve  oksidatif stres parametrelerinin araştırıldığı tek bir çalışmaya rastlanmıştır 

(13).Bu çalışmada; genç populasyonda mevsimsel etki ile beraber kapalı ortamların,  D 

vitamini  düzeyine ne kadar etki yapacağı araştırılırken , Vitamin D düzeyinin  

İMA,Tiyol,TAS,TOS gibi oksidatif stres parametreleri üzerine etkisinin araştırılması ile 

de literatüre bu konuda katkı sağlamak amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. D vitamini 

2.1.1.D vitamini tanımı ve kaynağı 

D vitamini , yağda eriyen vitaminler arasındadır.Aynı zamanda endojen olarak uygun 

biyolojik ortamda sentezlenebilen  hormon ve hormon öncüleri olan bir grup steroldür 

(1).Vücutta meydana gelen  metabolik değişikliklerle, kalsiyum ve fosfat 

metabolizmasında önemli rol oynayan kalsitriol olarak adlandırılan hormona 

dönüşür.Hedef organlar;ince bağırsaklar,kemikler ve böbreklerdir (14). 

D vitamininin en önemli  kaynağı;endojen  ultraviyole B    (UVB)  ışınlarının  

fotokimyasal olarak deride 7-dehidrokolesterolden vitamin D3   (kolekalsiferol)  

oluşturmasıdır.Güneş ışığına aşırı maruz kalınması ile Vitamin D3 ,inaktif ürünlerine 

dönüştürülmektedir. D vitamini; diyetle bitkilerden ergokalsiferol   (vitamin D2)  ve 

hayvan dokularından kolekalsiferol    (vitamin D3)  şeklinde alınabilmektedir. 

Balık,karaciğer ve yumurta sarısı yüksek oranda D vitamini içermektedir (1). 

 

   

Şekil 2.1: Vitamin D2 ve D3’ün moleküler yapısı (15) 
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Şekil 2.2.  D vitamini kaynağı (16) 

 

Vitamin D düzeyinin kandaki miktarını tayin etmek  için 25   (OH) D düzeyine 

bakılmalıdır.Çünkü 25   (OH) D yarı ömrü 2-3 hafta olan, vitamin D alımını ve  endojen 

yapımı gösteren major formdur.25   (OH) D  düzeyi;20 ng/mL'den düşük ise D vitamini 

eksikliği,20 ile 30 ng/mL arasında ise D vitamini yetersizliği,30 ng/mL'den yüksek ise 

normal D vitamini düzeyi,150 ng/mL'den yüksek ise D vitamini intoksikasyonu olarak 

belirlenmiştir (3).  

Vitamini D eksikliği,rikets ve osteomalaziye neden olur.Güneş ışığına maruz kalamayan 

ve diyetle yeterli miktarda D vitamini alamayan çocuklarda rikets ve yetişkinlerde 

osteomalazi gelişir.Kalsiyum ve fosfat eksikliğine bağlı kemiklerde yumuşama 

gözlenir.Vitamin D yetersizlik belirtileri;raşitizm   (genç)  ve osteomalazi   (yaşlı) ,diş 

çürümesi,kemiklerde yumuşama ve erime, kas zayıflığı,kalsiyum emiliminde yetersizlik 

ve böbreklerde fosfor birikimi şeklinde özetlenebilir.Günlük alınması gereken D 
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vitamini miktarları; erkek ve kadınlarda 19-50 yaş:5µg/gün   (200IU/gün)  51-70 

yaş:10µg/gün   (400IU/gün) ve 70 yaş üstü: 15µg/gün   (600IU/gün olarak 

bildirilmektedir (14). 

Son yıllarda D vitamini eksikliği ve yetersizliğinin yaygın kanserler, diabetes mellitus, 

kardiyovasküler ve nörolojik  hastalıkların dahil olduğu birçok kronik hastalıkla ilişki 

içinde olduğu gösterilmiştir  (5, 17). 

2.1.2.D vitaminin metabolizması 

Gıdalarla alınan veya ciltte sentezlenen  D vitamini, karaciğerde 25. karbondan 

hidroksillenerek 25   (OH) D yapısına çevrilir.1α-hidroksilaz enzimi D vitamini 

sentezinde anahtar enzimdir. Daha sonra böbreğe taşınan 25   (OH) D burada 

ekstrarenal doku içindeki 1α-hidroksilaz enzimi    (CYP27B1)  ile 1,25   (OH)2D 

yapısına çevrilir. Böbrekten D Vitamini Bağlayıcı Protein   (DBP) 'ye bağlanarak 

dolaşıma salınan 1,25   (OH)2 D,kalsiyum ve fosfat dengesini düzenleyici aktiviteye 

sahiptir.1,25   (OH)2 D sentezi için önemli olan 1α-hidroksilaz enzimi; hipokalsemi, 

hipofosfatemi ve PTH ile aktive olurken; 1,25   (OH)2 D artışı bu enzimi inhibe eder 

(18). 

D vitamininin tüm şekilleri serumda DBP'ye bağlanarak taşınır ve  sadece %1-3’ü 

serbest şekildedir. D vitamininin hedef dokudaki reseptörlerinde etki göstermesi için ilk 

olarak  karaciğerde sitokrom P450-25 hidroksilaz enzimi    (CYP27A1)  ile 25-hidroksi 

D vitaminine    (25   (OH) D)   daha sonra böbrekte 1-alfa hidroksilaz enzimi    

(CYP27B1)  ile 1,25-dihidroksi D vitamini’ne    (1,25   (OH)2 D)     (aktif vitamin D)  

dönüşmesi gerekir. D vitamini biyosentezinde 25- hidroksilaz enzimi anahtar enzim 

durumunda olup, bu enzimde bulunan gendeki homozigot mutasyon klasik D vitamini 

eksikliğine ait bulgular ile beraber düşük 25   (OH) D düzeyleri  ile sonuçlanır. 

Vücudun tüm D vitamini durumu  hakkında en iyi bilgi veren parametre 25   (OH) D 

olup, yarılanma ömrü 15-20 gün olarak bilinmektedir. Vücutta 25   (OH) D ve  1,25   

(OH) 2D dolaşımda DBP’ye bağlanarak taşınır. Bu sebeple doğrudan dolaşan aktif D 

vitamini ölçülmünün aktif D vitamininin biyolojik aktivitesini yansıtmayacağı 

bildirilmiştir (19). 
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2.1.3.D vitamininin etki mekanizması 

D vitamini etkisini aktif metaboliti olan 1,25   (OH)2 D ile reseptör düzeyinde  gösterir. 

Diğer steroid hormonlarda meydana geldiği gibi bahsedilen bu etki; doğrudan nükleer 

DVR üzerinden gen transkripisyonunu regule ederek   (Genomik etki)  veya daha kısa 

sürede gerçekleşen hücre membranı üzerindeki DVR üzerinden genellikle geçici olan 

iyonların Ca, klorür   (Cl)  trans-membran geçişini değiştirerek ya da hücre içi sinyal 

yolak aktivitelerini    (cAMP,PKA,PLC,PI-3 kinaz ve MAP kinaz) aktive ederek 

gerçekleştirmektedir   (Non genomik etki) . Vitaminin D'ye  ait yapılmış gen ekspresyon 

çalışmalarının tamamına yakını ,aktif D vitamininin dolaylı veya doğrudan olarak tüm 

genomun %0.8-5'ini regüle ettiğine dikkat çekmiştir.Bu yaklaşım aktif D vitamininin; 

DNA onarımı, hücresel büyümenin düzenlenmesi , diferansiasyon,apopitozis,membran 

transportu,hücresel metabolizma,oksidatif stres ve adezyon gibi birçok olayda görev 

almasını açıklamaktadır (6). 

DVR;tiroid hormonları,steroidler ve retinoik asit reseptörlerini içeren ,nükleer hormon 

reseptör ailesinin bir üyesidir.Aktif D vitamini hedef hücre membranını geçtikten sonra 

her reseptörde aktif D vitamininin bağlandığı bir ligant bağlayıcı bölge ve reseptörün 

DNA'ya bağlanmasını sağlayan iki adet çıkıntı ve bunları kararlı halde tutan birer çinko 

atomu bulunmaktadır Hedef gende DVR geninin eksprese olabilmesi , retinoik asit X 

reseptörü    (RXR)  ile bir heterodimer oluşturması ile mümkündür. Bu durumda ,DNA 

üzerinde olan D vitamini cevap elemanı    (vitamin D responsive element,VDRE) olarak 

bilinen bölge aktif D vitamininin bağlı olduğu kopmlekse  bağlanır.Sonuç olarak; 1,25  

(OH)2D-DVR-RXR-VDRE etkileşimi ile  transkripsiyon gerçekleşir. Bu 

transkripsiyonel aktivite ko-represörler ve ko-aktivatörler ile denetlenmektedir. Böylece 

DVR -gen ekspresyonu oluşumu ile osteokalsin veya Ca bağlayıcı protein benzeri gen 

ürünleri  up veya down regüle edilerek aktif D vitamininin genomik etkisi gerçekleşmiş 

olur (6, 20) 

DVR geninde olabilecek genetik değişiklikler protein sekansındaki değişikliklere sebep 

olur ve sonuçta, Ca metabolizması ile birlikte hücre proliferasyonu, immun 

fonksiyonların etkilendiği önemli defektler oluşturabilir. Bununla birlikte, Aktif D 

vitamini Plazma membran reseptörüne bağlanarak MAP veya cAMP benzeri ikinci 

habercileri aktive ederek, pankreasın beta hücreleri, Ca kanalları, vasküler düz kaslar, 

bağırsaklar ve monositler üzerinde de etkili olabilmektedir   (non-genomik etki). D 



 7

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

tamamlayıcı özellikte olduğu bildirilmiştir  (6, 16, 21). 

                                          Şekil 2.3. D vitamini reseptörü (22) 

2.1.4.D vitamininin metabolizmasının kontrolü 

Güneş ışınları; derideki pro-vitamin-D3,pre-vitamin D3 ve vitamin D3 dönüşümünü 

denetler (16). 

 25 hidroksilasyon kontrolü: Karaciğerde 25 hidroksilasyon hızı, D vitamini alımı 

arttıkça azalmaktadır. Bununla birlikte, D vitamini yüksek dozda alındığında 25   (OH) 

D sentezindeki  bu regülasyon D vitamini zehirlenmesini engelleyememektedir.  

Renal 1-alfa hidroksilasyon kontrolü: Sağlıklı yetişkinlerde aktif D vitamini serum 

düzeyleri oldukça dar limitler içerisinde değişim gösterir. Hatta D vitamini zehirlenmesi 

durumlarında bile normal düzeylerde olabilmektedir. PTH, Ca ve fosfor    (P) ,böbrekte 

1-alfa hidroksilasyon aktivitesini kontrol eden faktörlerdir. Aktif D vitamini yapımı; 

hipokalsemi, artan PTH sekresyonu ve hipofosfatemi, renal 1- alfa hidroksilaz enzim 

aktivasyonu yolu ile artarken osteoblastlardan salgılanan FibroblastbGrowth Factor 

(FGF-23), hiperkalsemi ve aktif D vitamininin kendisi ise 1-alfa hidroksilaz enzimi 

üzerinden aktif D vitamini sentezi üzerine inhibitör etki göstermektedir. Yine aktif D 

vitamini sentezini; kalsitonin, prolaktin ve seks hormonlarının stimüle ettiği 

bildirilmiştir (16, 23).  

24 hidroksilasyon kontrolü: Serum Ca, P, PTH düzeylerinin normal sınırlarda olduğu 

Koaktivatör 
kompleksi 

Transplantasyon 
başlangıç yeri 

Başlangıç 
kompleksi 

Çekirdek 
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koşullarda 25   (OH) D ve 1-25   (OH)2 D, böbreklerden 24-alfa hidroksilaz enziminin 

aktivasyonu yolu ile biyolojik olarak inaktif şekillere  (24-25 dihidroksi vitamin D ve 

1,24,25 trihidroksi vitamin D)  metabolize olmaktadır.   24-alfa hidroksilaz enzimi 

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

D vitamininin etkisi sınırlanır. 24-hidroksilaz enzim aktivitesinin düşük olması, 1-25   

(OH)2 D düzeyinin gereksiz yüksek olmasına bununla birlikte hiperkalsemi yanında 

intramembranöz kemik mineralizasyonunun da bozulmasına sebep olabileceği ileri 

sürülmektedir. Ayrıca, 1-25   (OH)2 D sentezi azaldığında 1-alfa hidroksilaz enzim 

aktivitesi artarken, 24-hidroksilaz enzim aktivitesi azalmaktadır. Bununla birlikte FGF 

23’ün, 24-hidroksilaz enzim aktivitesini artırdığı gösterilmiştir (16).  

Böbrek-dışı dokularda aktif vitamin D sentezinin kontrolü: Yapılan bir çok çalışmada 

25   (OH) D’den 1-alfa hidroksilaz enzimi aracılığı ile aktif D vitamini sentezinin 

sadece böbreklere ait bir özellik olmadığı gösterilmiştir. DVR geni ve 1-alfa hidroksilaz 

enzimine ait gen, renal hücreler dışında  prostat, deri, plasenta, akciğer,paratiroid, kemik 

doku,meme dokusu, kolon, monosit, ve makrofajlar gibi birçok hücre veya dokuda 

eksprese olabilmektedir (24). 

Kalsitriol tüm steroid hormonlarda olduğu gibi geriye doğru besleme mekanizması ile 

çok sıkı bir şekilde düzenlenmektedir. Serum kalsiyum  ve fosfor düzeyleri ile parat 

hormon ve kalsitirol hormonun üretimini düzenleyen ana faktörlerdir. Temel kontrol 

noktası ise böbreklerdeki 1α-hidroksilaz aktivitesidir. Kalsiyumdan fakir beslenme ve 

hipokalsemi enzimatik aktivitenin  artışına yol açarak, serum 1,25- dihidroksikalsiferol  

düzeyini arttırmaktadır. Bu etki için hipokalsemiye cevap olarak ortaya çıkan parat 

hormona ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca 1α-hidroksilaz aktivitesini, hipofosfatemi ve 

fosfordan fakir beslenme daha zayıf bir şekilde uyarmaktadır.Yine kalsitirolün yüksek 

düzeyleri,renal  1α-hidroksilaz aktivitesini kısıtlayarak 24-hidroksilazın uyarılmasına ve 

inaktif ürün olan 24,25-dihidroksikolekalsiferol oluşumuna yol açmaktadır (18, 19, 25). 
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Şekil 2.4. D vitamini sentezlenme ve metabolizması ile Ca, P ve kemik üzerine etkileri (26). 

 

2.1.5.D vitamininin toksisitesi 

Serum 25   (OH) D düzeyi 150 ng/mL'den yüksek olduğunda  D vitamini 

intoksikasyonu görülmektedir. D vitamini uzun süre fazla miktarda alınırsa, kemiklerde 

deminerilizasyon sonucunda küçük çarpmalarla kırıklar oluşur. D vitamini fazlalığında 

serum Ca++ ve fosfor artışına bağlı olarak yumuşak dokularda kalsifikasyon gözlenir   

(Örneğin böbrek taşları). Ayrıca hiperkalsemiye bağlı iştahsızlık, konstipasyon, poliüri, 

polidipsi, dehidratasyon, irritabilite bulguları gelişir (14). 
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2.2. D vitaminin sistemler üzerine etkileri 

2.2.1.Kas iskelet sistemi üzerine etkileri 

D vitamini; iskelet gelişiminde ve kemik sağlığını sürdürmede ayrıca nöromusküler 

fonksiyonlarda önemli rol oynar. D vitamini eksikliği kemiklerde demineralizasyona 

sebep olur. Çocuklarda zamanla kemikler yumuşar ve deformasyon meydana gelir. D 

vitamini eksikliği büyüme geriliğine, uzun kemiklerin epifizlerinin genişlemesine ve 

bacaklarda deformitelere neden olur. Erişkinlerde D vitamini eksikliği osteopeni ve 

osteoporozu kolaylaştırır buna bağlı olarak kırık riskini arttırır. İskelet kasında vitamin 

D reseptörleri bulunur. D vitamini kas fonksiyonu boyunca, kaslarda kalsiyum 

transportunun düzenlenmesinde, yüksek enerjili fosfat bileşiklerin üretimi için inorganik 

fosfat alımında ve protein sentezinde önemli bir rol oynar  (24, 27). 

25   (OH) D'nin düşük serum düzeyleri sekonder hiperparatiroidizme yol açarak 

osteoklastlar üzerinden kemik rezorbsiyonuna sebep olduğundan erişkinlerdeki 

osteopeni ve osteoporozu hızlandırıp kötüleştirebilirler. D vitamini; PTH seviyelerini 

fizyolojik sağlıklı düzeylerde tutarak osteoblastik aktiviteyi arttırıp kemik 

mineralizasyonunu destekler ve bunun sonucunda da düşme ve kırık oluşma riskini 

belirgin olarak azaltırlar (28). 

2.2.1.1.Kalsiyum ve Fosfat Metabolizması ile ilişkisi 

Vücut kalsiyum dengesi intestinal absorbsiyon/renal, intestinal atılım ve en büyük 

kalsiyum havuzu olan kemik kalsiyumunun üzerine düzenleyici etkilerle 

sağlanır.Kalsiyumun endokrin düzenlenmesinde kalsiyum düzenleyici hormon PTH ve 

1,25   (OH)2 D ve reseptörleri olan ;PTH reseptörü    (PTHR)  ve VDR oldukça 

önemlidir.Serum kalsiyum homeostazı önemli depolardan veya depolara kalsiyum 

akışını sağlayarak ve aynı zamanda hücre dışı iyonize kalsiyum  seviyelerini koruyarak 

sağlanır (18).Hipokalsemide PTH salgılanmasının artmasına bağlı böbreklerde 1α-

hidroksilaz aktivitesi artmakta ve 1,25-dihidroksi D3 vitamini yapımı 

hızlanmaktadır.Paratiroid hormonu 24-hidroksilaz yolunu inhibe eden PTH,24,25-

dihidroksi-D3 vitamini sentezini azaltmaktadır.Böbreklerden kalsiyum emilimini arttıran 

25-dihidroksi-D3 vitamini ,böbrekler ve kemiklerde kalsiyumun geri emilimini 

güçlendirmektedir.PTH ve  1α-hidroksilaz aktivitesinin azalması ve 25-dihidroksi-D3 

vitamini 24 hidroksilasyonunun arttırılması ile serum kalsiyum düzeyi kontrol 

edilmektedir (29). 
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Serum fosfor değerlerini birkaç hormon düzenler. PTH ve 1,25   (OH)2 D kalsiyotropik                               

hormonlar olarak kabul edilir. İyonize kalsiyum konsantrasyonu, PTH salınımının 

primer etkenidir.PTH artışı proksimal tübüler hücrelerde tip 2a ve 2c sodyum/fosfat 

kotransporterlerini azaltarak serum fosfor düzeylerini düşürür.PTH aynı zamanda 1-25   

(OH)2 D üretimini arttırır. 1,25   (OH)2 D intestinal-renal fosfat absorbsiyonunu artırarak 

serum fosfor düzeylerini yükseltir. Serum 1,25   (OH)2 D ve fosfat artışı, kemikten FGF-

23 üretimini arttırır.1,25   (OH)2 D PTH sentezini baskılarken aynı zamanda FGF-23 

üretimini arttırır. FGF-23 proksimal tübüler hücrelerde tip 2a ve 2c  sodyum/fosfat 

kotransportelerini azaltarak serum fosfatını düşürür ve alfa hidoksilazı inhibe ederek 

1,25   (OH)2 D düzeyini azaltır (18). Hipofosfatemi, 1,25-dihidroksi D3 vitamini 

sentezini hızlandırmaktadır. Ayrıca 1,25-dihidroksi-D3 vitamini barsaklardan fosfat 

emiliminin artmasına yol açmaktadır. PTH eksikliğinde böbrek tübülüslerinden fosfat 

reabsorbsiyonu artırılmakta ve plazma fosfat düzeyinin 1,25-dihidroksi-D3 vitamini ile 

kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Steroid hormonlara benzer şekilde etki eden 1,25-

dihidroksi-D3  vitamini bağırsaklar, kemik ve böbreklerde etkili olmaktadır.Kemik 

kollageninin oluşmasını etkileyen 1,25-dihidroksi-D3 vitamini, kemik dokusunun    

mineralizasyonunu sağlamaktadır  (24, 29). 

2.2.2.İskelet Sistemi Dışı Etkileri 

2.2.2.1.Obezite 

Yağ hücreleri DVR bulundururlar ve endokrinolojik olarak aktif hücrelerdir. Bu sebeple 

aktif D vitamini için hedef dokular arasında yağ dokusu da bulunmaktadır (16). 

Yapılan bir çalışmada adölesan ve çocuklarda, D vitamini eksikliği ile insülin 

duyarlılığının adiposite ile ilişkisi araştırılmıştır. Beden kitle indeksi; D vitamini 

eksikliği/yetersizliği görülen vakalarda görülmeyenlere göre yüksek bulunmuştur 

(30).Obesite durumunda artan yağ dokusu D vitamini deposu görevi yapacağından D 

vitamini eksikliğine neden olabilir. Ayrıca düşük D vitamini düzeyinin de fiziksel 

aktivitenin azalması nedeniyle dolaylı olarak obeziteye yol açabileceği vurgulanmıştır. 

Eşit sürelerde güneş ışığına maruz bırakılan obez olmayan bireyler, obez bireylerin iki 

katı kadar D vitamini üretebilmektedirler. Yağ dokusu miktarı ile serum vitamin D 

düzeyleri arasında negatif bir korelasyon mevcuttur  (3). 
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2.2.2.2.Kanser 

Ekvatordan uzaklaştıkça kanser mortalitesinin arttığı geçtiğimiz yüzyılın başlarında 

bildirilmiştir.1940'lı yıllarda kanser mortalitesinin kuzeyde yaşayanlarda  güneyde 

yaşayanlara göre daha yüksek olduğu,1980'li yıllarda yaşanılan enlem ile kolo-rektal 

kanser arasındaki ilişki yapılan çalışmalar ile bildirilmiştir (31, 32).2017 yılında yapılan 

bir meta-analizde Vitamin D düzeyleri ile akciğer kanseri riski ve sonuçları araştırılmış 

olup yüksek vitamin D alımı ve serum 25   (OH) D seviyelerinin akciğer kanseri riski 

ile ters orantılı olduğu bildirilmiştir (17). 

Başlangıçta güneşe maruziyet, ciltte D vitamini üretiminin artması bunun sonucunda 

böbreklerde 1-25   (OH)2 D 'nin artması sonucu  kanserlerin ölüm riskini azalttığı 

düşünülmüştür. Çünkü DVR'nin çoğu dokuda var olduğu ve 1-25   (OH)2 D 'nin  hem 

normal hem de kanser hücre büyümesinin güçlü bir inhibitörü olduğu bilinmektedir. 

Bununla birlikte D vitamininin anti-kanser etkisi hala tam olarak açıklanamamıştır 

(2).Bu konuda yeni prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 

2.2.2.3.Kalp ve damar hastalıkları 

Birçok klinik ve epidemiyolojik çalışmada D vitamini eksikliği ile kardiyovasküler 

hastalıklar arasındaki belirgin bir ilişkinin varlığına dikkat çekilmiştir. Aynı zamanda D 

vitamini eksikliğinde hipertansiyon  (HT)  ve kardiyovasküler hastalık riskinde artış 

olduğu gösterilmiştir (33).Bir çalışmada 3 ay haftada 3 kez UVB radyasyona maruz 

bırakılan HT hastalarında serum 25   (OH) D seviyelerinin yaklaşık olarak %180 

oranında artmış olduğu, sistolik ve diastolik kan basıncı seviyelerinin ise 6 mm Hg 

düşüş olduğu gösterilmişti. (34). 

D vitamini eksikliğinin kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma mekanizması kesin 

olarak anlaşılamamakla birlikte 1-25   (OH)2 D 'nin kan basıncını düşürmek için 

böbreklerdeki renin hormonu için en güçlü hormon olduğu bilinmektedir. Ayrıca damar 

düz kas hücreleri DVR içermekte ve 1-25   (OH) 2 D varlığında gevşemektedirler (2). 

2.2.2.4.Diabetes Mellitus 

Yapılan çalışmalarda özellikle kuzey enlemlerde yaşayan kişilerde  Tip 1 DM’nin daha 

sık görülmesi ve Tip 1 DM’nin mevsimsel özellik göstermesi, hastalığın 

patofizyolojisinde D vitaminin’nin olası rolünü düşündürmüştür. 51 ülkede 1990-1994 

yılları arasında yapılan bir çalışmada, 14 yaş altında Tip 1 DM insidansı araştırılmış ve 
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UV-B ışını alan bölgelerde insidansın oldukça düşük olduğu bildirilmiştir. Ayrıca UV-B 

ışınının cillte 7 dehidrokolesterolü D Vitaminine dönüştürdüğü ve otoimmüniteye karşı 

koruyucu olduğu bildirilmektedir (35). 

Genetik yatkınlık Tip 1 DM patogenezinde önemlidir. Tip 1 DM gelişiminde ;1-α-

hidroksilaz ve VDR gen polimorfizmleri rol oynayabilir. 1-α-hidroksilaz gen 

polimorfizmi ile bu enzimin lokal ekspresyonu azalır, sonuç olarak aktif hormon 

düzeyleri düşer. Yapılan çalışmalarda VDR gen polimorfizmi ve Tip 1 DM ilişkisinin 

farklı popülasyonlarda farklı sonuçlar elde edildiği gösterilmiştir. Hindistan, Almanya, 

Japonya ve Tayvan’dan bildirilen çalışmaların meta analizinde DM ile VDR gen 

polimorfizmi arasında ilişki saptanırken;  Finlandiya, Portekiz ve İngiltere’deki 

çalışmalarda ilişki bulunamamıştır. (4, 36-38) 

90 Tip 1 DM hastasının VDR polimorfizmi açısından incelendiği ülkemizde yapılan bir 

çalışmada hasta popülasyonu ile  kontrol grubu arasında polimorfizm açısından fark 

gösterilememiştir (39). 

Beta hücre fonksiyonlarında bozulma, insülin duyarlılığında azalma ve sistemik 

inflamasyon; Tip 2 DM ve glukoz intoleransı gelişmesine neden olmaktadır. D vitamini 

düzeylerinin bu mekanizmaları etkilediğinin gösterildiği çalışmalar vardır.Ayrıca 

yapılan gözlemsel çalışmalarda da Tip 2 DM gelişme riski ile  düşük vitamin D düzeyi 

arasında ilişki saptanmıştır (40). 

2.2.2.5.Diğer Hastalıklar 

D vitamininin deri hastalıkları üzerine etkisi, osteoporozlu ve psöriazisli bir hastaya 

yapılan D vitamini tedavisi ile hastanın deri lezyonlarında umulmadık bir iyileşme 

görülmüş ve psoriazisli vakalarda  D vitamininin etkisi tesadüfen gösterilmiştir (24). 

Yine son yıllarda yapılan çalışmalarla D vitamini eksikliğinin otitis media, tüberküloz, 

üst solunum yolu enfeksiyonları ve influenza enfeksiyonu için risk oluşturduğu 

bildirilmiştir (19). 

Hücresel immün yanıtın başlaması  ve idamesinde esas görev yapan antijen sunan 

hücreler üzerine D vitamini inhibitör etki yapmaktadır. Bununla birlikte D vitamininin, 

B hücreler üzerine antikor yapımını baskılayıcı ve T hücreler üzerine anti-proliferatif 

etki gösterdiği; yine astım gibi otoimmün hastalıkların gelişmesini Treg hücrelerini 

aktive ederek periferik otoreaktif T hücrelerini baskılayarak azalttığı bildirilmektedir. 
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İmmün sistem hücreleri ile birlikte solunum sistemi epitelyal hücrelerinin de aktif D 

vitaminini sentezleyebildiği, böylece yerel olarak immün sistemin güçlenmesine katkıda 

bulunduğu bildirilmiştir (19). 

Nörolojik sistemde D vitamininin; hücre proliferasyonu, differansiyasyonu, 

nörotransmisyonu ve nöroplastisitede farklı değişken roller üstlendiği ve nörotrofik, 

nöroprotektif etki gösterdiği bildirilmiştir. Hatta D vitaminin bir nörosteroid olarak 

sınıflandırılması savunularak, beyinde farklı işlevleri çalışılmaya başlanmıştır. D 

vitaminin, beyinde birçok mekanizmada rol oynadığı ve dolayısıyla seviyesinin bazı 

hastalıkların gelişimiyle sıkı ilişkide olduğunu bu sebeple sadece bir vitamin olarak 

kabul edilemeyeceğini yapılan çalışmalar desteklemekle beraber bunun tersini söyleyen 

çalışmalar da mevcuttur. Bu konuda tam bir görüş birliği bulunmamakla birlikte, 

Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, MS ve ALS gibi hastalıkların, D vitaminin 

nöron koruyucu etkisinin olduğu bilinmesi dolayısıyla eksikliğinin etyolojide muhtemel 

rol oynayabileceğini düşündürmektedir (41). 

D vitamini; sinir sistemleri ve bağışıklık yanıtlarında hücre çoğalması ve 

farklılaşmasında anahtar rol oynar. Yapılan bir çalışmada  D vitamininin yüksek serum 

konsantrasyonunun, kişileri kardiyovasküler hastalıklara, diyabet ve kolorektal kansere 

karşı koruduğu gösterilmiştir (42). 

2.3. D vitamini  Ölçümü 

1974'te RRA    (Radioreseptör ölçüm) geliştirilmiştir. Bu yöntem ilk geliştirildiğinde 

yüksek miktarda  (20 ml kadar) serum örneği gerektiriyor ve her ölçümde raşitik 

tavuklardan taze intestinal vitamin D reseptörü hazırlanmasını gerektiriyordu.Ancak 

dondurulduğunda aylarca stabil olan sığır timusundan D vitamini reseptörü elde 

edilerek bu engel 1984'te kaldırılmıştır. RIA ve ELISA ile bu yöntem iyi korelasyon 

göstermektedir. 

1978'de RIA geliştirilmiş  ve  26,23-lactone, 1,24,25   (OH)3 D3,1,25,26   (OH)3 D3 gibi 

1 alfa hidroksile vitamin D metabolitleri ile interferans vermektedir. Bundan dolayı 

yöntem %30 daha yüksek sonuç vermektedir. 

ELISA yönteminin de  1 gece inkubasyon süresinin olması ise en önemli dezavantajını 

oluşturur (33). 
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2.4.Oksidatif stres 

Hücre içinde metabolik yollardaki enzimatik tepkimeler sonucu serbest radikaller 

oluşur. Bu serbest radikaller moleküler oksijenle tepkimeye girerek serbest oksijen 

radikallerini oluşturmaktadır. Hücrede oluşan ROS  ve zararlı etkileri kısaca antioksidan 

savunma sistemleri olarak bilinen mekanizmalar ile ortadan kaldırılır. Organizmada 

üretilen ROS ,antioksidan sistemler tarafından yeterince ortadan kaldırılamaması, 

antioksidan savunmanın yetersizliği  veya reaktif oksijen türlerinin çok fazla  üretimi 

oksidatif stres olarak tanımlanabilir (43). Antioksidan kapasite ve oksidatif stres 

arasındaki denge sistemlerin oksidatif strese olan duyarlılıklarını belirler (44). 

Radikaller; proteinler, lipidler ve nükleik asitler gibi temel hücresel bileşenlerde hasara 

yol açma özelliğine sahiptir. Oluşan bu hasarların; ateroskleroz, kanser, amiloidoz, yaşa 

bağlı bağışıklık yetersizliği, hipertansiyon ve senil demans gibi çeşitli hastalıklar ile 

ilişkili olduğu ve biyolojik yaşlanma sürecinde rol oynadığı bilinmektedir (45). 

 

 

Şekil 2.5 :Oksidatif stresin oluşumu 

2.4.1.Serbest radikaller 

Dış yörüngesinde paylaşılmamış bir elektron taşıyan kimyasal ürünler serbest radikaller 

olarak tanımlanır. Radikal olmayan bir molekülden veya  atomdan  bir elektron 

çıkmasıyla ya da molekül veya atoma  bir elektron ilavesiyle oluşurlar. Oluşan 

radikaller çok reaktif ve anstabildirler.Diğer moleküllere elektron verebilmeleri ya da 
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onlardan elektron alabilmeleri sebebiyle vücutta indirgeyici veya yükseltgeyici olarak 

etki gösterirler (46). 

Negatif yüklü, pozitif yüklü, veya elektriksel olarak nötral olan serbest radikaller, 

organizmada metabolik yollarda oluştukları gibi ilaçlar, zararlı kimyasal maddeler ve 

radyasyon gibi dış etkenlerle de oluşabilirler (43). Metabolik ve fonksiyonel birçok 

bozukluk serbest radikallerin oluşumu antioksidan kapasiteyi aşınca ortaya çıkar (44). 

Serbest radikaller 3 yolla oluşurlar. 

1) Kovalent bağlı  molekülün, her bir atomunda ortak elektronlardan birisinin homolitik 

bölünmesi ile, 

   (X:Y͢͢͢͢              X· +Y·)  

2) Bir molekülden tek bir elektronun kaybı veya bir  molekülün heterolitik bölünmesi 

ile, 

   (X:Y          X-: Y+)  

3) Bir moleküle tek bir elektronun ilavesi ile oluşurlar. 

   (X+e-          X· -)  

2.4.2.Reaktif oksijen türleri   (ROS) 

Serbest radikallerin dış orbital yörüngesinde paylaşılmamış bir elektron ile bir oksijen 

atomu bulunması ROS'un karakteristik özelliğidir. Oksijenin indirgenmesi veya 

oksijene iyonize radyasyonun etkimesi ile meydana gelirler (46). Hem oksijen 

radikalleri hem de radikal olmayıp okside edici ajanlar ve/veya kolayca radikale 

dönüşebilen ürünlerin tamamını kapsar. En önemlileri şunlardır (43). 

Süperoksit radikalleri   (O·-2)  

Süperoksit radikalleri hücrelerde indirgenmiş elektron taşıyıcılarının otooksidasyonu ile 

özellikle solunum zincirindeki elektron sızıntısından dolayı sitozol de ve mitokondri de 

önemli miktarlarda üretilmektedir. 

O2 + e- O·-2     (süperoksit radikali)  

Zayıf bir oksidan olan süperoksit radikali tek başına önemli bir hücre deformasyonuna 

yol açmaz. Fakat süperoksit radikalleri oksidatif strese yol açabilen bir dizi tepkime 

başlatabilirler (43). 
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Hidrojen peroksit    (H2O2)  

Hidrojen peroksit ortaklanmamış elektrona sahip olmadığı için radikal değildir. 

Süperoksit radikalinin hidrojenle tepkimeye girerek H2O2 oluşturmasına dismutasyon 

tepkimesi adı verilir ve bu tepkimenin hızı asidik pH'da artar (43). 

2O·-2 + 2H+ H2O2 + O2 

Hidroksil Radikalleri   (-:OH)  

Hidroksil radikalleri biyolojik sistemlerde bulunan en güçlü serbest radikallerdir. 

Dokular radyasyona maruz bırakıldıklarında, enerjinin çoğu hücre içindeki su tarafından 

absorblanır ve radyasyon oksijen -hidrojen  arasında kovalent bağın kopmasına sebep 

olur (43). 

H-O-H  H· +-·OH 

Moleküler oksijene üç elektron transferi ile oluşur. Serbest radikallerin birçok zararlı 

etkileri hidroksil radikali ile oluşur. H2O2 ve O2·
- bir veya daha fazla çiftleşmemiş 

elektron taşıyan ve serbest radikal karakterli geçiş metalleri ile reaksiyona girerek veya 

diğer etkilerle hidroksil radikalini meydana getirirler. 

Fenton reaksiyonu: H2O2, Fe+2 ve diğer geçiş metalleri    (Cu, Zn, Mn, Cr, Co, Ni, Mo)  

varlığında indirgenerek OH· radikali oluşturur: 

Fe+3 + O- Fe+2 + O2 

Fe+2 + H2O2  Fe+3 + OH + OH- 

O- +H2O2 OH + OH- +O2 

Hidroksil radikali öncelikle lipid protein ve nükleik asitler   (DNA ve RNA) olmak 

üzere hemen hemen bütün hücresel moleküllerle tepkimeye girer. DNA da bulunan 

deoksiriboz molekülüne etki ederek çeşitli ürünler oluşturur ve bu oluşan ürünlerin 

bazıları mutajenik etki gösterir. Ayrıca aromatik halkaya katılma özelliği 

gösterdiklerinden DNA ve RNA da bulunan pürin ve primidin bazlarına katılarak 

radikal oluşumuna neden olurlar. Örneğin timine katılarak timin radikalini oluşturur ve 

bu radikal oksijenle tepkimeye girerek son derece reaktif  olan timin peroksil  radikaline 

dönüşür ve DNA nın iplik kırılmalarına neden olabilirler. 
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DNA, pürin ve primidin bazları ile etkileştiği gibi tiyol grubu içeren biyolojik 

moleküllerden H atomu da koparabilmektedir. 

R-SH+OH           RS + H2O 

Sülfür radikalleri, O2 ile tepkimeye girerek oksi-sülfür radikallerini oluşturur. Bu 

radikallerin bir çoğu da biyolojik moleküllerde hasara neden olurlar (43). 

Singlet Oksijen   (1O2)  

Singlet oksijen, yapısında ortaklanmamış elektronu bulunmadığı için radikal değildir 

ancak serbest radikal tepkimelerini başlattığı için serbest radikal olarak 

sınıflandırılmıştır. Vücutta retina ve deri gibi gün ışığına maruz kalan bölgelerde sıkça 

oluştuğu gösterilmiştir (43). 

Hipokloröz Asit    (HOCl)  

Hipokloröz asitte radikal olmadığı halde reaktif oksijen türleri    (ROS)  arasında yer 

almaktadır. Fagositik hücrelerin bakteri öldürmesinde önemli rol oynarlar (43). 

H2O2 +HCl                   HOCl +H2O 

Karbonat Radikali    (CO3
.-)   

Karbonat radikali, hidroksil radikallerin karbonat veya bikarbonat iyonları ile tepkimesi 

sonucu oluşur.CO2 ve HCO3
-'ın yer aldığı tepkimelerde oksidatif hasarı oluşturan 

önemli bir radikaldir (43). 

Peroksil    (RO2
.)  ve Alkoksil   (RO.)  radikalleri 

Peroksil    (RO2
.)  ve Alkoksil   (RO.)  radikalleri, yüksek pozitif E0 sahip oksitleyici 

moleküllerdir. Protonlanmış süperoksit radikali olan    (HO.
2)  en basit peroksil 

radikaldir. Askorbat ve NADH'ı oksitler, daha sonra oksijen varlığında süperoksit 

radikalini oluşturur (43). 

RO2·  + NADH RO2H +NAD. 

NAD· + O2 NAD+ +O2· 

Peroksil ve alkoksil radikalleri, lipid peroksidasyonunda önemli bir basamak oluşturan 

moleküllerden proton koparırlar. Peroksil radikalleri birbirleri ile tepkimeye girerek 

singlet oksijeni oluştururlar. Bu mekanizmaya Russell mekanizması denir (43). 
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2.4.3 Reaktif Nitrojen Türleri 

Nitrik oksit, biyolojik sistemlerde meydana gelen  reaktif nitrojen türlerinin en 

önemlisidir. 

Nitrik Oksit    (NO) : 

Bir atom azot ile bir atom oksijenin çiftleşmemiş elektron vererek birleşmesinden 

oluşmuştur ve bu sebeple radikal tanımına uymaktadır. Damar endotel hücrelerinde 

nitrik oksit sentaz enzimi aracılığıyla L-arjininden sentezlenir. Yarı ömrü 10-20 

saniyedir. Bu sebeple üretimi hakkında fikir yürütebilmek için NO2 ölçümleri 

yapılmaktadır. Düz kaslarda siklik guanozin monofosfat    (cGMP)  sentezini uyarıp 

damar gevşemesini sağlar. NO metabolize olurken moleküler oksijen ile bağlanıp azot 

dioksit    (NO2)  meydana getirir: 

2NO +O2 2NO2 

NO’nun vücuttaki ROS’lar ile reaksiyon vererek güçlü bir oksidan olan peroksinitrit 

   (ONOOH)  meydana getirdiği ve bunun da ileri dekompozisyonla OH· radikali 

oluşturduğu ifade edilmektedir: 

NO + O2
- ONOO- 

ONOO- + H+   ONOOH 

ONOOH NO2 + OH· 

OH· ise biyolojik olarak yıkıcı bir moleküldür.Ayrıca, peroksinitrit de tirozin gibi 

fenolik amino asitleri nitrolayarak toksik nitro-türevleri    (nitrotirozin)  meydana 

getirmektedir. Sonuç olarak NO, endotel hücre disfonksiyonu, hipertansiyon, 

ateroskleroz ve kalp-damar hastalıklarında rol oynayabilmektedir (47). 

2.4.4.Serbest radikal Kaynakları 

Organizmada serbest radikaller fizyolojik olarak meydana gelen oksidasyon ve 

redüksiyon tepkimeleri esnasında oluştukları gibi çeşitli dış kaynaklı etkilerle de 

oluşabilirler. Bunların yanı sıra radyasyon, stres, ksenobiyotikler  ve aktive olmuş 

fagositler de serbest radikal oluşumunu arttırırlar (43). 
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Tablo 2. 1. Serbest radikal üretim kaynakları (43, 44) 

Endojen Eksojen 

Mitokondri Toksik kimyasal maddeler 

Endoplazmik retikulum Radyasyon 

Peroksizomlar Antineoplastik ajanlar 

Fagositler Çevresel faktörler 

Hücre membranları Fotokimyasal hava kirliliği 

Otooksidasyon reaksiyonu Hiperoksi 

Oksidan enzimler Böcek ilaçları 

Monositler ve Makrofajlar Tütün 

Eozinofiller Çözücüler 

Endotelyal hücreler Anestezik maddeler 

 İlaç oksitasyonları 

 

2.4.5.Serbest Radikallerin Etkileri 

Serbest radikal mekanizmalarının mitokondrial oksidasyon, hemoglobin tarafından 

oksijen transportu ve sitokrom P450 aktivitesi gibi birçok fizyolojik reaksiyonlarda 

temel bir yol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca prostaglandinlerin sentezi sırasında 

açığa çıkan bir serbest radikal ara ürünü negatif bir feed-back halkası üzerinden 

prostaglandinlerin akışını ve dolayısıyla inflamatuar süreci modüle etmektedir (48). 

Lipidler Üzerine Etkileri: 

Lipidler serbest radikallerin olası etkilerine karşı en hassas biyomoleküllerdir. Lipid 

peroksidasyonu genellikle doymamış yağ asitlerindeki metilen grubundan bir hidrojen 

atomunun çıkarılması sonucu yağ asidi zincirinin bir lipid radikali niteliği kazanması ile 

başlar. Bu oksidatif hasara lipid peroksidasyonu denir. Bunun sonucunda permeabilite 

değişiklikleri ve membran akışkanlığında azalma  meydana gelir (49). 

Proteinler Üzerine Etkileri: 

Serbest radikallerin proteinlere etkisi ile peroksitler ve protein karbonilleri 

oluşur.Proteinlerin serbest radikallerden etkilenmeleri yapılarında bulunan amino 

asitlerin kompozisyonlarına bağlıdır.Proteinlerin yapısında bulunan sülfidril ve amino 

grupları ile serbest radikaller tepkimeye girdiğinde aminoasitlerin modifikasyonu 

proteinlerin fragmantasyonu ve proteinlerin agregasyonu ve çapraz bağlanmaları 
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meydana gelir.Bu  modifikasyonlar birçok hastalığın patogenezinde rol oynarlar.Oransal 

olarak fazla miktarda disülfid bağı içeren extraselüler proteinler   (IgG,Albümin gibi)  

hidroksil ve peroksi saldırısına daha hassastırlar (43, 49). 

DNA üzerine etkileri: 

Serbest radikallerin nükleik asitlere etkisi DNA'yı etkileyerek hücrede mutasyonlar ve 

hücre ölümleri şeklinde olmaktadır. Serbest radikal   (özellikle hidroksil)  saldırısını 

takiben sarmal ayrılması, yıkımı aynı zamanda baz ve deoksiriboz fragmantasyonu 

bildirilmiştir. Sonuçta sitotoksisite,mutasyon ve malign değişim potansiyeli meydana 

gelir. 

Hidrojen peroksit, membranlardan kolayca geçerek hücre çekirdeğindeki  DNA'ya 

ulaşır ve hücre disfonksiyonuna hatta ölümüne sebep olur (49). 

Karbonhidratlar Üzerine etkileri: 

Serbest radikallerin karbonhidratlara etkisi; monosakkaritlerin otooksidasyonu sonucu 

hidrojen peroksit, peroksitler ve okzoaldehitler meydana getirerek, bu maddelerin  

diyabet ve sigara içimi durumunda kronik hastalıkların oluşması şeklindedir (43). 

 2.5. Antioksidan savunma sistemleri 

Reaktif oksijen türlerinin oluşumunu ve verdiği hasarı önlemek için vücutta antioksidan 

savunma sistemi bulunmaktadır (43). Zincir kırıcı antioksidanlar peroksil radikalleri ile 

direkt olarak tepkimeye girerler ve zincir uzunluğunu mümkün olduğu kadar kısa 

tutarak peroksidasyonu engellerler. Antioksidanların fonksiyonları koruma, durdurma 

ve tamir olmak üzere 3 kısımda toplanır (50, 51). Antioksidanlar endojen kaynaklı 

antioksidanlar ve eksojen kaynaklı antioksidanlar olarak sınıflandırılır. 

Endojen kaynaklı antioksidanlar 2 grupta incelenir. 
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2.5.1.Enzim yapısında olan antioksidanlar (43) 

Süperoksit Dismutaz    (SOD)  

Süperoksit radikalinin    (O2
-)  hidrojen peroksit H2O2 ve moleküler oksijene   (O2)  

dönüşümünü katalizleyen antioksidan enzimdir.  

2O.-
2 + 2H                     H2O2 + O2 

Hücreleri süperoksit radikalinin lipid peroksidasyonu gibi zararlı etkilerine karşı 

korumak SOD' un fizyolojik  fonksiyonudur. Bir radikal üzerine direkt olarak etki eden 

tek enzimdir. 

Katalaz CAT)  

Hücre içinde sitozolde bulunmakla birlikte peroksizomlarda lokalizedir. Kan, kemik 

iliği, böbrek, karaciğer ve müköz membranlarda yüksek konsantrasyonda; beyin, iskelet 

kası ve kalpte düşük konsantrasyonlarda bulunur. 

Glutatyon peroksidazla birlikte hücre içi hidrojen peroksitin detoksifiye edilmesinde rol 

alır. Katalaz enzimi Aminotriazol ile inhibe olur. 

H2O2 oluşum hızının düşük olduğu durumlarda peroksidatif tepkimeyle  veya H2O2 

oluşum hızının yüksek olduğu durumlarda ise katalitik tepkimeyle hidrojen peroksiti 

suya çevirerek ortamdan uzaklaştırır. 

H2O2 +AH2                   2H2O + A 

H2O2 +  H2O2                2H2O + O2 

Glutatyon Peroksidaz    (GPx)  

Glutatyon peroksidaz enzimi, sitozol ve mitokondrial matrikste lokalize, tetramerik 

yapıda  bir enzimdir.4 selenyum atomu içerir. Hidroperoksitleri indirgeyerek okside 

glutatyonun oluşumunu katalizler. 

H2O2 +  2GSH         GPx            GSSG + 2H2O  

ROOH + 2GSH GPx GSSH +ROH + H2O 
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Glutatyon peroksidaz enziminin fonksiyonunu sürdürebilmesi için okside glutatyonun    

(GSSG)  tekrar indirgenmiş glutatyona    (GSH)  dönüşmesi gerekmektedir. Bu tepkime 

NADPH'a bağımlı glutatyon redüktaz tarafından katalizlenir. 

GSSG + NADPH +H+  2GSH +NADP+ 

Glutatyon-S-Transferazlar    (GST)  

Glutatyon-S-transferazlar   (GST) ,dimerik ve büyük ölçüde sitozolik bir enzim 

ailesidir. GST, başta araşidonik asit ve lineolat olmak üzere lipid peroksitlerine karşı 

selenyum-bağımsız Gx aktivitesi göstererek bir antioksidan savunma mekanizması 

oluştururlar.Bu enzimler katalitik ve katalitik olmayan çok sayıda fonksiyona 

sahiptirler. 

2.5.2.Enzim yapısında olmayan  antioksidanlar (43) 

Askorbik asit   (Vitamin C)  

Suda çözünen bir vitamin olan askorbik asit, güçlü bir indirgeyici olduğu için 

antioksidan özellik gösterir. Lipid peroksidasyonunu başlatan radikallerin etkilerini yok 

ederek lipidleri oksidasyona karşı korur. E vitamini ile beraber LDL oksidasyonunu 

engeller. 

β-Karoten    (Vitamin A ön maddesi)  

β-Karoten yağda çözünen bir antioksidandır. Singlet oksijeni yakalaması, süperoksit 

radikalini temizlemesi ve hücre membran lipidlerini oksidatif dejenerasyona karşı 

koruması şeklinde antioksidan etki gösterir. 

Tokoferol   (Vitamin E)  

Tokoferol, yağda çözünen ve lipid peroksidasyon zincir tepkimelerini kıran önemli bir 

antioksidandır. 

Glutatyon 

Önemli bir antioksidan olan glutatyon reaktif türlerle tepkimeye girerek GS. ve O.-
2 

radikallerini oluşturur. 

O·-2  radikalleri SOD tarafından temizlenir. GSSG, glutatyon redüktaz tarafından GSH 

dönüştürülür.GSSG, glutatyon redüktaz enzimi tarafından tekrar  GSH'a 

dönüştürülürken,ortamda bulunan indirgenmiş NADPH kullanılır (43). 
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2.6.Total Oksidan Seviye   (TOS)  

Serum ya da plazma da birçok oksidan türü ayrı ayrı  metodlar ile ölçülebilmekte fakat 

bu ölçümlerin  hem zaman alıcı hem de daha pahalı olması sebebi ile tüm oksidanların 

seviyesini göstermek için total oksidan seviye   (TOS)  ölçüm yöntemi kullanılmaktadır. 

Erel  tarafından geliştirilen tam otomatik kolorimetrik bir ölçüm yöntemidir. Numunede 

bulunan oksidanlar, ferroz iyon-o-dianisidin kompleksini ferrik iyona oksitlerler. 

Ortamda bulunan gliserol bu reaksiyonu hızlandırarak yaklaşık üç katına çıkarmaktadır. 

Ferrik iyonlar asidik ortamda “xylenol orange” ile renkli bir kompleks meydana 

getirirler. Örnekte bulunan oksidanların miktarıyla ilişkili olan rengin şiddeti 

spektrofotometrik olarak ölçülmektedir (8). 

 2.7.Total Antioksidan Seviye   (TAS)  

TAS, incelenen biyolojik örneklerdeki antioksidanların tümünün total etkisini yansıtan, 

antioksidan durumu değerlendirmeye imkan veren güncel ve güvenilir bir parametredir. 

Antioksidan türlerinin tek tek araştırılmasına kıyasla daha kolaydır, daha ucuzdur ve 

daha az zaman almaktadır. Bunun yanı sıra çeşitli antioksidanlar arasındaki olası 

sinerjistik veya antagonistik etkileşimleri de yansıtmaktadır. 

Plazmada bulunan antioksidanlar etkileşim halindedirler. Bu etkileşimden dolayı 

bileşenlerin tek başlarına yaptıkları etkinin toplamından daha fazla bir etki 

oluşturmaktadırlar. Total antioksidan durumun ölçülmesi, antioksidanların yalnız 

ölçümünden daha kıymetli bilgiler verebilir (8, 9).  

Erel  tarafından geliştirilen tam otomatik yöntem, güçlü serbest radikallere karşı 

vücudun total antioksidan kapasitesini ölçen bir metoddur. Yöntemin çalışma prensibi; 

Fe2+-o-dianisidin kompleksi, hidrojen peroksid ile Fenton tipi reaksiyon oluşturarak OH 

radikalini meydana getirir.Bu güçlü reaktif oksijen türü indirgenerek düşük  pH'da 

renksiz o-dianisidin molekülüyle reaksiyona girerek sarı-kahverengi dianisidil 

radikallerini oluşturur. Dianisidil radikalleri ileri oksidasyon reaksiyonlarına katılarak 

renk oluşumunu artırır (52). 

2.8.İskemi Modifiye Albumin 

Albumin; 585 amino asit kalıntısından oluşan, karaciğerde sentezlenen farklı işlevleri 

olan ve kanda bol miktarda bulunan, bir proteindir. Albumin 6.5 kDa ağırlığında olup 

yarı ömrü 19-20 gündür. Kanda ilaçlar, hormon bilirubin,  yağ asitleri, katyonlar    
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(Ca+2, Na+2 ve K+ )  ve diğer ligandları reversibl veya kovalent olarak bağlar. Aynı 

zamanda dolaşımda endojen ve ekzojen kaynaklı toksik maddeler için taşıyıcı ajandır. 

Albumin molekülünün amino ucu    (N terminal)  özellikle aspartil-alanil-histidil-lizin 

aminoasit dizisi kobalt    (Co+2) , nikel    (Ni+2), bakır    (Cu+2)  gibi geçişli metal 

iyonlarının primer bağlanma yeridir   (4) . Serbest radikal hasarı, enerji bağlı membran 

harabiyeti, serbest demir ve bakıra maruz kalma, asidoz ve hipoksi gibi durumlarda 

albuminin N terminal ucu modifiye olarak Co+2, Ni+2, Cu+2 gibi geçişli metalleri 

bağlama kapasitesi azalır. Albuminin bu modifiye şekli, İMA   (53)  olarak 

isimlendirirlir ve spektrofotometrik olarak albumin kobalt bağlama testi    (ACB)  ile 

ölçülür (10, 54). 

Hipoksik kalp dokusunda kas hasarı, koroner kan akımının azalmasına bağlı 

mekanizmalar ve iskemik hasarın artırdığı ROS ’nin albuminde yaptığı modifikasyon 

ile  İMA oluşur (10). 

İMA yalnızca miyokart değil yüksek oksidatif strese bağlı olarak diğer organları 

etkileyen farklı iskemi modellerinde de oluşmaktadır. Serum İMA düzeyi, kardiyak dışı 

iskemili hastalıklar, pulmoner emboli, kardiyopulmoner resüsitasyon, son safha böbrek 

hastalıkları, serebrovasküler iskemi, sistemik skleroz, akut mezenterik iskemi, 

artroskopik diz cerrahisi, diabetes mellitus    (DM) , egzersiz sonrası iskelet kası 

iskemisi, karaciğer hastalıkları, bazı kanserler, enfeksiyon ve periferik damar 

hastalıklarında artar (54, 55). 

2.9.Tiyol 

Serbest tiyol grupları esas olarak, intraselüler antioksidanların düzenlenmesinde rol 

alırlar. Tiyol grupları ayrıca, albumin, sistein,metyonin ve redükte glutatyon gibi protein 

ve serbest amino asitlerin yapılarında yer alırlar. ROS'un zararlı etkilerine karşı 

korunmada önemli, rol oynarlar (56).Tiyol grupları, özellikle redükte glutatyon, in vivo 

lipid peroksidasyonuna karşı korunmayı sağlarlar (11). 

Redükte glutatyon konsantrasyonunu düşüren tedavilerin, lipid peroksidasyonuna 

eğilimi arttırdığı hayvan çalışmaları  ile gösterilmiştir. Serum tiyol grupları, HOCl'nin 

primer hedefi olarak bilinmektedir ve plazma antioksidan sistemin en önemli üyeleridir. 

Serum tiyol seviyelerindeki azalma, oksidatif strese karşı savunma sırasında 

tüketilmelerinden kaynaklanabilir  (57, 58). 



 26

2.10. Oksidatif stres ve hastalıklar ile ilişkisi 

Halliwell ve Gutteridge; oksidatif stresin hastalıklar ile ilişkisi hakkında  1989'a kadar 

yayınlanmış 100'den fazla bildiri olduğunu kaydettiler  (59).Antioksidan savunma 

sistemlerinin zayıflaması ile oksidatif stres artabilir ve hastalığın gelişimi kötüleşebilir. 

Bazı hastalıklarda oksidatif stres merkezi bir rol oynamaktayken bazı durumlarda da 

önemli fakat ikincil bir faktördür (60). 
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3.GEREÇ VE YÖNTEMLER 

3.1. Gereç 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanan    (04.01.2017 

tarih, karar no: 2017/01)  ve Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Komisyonu tarafından desteklenen    (Proje no:TYL 2017-7410)  bu çalışma, Erciyes 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı ve Erciyes Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Gülser-Dr Mustafa Gündoğdu  Merkez Laboratuvarı'nda yürütülmüştür. 

3.2.Çalışma grubuna ait özellikler 

 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 ve Dönem 2 öğrencilerinden 18-25 yaş 

arası sağlıklı gönüllüler çalışmaya dahil edildi. Kronik bir hastalığı olanlar ve düzenli 

ilaç kullananlar ile D vitamini preparatı kullananlar çalışmaya dahil edilmedi. 

Çalışmaya katılan kişilerin demografik özellikleri; cinsiyet, yaş, boy, kilo, vücut kitle 

indeksi, ile ilgili bilgiler kaydedildi.  

 Çalışmaya dahil edilen gönüllülerin eğitim dönemleri dikkate alınarak birbirini takip 

eden kış sonu    (Şubat-Mart 2017  ve yaz sonu    (Eylül-Ekim 2017)  dönemlerinde 

olmak üzere 2 kez kan numuneleri alındıktan sonra 2000 g'de 10 dk santrifüj edildikten 

sonra  serum ve plazmalarına ayrıştırıldı. Ayrıştırılan örnekler alikotlanarak - 80°C‘de 

saklandı.   

 Çalışmaya toplam 140 kişi katıldı. 86 katılımcı hem kış sonu hem de yaz sonu 

çalışmaya dahil edilirken, 54 katılımcının ise okuldan ayrılma, D vitamini preparatı 

kullanma ve  ulaşılamama gibi nedenlerden ötürü sadece tek ölçümleri alınabildi.  
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3.3. Yöntem 

3.3.1.Rutin Analizler 

Çalışmaya katılan gönüllülerden alınan kan örneklerinden  elde edilen serumlarda aynı 

gün Ca, Fosfor, AST, ALT, BUN, Kreatin, GGT, Albumin, Demir, UIBC; Cobas C 701 

marka biyokimya otoanalizöründe Roche firmasına ait orijinal kitler kullanılarak 

çalışıldı. Tam kan sayımı ve bununla  ilişkili parametreler   (WBC, RBC, HGB, HCT, 

MCV, MCH, RDW, PLT, MPV)  Sysmex XN 9000 marka cihazda çalışıldı. 

3.3. 2.D vitamini tayini 

Elecsys ve Cobas e immunolojik test kiti firmasının uyarıları doğrultusunda çalışma 

gerçekleştirilmiştir. 

Prensip 

Numunenin ön işlem reaktifi 1 ve 2 ile inkübasyonu sonucu bağlanan vitamin D   (25-

OH)  vitamin D bağlayıcı proteinden ayrılır. Ön işleme tabi tutulmuş numunenin 

Rutenyumla işaretli vitamin D bağlayıcı protein ile inkübe edilmesiyle vitamin D ile 

Rutenyumla işaretli vitamin D bağlayıcı protein arasında bir kompleks oluşur. 

Streptavidin kaplı mikropartiküller ve biyotin ile işaretli vitamin D    (25-OH)  

eklendikten sonra bağlanmamış rutenyumla işaretlenmiş vitamin D bağlayıcı proteinler 

doldurulur. Rutenyumlu vitamin D bağlayıcı protein ve biyotinli vitamin D   (25-OH) 

'den  oluşan bir  kompleks oluşur ve biyotin ile streptavidin arasındaki etkileşim 

aracılığı ile katı faza bağlı hale gelir.Reaksiyon karışımı ,mikropartiküllerin elektrodun 

yüzeyinde manyetik olarak tutuldukları ölçüm hücresi içine aspire edilir.Daha sonra 

bağlanmamış maddeler Procell/Procell M ile uzaklaştırılır.Elektrod üzerine voltaj 

uygulanması kemilüminesans emisyonuna neden olup bu bir foton sayıcı ile 

ölçülür.Sonuçlar 2 noktalı kalibrasyon ile cihaza özel olarak oluşturulmuş bir 

kalibrasyon eğrisi ve reaktif barkodu aracılığı ile edinilen bir ana eğri ile tayin edilir. 

Çalışma 

Cobas e 602 cihazında ECLİA    (elektrokemilüminans)  yöntemi ile çalışıldı. 

3.3.3.Total Oksidant Seviye   (TOS)  Tayini 

Serum TOS düzeyleri Rel Assay Diagnostics marka TOS kiti kullanılarak ölçüldü.  

 



 29

Yöntemin Prensibi: 

Numunede bulunan oksidanların, kit içerisindeki çözeltide yer alan ferröz-iyon 

şelatörkompleksiferrik iyona oksitlemesi esasına dayanmaktadır. Oksidasyon 

reaksiyonu, reaksiyon ortamında bolca bulunan “enhancer” moleküller tarafından 

uzatılır. Ortaya çıkan ferrik iyonun asit ortamda kromojen ile oluşturduğu renkli 

kompleksin yoğunluğu spektrofotometrikolarak ölçülür ve bu renk şiddeti ortamda 

bulunan oksidan miktarı ile orantılıdır. Yöntem, hidrojen peroksit ile kalibre edilir ve 

sonuç litre başına mikromol hidrojen peroksit ile eşdeğer olarak ifade edilir  (µmol 

H2O2Equiv./L). 

 

İçerik  konsantrasyon 

Reagent 1 Tampon solüsyonu 

H2SO4 

25 mM , pH 1.75 

Reagent 2 Substrat solüsyonu 

H2SO4 

Demir iyonu 

O-dianisidine 

 

25 mM , pH 1.75 

 

5mM 

 

10 mM 

SSS Stabil standart solüsyon 10µmol 

Kontrol 1 

Kontrol 2 

 5.0 µmol 

20.0 µmol 
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∆Abs: Son okuma-İlk okuma 

Hesaplama: TOS konsantrasyonu= ∆Abs Numune x Standart konsantrasyonu 
   (µmol/L)     ∆Abs Standart 
 

3.3.4.Total Antioksidan Seviye    (TAS)  Tayini 

Serum TAS düzeyleri Rel Assay Diagnostics marka TAS kiti kullanılarak ölçüldü. 

Yöntemin Prensibi: 

Numunede bulunan antioksidanların koyu mavi-yeşil renkli ABTS radikalini renksiz 

ABTS formuna indirgemeleri esasına dayanmaktadır. 660 nm'deölçülen absorbans 

değişimi, numunenin toplam antioksidan seviyesiyle ilişkilidir. Yöntem, bir vitamin E 

analoğu olan ve Trolox eşdeğeri olarak adlandırılan kararlı bir antioksidan standart 

solüsyon ile kalibre edilir. 

 

 

 

 

Çalışma    

 Numune Kontrol Standart 

Standart 

Numune 

Kontrol 

Tampon solüsyonu 

- 

30 µL 

- 

200 µL 

- 

- 

30 µL 

200 µL 

30 µL 

- 

- 

200 µL 

Karıştırılır, 30 saniye sonra 530 nm’de ilk okuma yapılır 

Substrat solüsyonu 10 µL    10µL      10 µL 

Karıştırılır, 5 dakika 370C’de inkübe edilir ve 530 nm’de son okuma yapılır 
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İçerik   

Reagent 1 Tampon solüsyonu 

Asetat tamponu 

 

0.4 mol/L pH 5.8 

Reagent 2 

 

Standart 

Kontrol solüsyonu 1 

Kontrol solüsyonu 2 

Prochromogen solüsyonu 

ABTS 

Trolox 

Trolox 

Trolox 

 

 

 

30mmol / L 

1mmol / L 

 

0.5mmol / L 

 

2.0mmol / L 

 

Çalışma    

 Numune Kontrol Standart   (Trolox, H2O) 

Standart 

Numune 

Kontrol 

Tampon solüsyonu 

- 

12 µL 

- 

200 µL 

12 µL 

- 

12 µL 

200 µL 

12 µL 

- 

- 

200 µL 

Karıştırılır, 30 saniye sonra 660 nm’de ilk okuma yapılır 

Prokromojen solüsyonu 30 µL 30 µL 30 µL 

Karıştırılır, 5 dakika 370C’de inkübe edilir ve 660 nm’de son okuma yapılır 

 

∆Abs: Son okuma-İlk okuma 

Hesaplama:  TAS konsantrasyon     (∆Abs H2O) –   (∆Abs Numune)  
   (mmol/L)       (∆Abs H2O) –   (∆Abs Standart)  
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3.3.5. İskemi Modifiye Albumin Tayini  (53)  

Prensip 

Albüminin metal bağlama kapasitesinin, Co+2 iyonlarının albümine bağlanma derecesi 

üzerinden gösterilmesine dayanır. Eksojen Co+2 iyonlarıyla inkübe edilen serum 

örneklerinde, albumin tarafından bağlanmayan kobaltın, ditiyotireitol   (DDT)  ile 

verdiği kırmızı kahve renkli komplekin renk şiddeti,spektrofotometrede 470 nm dalga 

boyunda ölçülür. 

Albümin Co+2 iyonlarını bağlama kapasitesi ne kadar düşükse, kompleksin renk şiddeti 

o kadar büyük olacak; düşük kobalt düzeyleri ise kapasitenin yüksek olduğunu 

gösterecektir. (61) 

Çözeltiler 

• 9.72  mM DDT 

• 4.2 mM Kobalt klorür   (CoCl2.6H20)  

• 0.154 M NaCl 

• 50 mM Tris-barbital tamponu, pH 8.6 

• İnsan serum albümini  (60g/l)  

 

Çalışma   

 Numune Numune Körü 

Serum 200 µL 200 µL 

4.2 mM CoCl2 6H2O 50 µL 50 µL 

50 mM Tris-barbital tamponu 200 µL 200 µL 

Tüpler, nazikçe karıştırılıp oda sıcaklığında 10 dk inkübe edildi. 

9.72 mM DTT 50 µL - 

Tip I su - 50 µL 

Vorteks ile karıştırılan tüpler, oda sıcaklığında 2 dk inkübe edildi. 

0.154 M NaCl 0.8 mL 0.8 mL 

Numune ve numune körlerinin OD’leri, tip I su körüne karşı, 470 nm’de okundu. 
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Hesaplama: Numune ve numune körlerinin absorbansları kullanılarak ∆OD    (optik 

dansiteler arasındaki fark)  değerleri hesaplandı. İMA birimi, absorbans ünitesi olarak 

tanımlandı    (ABS U) . Çalışma gruplarında ölçülen İMA, serum örneklerinin OD 

değerleri    (ABS U)  şeklinde verildi. İMA tayininde kullanılan metodun CV değeri, % 

3.9 bulundu. 

 

3.3.6.Tiyol Tayini 

Prensip 

Serbest tiyol gruplarının Ellman reaktifi [5,5-ditiyobis   (2-nitrobenzoik asit) ;DTNB]'ni 

redüklemesiyle meydana gelen koyu sarı renkli 5-tiyo-2-nitrobenzoik asit   (TNB) 'in 

renk şiddetinin 412 nm dalga boyunda spektrofotometrik olarak ölçülmesi esasına 

dayanır (58). 

Çözeltiler 

• 0.1M tris-HCl tamponu, pH 8.2    (10 mM EDTA içerir)  

• 10 mM DTNB    (metanolde hazırlanır)  

• 1.0 mM GSH    (stok standart)  

• metanol 

 

Çalışma 

 Numune              Numune Körü                 Kör 

0.1 M Tris-HCl 1.0 mL 1.0 mL                 1.05 mL 

Metanol    - 0.05 mL - 

Plazma  0.05 mL 0.05 mL - 

10 mM DTNB  0.05 mL     -                        0.05 
mL 

 Tüpler 250 C de tam 15 dk inkübe edildikten sonra; numune ve numune körü tüplerinin 
OD'si,kör tüpüne karşı ,412 nm dalga boyunda okundu. 
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Şekil 3.1.  Tiyol standart grafiği 

Hesaplama 

Numune ve numuneye ait kör tüplerinin absorbansları kullanılarak ∆OD değerleri 

hesaplandı. Tiyol ile hazırlanan standart grafik yardımı ile örneklerin ∆OD 

değerlerinden tiyol seviyeleri hesaplandı ve litrede µmol tiyol olarak verildi.   ( µmol/L)  
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3.4.İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME 

Veriler IBM SPPS Statistics 22.0    (IBM Corp. Armonk, New York, ABD)  istatistik 

paket programında değerlendirildi. Katılımcı sayısı tablolarda ‘‘n’’ olarak gösterildi. 

Verilerin normal dağılıp dağılmadığı  Shapiro Wilk testi  ile değerlendirildi. Normal 

dağılım gösteren değişkenlerin özet istatistikleri aritmetik ortalama±standart sapma    

(±SD)   kategorik değişkenler % olarak gösterildi. Normal dağılım göstermeyen sayısal 

değişkenlerin istatistikleri için median    (%25-%75 persentil)  değerleri kullanıldı. 

Normal dağılım gösteren değişkenler Paired Samples Testi, Normal dağılım 

göstermeyen değişkenler  Wilcoxon Signed testi kullanılarak değerlendirildi. 

Korelasyon analizleri Pearson ve Spearman testleri ile yapıldı. İstatistiksel testlerde 

anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

4.1. Demografik Bulgular 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1 ve dönem 2 öğrencilerinden çalışmaya 

gönüllü olan  86   (K/E:44/42)   katılımcı çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların %48.8'i 

erkek,%51.2'si kadındı. 

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo-1 de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.1. Demografik Veriler 

 KADIN        (n=44)  ERKEK       (n=42)  p 

Yaş 19.34±1.41 19.45±1.56 0.884* 

Boy   (m)  163.93±4.4 179.62±7.94 <0.001* 

Kilo   
(kg)  

57.25±7.93 76.09±15.27 <0.001* 

BMİ   
(kg/m2)  

21.31±2.81 23.4±3.72 0.031* 

* Unpaired T Test   kullanıldı. 

Çalışmaya dahil edilen kadın ve erkeklerin yaşları dağılımı açısından anlamlı bir fark 

olmadığı izlendi   (p>0.05). Bununla birlikte  erkelerde boy, kilo ve BMİ ortalamaları 

istatistiksel olarak anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü.   (P<0.05)  
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4.2. Biyokimyasal Çalışma Bulguları 

4.2.1. Rutin Çalışma Bulguları 

Tablo 4.2. Rutin Çalışma bulguları 

 KADIN        (n=44)  ERKEK       (n=42)  p 

AST     (U/L)  16   (14-19)  15.5   (14-18)  0.917♦ 

ALT     (U/L)  11.5   (9-17)  14   (9.75-18.25)  0.157♦ 

BUN    (mg/dL)  11.32±2.5 12.51±2.536 0.031* 

KREATİNİN   
(mg/dL)  

0.67±0.09 0.83±0.104 0.141* 

GGT     (U/L)  11.5   (9.25-13.75)  16   (13.75-20.25)  <0.001♦ 

ALBUMİN    (g/dL)  5.04   (4.69-4.22)  5.22   (5.09-5.42)  0.006♦ 

IRON     (ug/dL)  84   (59.25-103)  92   (82-110.25)  0.056♦ 

UIBC    (µg/dL)  290±67.6 265±45.54 0.047* 

    

WBC   (103/µL)  7.51   (6.19-8.53)  7.37   (6.54-8.14)  0.986♦ 

RBC   (106/ µL)  4.73±0.28 5.39±0.402 <0.001* 

HGB    (g/dL)  13.42±1.1 15.61±1.27 <0.001* 

HCT    (%)  41.06±2.79 46.76±3.39 <0.001* 

MCV    (fL)  87.8   (83.65-89.65)  86.83   (85.3-88.87)  0.056♦ 

MCH    (pg)  28.9   (27-29.6)  29.35   (28.35-
30.125)  

0.077♦ 

RDW    (%)  14.05   (13.42-14.6)  13.95   (13.57-14.6)  0.565♦ 

PLT    (103/µL)  264   (224.25-328.25)  270.47±53.67 0.605♦ 

MPV    (fL)  8.8   (8.5-9.075)  8.6   (8.3-8.7)  0.004♦ 

• Normal dağılım gösteren değişkenlerin özet istatistikleri aritmetik ortalama±standart sapma    ( ±SD)   

kategorik değişkenler % olarak gösterildi. Normal dağılım göstermeyen sayısal değişkenlerin istatistikleri için 

median    (%25-%75 persentil)  değerleri kullanıldı. 
* Unpaired T Test   kullanıldı. 
♦ Mann Whitney U test kullanıldı. 
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Erkeklerde BUN, GGT, Albumin, RBC, HGB, HCT düzeylerinin; kadınlarda ise UIBC, 

MPVdüzeylerinin anlamlı olarak yüksek olduğu gösterildi   (p<0.05) . Diğer rutin 

parametreler açısından anlamlı bir fark yoktu   (p>0.05) . 

 

4.2.2.Biyokimyasal Çalışma Bulguları 

Tablo 4.3.  Biyokimya parametreleri ve 25   (OH) D  

 KADIN   (n=44)  ERKEK   (n=42)  p 

Kalsiyum   (mg/dL)  9.76±0.372 9.76±0.263 0.993* 

Fosfor   (mg/dL)  3.68±0.467 3.47±0.427 0.030* 

PTH   (pg/mL)  43.76   (32.70-54.25)  36.16   (26.96-51.05)  0.081♦ 

25   (OH) D   (ng/mL)    
(kış) 

9.31   (7.49-13.27)  16.64   (13.03-21.13)  <0.001♦ 

 
* Unpaired T Test   kullanıldı. 
♦ Mann Whityney U test kullanıldı. 

 

Kadın ve erkekler arasında Ca ve PTH düzeyleri açısından anlamlı bir fark 

bulunmazken    (p>0.05) , fosfor düzeylerinin erkelerde anlamlı olarak düşük olduğu 

gözlendi    (p<0.05) .Kış sonu D vitamini düzeyleri değerlendirildiğinde,  erkeklerde 

kadınlarla karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü    (p<0.05) . 

 

Tablo 4.4.  Katılımcıların mevsimsel olarak 25   (OH) D düzeyleri 

 Kış Yaz p 

25   (OH) D     

(ng/mL)  

13.16   (8.74-18.81)  18.4   (12.29-24.71)  0.001o 

o Wilcoxon Test kullanıldı. 

 

Katılımcıların 25   (OH) D   (ng/mL)  değerlerinin mevsimsel karşılaştırmasında yaz 

sonu 25   (OH) D   (ng/mL)  değerleri kış sonuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu 

gösterildi   (p<0.05) . 
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Tablo 4.5. Katılımcıların mevsimsel D vitamini Düzeyleri 

 Kış Sonu   (%)  Yaz Sonu   (%)  

 Kadın Erkek Kadın Erkek 

<10 ng/mL   (n=23) 

52.27 

  (n=3) 

7.14 

  (n=10) 

22.72 

  (n=2) 

4.76 

10-20 ng/mL   (n=18) 

40.9 

  (n=23) 

54.76 

  (n=25) 

56.81 

  (n=12) 

26.19 

20-30 ng/mL   (n=1) 

2.27 

  (n=16) 

38.09 

  (n=6) 

13.63 

  (n=19) 

45.23 

> 30 ng/mL   (n=2) 

4.54 

-   (n=3) 

6.81 

  (n=9) 

23.80 

 

Tablo 4.6 da görüldüğü gibi kış sonunda kadınların %95.44'ü ve erkeklerin tamamının 

D vitamini düzeyinin 30 ng/mLnin altında olduğu izlendi. Yaz sonunda ise kadınların 

%6.81'i, erkeklerin ise %23.80'ninde D vitamini düzeylerinin 30 ng/mL'nin üzerine 

çıktığı gözlendi. 
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Şekil 4.1. Katılımcıların kış mevsimi  sonu D vitamini Düzeyleri 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2. Katılımcıların yaz mevsimi  sonu D vitamini Düzeyleri 
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Tablo 4.6. D vitamini düzeyi ile rutin biyokimyasal parametrelerin korelasyonu 

  p rho 

AST     (U/L)  16   (14-18)  0.530 -0.069 

ALT     (U/L)  13   (9-17.25)  0.115 0.171 

BUN    (mg/dL)  11.90±2.57 0.004 0.311 

KREATİNİN   
(mg/dL)  

0.7528±0.13 0.004 0.310 

GGT     (U/L)  13.5   (11-17.25)  0.003 0.322 

ALBUMİN    
(g/dL)  

5.11±0.346 0.254 0.124 

IRON     (ug/dL)  88.5   (71.5-107.25)  0.796 0.028 

UIBC    (µg/dL)  273.6   (245.42-301.25)  0.998 -0.002 

    

WBC   (103/µL)  7.425   (6.43-8.25)  0.871 0.018 

RBC   (106/ µL)  5.05±0.475 <0.001 0.44 

HGB    (g/dL)  14.49±1.61 <0.001 0.418 

HCT    (%)  43.7   (41.1-46.9)  <0.001 0.389 

MCV    (fL)  87.1   (85.05-89.225)  0.441 0.084 

MCH    (pg)  29.15   (27.67-29.8)  0.580 0.060 

RDW    (%)  14   (13.5-14.6)  0.021 0.249 

PLT    (103/µL)  270   (229.75-302.5)  0.435 0.085 

MPV    (fL)  8.7   (8.4-8.9)  0.122 0.0168 

• Normal dağılım gösteren değişkenlerin özet istatistikleri aritmetik ortalama±standart sapma    ( ±SD)   

kategorik değişkenler % olarak gösterildi. Normal dağılım göstermeyen sayısal değişkenlerin istatistikleri için 

median    (%25-%75 persentil)  değerleri kullanıldı. 
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Tablo 4.7 . Katılımcıların D vitamini ve PTH düzeyleri 

25   (OH)  D Düzeyi 25   (OH)  D  PTH 

<10 ng/ml        (n=26) 7.69±1.1 53.69±30.43 

10-20 ng/ml     (n=41) 13.8±2.4 44.30±16.39 

20-30 ng/ml     (n=17) 23.31±3.24 36.18±11.85 

> 30 ng/ml       (n=2) 35.96±3.24 42.54±3.9 

 

4.2.3. Araştırma Parametreleri Bulguları 

Tablo 4.8.Araştırma Parametreleri Verileri 

  

Kış 

 

Yaz 

 

p 

İMA    (ABSU)  0.291±0.123 0.261±0.112 0.031* 

Tiyol    (µmol/L)  237   (177-314)  298   (247-356)  0.001o 

TAS    (mmol Trolox equiv./L)  0.856±0.231 0.966±0.397 0.005* 

TOS    (µmol H2O2equiv./L)  

 

11.68   (7.52-18.07)  5.68   (3.85-8.2) 0.001o 

* Paired T Test kullanıldı. 
o Wilcoxon Test kullanıldı. 
 

Kış sonu ve yaz sonu düzeyleri karşılaştırıldığında antioksidan kapasiteyi gösteren TAS 

ve Tiyol  değerlerinin yaz sonunda anlamlı olarak yüksek olduğu gözlenirken, oksidatif 

strese işaret eden TOS veİMA değerlerinin ise anlamlı olarak düşük olduğu saptandı   

(p<0.05) 
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Tablo 4.9.Araştırma parametrelerinin cinsiyete göre karşılaştırılması 

 KIŞ YAZ 

 Kadın Erkek p Kadın Erkek p 

25   (OH) D ng/mL 9.31   (7.49-13.27) 

 

17.28±5.88 <0.001* 12.7   (10.08-17.86) 24.42±8.61 <0.001* 

İMA   (ABSU)  0.314±0.121 0.28   (0.198-0.308) 0.052* 0.295   (0.236-
0.339) 

0.236±0.106 0.018* 

TİYOL   (µmol/L)  222.5   (178.5-305) 261.09±116.9 0.829* 296   (227-358.25) 301.92±86.91 0.829* 

TAS   (mmol 
Trolox equiv./L)  

0.755   (0.595-0.860) 0.95   (0.825-1.08) <0.001* 0.9384±0.412 0.945   (0.73-1.287) 0.837* 

TOS   (µmol 
H2O2equiv./L)  

13.30   (9.38-26.02) 9.865   (6.797-15.65) 0.038* 5.06) 3.76-9.21) 6.56   (3.96-8.25) 0.131* 

 

* Mann Whiyney U test kullanıldı. 
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Kış sonu ve yaz sonu vitamin D ve TAS düzeyleri cinsiyetler açısından 

karşılaştırıldığında erkeklerde anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü   (p<0.05) . 

Bununla birlikte İMA  düzeylerinin kış sonunda kadın ve erkekler arasında farksız iken 

yaz sonunda erkeklerde daha düşük olduğu gösterildi   (p<0.05) . TOS düzeyleri kış 

sonunda erkelerde daha düşükken yaz sonunda iki grup arasında belirgin bir fark 

izlenmedi.Tiyol düzeyleri açısında ise her iki mevsim sonunda da cinsiyet açısından 

anlamlı bir fark görülmedi   (p>0.05) . 

 

 
 

Şekil 4.3.Serum 25   (OH) D düzeylerinin cinsiyet açısından mevsimsel karşılaştırması 
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Korelasyonlar 

 

Tablo 4.10. Kış Sonu 25   (OH) D ile oksidatif stres parametreleri korelasyonu 

Kış Sonu  rho p 

 

 

25   (OH) D    
(ng/mL)  

İMA   (ABSU)  -0.157 0.148 

Tiyol   (µmol/L)  0.079 0.469 

TAS   (mmol Trolox equiv./L)  0.363 0.001 

TOS   (µmol H2O2equiv./L)  -0.087 0.427 

 

 

 

                             

 

 

 

Şekil 4.4. Kış sonun D vitamini İMA korelasyonu 
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Şekil 4.5 . Kış sonun D vitamini Tiyol  korelasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.6. Kış sonun D vitamini TOS  korelasyonu 
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Şekil 4.7. Kış sonun D vitamini TAS  korelasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.11. Yaz Sonu 25   (OH) D ile oksidatif stres parametreleri korelasyonu 

  rho p 

 

 

25   (OH) D    
(ng/mL)  

İMA   (ABSU)  -0.285 0.018 

Tiyol   (µmol/L)  -0.001 0.991 

TAS   (mmol Trolox equiv./L)  0.062 0.570 

TOS   (µmol H2O2equiv./L)  0.132 0.225 
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Şekil 4.8. Yaz Sonu D vitamini İMA korelasyonu 

 

 

 

 

 

Şekil 4.9. Yaz Sonu D vitamini Tiyol korelasyonu 
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Şekil 4.10. Yaz Sonu D vitamini TOS korelasyonu 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.11. Yaz Sonu D vitamini TAS korelasyonu 
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Tablo 4.12. 25   (OH) D ile PTH  korelasyonu 

  rho p 

25   (OH) D    
(ng/mL)  

PTH -0.291 0.007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.12. D vitamini PTH  korelasyonu 
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Tablo 4.12. 25   (OH) D ile BMİ  korelasyonu 

  r p 

25   (OH) D    (ng/mL)  BMİ 0.200 0.066 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.13. D vitamini BMİ  korelasyonu 
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5.TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışma ülkemizde sağlıklı genç popülasyonda mevsimsel D vitamini düzeylerinin 

değerlendirildiği az çalışmalardan bir tanesidir. Çalışma grubu belirlenirken; özellikle D 

vitamininin kemik dışı etkilerini görebilmek için sistemik hastalık riski olmayan sağlıklı 

genç gönüllü grubunun iyi bir model olacağı düşünülmüştür. Tıp fakültesi 

öğrencilerinin günün büyük bir bölümünü kapalı dersliklerde geçiriyor olması ve 

yeterince gün ışığından faydalanamıyor olması da yine bu grubun oluşturulma 

gerekçelerinden biridir. 

Çalışmaya katılanların karaciğer, böbrek, kemik metabolizması ve eritrosit-lökosit 

değerlerinin normal sınırlar içinde yer aldığı gözlenmiştir. 

İnsanlarda D vitamini eksikliği tüm dünyada giderek  artmaktadır ve  artık her bireyin D 

vitamini eksikliği için risk altında olduğu kabul edilmektedir (2).  

González-Grosset et al.  (62), 1006 adölesan  üzerinde  yapmış oldukları bir çalışmada 

katılımcıların %80 inde serum 25   (OH) D düzeyinin alt sınır olarak kabul edilen  

30ng/mL'nin altında olduğunu   rapor etmişlerdir. Ayrıca Chapuy et al. (63), 35 ile 65 

yaş arası  sağlıklı yetişkinler ile yapılan bir çalışmada da  katılımcıların %14 ünde 

serum 25   (OH) D düzeyleri 30ng/mL nin altında ,D vitamini eksikliği, olarak 

gösterilmiştir. Kore de   D vitamini yetersizliği üzerine yapılan bir çalışmada; erkeklerin 

%47.3 ünde ve kadınların %65.5 inde  D vitamini eksikliği saptanmış olup D vitamini 

eksikliğinin  en fazla 20-29 yaş aralığında olduğu bildirilmiştir (64). 

Bununla birlikte artmış deri pigmentasyonu, ileri yaş ve topikal güneş koruyucu 

kremlerin kullanılması gibi faktörler cildin kolekalsiferol üretme kapasitesini 

azaltmaktadır. Yapılan bir çalışmada 30 SPF güneş kremlerinin ciltte D vitamini 

üretimini %95-%98 oranında azalttığı bildirilmiştir (65-67).Dışarı çıkmadan daima 

güneş koruyucu kullanan kişilerde D vitamini eksikliği riski daha yüksektir (68). 
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İnsanlarda D vitamini düzeyini belirleyen faktörlerden biri de diyet ile alınan D 

vitaminidir. Çok az yiyecek doğal olarak vitamin D içerir. Bol miktarda D vitamini 

içeren yiyeceklere örnek vahşi avlanmış somon ve UV mantarları verilebilir (3).Avrupa 

ülkelerinde yapılan bir çalışmada D vitamini düzeyi; en yüksek  kuzey Avrupa ülkesi 

olan İsveç ve Norveç te saptanmış olup beslenme alışkanlıkları gereği  yağlı balık ve 

morina karaciğeri yağı tüketimi sebebiyle alınan D vitamini etkili görülmüştür (69). 

Başka bir çalışmada yetişkinlerde D vitamini üzerine yaş, cinsiyet, enlem ve güneş 

ışığının etkisi araştırılmış, yaş ve cinsiyetin herhangi bir etkisi görülmezken ülkenin 

güney ve kuzey bölgesi arasında anlamlı farklar tespit edilmiştir (63). 

Literatürde mevsimsel olarak D vitamini düzeyinin değişiklik gösterdiğini rapor eden 

çalışmalar da mevcuttur  (70, 71). Amerika Birleşik Devletlerinde tıp öğrencilerinin de 

aralarında bulunduğu katılımcıların D vitamini düzeyleri kış mevsimi ve yaz mevsimi 

sonunda ölçülmüş ve kış mevsimi sonunda  genç popülasyonda %32 oranında D 

vitamini yetersizliği olduğu saptanmıştır (70). Benzer şekilde İsviçre'de genç sporcular 

ile yapılan bir çalışmada kapalı ortamlarda yapılan sporlarda ve kış mevsiminde D 

vitamini düzeylerinin daha düşük olduğu öne sürülmüştür (71).  

Yapılan bu çalışmalarda  D vitamini eksikliğinin mevsimsel olarak  prevalansının 

değişmesi;  D vitamininin kaynağı olan güneşe maruziyetin kış mevsiminde belirgin 

olarak azalması ile ilişkilendirilmiştir. 

Bu çalışmada da literatüre benzer şekilde  Tıp Fakültesi öğrencileri arasında yaz 

mevsimi sonunda D vitamini düzeylerinin anlamlı olarak artığı; cinsiyetler açısından 

karşılaştırıldığındaysa  kadınlarda  D vitamini düzeyinin erkeklere göre daha düşük 

olduğu izlenmiştir.  

Orta doğu ve Asya' da çocuklarda ve yetişkinlerde D vitamini eksikliği prevalansı 

oldukça yüksektir (3, 69). Düzenli güneş ışığına maruz kalma D vitamini eksikliği için 

profilaksi kabul edilmiştir, fakat orta doğu gibi düşük enlemde bulunan ülkelerde 

yapılan araştırmalarda D vitamini eksikliği %50-97 oranlarında gösterilmiştir. Bu sonuç 

neredeyse vücudun tamamını kapatan geleneksel kıyafetlerin etkisi olarak açıklanmıştır 

(72, 73).  

İtalya'da kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada katılımcıların %80'inde serum 25   

(OH) D düzeyi 30 ng/mL nin altında bulunmuş olup çalışmaya katılanların büyük bir 
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kısmının 25   (OH) D düzeyi 10-20 ng/mL arasında bulunmuştur (74).Benzer şekilde 

başka bir çalışma da D vitamini eksikliği kadınlarda    (%51)  erkeklere   (18.8)  göre  

daha sık görülmüştür (75). Ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalarda 25   (OH) D 

düzeyinin kadınlarda erkeklere göre daha düşük olduğu bu farkın ise kadınların kültürel 

nedenlerle güneş ışığından daha az yararlanması şeklinde düşünülmüştür (76-79). 

İnsanlarda  D vitamini düzeylerinin belirlenmesinde 25   (OH) D ölçümü genel olarak 

uygun görülse de kabul edilebilir  seviyeleri ile ilgili fikir ayrılıkları ortaya 

konulmuştur. Kemik sağlığı için 20 ng/mL veya üstündeki 25   (OH) D düzeylerinin 

yeterli olduğu öne sürülse de  kemik dışı etkileri incelendiğinde yeterli D vitamini 

konsantrasyonunun 30 ng/mL'nin üzerinde olması gerektiği savunulmaktadır (80). 30 

ng/mL altındaki 25   (OH) D seviyelerinin azalmış intestinal kalsiyum absorbsiyonu ve 

artmış PTH salınımı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle 20-30 ng/mL 

arasındaki D vitamini seviyeleri göreceli yetersiz veya kısmi yeterli olarak 

tanımlanabilirken ancak >30 ng/mL yeterli olarak kabul edilebilir (81). 

Bu çalışmada kış mevsimi sonunda D vitamini düzeyleri cinsiyetler arasında 

karşılaştırıldığında kadınlarda ciddi vitamin D eksikliği   (<10ng/mL) olduğu 

gösterilmiştir. Yaz sonunda kadınlarda bu oran azalmakla beraber yine de erkeklere 

göre hala yüksektir.Kış sonunda erkeklerin frekansının en yaygın olduğu aralık  D 

vitamini eksikliği olarak tanımlanan 10-20 ng/mL aralığıydı.Benzer şekilde erkeklerde 

de yaz sonunda bu dağılım %50 oranında azalmıştır. Bununla birlikte erkeklerin 

%23'ünde D vitamini düzeylerinin yaz sonunda istenilen düzeye    (>30ng/mL)  ulaştığı 

ancak kadınların çok azında   (%6.81)  bu değerlerin görüldüğü saptanmıştır. Her ne 

kadar genel tabloda erkeklerin tamamı, kadınların ise %95 kadarı  farklı derecelerde 

yetersiz D vitamini düzeylerine sahip gibi görülse de ciddi eksikliğin   (<10 ng/mL)  

kadınlarda çok daha yüksek oranda olduğu gözlenmiştir.Hormonal farklılıklar,yaşam 

tarzı sebebi ile kapalı kıyafetler giyilmesi ve güneşe maruziyetin az olması kadınlarda D 

vitamini düzeyinin daha düşük olduğunu düşündürebilir. 

 Bu çalışmamızda her ne kadar D vitamini düzeyleri açısından kadın ve erkek arasında 

fark izlenmiş olsa da  da literatürde cinsiyetler arası farklılık göstermeyen çalışmalara 

da rastlanmıştır. Güney Florida da sağlıklı yetişkinler üzerinde yapılan bir çalışmada D 

vitamini eksikliği kış mevsiminde erkeklerde %38-39 ve kadınlarda %40 olarak 
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gösterilmiştir. Yine aynı çalışmada yaz mevsimi sonunda  serum 25   (OH) D 

düzeylerinde, erkeklerde %14.8 ve kadınlarda %13 oranında  artış saptanmıştır (82). 

Yine Amerika Birleşik Devletleri Boston'da sağlıklı adölesanlar ile yapılan bir 

çalışmada D vitamini eksikliği % 4.6 bulunmuşken D vitamini yetersizliği %42 olarak 

gösterilmiştir. Aynı çalışmada adölesan kız ve erkelerde D vitamini eksikliği 

prevalansında  anlamlı bir fark bulunamamıştır (83). 

D vitamini eksikliğini, BMİ, cinsiyet, yaş ve mevsim farklılıkları açısından 

değerlendirmek için yapılan bir çalışmada tüm cinsiyet ve yaş gruplarında artan BMİ ile 

serum 25   (OH) D3 düzeyinin azalması arasında anlamlı bir fark bulunmuş ve D 

vitamini eksikliği prevalansı en fazla BMİ≥40 olan bireylerde olmak üzere kadınlarda 

%32 ve erkeklerde %46 olarak gösterilmiştir (84). D vitamini yağda eriyen bir vitamin 

olduğu için obez bireylerde yağ dokuda tutulması sebebiyle serum düzeyi düşüklüğü 

açıklanabilir (85). 

Hatta yapılan çalışmaların bulguları değerlendirildiğinde tüm yaş gruplarında kadınların 

BMİ 'nin düşük vitamin D düzeyi için güçlü bir belirteç olduğu ortaya konmuştur (74). 

Obez bireylerde 25   (OH) D'nin adipoz dokuda sekestre olması ve kişilerdeki fazla kilo 

sebebiyle azalan hareket ve buna bağlı güneş ışığından daha az yaralanma sonucu serum 

25   (OH) D düzeyinin daha düşük olduğu düşünülmektedir (86, 87). 

Vimaleswaran et al. (53) çalışmalarında yüksek BMİ'nin serum 25   (OH) D düzeyinin 

düşük olmasına sebep olduğu fakat düşük 25   (OH) D düzeyinin BMİ'ne etksinin az 

olduğunu vurgulanmıştır. Bununla birlikte bazı çalışmalarda D vitamini düzeyi düşük 

erişkinlerde obezitenin daha sık ortaya çıktığı gösterilmiştir (85, 88). 

Ankara'da BMİ ≥25 olan erişkin hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada katılımcıların 

%37'sinde D vitamini eksikliği %50'sinde ise D vitamini yetersizliği görülmüştür (75). 

Mevsim ve yaştan bağımsız olarak görülen BMİ ile serum 25   (OH) D arasındaki 

negatif korelasyon, kadınlarda insülin direnci, metabolik sendrom, diyabet ve 

kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir rol oynadığı vurgulanmıştır (74). 

Bu çalışmada literatüre uyumlu olarak bireylerde obeziteye işaret eden BMİ düzeyleri 

olmadığı için D vitamini düzeyleri ile doğrudan bir korelasyon gösterilmemiştir. 
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D vitamini Ca homeostazisinde ve kemik metabolizmasında önemli bir rol oynar. 

Suboptimal D vitamini değerleri artan kardiyovasküler mortalite ve diğer tüm 

nedenlerle ilişkilidir (89). Ayrıca  Mesci et al. (90) D vitamini eksikliğinin yorgunluk, 

gündüz uykuluk hali ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. 

Böbrekte D vitamini aktivasyonundan sorumlu olan, 1-alfa hidroksilasyon aktivitesini 

kontrol eden faktörler PTH, Ca ve fosfor    (P) ’dur. Hipokalsemi, artan PTH 

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

D vitamini yapımını artırır  (18). Ayrıca yükselen parathormon   (PTH)  düzeyinin de 

karaciğerde 25   (OH) D'nin sentezini baskıladığı da öne sürülmektedir  (91). 

Bu çalışmada ciddi D vitamini yetersizliği    (<10 ng/mL)  görülen katılımcılarda PTH 

düzeyinin oldukça yüksek olduğu gösterilmiş; bununla birlikte D vitamini düzeyinin 

artması ile birlikte azalan PTH düzeylerinin 10 ng/mL üzerindeki kişilerde ise çok da 

farklı bir dağılım sergilemediği izlenmiştir. 

Literatürde  serum 25  (OH)D ve  PTH düzeyleri arasında negatif korelasyon 

gösterilmiştir (3, 15, 92).Bu çalışmada da tüm çalışma grubunda serum25   (OH) D ve  

PTH düzeyleri arasında negatif korelasyon görülmekle birlikte erkek ve kadınlar 

arasında  serum 25  (OH)D düzeylerinde farklılık olmasına rağmen PTH açısından 

anlamlı fark olmayışı; PTH'nın  D vitamini düzeylerini etkileyen tek faktör olmaması ve 

D vitamininin dışarıdan takviye olarak alınması olarak  düşünülebilir.  

PTH ile D vitamininin doğrudan ilişkisi bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda çeşitli 

hastalıklarda PTH ile oksidatif stres arasında korelasyon gösterilmiştir (93, 94).  Ancak 

bizim çalışmamızda PTH düzeyleri referans aralığında olduğundan oksidan/antioksidan 

duruma PTH'dan ziyade D vitamininin etki ettiğini söylemek mümkündür.  

Son yıllarda yapılan çalışmalarda D vitamini eksikliğinin; insülin direnci, Tip 2 

diyabet,kardiyovasküler komplikasyonlar, otoimmun hastalıklar gibi çeşitli kronik 

hastalıklarla ilişkili olabildiği öne sürülmüştür  (95). Bununla birlikte  Diyabet (96) 

,kardiyovasküler hastalıklar (97) ve kronik böbrek yetmezliği (98) gibi kronik 

hastalıkların progresyonunda oksidatif stresin anahtar bir rol oynadığı gösterilmiştir. 

Literatürde D vitamininin oksidatif stres etkisi üzerine sınırlı sayıda  çalışmalar mevcut 

olmakla birlikte D vitaminin  oksidatif strese etki mekanizması hakkında ortak bir görüş 

ortaya konulmamıştır (99). 
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SOR'ların poliansature yağ asitleri, proteinler ve nükleik asitlerle reaksiyonları; lipid 

peroksidasyonuna ,proteinlerin inaktivasyonuna ve DNA ,RNA hasarlarına neden 

olabilir ve bu durum hücresel disfonksiyonla sonuçlanabilir (100). de Almeida et al.  

(101),HCV li hastalarda D vitamini yetersizliğinin enflamatuvar süreç  ve oksidatif stres 

oluşumuna katkıda bulunduğunu  öne sürmüşlerdir. 

Bazı deneysel çalışmalarda ; vitamin D3 uygulamasının diyabetik farelerde NADPH gen 

ekspresyonunun baskılanması aracılığı ile ROS oluşumunu azaltmaya katkı sağladığı 

gösterilmiştir (102, 103). Ayrıca farelerde lipid peroksidasyonunu azalttığı ve SOD 

aktivitesini arttırdığı da gösterilmiştir (104-106). D vitamininin pro-oksidan özellikleri 

olduğunu öne süren çalışmalara rastlansa da Diyabet, kronik böbrek hastalıkları ve 

kardiyovasküler hastalıklarda D vitamini replasmanının antioksidan sistemi desteklediği 

ve/veya radikal oluşumunu azalttığını gösteren çalışmalar da ortaya konmuştur (95). 

Ayrıca Uberti et al. (107), oksidatif strese maruz bırakılan insan  umblikal ven hücre 

hattında D vitamini tarafından aktive edilen intraselüler yolaklarla ilgili çalışmalarında, 

D vitamininin apoptoz ve otofaji arasındaki etkileşimin modülasyonu ile endotel 

hücrelerinin ölümünü önleyebildiğini göstermişler ve bu etkinin de süperoksit anyon 

üretiminin inhibisyonu, mitokondrial fonksiyonun ve hücre canlılık aktivitesinin 

korunması ve nitrik oksit üretiminin indüklenmesi ile elde edilebileceğini öne 

sürmüşlerdir. 

D vitamininin antioksidan etkisinin ortaya çıkmasında Nükleer D vitamini reseptörü    

(VDR)  ile bağlanması olduğu öne sürülmüştür ancak nükleus taşımayan eritrositlerde D 

vitamininin antioksidan özelliklerinin gösterilmesi D vitamininin sadece gen 

ekspresyonu ya da supresyonu ile değil doğrudan antioksidan özelliği ile de ilgili 

olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle yapısal özelliklerinden dolayı membranları 

oksidasyondan korumada etkili olduğu hatta bu etkinin Vitamin E, melatonin gibi 

antioksidanlardan daha fazla olduğu gösterilmiştir (95). 

Tarçın ve ark. (108), vitamin D'nin endotel disfonksiyomnu ile ilişkisini göstermiştir.D 

vitamini eksikliği olan hastalarda D vitamini replasmanı ile endotel fonksiyonun 

iyileştiğini rapor etmiştir.Bu sonuçları D vitamininin lipid peroksidasyonu üzerine etkisi 

ile açıklamıştır. 

Çeşitli çalışmalarda D vitamini eksikliğinin lipid peroksidasyonunu arttırdığı  

gösterilmiştir  (109, 110).Kuzmenko et al. (109), D vitamini eksikliği olan hayvanlarda 



 58

lipid peroksidasyonuna işaret eden tiyobarbitürikasit reaktif subsratları    (TBARS)  

yüksek seviyelerinin D vitamini replasmanından sonra anlamlı şekilde azaldığını 

göstermişlerdir.  

Başlangıçta akut koroner sendromun tanımlanmasında  bir belirteç olarak kabul edilen  

(61), İMA'nın  kardiyak iskemi dışında inflamasyon ve  oksidatif stres durumlarında da 

yükselmiş olduğu rapor  edilmiştir  (111). 

Baser et al. (13), vitamin D eksikliği olan sağlıklı kişilerde  İMA düzeylerinin arttığını 

rapor etmişlerdir.Bununla birlikte D vitamini replasmanı sonrası azalan İMA düzeyleri 

ile D vitamini arasında negatif bir korelasyon da  göstermişlerdir.Benzer şekilde  D 

vitamini eksikliğinde  İMA düzeyleri üzerine yapılan bir başka çalışmada da  serum 25   

(OH) D ile İMA arasında zayıf  negatif bir korelasyon gösterilmiştir (81). 

Bu çalışmada kış sonunda İMA düzeylerinin yaz sonuna göre anlamlı yüksek olduğu 

görüldü. Ancak sadece yaz sonu D vitamini düzeyleri ile İMA düzeyleri arasında 

anlamlı bir korelasyon bulundu. 

Kış döneminde bu şekilde bir korelasyonun gösterilememesi, artan D vitamini 

düzeylerinin İMA düzeylerini azaltmada etkili olduğunu düşündürmektedir. Bu durum 

D vitamininin azalan düzeylerinin oksidatif stresi tetiklemediği ancak artan düzeylerinin 

antioksidan etkinliğinden dolayı oksidatif stres belirteçlerinde azalmaya sebep olduğu 

şeklinde yorumlanabilir. Bu sonuçları destekler şekilde  İMA düzeylerinin mevsimsel 

değişimi açısından kadın ve erkekler ayrı ayrı  değerlendirildiğinde;yaz sonunda kadın 

ve erkekler arasında  D vitamini düzeyleri açısından gözlenen anlamlı fark İMA 

düzeylerine de ters ilişkili olacak şekilde yansımıştır. 

Serum ya da plazmada birçok oksidan/antioksidan türü  ayrı ayrı  değerlendirilebilirken 

TOS/TAS'ın doğrudan ölçümü tüm bu parametrelerin etkisini bir arada sunabildiği için    

oksidatif durum tahmini için iyi birer belirteç olarak kullanılmaktadırlar.Böylece daha 

az zaman ve maliyetle sonuçlar elde edilebilir. 

Baser et al. (13), tarafından  D vitamini eksikliği olan hasta ve kontrol grubunda TAS ve 

TOS düzeyleri değerlendirilmiş kontrol grubuna göre TOS düzelerinde anlamlı bir artış 

saptanırken TAS düzeylerinde anlamlı bir azalma olduğu gösterilmiştir.Aynı çalışmada  

D vitamini eksikliği olan  17 hastaya 8 hafta boyunca haftada bir kez oral yolla 50.000 

UI D vitamini   takviyesi yapılarak ölçümler tekrarlanmıştır. Replasman tedavisinden 
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sonra  TAS seviyesinin anlamlı ölçüde arttığı, TOS seviyesinin anlamlı ölçüde azaldığı 

gösterilmiştir. D vitamini düzeyi ile TAS arasında ise pozitif korelasyon gösterilirken 

TOS  ile gösterilememiştir (13). 

Salum et al. (112), 10 hafta boyunca kolekalsiferol ile tedavi edilen diyabetik ratlarda   

(500UI/kg) ; kolekalsiferolün karaciğer oksidatif stresini anlamlı oranda azalttığını ve 

TAS seviyesini arttırdığını göstermişlerdir. 

 Benzer şekilde diyabet  hastalarında (113) ve  Pre-eklampsili kadınlarda (114) serum25   

(OH) D düzeyi ile TAS arasında pozitif korelasyon da rapor edilmiştir. 

 Bununla birlikte ileri yaş, obezite ve mevcut hastalık  durumu olmadığında; Vitamin D 

düzeyi ile oksidatif stres belirteçleri arasında belirgin bir bağlantı gösterilememiştir 

(115). Bunun aksine bizim çalışmamızda  TAS ve TOS düzeylerinin D vitamini ile 

ilişkili olduğu görülmüştür. Tüm çalışma grubunda kış sonu TOS ve TAS değerleri ile 

karşılaştırıldığında; yaz sonundaTAS düzeylerinin anlamlı olarak arttığı TOS 

düzeylerinin ise azaldığı gösterildi. Bununla birlikte sadece kış sonu D vitamini  ve 

TAS düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon vardı.Bu bulgular göz önüne alındığında 

D vitamini düzeylerindeki azalmanın TAS üzerine daha etkili olduğu söylenebilir.Bu 

iddiayı destekler şekilde  yaz sonu ve kış sonu kadın ve erkeklerde D vitamini düzeyleri 

anlamlı olarak farklı iken TAS düzeyleri açısından sadece kış sonu değerlerinde anlamlı 

bir fark gözlendi.  

Hücreler reaktif oksijen türlerinin zararlı etkilerine karşı antioksidan savunma sistemleri 

ile karşı koyarlar. Savunma sistemleri enzimatik ve nonenzimatik  olmak üzrere iki 

grupta toplanır. Antioksidan bir molekül olarak glutatyonun   (GSH)  hücre doku ve 

organ sistemlerinin yapısal ve fonksiyonel olarak korunmasında önemi büyüktür. 

Glutatyon, biyolojik olarak tiyol grubu ve ϒ-glutamin bağı gibi iki önemli yapıyı içerir. 

GSH homeostazı hücresel düzeyde biyosentez,oksidasyon ve import-eksport arasındaki 

denge ile sağlanırken doku düzeyinde GSH metabolizması ile ilgili işlemlere ve dokular 

arasındaki GSH akışına bağlı olarak düzenlenmektedir.Eritrosit hariç tüm hücrelerde 

gözlenen GSH salınımı,homeostatik mekanizmalar için önemli bir faktördür. (116). 

Tiyol grupları  fizyolojik oksidanların neredeyse tamamıyla reaksiyona girebildiğinden 

hücresel ve doku düzeyinde antioksidan tamponlar olarak anahtar rol oynarlar 

(117).Böylece SOR'ların zararlı etkilerine karşı organizmanın korunmasında işlev 
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gösterirler.Üç major tiyol disülfit çifti ,Glutatyon    (GSH/GSSG )  tiyoredoksin ve 

sistein içeren proteinlerdir (117). 

Sardar et al.  (118), kolekalsiferol uygulanan sıçanlarda D vitamininin antioksidan 

etkinliğinin hepatik GSH düzeylerindeki artış ile ilişkili olduğunu göstermişlerdir.Yine 

benzer bir şekilde 693 sağlıklı yetişkin katılımcı ile  yapılan bir çalışmada serum 25   

(OH) D ile plazma GSH arasında pozitif korelasyon gösterilmiştir (119). Vitamin D nin 

ortaya konan bu redoks etkileri aminotiyol redoks durumuna katılan genlerin 

upregülasyonunu içermektedir.Geniş ölçekli bir ''microarray'' çalışmada Glutamat 

Sistein Ligaz   (GCL)  ve Tiyoredoksin Redüktaz genleri üzerinde  vitamin D respons 

element  varlığı gösterilmiştir  (120). Bununla birlikte Jain at al. (121), benzer şekilde 

GCL ve Glutatyon redüktaz ekspresyonunun  kalsitriol ile upregülasyonunu in vitro 

olarak da göstermişleridir. 

Bu çalışmada tüm çalışma grubunda kış sonu ve yaz sonu tiyol değerleri 

karşılaştırıldığında yaz sonu değerlerinde  anlamlı bir artış görüldü.Benzer şekilde yaz 

sonu D vitamini düzeylerinde de anlamlı bir artış olması D vitamini ve tiyol'ün ilişkili 

olabileceğini gösterse de yine bu çalışmada kış ve yaz sonu Tiyol ve D vitamini 

düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon gösterilememesi ;her ne kadar literatürle 

uyumlu olmasa da Tiyol düzeylerindeki artışın doğrudan  D vitamini ile ilişkili 

olmadığını düşündürebilir. Bu bulguları destekleyecek şekilde bu çalışmada hem kış 

sonu hem yaz sonu Tiyol düzeyleri kadın ve erkekler arasında karşılaştırıldığında 

anlamlı bir fark gösterilememesi ancak aynı dönemlerde iki grup arasında D vitamini 

açısından anlamlı fark oluşu da Tiyol düzeylerinin D vitamininden bağımsız 

olabileceğini öne sürebilir. 

Sonuç olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin D vitamini düzeyleri; 

hem yaz sonunda hem de kış sonunda yeterli düzeyde   (>30 ng/mL)  olmamakla  

birlikte,  mevsimsel olarak değerlendirdiğimizde  yaz mevsimi sonunda kış mevsimine 

göre artış gözlenmiştir. 

Literatürde D vitamini eksikliği genellikle iskelet sistemi üzerine etkileri araştırılmışken 

bu çalışmada D vitamini düzeylerinin oksidatif stres parametreleri olan İMA, Tiyol, 

TAS ve TOS üzerine etkileri araştırılmıştır. Tüm bulgular bir arada değerlendirildiğinde 

sağlıklı kişilerde D vitamini düzeylerinin oksidan/antioksidan denge üzerinde rol 

oynadığı söylenebilir.D vitamini düzeylerinin artışının özellikle antioksidan kapasitenin 
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artışıyla ilişkili olduğu ancak eksikliğinin doğrudan oksidan bir etki göstermediği öne 

sürülebilir.Ancak bu çalışmada gösterilmemiş olsa da literatür verileri de göz önünde 

bulundurulduğunda patogenezinde  oksidatif stresin de yer aldığı bilinen herhangi bir 

patolojik durum varlığında eksik D vitamini düzeylerinin hastalığın progresyonunda 

etkili olabileceği söylenebilir. 

Tıp fakültesi öğrencilerinin kapalı dersliklerde uzun süreli derslerinin olması sebebiyle  

güneşe maruziyetlerinin az olduğu bu sebeple D vitamini düzeylerinin yaz mevsiminde 

artmış olmasıyla birlikte yine de yeterli seviyelerde olmadığı gösterilmiştir.D vitamini 

eksikliğinde özellikle ortaya çıkan yorgunluk,gündüz uykuluk hali gibi durumlar 

öğrencilerin konsantrasyon ve başarı düzeylerini olumsuz etkileyeceğinden sağlıklı 

görünseler  bile D vitamini düzeylerinin takip edilmesi ve desteklenmesi önerilebilir. 

Çalışma yürütülürken; çalışmaya katılımcı sayısının az olması, katılımcıların yemek 

yeme alışkanlıkları, yaşam tarzları, güneş koruyucu krem,kıyafet kullanıp 

kullanmadıkları, yaz tatilinde hangi bölge ve iklimde zaman geçirdikleri ,sigara kullanıp 

kullanmadıkları ,çay tüketim miktarları, D vitamini hakkında bilgilerinin yeterli 

düzeyde olup olmadığı ve bu parametrelerin  D vitamini düzeylerine etkileri gibi  

kısıtlamalar ileride yapılacak çalışmalarda giderilebilir ve böylece literatüre ciddi 

katkılar sağlayabilir.  
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