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 1. GİRİŞ 

       Dünya genelinde yaklaşık 1 milyardan fazla kişide D vitamini düşük olması 

nedeniyle; vitamin D klinik araştırmaların ilgi odağı olmuştur. Son 30 senedir D 

vitamininin immün regülatör etkileri üzerine yoğunlaşılmıştır. Deneysel olarak 

otoimmün ensefalomiyelit, romatoid artrit, sistemik lupus eritomatozus(SLE), 

inflamatuar barsak hastalığı(İBH), tip 1 diyabetes mellitus(DM)’un D vitamini 

tarafından ya tamamen önlendiği, ya da baskılandığı gösterildi(1).  

       Vitamin D3 kalsiyum ve fosfor hemostazı üzerinden kemik sağlığı üzerinde 

önemli role sahiptir. Dünyada hipovitaminoz D prevelansı artmaktadır. Çin, Türkiye, 

Hindistan ve İran gibi tropikal bölgelerde hipovitaminoz D prevelansı %30 ile %93 

arasında değişmektedir (2).  

       Eskiden D vitamini; kalsiyum, fosfor, kemik metabolizması, osteoporoz, kırık, 

kas gücü ve düşmeleri içine alan iskelet hastalıkları ile ilişkilendirilirdi. Ancak 

2000’li yıllarda bilimin gelişmesi ile beraber, D vitamini eksikliği kanser, 

kardivasküler hastalıklar, metabolik hastalıklar, infeksiyon hatalıkları, otoimmün 

hastalıklar ve mortaliteyi içeren kronik hastalıklar ile ilişkilendirilmektedir(3). 

        Haşimato tiroiditi (HT) yeterince anlaşılmayan genetik ve çevresel faktörlerin 

etkileşimi ile ortaya çıkan otoimmün bir tiroid hastalığıdır. Haşimato tiroiditi, 

tirositler MHC sınıf II yüzeyel HLA-DR antijeni ortaya çıkardığında; T helper tip 1 

lenfositler tarafından üretilen inflamatuar sitokinler (özellikle IFN- γ) aracılığıyla 

indüklenen; 1,25 (OH)2D ile inhibe edilebilecek immünolojik bir reaksiyonla başlar. 

Vitamin D reseptör, vitamin D bağlayıcı protein ve 1α hidroksilaz ( CYP 1α) genetik 

polimorfizmi Haşimato tiroiditine predispozan faktör olabilir. Son zamanlardaki 

kanıtlar gözönüne alındığında D vitamininin araştırılması ve gerektiğinde uygun 

suplementasyonu Haşimato tiroiditli hastalara önerilebilir(4). 

        İyi güneş alan bir ülke olan Hindistan’da 642 kişi ile yapılan çalışmada 

25(OH)D düzeyi ortalama 17.5 mmol/l ve %87 si < 25 mmol/l saptandı. Anti-TPO 

pozitifliği %21 bulundu(5). 

       Son yıllarda D vitamininin bir immün modülatör olduğu vurgulanmaktadır. D 

vitamini; multıpl skleroz ve sistemik lupus eritomatozus gibi birçok otoimmün 
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hastalıkta düşük bulunmuştur. D vitamini etkisini vitamin D reseptör(VDR)’e 

bağlanıp; VDR-responsive genleri aktive ederek gösterir. VDR gen polimorfizminin 

otoimmün tiroid hastalıkları ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Vitamin D eksikliği 

prevelansı sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığında otoimmün tiroid hastalarında ciddi 

düzeyde düşük ve benzer şekilde Haşimato tiroiditlilerdeki D vitamin düzeyi non-

otoimmün tiroidit hastalarına göre anlamlı düzeyde eksik saptanmıştır(6). 

       D vitamini serum kalsiyum ve fosfor değerlerinin uygun düzeyde seyretmesinde 

önemli rol oynar. D vitamininin immün sistem üzerinde endokrin etkileri vardır. D 

vitamin düzeyleri; romatoid artrit, sistemik lupus eritomatozus, sistemik sıkleroz, tip 

1 diyabetes mellitus, multıpl skleroz, inflamatuar barsak hastalığı, otoimmün tiroid 

hastalıkları ve otoimmün gastrit gibi birçok otoimmün hastalıkta düşük bulunmuştur. 

Birçok genetik çalışma; otoimmün tiroid hastalık hassasiyeti ile VDR, vitamin D 

bağlayıcı protein, 1α hidroksilaz ve 25 hidroksilaz gen polimorfizmi arasında ilişki 

olduğunu gösterdi. Düşük D vitamin düzeyleri ne Haşimato tiroiditi ne de Graves 

hastalığı ile ilişkili bulunmadı(7). 

 

       Erken evre otoimmün tiroidit, düşük D vitamin düzeyleri ile ilişkili değildir(8). 

 

       Vitamin D eksikliği global bir sağlık sorunudur. Son yıllarda immün modülatör 

rolü vurgulanmaktadır. Otoimmün hastalık insidansını azaltmadaki ciddi rolünü 

gösteren kanıtlar artmaktadır. Hipokalsemik hipovitaminoz D, hipotiroidi derecesi ve 

ciddiyeti ile önemli oranda ilişkilidir(9). 

 

       Vitamin D endokrin sistemi (oto)immünite ve hücre çoğalmasında önemli rol 

oynar. Vitamin D 1α hidroksilaz (CYP 1α) sistemik ve doku 1,25(OH)2D3 miktarını 

düzenleyen anahtar enzimlerden biridir. D vitamin düzeyi düşük olan tip 1 DM ve 

otoimmün tiroiditli hayvan modellerine 1,25(OH)2D3 verilmesi bu hastalıkları 

iyileştirmiştir(10). 

        Kalsiyum-fosfor hemostazındaki rolüyle bilinen D vitamini, aynı zamanda 

önemli immün modülatör bir faktördür. Vitamin D eksikliği bazı otoimmün 

hastalıklarda raporlandı. Son zamanlarda otoimmün tiroid hastalığı ve D vitamin 

düzeyi arasındaki ilişki araştırmacıların ilgi odağı oldu.  Haşimato tiroiditli hastalar 
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ile kontrolller karşılaştırıldığında D vitamini konsantrasyonu HT li hastalarda anlamlı 

ölçüde düşük bulunmuştur(11).  

       Yunanistan’ın Girit adasında yapılan çalışmada HT olup ötiroid olan 218 

hastanın %85.3 ünde D vitamin düzeyi < 30 ng/ml saptanmıştır. Anti-TPO antikor 

düzeyleri; D vitamin düzeyi düşük olan HT’li hastalarda, D vitamin düzeyi normal 

olan HT’li hastalara göre daha yüksektir. Serum 25 (OH)D ile anti-TPO arasında 

ciddi bir negatif korelasyon vardır. D vitamini tedavisi ile anti-TPO düzeylerinde 

ciddi bir oranda azalma sağlanmıştır (%20.3)(12). 

       Arabistanda kadınlarla yapılan bir araştırmada D vitamini düzeyinin hipotiroidi 

ile ilişkisiz olduğu saptanmıştır(13). 

       Türkiye’de 198 kadını içeren bir çalışmada tiroid otoantikorlarının D vitamin 

düzeyleri ile koreli olmadığı görülmüştür. Haşimato tiroiditi ile D vitamin düzeyleri 

arasında ilişki bulunmamıştır(14). 

       Kimi ülkelerde besinlere D vitamini katkısı konulmaktadır. Bu çalışma ile HT’li 

hastalara rutin D vitamini replasmanı gerekip gerekmediği hakkında fikir sahibi 

olunabilecektir.  Sağlıklı kişilere D vitamini replasmanı ile otoimmün tiroid hastalığı 

insidansı azaltılabilecek; mevcut otoimmün tiroid hastalarda reaktivasyon sayıları, 

hastalıktan kaynaklanan iş gücü kaybı, hastane ve tedavi masrafları azaltılabilecektir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar, sağlık geliştiricilere besinlere D vitamini 

suplemantasyonu için literatür bilgi sağlayacaktır. 

       Haşimato tiroiditli hastalardaki D vitamini eksikliği hastalığın nedenimi, 

sonucumu olduğu belirlenememiştir(15). 

       D vitamininin immün sistem üzerinde endokrin etkileri olduğu 

vurgulanmaktadır. Bir çok çalışmada D vitamini eksikliğinin otoimmün hatalıklara 

predispozan olduğu belirtilmektedir. Kimi çalışmalar ise D vitamininin otoimmün 

hastalıklarla ilişkisiz olduğunu vurgulamaktadır. Bu çalışma, D vitamin düzeyleri ve 

serum tiroid otoantikorları arasındaki ilişkiyi değerlendirerek, D vitamin eksikliği 

ve/veya yetersizliği ile Hashimato tiroiditi arasındaki ilişkiyi göstermeyi 

amaçlamaktadır 
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2. GENEL BİLGİLER 

       2.1 D Vitamini 

       2.1.1 D vitamini tarihçesi 

       Rikets daha önceden bilinmesine rağmen ancak XV. yy’ da Whistler tarafından 

tam olarak tanımlanabilmiştir. XIX. yy’ da endüstri gelişmesi ile beraber rikets 

hastalığı İngiltere’de epidemik hale gelmiştir. Vitaminlerin keşfi ile beraber; Edward 

Mellanby riketsin diyetsel bir eksikliğe bağlı olduğunu düşündü. Bunu kanıtlamak 

için de riketsin endemik olduğu yerdeki beslenme şekli olan yulaf ezmesi ile 

köpekleri besledi. Yanlışlıkla güneş görmeyen yerde unutulup beslenen köpeklerde 

şiddetli rikets gelişti. Mellanby; McCollum’um deneylerinden öğrendiği üzere 

morina balığı karaciğer yağı ile riketsi tedavi etmeye çaıştı. Ancak riketsin 

tedavisinin morin balığı karaciğerinde varlığı bilenen A vitaminine mi ya da başka 

bir maddeye mi bağlı olduğunu bilmiyordu. Bu nedenle ilk zamanlarda riketsin A 

vitamini ile tedavi edilebildiği düşünülüyordu. Yağda çözünen maddeler üzerinde 

deneyler yapan McCollum morina balığı karaciğer yağını A vitaminini bozmak için 

havalandırma ve kaynatma işlemine tabi tuttu. Buna rağmen morina balığı karaciğer 

yağı riketsi halen tedavi edebiliyordu. Böylece başka bir maddenin riketsi tedavi 

ettiği saptanmış oldu. McCollum ve Melanby deneyleri ile D vitamini keşfedildi. 

       Melanby köpek deneylerini yaptığı sırada; ondan bağımsız ve habersiz bir 

şekilde Huldshinsky ve Chick ve ark. çocuklarda güneş ışığı veya yapay ultraviyole 

ile riketsin önlenebildiği ve tedavi edilebildiğini saptadı. Steenbock ve Hart güneş 

ışığının kalsiyum dengesi üzerindeki etkisini saptadı. Steenbock ve Black 

hayvanların ve yiyeceklerin irridasyonu ile D vitamininin aktive edilebildiğini ve 

riketsin tedavi edilebildiğini saptadı. Steenbock tarafından ultraviyole ışığının inaktif 

bir maddeyi aktif D vitaminine dönüştüğü saptandı(16). 

      Sniadecki 1822 yılında; Warşova şehir merkezinde yaşayan çocuklarda, şehir 

dışında yaşayanlara göre riketsin prevelansının daha yüksek olduğunu belirten 

gözlemlerini yayınladı. Böylece çocuklarda riketsin oluşmasında güneş ışınlarına 

maruziyetin azlığının sebep olduğu hipotezini ortaya attı(17).  
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      Windaus kendine 1928 Nobel ödülünü kazandıracak D vitamini formlarını ve 

tedavide kullanılabilecek formülleri içeren steroid çalışmalarını yaptı( 16). 

       Yaklaşık 750 yıldır değişmeden Atlas Okyanusu’da yaşayan fitoplanktonlar 

güneş ışığına maruz kalınca D vitamini sentezler. Amfibiler, sürüngenler, kuşlar, 

primatları içeren bir çok vertebralı hayvan D vitamini sentezlemek için güneş ışığına 

ihtiyaç duyar. Sniadecki 1822 de Riketsin güneş ışığı ile ilişkisini ilk tesbit eden 

kişidir(18). 

       D vitamininin, deride 7-dehidrokolesterolden aktif form olan 1-25 

dihidroksivitamin D ye dönüşünün fizyolojisi ancak 1970 ortalarında tanımlanabildi. 

D vitamini reseptörü (VDR) 1987 yılında tanımlandı.(19).  

       2.1.2 D vitamini sentezi 

       Vitamin D deriden ultraviyole ışınları ile sentezlenir. Ülkemizin bulunduğu 

enlemde vitamin D sentezi Mayıs-Kasım ayları arasında gerçekleşir. Sentez için cilde 

direkt güneş ışını teması gereklidir. Uygun ışın açısı saat 10:00-15:00 arasında 

olduğundan, bu saatler arasında güneşlenilirse D Vitamini sentezlenebilir. Cam ve tül 

arkasından güneşlenilmemelidir. Güneş koruyucu krem kullanılmamalıdır. Uygun 

saatlerde vücudun %70’i 1 minimal eritem dozunda (ciltte pembeleşme)         

yaklaşık 100,00-25,000 IU D vitamini sentezleyebilir. Kol ve bacakların 0.5 eritem 

dozunda güneşlenmesi ~3,000 IU D vitamini sentezini sağlar. Cilt rengi acık olan bir 

insanda minimal eritem dozuna 15 dakikada ulaşılabilirken, koyu ciltli bir kişide sure 

3-4 katı olabilir (20). 

       D vitamini dominant olarak deride sentezlenen yağda çözünen bir 

vitamindir(14). Vitamin D genellikle kolekalsiferol (vitamin D3) ve ergokalsiferol 

(vitamin D2)’ü tanımlamak için kullanılır. Vitamin D3 deride UVB (290-320 nm) 

ışını altında 7-dehidrokolesterol redüktaz enzimi ile 7-dehidrokolesterolden B steroid 

halkası kırılarak sentezlenir. Vitamin D2 ise bitki ve mantarlar tarafından üretilip 

besinlerle vücuda alınır. Besinlerle alınan D vitamini sindirim sisteminde 

şilomikronlara bağlanıp lenfatik yolu izleyerek venöz kana karışır. Deriden veya gıda 

ile alınan D vitamini biyolojik olarak inaktiftir. İlk olarak karaciğerde vitamin D-25-

hydroksilaz enzimi(25-OHaz) ile 25(OH)D’ ye dönüşür. Bu form ya depolanır; yada 
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dolaşıma verilir. 25(OH)D biyolojik aktif forma dönüşmek için böbrekte ikinci bir 

hidroksilasyon basamağına [25(OH)D-1α-OHaz (CYP27B1)] ihtiyaç duyar. Böylece 

vitamin D 1,25(OH)2D’ye dönüşür. D vitamini olmadan diyetteki kalsiyumun ancak 

%10-15’i emilir(21-24). 

       D vitamininin aktif formu 1α hidroksilaz proteini tarafından üretilir. Bu protein; 

genel olarak böbrekte bulunur ve CYP27B1 geni tarafından kodlanır. Kalsitriol 

üretimi negatif fidbek ile kalsitriol ve fibroblast grovt faktör 23(FGF23) tarafından 

düzenlenir. Kalsitriol 24-hidroksilaz tarafından inaktive edilir(21). 

       PTH, hipokalsemi ve hipofosfatemi böbreklerden 1,25(OH)D sentezinin en 

önemli uyarıcılarıdır. Gebelik süresince, emzirmede, büyümenin hızlandığı dönemde, 

sex steroidleri, prolaktin, büyüme hormonu, insülin-like growth factor 1 artan 

kalsiyum ihtiyaçları için böbreklerden 1,25(OH)D sentezini artırır(25).  

       Yeryüzündeki çoğu insan için en önemli D vitamini kaynağı derinin güneşle 

temasıdır. Deri pigmentasyonu, güneş kremi, yaşlılık (7-dehidrokolesterol üretimi 

azalır) durumlarında D vitamin üretimi azalır. Gün içinde değişik saatlerde, yıl içi 

değişik mevsimlerde D vitamin üretimi farklıdır(16). Ekvatordan kuzeye ve güneye 

gidildikçe D vitamini üretimi azalır(26). Hatta 35 derece güney ve kuzey paralelleri 

sonrasında kış döneminde D vitamin üretimi nerdeyse hiç yoktur(16). 

        Yaşa ve cilt tipine göre de D vitamin sentezi farklılık gösterir. Aynı süre güneş 

altında 70 yaşındaki bir kişi 20 yaşındaki bir kişinin ancak %25 kadar D vitamini 

üretebilir. Deri melanin içeriğine göre 5 tipe ayrılır. Aynı süre güneşe maruziyetle 

deri tip 1 den tip 5 e doğru D vitamin üretimi azalır. Tip 5 in tip 1 kadar D vitamini 

üretebilmesi için 5-10 kat fazla güneş ışınına ihtiyaç duyar(17).  

       Güneş kremleri UVB ve bazı UVA (321-400 nm) ışınlarını absorbe ederek etkir. 

8 faktörlü bir güneş kremi UVB ışınlarının %95 ini engellerken, 15 faktörlüsü ise 

%98 engeller(17). 

       Güneş ışınlarının dünyaya daha dik geldiği 10:00-15:00 saatleri arasında yeterli 

UVB yeryüzüne ulaşır. Aksi takdirde güneş ışınları yatay geldiğinde UVB ozon 

tarafından emilir(17).  
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       D vitamini vücutta yağ dokuda depolanır. Aynı miktar verilen D vitamini yada 

aynı süre güneş altında bekletilen normal kilolu ve obez kişilerin kandaki D vitamin 

düzeyleri farklıdır. Obez kişilerin kanlarında normal kiloluların ancak yarısı kadar D 

vitamini bulunur. Bu yüzden vücut yağlarının D vitamini tuzağı olduğu 

düşünülebilir(17).  

       2.1.3 D Vitamini Kaynakları 

        Doğada çok az sayıdaki besin D vitamini içerir. Yağlı balıklar, morina ve tuna 

balığı karaciğeri yağı doğal D vitamini içerir. Her ne kadar inek, domuz, tavuk gibi 

hayvan karaciğerleri vitamin D içerdiği genel kabul görse de bunun bilimsel kanıtı 

yoktur. Ancak kutup ayısı karaciğeri A ve D vitamini içerir. (16).   

       Somon, orkinos, sardalya ve ışınlanmış mantarlar bol miktarda D vitamini içerir. 

Ancak balık çiftliklerinde üretilen balıklarda 2-4 kat daha az D vitamini bulunur. 

Yumurtada ise az miktarda bulunur. Vücudun %20 sinin güneşe maruziyeti D 

vitamini üretimi için yeterlidir(15,17,18).   

        ABD ve Kanada’da süt, bazı unlu mamüller, portakal suları, tahıllar, yoğurt ve 

peynir D vitamini eklidir. Ancak Avrupa’da 1950’ lerde D vitamini intoksikasyonu 

nedeni ile sütlerde D vitamini katkısı yasaklanmıştır. Bununla beraber Avrupa’da 

tahıl, ekmek ve özellikle margarinde D vitamini katkısı devam etmektedir. Hatta 

kimi Avrupa ülkelerinde margarinler en önemli D vitamini kaynaklarıdır. 

Amerika’da marketlerde yapılan araştırmalarda kimi besinlerin hiç D vitamini 

içermediği, çoğununsa etikette yazılandan çok daha az D vitamini içerdiği 

saptanmıştır(16).   

Besinlerin yaklaşık D vitamini içerikleri: 

Morina balığı karaciğer yağı                ≈400–1,000 IU/çay kaşığı vitamin D3 

Somon, deniz taze                                 ≈600–1,000 IU/3.5 oz vitamin D3 

Somon, çiftlik taze                                 ≈ 100–250 IU/3.5 oz vitamin D3, vitamin D2 

Somon, konserve                                    ≈ 300–600 IU/3.5 oz vitamin D3 
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Sardalya, konserve                                 ≈ 300 IU/3.5 oz vitamin D3 

Orkinos, konserve                                  ≈ 250 IU/3.5 oz vitamin D3 

Ton balığı, konserve                                 236 IU/3.5 oz vitamin D3 

Shiitake mantarı, taze                             ≈100 IU/3.5 oz vitamin D2 

Shiitake mantarı, güneşte kurutulmuş    ≈1,600 IU/3.5 oz vitamin D2 

Yumurta sarısı                                        ≈20 IU/yolk vitamin D3 or D2 

Güneş ışını/UVB radyasyonu altında tüm vücudu güneşlendirirken 1 minimal 

erythemal dose (MED) ışına maruz kalmak yaklaşık 20,000IU vitamin D ürettirir. 

Kol ve bacakların 0.5 MED ışına maruz kalması ≈3,000 IU vitamin D3 almasına 

eşdeğerdir.(23). 

       2.1.4 D vitamini ve kemik metabolizması       

       D vitamininin en büyük fonksiyonu kan kalsiyum düzeyinin fizyolojik aralıkta 

idamesini sağlamaktır. Bu görevi barsak kalsiyum emilimini artırarak sağlar. D 

vitamini yokluğunda emilim %10-15 iken; varlığında %30 olur. Hatta emilim, 

çocukluk ve gebelik gibi ihtiyacın arttığı durumlarda %60-80’lere kadar ulaşır(17). 

       Kan kalsiyum düzeyini optimal düzeyde tutmak için D vitamini kemikte 

osteoblast üzeindeki VDR reseptörüne bağlanır. Bu da reseptör aktivatör nükleer 

faktör kappa B ligandı (RANKL) reseptör aktivatörünü ortaya çıkarır. Bu plazma 

membran ligandı, preosteoklast üzerindeki RANK reseptörü tarafından tanınır. Bu 

reseptör ligand etkileşimi sinyal transdüksiyonu ile preosteoklast matür osteoklast 

haline dönüşür. Matür osteoklast proteolitik ve hidrolitik enzim ile hidroklorik asit 

salgılar. Salgılanan bu maddeler kemiğin protein matriksini parçalayıp kalsiyum ve 

diğer mineraller ile N-terminal telopeptid(NTX) ve C-terminal peptid(CTX) kana 

geçmesine neden olur(27).   

      Bağırsaktan maksimal kalsiyum emilimi için gereken kan D vitamin düzeyi 30 

ng/ml’dir. Diyette yeterli kalsiyum olmayınca D vitamini kemikte osteoblastları 

uyarıp onların osteoklasta dönüşmelerini sağlar. D vitamini eksikliğinde kan iyonize 
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kalsiyum düzeyi düşer. Kandaki iyonize kalsiyum düşüklüğü paratiroid bezlerini 

uyarıp parathormon(PTH) salınımına neden olur. PTH aynı zamanda kemikte 

osteoblastları uyarıp RANKL üretimini arttırır. PTH’da böbrekte kalsiyum emilimini 

ve 1,25(OH)2 D sentezini arttırır. PTH bağırsaktan fosfor(P) emilimini azaltıp; 

böbrekten P atılımını arttırır(17). Fosfatın PTH tarafından böbrekten atılımı artınca 

kanda kalsiyum/fosfat dengesi bozulur. Kemik mineralizasyonu defektif hale gelip 

osteomalazi gelişir(27). 

       Çocuklarda vitamin d eksikliği riketse, iskelet anormalliklerine, kısa boya, 

gelişim geriliğine neden olur. Erişkinlerde ise, osteomalazi, osteopeni, osteoporoz, 

kırık risk artışına sebep olur(27,28).  

       2.1.5 D vitamininin iskelet dışı etkileri 

       D vitamininin iskelet dışı etkileri 25 yıldan fazla süredir bilinmektedir(29). 

       Son birkaç yılda popülarite kazanan D vitamininin yeni fonksiyonları, iki 

anahtar konsept zemininde farklı bir yaklaşım geliştirmiştir. İlki, vitamin D aktive 

edici enzim CYP27B1 in birçok dokuda bulunduğu kanıtlarının artmasıdır. Bu da D 

vitamininin iskelet dışı daha lokalize intrakrin veya parakrin fonksiyonları olduğunu 

destekler. Aktif vitamin D nin böbrek dışı dokularda üretimi, böbrekteki dolaşımın 

1,25(OH)D düzeyini sağlayan CYP27B1 enzimi gibi hormonlar(paratiroid 

hormon)dan etkilenmekten çok, direkt dolaşımdaki 25(OH)D düzeyi ile ilişkilidir. 

İkinci yaklaşım ise kişilerin serum 25(OH)D düzeyleridir. Araştırmalar D vitamin 

düzeyi ve sık rastlanan hastalıklar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaya 

çalışmaktadır. Fakat bunun hastalıkların sebebi mi yoksa D vitamininin ekstrarenal 

aktivasyon ve fonksiyon azlığının sonucu mu olduğu bilinmemektedir. Bununla 

birlikte yeterli olduğu düşünülen D vitamini düzeyinin iskelet ve iskelet dışı etkileri 

için optimal olup olmadığı da bilinmemektedir(29).        

       1,25 (OH)2D diğer steroid hormonlar gibi kendine özgü nükleer reseptöre 

bağlanır. VDR ince barsak, kolon, osteoblast, aktive T ve B lenfositler, ß-adacık 

hücreleri, beyin, kalp, cilt, gonad, prostat, meme, mononükleer hücreler gibi vücudun 

birçok dokusunda bulunur. İnsan(HL-60) lösemik hücreleri d vitamini ile inkübe 

edildiğinde bu hücrelerin çoğalmasını önlemekle kalmıyor; aynı zamanda onların 
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matür makrofajlara dönüşmesine de neden oluyor. Buna rağmen D vitamini lösemi 

tedavisinde faydalı bulunamamıştır. İnsan keratinositlerinde VDR bulunur(17).       

Kalsiyum gibi 1,25(OH)2D de deri keratinositleri üzerinde antiproliferatif ve 

prodiferantif etkiler gösterir. Vitamin D düzenleyici sistemin bütün elemanları deride 

bulunur. İnsan ve hayvanlardaki bu anahtar elementlerin mutasyon çalışmaları D 

vitamininin deri bariyeri ve saç folikülü üzerindeki biyolojik etkilerini gösterdi(19). 

D vitamininin keratinositlerin çoğalmasını inhibe edip; farklılaşmalarını sağladığı 

görülmüştür. Psöryazisli hastalarda topikal D vitamini kullanımı ile komplikasyon ve 

yan etki gelişmeden iyileşme sağlanmıştır. Psöryaziste eritem oluşumu ve pullanma 

azalmış, plaklar incelmiştir. Günümüzde topikal D vitamini psöryazis tedavisinde 

kullanılmaktadır(17). 

       D vitamini osteoblast, karaciğer, kas ve barsak hücrelerini de içeren birçok 

dokuda çekirdek dışında, genetik etki olmadan, membran reseptörleri üzerinden 

kalsiyum ve klor kanal aktivitesi, protein kinaz C aktivitesi ve fosfolipaz C 

aktivitesini düzenler(19). 

       D vitamininin diğer fizyolojik etkileri ise; insülin üretimini stimüle etmek, aktive 

T ve B lenfosit fonksiyonlarını düzenlemek, kalp kası kontraktibilitesi üzerine 

olumlu etkiler,  inflamatuar barsak hastalıklarının gelişiminin engellenmesi, tiroid 

stimulan hormon(TSH) salınımının artmasıdır(17). 

       D vitamini kas hücrelerinde protein sentezi ve kalsiyum transportunda önemli rol 

oynar. İleri yaşlarda, düşük serum D vitamin düzeyleri kas güçsüzlüğü, düşük 

fiziksel performans, denge problemleri ve düşme ile ilişkilendirilmiştir. D vitamini 

eksikliği sadece kronik hastalıklara sebep olup yaşlıların performansını düşürmez, 

aynı zamanda kas fonksiyonları üzerindeki etkisi ile de direkt işlevselliklerini azaltır. 

Düşük serum 25(OH)D düzeyleri D vitaminine sekonder gelişen hiperparatiroidizm 

üzerinden dolaylı olarak kas fonksiyonlarını etkiler. Primer hiperparatiroidizm kas 

güçsüzlüğü ile karakterizedir. Hayvan deneylerinde PTH vermenin kas 

fonksiyonlarını negatif etkilediği gösterilmiştir. PTH nin interlökin 6(İL-6) üretimini 

indüklediği saptanmıştır. Gözlemsel çalışmalar İL-6 nın kas gücünü ve fiziksel 

performansı azalttığını göstermiştir(30).                                                                                                                                                                                                   

Apperley 1941 yılında ABD nin kuzeyinde yaşayan insanların kanserden ölme 
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oranlarının güneyde yaşayanlara göre daha yüksek olduğunu gözlemlemiştir. Bu 

gözlem ancak 1980’ lerde dikkate değer bulunmuştur. Garland ve ark. ABD nin 

yüksek enlemlerinde yaşayanlarda kolon ve meme kanserinin daha fazla olduğunu 

belirtmiştir. Yapılan prospektif bir çalışmada 25(OH)D düzeyi <20 ng/ml olanlarda 

kolon kanseri gelişim riskinin 2 kat arttığı tesbit edilmiştir(17). İnvitro hücre kültür 

ve in vivo deneysel model çalışmaları, 1,25(OH)D nin hücre farklılaşmasını 

uyardığını, kanser hücrelerinin çoğalmasını inhibe ettiğini, antiinflamatuar etki 

gösterdiğini, proapoptotik ve antianjiyojenik etkili olduğunu gösterdi. D vitamininin 

in vitro meme kanser hücreleri üzerindeki antikanser etkileri: Hücre siklus 

inhibisyonu, proliferasyonun azaltılması, apoptozun kolaylaşması ve farklılaşma 

markırlarının indüklenmesidir. Bu etkileri, neredeyse tanımlanmış tüm meme kanser 

hücre serileri üzerindeki VDR reseptörü üzerinden yapar(19). Çevresel solar  

radyasyon ve kanser mortalite oranlarındaki ters ilişki meme, rektum, over, prostat, 

mide, mesane, özefagus, böbrek, akciğer, pankreas, ve uteus kanserlerinde, non-

hodgkin lenfoma ve multıpl myeloma için gösterilmiştir(31). 

 

      İlginç olarak kardiyovasküler hastalık ve multıple skleroz gelişim risk artışı ile 

enlemsel bir ilişki tesbit edilmiştir. 0-35 derece enlem arasında doğan ve ilk 10 

yaşında burada kalanlarda diğerlerine göre multıple skleroz gelişim riski daha az 

tespit edilmiştir. Mahon ve ark. ile Ponsonby ve ark. D vitamini alım artışının 

multıple skleroz gelişim insidansını azalttığını gözlemlemişlerdir(17). Birçok 

prospektif gözlemsel çalışmada düşük 25(OH)D düzeylerinin kardiyovasküler 

hastalık risk artışıyla ilişkili olduğu belirtilmiştir(19). 

        Vitamin D’nin aktif formu çekirdekte VDR ye bağlanıp retinoik asit ile 

heterodimer oluşturur. Bu komplex, etkilerini göstermek için vitamin D ilişkili 

elementlerle etkileşir. Geçen yıllarda D vitamininin metabolizması-transportu-

aktivitesi ile ilgili genlerde polimorfizim saptanmıştır. En iyi tanımlananları ise VDR 

geninin 4 adet tek-nükleotid polimorfik varyantlarıdır(ApaI, BsmI, FokI, ve 

TaqI)(21,32). Bu VDR gen polimorfizmi otoimmün hastalık ve kanser gibi birçok 

patolojik durumla ilişkilendirildiği görülmüştür(21). D vitamini yeterli ve eksik 

farelere insan kolon kanseri hücreleri enjekte edildiğinde, D vitamini yetersiz 



12 

 

farelerde ciddi biçimde tümörün daha çok büyüdüğü görülmüştür. İnvitro çalışmalar, 

prostat kanser hücrelerinde D vitamininin antiprolifaratif ve farklılaşmayı indükleyici 

etkisini göstermiştir(19).  

       Son yıllarda D vitamininin metabolizma, transport ve aktivitesi ile ilgili birçok 

polimorfik varyant gen incelendi. VDR gen varyantları daha geniş çalışıldı. Genin en 

çok rastlanan ve kanser ve otoimmün hastalıkları içeren birçok sağlık sorunuyla 

ilişkili 4 adet tek-nükleotid polimorfik varyantları: ApaI, BsmI, FokI, and, TaqI. D 

vitamini metabolizmasıyla ilişkili diğer varyanlar ise DHCR7 (7-dehidrokolesterol 

redüktaz), GC(vit D bağlayıcı protein), CYP2R1(25-hidroksilaz), CYP27B1(1-α 

hidroksilaz), CYP24A1( 24-hidroksilaz)(33).   

 

       Vitamin D bağımlı rikets ve 1α-hidroksilaz aktivitesini azaltan CYP1α gen 

mutasyonu yeni tanımlandı. Mutasyon araştırmalarında C/T polimorfizmi CYP1α 

geninin 6. intronunda tesbit edildi. CYP1α polimorfizmi sistemik veya doku spesifik 

1,25(OH)2D3 düzeylerini etkiler. CYP1α geni 12. kromozomda bulunur. Genetik 

VDR polimorfizmi otoimmünite duyarlılığı ile ilişkilendirilmektedir(10). 

      Ke ve ark. yaptıkları çalışmada Haşimato tiroiditli(HT) hastalırın 25(OH)D kan 

düzeylerini kontrollere göre amlamlı derecede daha az düzeyde bulunmuştur(34).   

       Pallavi ve ark. yaptığı çalışmada hipotiroidili hastaların D vitamin düzeyleri 

kontrollere göre daha düşük bulunmuştur. Mackawy ve ark. yaptıkları çalışmada da 

otoimmün tiroiditli hastaların D vitamin düzeyleri kontrollere göre daha düşük 

bulunmuştur(35). 

      Mazokopakis ve ark. Girit adasında yaptığı çalışmada anti-tiroid 

peroksidaz(TPO) antikor düzeyi ile D vitamini arasında ters ilişki saptanmıştır. D 

vitamini düştükçe anti-TPO’ nun yükseldiği görülmüştür. Haşimato hastalarında 

%85,3 oranında D vitamini eksikliği bulunmuştur. Bu çalışmadaki Haşimato 

hastalarında 4 aylık kolekalsiferol tedavisi ile anlamlı düzeyde anti-TPO azalması 

sağlanmıştır(12). 
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       D vitamini Haşimato tiroiditi gelişiminde birçok basamağı baskılamaktadır. İlk 

olarak dentridik hücre bağımlı T-hücre aktivasyonunu baskılar. Sonrasında Th1 

hücre proliferasyonu azalır. Th 1 hücrelerinin interferon gama (İFNƔ)benzeri sitokin 

sentezi azalır. Buda tirositler üzerindeki MHC II HLA-DR yüzey antijen sunumunu 

inhibe eder. Ek olarak B hücre proliferasyonu baskılanır ve B hücre apoptozu 

indüklenir. Bu yolla vitamin D tirosit antijenleri ile etkileşen antikorları azaltır(35). 

       Choi ve ark.  Güney Kore’de 6685 hasta ile yaptığı çalışmada anti-TPO 

pozitifliği %10,1 olarak bulundu. Anti-TPO + olanlarda anti-TPO – olanlara göre D 

vitamini düzeyi anlamlı olarak daha düşük saptandı. D vitamini düzeyi Anti-TPO 

pozitif ve negatif olan erkekler arasında anlamlı fark saptanmadı. Ancak kadınlar 

arasında anti-TPO pozitif olanlar ile negatif olanlar arasında anlamlı düzeyde D 

vitamin düzeyi düşük saptandı. Kadınlar premenapoz ve post menapoz olarak 

karşılaştırıldığında ise postmenapoz kadınlar arasında anlamlı fark bulunmadı. 

Premenapoz kadınlarda anti-TPO pozitif olanlarda D vitamini düzeyi negatif olanlara 

göre anlamlı düzeyde düşük saptandı. Kadınlar arasında D vitamin düzeyi azaldıkça 

anti-TPO pozitifliğinin anlamlı düzeyde arttığı görüldü(36). 

      Yapılan bir meta-analizde otoimmün tiroiditli hastalarda D vitamin düzeyi 

kontrollere göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Aynı çalışmada HT 

hastalarında kontrollere göre D vitamin düzeyi anlamlı düzeyde düşük saptanmıştır. 

Bu çalışmada D vitamini eksikliğinin otoimmün tiroid hastalığı gelişim 

patogenezinde rol alabileceği gösterilmiştir(1). 

       Kronik tiroiditli hastalarda D vitamin düzeyi düşük olup, anti-TPO düzeyleri 

yüksektir. 6 ay boyunca günlük 2,000 IU kolekalsiferol tedavisi ile kan D vitamin 

düzeyleri normalleşip, önemli düzeyde anti-TPO düşüşü sağlanmıştır(37).  

       2.1.6 D vitamin düzeyi ölçümü 

      D vitamin düzeyi, vitamin D nin majör dolaşan formu olan 25(OH)D ölçülerek 

tespit edilir. Her ne kadar 25nmol/l düzeylerinin altı kemik bozuklukları ile ilişkili 

olsa da; insanlarda D vitamini eksikli için bir sınır değer belirlenmemiştir. Sağlık 

enstitüsü her yaşta populasyonun %97,5 u için 50nmol/l den fazla 25(OH)D 
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ihtiyaçları için yeterli olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte diğerleri en az 75nmol/l 

gerektiğini bildirmişlerdir(28). 

       Kemik sağlığı ve kalsiyum metabolizması üzerinde optimal etki için genel kabul 

edilen 25-(OH)D düzeyi >30 ng/ml dir. Bu değer, maksimal intestinal kalsiyum 

emilimi ve paratiroid horman düzeyinin en az olduğu değerdir. Ancak 

osteomalazi/rikets ve osteopeni görüldüğü klinik D vitamini eksikliği değeri <10 

ng/ml’ dir(18,38). 

      Türk Endokrin ve Metabolizma Derneği(TEMD) nin önerisi: 

     Kan 25(OH)D düzeyi 

       >30 ng/ml yeterli 

      20-30 ng/ml vitamin D yetmezliği 

      <20 ng/ml vitamin D eksikliği 

      <10 ng/ml ciddi eksiklik 

       Kan vitamin D düzeyleri yaştan ve cinsiyetten bağımsızdır(18,28). 

       D vitamini düzeyleri genellikle radioimmunoassay, competetive protein-binding 

assay ve chemiluminescence immunassay ve high performance liquid 

chromatography (HPLC) ile ölçülür(23,28). 

        25(OH)D yarı ömrü 2-3 hafta olup vitamin D düzeylerini yansıtan belirteçtir ve 

D vitamini rezervini gösterir. Tanı ve tedavide 25(OH)D düzeyinin kullanılması 

önerilir. 1,25(OH)2D yarı ömrü kısa olması (4 saat), kan konsantrasyonunun çok 

düşük olması nedeni ile rezervi yansıtmaz; aynı zamanda da tanı ve tedavi takibinde 

kullanılması önerilmez.  

       1,25(OH)2D düzey ölçümünün tercih edilmesi gereken durumlar: kronik böbrek 

yetmezliği, kalıtımsal fosfat kaybettiren hastalıklar, onkojenik osteomalazi, D 

vitamin dirençli raşitizm, granülomatoz hastalıklardır(20). 
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       Toplumda D vitamini eksikliği prevelansı yüksek olmakla birlikte rutin D 

vitamini taramasını önerilmez. Ancak riskli kişilere bakılabilir(20,23). 

Tablo 1. D vitamini eksikliği riski yüksek olan kişiler 

 

Osteomalazi, raşitizm, osteoporoz 

Kronik böbrek yetmezliği 

Kronik karaciğer yetmezliği 

Malabsorbsiyon sendromları 

Hiperparatiroidizm 

İlaçlar( antiepileptikler, AIDS ilaçları, steroidler) 

Koyu cilt rengine sahip olan kişiler 

Gebelik ve uzun laktasyon dönemi 

Düşme-dengesizlik öyküsü olanlar 

Non-travmatik kırıkları olanlar 

Obezler 

Granülomatöz hastalıklar(sarkoidoz, tüberküloz, histoplazmoz) 

Lenfoma 

Yaşlılık ve bakım evinde yaşayanlar 

 

 Kaynak: Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları Çalışma Grubu. Metabolik kemik 

Hastalıkları Tanı ve Tedavi Klavuzu 

 

       2.1.7 D vitamin eksikliği nedenleri 

      Yaşlanma deride D vitamininin prekürsörü olan 7-dehidrokolesterolün düşüklüğü 

ile ilişkilidir. 70 yaşındaki bireyin 7-dehidrokolesterol düzeyi gençlerin yaklaşık %25 

i kadardır. Aynı zamanda yaşlı bireyler deride gençlerden yaklaşık %75 daha az D 

vitamini sentezler. D vitamini yağda çözündüğünden yağ hücreleri tarafından tutulur. 

Obez kişilerde D vitamini sekestrasyonu olduğundan vitamin düzeyleri düşük 

bulunur. Antiepileptikler, steroidler ve yağ malabsorbsiyonu bir diğer sık D vitamin 

eksikliği sebebidir(18).  
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Tablo 2. D vitamini eksikliği nedenleri 

Kutuplara yakın bölgelerde yaşamak(kuzey yarım kürede 33. Paralel üstü) 

 

Güneşe maruziyet azlığı 

 

Koyu cilt 

 

Yaşlanma 

 

Güneş koruyucu krem kullanma 

 

Obezite 

 

Vitamin D metabolizmasının artması(hiperparatiroidizm) 

 

Malabsorbsiyon 

 

Nefrotik sendrom(kronik böbrek yetmezliği-KBY) 

 

İlaçlar(antikolvülzan) 
Kaynak: Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları Çalışma Grubu. Metabolik kemik 

Hastalıkları Tanı ve Tedavi Klavuzu 

 

       2.1.8 D vitamini eksikliği tedavisi: 

       19-70 yaş arasında kemik ve kas sağlığı için gerekli minimum günlük D vitamini 

ihtiyacı 600 IU, serum 25(OH)D düzeyini 30 ng/ml düzeyinde tutacak ihtiyaç ise 

1,500-2,000 IU’dir. 70 yaş üzerinde 800 IU, 65 yaş üzerindekilerde ise düşmeleri 

önlemek için 800 IU/gün gereklidir. Günlük ihtiyacın karşılanması gıda ve güneş 

yanında D vitamin takviyesi gerektirir. D vitamin eksiklik riski taşıyanlarda önerilen 

dozlarda takviye yapılmalıdır. 

       25(OH)D düzeyi >88 ng/ml çıktığında hiperkalsiüri izlenir. Günlük güvenli D 

vitamini limiti 4,000 IU’dir. 

       Verilen her 1OO IU (2,5mcg) D vitamini serum 25(OH)D düzeyini 1 ng/ml 

artırır. 

       Kronik karaciğer hastalarında D vitamini yetmezliğini tedavi etmek için 

alfakalsidiol, KBY de kalsitriol (0,25-0,50 μg/gün) kullanılmalıdır. Kalsitriolün yarı 
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ömrü 6 saat olup hiperkalsemi riski yüksektir. Serum kalsiyum düzeyleri takip 

edilmelidir. 

       D vitamini ile birlikte yeterli kalsiyum alımı sağlanmalıdır (19-70 yaş 1,OOO 

mg/gün, >70 yaş 1,200 mg/gün). 

       Tedavide hedef, serum 25(OH)D vitamin düzeyini 30-50 ng/ml seviyesinde 

tutmaktır. Tedavide D2 ve D3 tipleri kullanabilir ancak daha etkin olması ve tedaviyi 

standardize etmek açısından D3 kullanımı tercih edilmelidir. D vitamini emilimi 

besinlerden etkilenmez. 

      25(OH)D düzeyi 20 ng/ml altında olan yetişkinlere D vitamini yüklemesi 

yapılmalıdır. 

       Yükleme olarak 8 hafta boyunca haftada bir kez 5O,OOO lU vitamin D 

verildikten sonra günde 1,500-2,000 IU idame ile devam edilmelidir. 

       Tedavi başlandıktan 3-6 hafta sonra serum 25(OH)D düzeyi ölçülmelidir. Eğer 

hedef düzeye ulaşılamamışsa ek doz verilebilir. 

       Serum seviyesi 30 ng/ml altında kalanlarda gastrointestinal emilim problemleri 

veya tedavi uyumsuzluğu düşünülmelidir. Obezlerde, vitamin D metabolizmasını 

hızlandıran (glukokortikoid, antiepileptik) ilaç kullananlarda yükleme ve idame dozu 

2-3 kat fazla olmalıdır(8 hafta 1OO.OOO IU/hafta ardından 3,000-6,000 IU 

idame)(20). 
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Tablo 3. D vitamini preperatları 

 

Jenerik isim 

 

 

Ticari isim 

 

Etki süresi 

 

Kolekalsiferol 

D3 

 

 

Devit-3 damla 50000IU/15ml 

Devit-3 ampül 300000IU 

 

1-3 ay 

 

Kalsitriol 

1,25(OH)2D3 

 

 

Rocaltrol kapsül 0.25 ve 0,5ug 

Osteo D kapsül 0,25 ve 0,5 ug 

 

2-5 gün 

 

Alfakalsidiol 

1α25(OH)2D3 

 

 

Alpha D3 kapsül 0,25-1 ug 

One alpha kapsül 0,25-1 ug 

 

2-5 gün 

Kaynak: Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları Çalışma Grubu. Metabolik kemik 

Hastalıkları Tanı ve Tedavi Klavuzu 

 

       2.2 Haşimato Tiroiditi  

       Hakaru Hashimoto tarafından 1912 yılında otoimmün bir tiroidit olarak 

tanımlandı ve o tarihten itibaren Haşimato Hastalığı olarak bilinmektedir(39).  

       Haşimato tiroiditi diğer adıyla kronik lenfosittik veya otoimmün tiroidit, kronik 

otoimmün tiroid hastalık spektrumlarından biridir. HT, Değişik derecede tiroid 

fonksiyon azlığı ve tiroglobulin antikorları (anti-TG), tiroid peroksidaz antikorları 

(anti-TPO) gibi birçok tiroid antikoru ve lenfosittik infiltasyon ile ilişkilidir. Hastalık 

prevelansı yaş( özellikle 45-55), cinsiyet( kadınlarda erkeklerin 4-10 katı) ve 

ırk(beyazlarda daha sık)’a bağlıdır(15). Genellikle kadınları etkileyen Haşimato 

hastalığının genel toplumdaki prevelansı %2 dir(11,14,40).   Haşimato tiroiditi iyot 

eksikliğinin olmadığı bölgelerde çocuk ve ergenlerde, guatr ve edinilmiş 

hipotiroidinin en sık nedenidir(40).  Progresif tiroid doku destruksiyonunun 

mekanizması tam anlaşılamamıştır. Duyarlı gen ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile 

ortaya çıkan T-hücre başlangıçlı immünite bozukluğu olduğu 

düşünülmektedir(11,15). HT’e predispozan olan genlerden en iyi tanımlananları 

Human Leukocyte Antigen region genes (HLA), cytotoxic T lymphocyte antigen-4 

(CTLA-4), protein tyrosine phosphatase nonreceptor-type 22 (PTPN22),  FOXP3, 
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CD25, CD40, FRCL3 ve thyroglobulin (Tg) genleridir(11,39). Otoimmün tiroid 

hastalıklarının patogenezinde genetik faktörler %70-80 ve çevresel faktörler %20-30 

katkıda bulunur. Haşimato tiroiditinde supressor T hücrelerindeki genetik defekt 

sonucunda hücresel immunite bozulur ve süpresör T lenfositleri, yardımcı T 

lenfositlerini süprese edemez. Ayrıca aktive olmuş B lenfositleri tiroid antijenleri ile 

reaksiyona giren antikorlar oluşmasına neden olur. Tiroid bezi bu hastalıkta 

lenfositler tarafından infiltre edilmekte, sonrasında hormon üretimi bozulacak kadar 

hasar meydana gelmektedir(39). 

       Anti-tiroid immün yanıt tiroid antijen-spesifik Th hücre aktivasyonu ile başlar. 

Tiroid otoimmünitesinin bir de insan lökosit antijen (HLA) sınıf II genleri ile ilişkili 

olabileceği düşünülüyor. Hayvan modellerinde aktif D vitamini otoimmün tiroiditli 

tirositler üzerindeki HLA sınıf II moleküllerinin ekspresyonunu azaltarak, lenfosit 

proliferasyonunu ve inflamatuar sitokin salınımını inhibe ederek önler(41).  

       Etiyolojide rol alması muhtemel faktörler diyetle iyot alımı, sigara, alkol, 

bakteriyel(yersinia enterokolitika) ve viral infeksiyonlar, selenyum, vitamin D, stres, 

ilaç tedavisi (sitokin tedavisi ve östrojenler), gebelik, kadın cinsiyeti, doğurganlık ve 

yaştır(39). 

         HT, ötiroidi ve guatr, subklinik hipotiroidi ve guatr, hipotiroidi ve adölesan 

guatr olarak ortaya çıkabilir. Tirotoksikoz bulguları olmaksızın tiroid bezinde diffüz 

(piramidal lobu da içeren) genişleme tipik klinik bulgudur. Ultrasonografi 

incelemesinde tiroid bezinde büyüme, düşük ekojenite karakteristiktir. İyi sınırlı 

olmayan yalancı nodüller izlenebilir(42). 

        HT’i sıklıkla asemptomatik olmasına rağmen bazı hastalarda boyunda sıkışma, 

dolgunluk hissi bulunabilmektedir. Tanı anında hipotiroidizm hastaların yaklaşık % 

20’sinde bulunmaktadır. Fizik muayenede sert, irregüler ve ağrısız guatr mevcut 

olabilir. En önemli klinik bulgusu; önceden yapılmış tiroid hormon salınımına bağlı 

olarak gelişen tirotoksikozdur. Semptomlar genellikle hafiftir ve 4-8 haftada 

azalmaya başlar. Tirotoksikoz döneminden sonra hipotiroidizm ve iyileşme dönemi 

olur. %20 hastada kronik hipotiroidizm kalıcıdır. Radyoaktif iyot uptake (RAIU)’i 

artmış, azalmış veya normal olabilir. Ultrasonografide genellikle difüz olarak 

büyümüş, yaygın hipoekoik karakterde bir bez vardır (39). 

Tanı klinik ve tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesine dayanır. 
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       a- Klinik bulgular: Diğer nedenler (guatr) ekarte edildikten sonra tiroid bezinin 

difüz genişlemesi. 

       b- Laboratuvar Bulguları: Anti-tiroid peroksidaz antikor pozitifliği, anti-

tiroglobulin antikor pozitifliği. 

       Hashimoto tiroiditi tanısı için klinik ve laboratuvar bulgulardan en az bir 

tanesinin varlığı yeterlidir. Klasik prezantasyon büyük tiroid bezi, anti-TPO /anti-Tg 

antikor pozitifliği ve ötiroid/hipotiroid metabolik tablodur(42). 

        HT li hastaların çoğuna ömür boyu TSH düzeylerini normal sınırlarda tutacak 

kadar levotiroksin tedavisi verilmelidir. Ötiroid vakalarda tedavi gerekli değildir. 

TSH’ın yüksek olduğu durumda levotiroksin replasman tedavisi gündeme gelebilir. 

Genç ve büyük guatrlı vakalarda lokal bası semptomları mevcut ise metabolik 

tabloya bakmaksızın levotiroksin verilebilir(42). 

        Haşimato hastalarında birlikte olabilen pernisiyöz anemi, vitilligo, çöliak 

hastalığı, tip 1 DM, otoimmün karaciğer hastalığı, primer bilier siroz, miyestenia 

gravis, alopesi areata, multıpl skleroz, adison hastalığı, romatoid artrit, sistemik lupus 

eritomatozus, sjögren sendromu, sistemik skleroz, mix bağ doku hastalığı ve 

endokrin olmayan hastalıklar araştırılmalıdır(15,39,42).  
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3. MATERYAL-METOD 

       3.1 Çalışmanın Tasarımı 

   Kesitsel olan çalışmanın evrenini 01.01.2017 ile 01.07.2017 tarihleri arasında İzmir 

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve 

Aile Hekimliği polikliniklerine başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 18-85 

yaş aralığında olan gönüllü bireyler oluşturdu. Çalışmaya başlamadan önce, İKÇÜ 

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 22.12.2016 tarihinde 163 

karar numarası ile etik kurul onayı alındı (EK 1). Çalışma İzmir Kâtip Çelebi 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 030 proje numarası ile 

desteklendi. 

       Örneklem büyüklüğü, ‘openepi sample size calculator’ ile hesaplandı. D vitamin 

eksikliği-yetersizliği prevalansı, Haşimato tiroiditi olan hastalarda %92; sağlıklı 

bireylerde %63 olduğundan, % 95 güven aralığı, %80 güç, %5 hata payı ile 

minimum sayı her bir grup için 38’er kişi olacak şekilde toplamda 114 kişilik 

örneklem büyüklüğü hesaplandı. Çalışmaya % 10 yedekle her bir grup için 42 kişi 

olacak şekilde toplam 126 kişi alındı. 

      3.2 Verilerin Toplanması 

       Katılımcılar üç gruba ayrıldı. İlk grupta önceden tanı almış Haşimato 

tiroiditi(tedavi alan ve almayan) olan hastalar; ikinci grupta Haşimato tiroiditi 

tanısını yeni almış(antikor pozitifliği ilk defa saptanan) hastalar; üçüncü grupta da 

sağlıklı bireyler yer aldı. Hasta grubu oluşturulurken TSH göz önünde 

bulundurulmadı. 

       Katılımcıların onamı alındıktan sonra yüz yüze görüşme tekniği ile sosyo-

demografik veri anketi dolduruldu(EK 2). Sosyo-demografik veri anketinde 

katılımcıların yaşı, cinsiyeti, mesleği, eğitim durumu, sigara -alkol kullanımı, kronik 

hastalık varlığı, düzenli ve sürekli ilaç kullanım durumu sorgulandı. Katılımcıların 

antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu) hata oranını azaltmak için 

aynı araştırıcı tarafından yapıldı. Boyları ayakkabıları çıkarılarak, ağırlıkları ceket ve 

üstteki fazla giysiler çıktıktan sonra standart baskül ve boy ölçer yardımı ile ölçüldü. 

Katılımcıların boy ve kiloları ölçülerek vücut kütle indeksi (VKİ) = Ağırlık 
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(kg)/Boy²(m) formülü ile hesaplandı. VKİ değeri 18.50’'nin altında olanlar zayıf, 

18.50–24.99 arasında olanlar normal kilolu,  25.0–29.99 arasında olanlar fazla kilolu, 

30.0 ve üzerinde olanlar obez olarak değerlendirildi. Ardından katılımcılardan 

25(OH)D, iPTH, AKŞ, kreatinin, kalsiyum, fosfor, ALP, TSH, FT4, FT3, anti-tiroid 

peroksidaz antikor (anti-TPO) ve anti-tiroglobülin antikor (anti-TG) bakılması için 3 

tüp kan örneği alındı. BUN ve kreatin böbrek, ALT-AST karaciğer fonksiyon 

bozukluklarını ekarte etmek için bakıldı. 

       Haşimato tiroidit tanılı 84 hasta ve 42 sağlıklı kişiden olmak üzere toplam 126 

katılımcıdan 8-10 ml venöz kan, düz kan tüplerine alınıp, steril koşullarda 10 dk. 

3000 rpm’ de santrifüj edilerek serumları ayrıldı. Serumlar çalışma anına kadar derin 

dondurucuda -20°C’de temiz ve kuru eppendorf tüplerde saklandı. Hemolizli ve 

lipemik numuneler çalışmaya dahil edilmedi. Katılımcıların tiroid fonksiyon testleri 

(TSH, FT3, FT4), anti-tiroid peroksidaz antikor (anti-TPO) ve anti-tiroglobülin 

antikorları (anti-Tg) ve parathormon (PTH) düzeyleri ‘Advia Contaur XP Siemens 

kemiluminesay yöntemi ile bakıldı. D vitamini, Abbott Architect cihazında 

kemiluminesan mikropartikül immunolojik tetkik (CMIA) yöntemi ile ölçüldü. 

Kalsiyum (Ca). Fosfor(P), BUN, kreatinin, glukoz(AKŞ), ALP (alkalen fosfataz) 

Architect C16000 cihazında spektrofotometrik yöntem ile çalışıldı. 

       Türkiye Endokrin Ve Metabolizma derneğinin ‘Metabolik Kemik Hastalıkları 

Tanı ve Tedavi Kılavuzu’ nda yer aldığı gibi D vitamin düzeyi 

       30 ng/ml’nin (75 nmol/L) üzerindeki düzeyini yeterli,  

      20 ile 30ng/ml (50-75 nmol/L) arasındaki düzeyi yetersizlik,   

      20 ng/ml’nin (50 nmol/L) altındaki düzeyi eksiklik, 

      10 ng/ml’nin (25 nm/L) altındaki düzeyler ciddi eksiklik olarak kabul edildi. 

       D vitamin düzeyi düşüklüğünü <30ng/ml (75 nm/L) olarak aldık. 

       Haşimato tanısı, anti-tiroid peroksidaz antikor (anti-TPO) ve/veya anti-

tiroglobülin antikor (anti-Tg) değerlerinden birinin veya ikisinin yüksekliği ile 

konuldu ( anti-TPO:0-57U/ml; anti-TG: 0-60U/ml).  
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       3.3 İstatistiksel Analiz 

       İstatistiksel analizler SPSS 20 demo paket programı kullanılarak yapıldı. 

Çalışmada toplanacak tanımlayıcı analizler sayısal değişkenler için ortalama, 

ortanca, standart sapma, en küçük –en büyük değer; kategorik değişkenler için sayı, 

oran, yüzde kullanılarak sunuldu. Verilerin normal dağılımı uyumu görsel (histogram 

ve olasılık) ve analitik yöntem (Kolmogorov Smirnov) ile test edildi.  Gruplar arası 

karşılaştırmalarda, değişken özelliğine uygun olarak, Ki-kare, One-Way Anova, 

Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U analitik testleri kullanıldı. Varyansların 

homojenliği Leneve testi ile değerlendirildi. Gruplar arası ilişki korelasyon ve lineer 

regresyon ile değerlendirildi. P değerinin 0,05 ‘in altında olduğu değerler istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edildi. 

 3.4 Çalışmaya Alınma Kriterleri: 

       Çalışmaya katılmayı kabul edip, onam verenler  

       18-85 yaş aralığı olanlar, 

       Hasta grubu için anti-tiroid peroksidaz antikor (anti-TPO) ve anti-tiroglobülin 

antikor (anti-Tg)’dan en az biri pozitif olanlar. 

       3.5 Çalışmaya Alınmama Kriterleri: 

       Diyabet varlığı, metabolik kemik hastalığı, kronik böbrek hastalığı, kronik 

karaciğer hastalığı,  primer hiperparatiroidizm, herhangi bir kanser ve diğer 

otoimmün hastalık varlığı. 

       D vitamin kullanmış olmak, kalsiyum preperatları, glukokortikosteroid, 

tüberküloz ilacı, antiepileptik gibi kemik metabolizmasını etkileyecek ilaç kullanımı. 

       Tiroid ameliyatı geçirmiş olanlar 

       Gebelik varlığı, emzirme 
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4. BULGULAR 

       Çalışmaya 126 birey dahil edilmiştir. Çalışma; eski tanı Haşimato %33.3(n:42), 

yeni tanı Haşimato%33.3(n:42) ve kontrol grubu%33.3(n:42) ndan oluştu. 

Katılımcıların yaş ortalaması 39.7±11.81 (min:20, max: 78) idi ve %19(n:24) u erkek 

idi. Katılımcıların VKİ ortalaması 26.96±4.96 idi.. Eski tanı Haşimato 

katılımcılarının yaş ortalaması 44±12.31, yeni tanı Haşimato katılımcılarının yaş 

ortalaması 38.38±12.3, kontrol grubunun yaş ortalaması 36.71±9.68 şeklindeydi. 

Çalışmaya katılan bireylerin %34.9’ u (n=44) ilkokul ve altı, %27.8’ i (n=35) 

ortaokul ve lise, %37.3’ ü(n=47) üniversite ve üzeri eğitim seviyesinde idi. Bu 

durum gruplar açısından değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu 

(p>0.05). Katılımcıların %30.2’ si (n=38) sigara içiyordu. %11,11 (n=14) kişinin 

kronik hastalığı vardı (9 kişi hipertansiyon, 2 kişi hiperlipidemi, 2 kişi aritmi, 1 

astım). Ancak otoimmün hastalıklar ve kemik metabolizmasını etkileyen hastalıklar 

çalışmaya dahil edilmediğinden kronik hastalık oranı beklenenden düşüktür. 

Katılımcıların hiçbiri alkol kullanmıyordu. VKI açısından gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). (Tablo 4) 
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Tablo 4. Demografik veriler 

 Eski Tanılı 

Haşimato (n=42) 

Yeni Tanılı 

Haşimato (n=42) 

Kontrol Grubu 

(n=42) 

İstatistiksel 

analiz
 

Ortalama±SS Ortalama±SS Ortalama±SS  

Yaş 44±12.31 38.38±12.34 36.71±9.68 

         n(%)         n(%)         n(%) X
2
 P 

Cinsiyet      

Erkek 

Kadın 

 

7(29.2) 

35(34.3) 

 

5(20.8) 

37(36.3) 

 

12(50) 

30(29.4) 

 

4.015 

 

0.134 

Eğitim durumu 

İlkokul ve altı 

Ortaokul-Lise 

Üniversite-Yüksek okul 

 

21(47.7) 

13(37.1) 

8(17) 

 

10(22.7) 

16(45,7) 

16(34.1) 

 

13(29.6) 

6(17.2) 

23(48.9) 

16.115 0.03 

Sigara 

İçiyor 

İçmiyor 

 

12(31.6) 

30(34.1) 

 

13(34.2) 

29(33) 

 

13(34.2) 

29(33) 

0.075 0.963 

Vucut kitle indexi 

Zayıf 

Normal 

Fazla kilolu 

Obez 

 

1(25) 

9(20.9) 

16(36.4) 

16(45.7) 

 

2(50) 

17(39.5) 

11(25) 

12(34.3) 

 

1(25) 

17(39.5) 

17(38.6) 

7(20) 

8.372 0.212 
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  Çalışmaya katılan bireylerin %96(n=121/126)’ ında D vitamin düzeyi düşüktür( D 

vitamini <30ng/ml). Haşimato hastalarının ise %97.7(n=81/84) sinde D vitamin 

düzeyi düşüktür. Çalışma popülasyonunun D vitamin düzeyleri  %38.1 (n=48) inde 

ciddi düzeyde eksik(D vitamini<10 ng/ml), %49.2 (n=62)sinde eksik(D vitamini 10-

20 ng/ml), %8.7 (n=11)sinde yetmezlik(D vitamin düzeyi 20-30 ng/ml) ve %4(n=5) 

ünde de normal(D vitamini >30 ng/ml) saptandı. Eski tanı Haşimato hastalarının 

%45.2(19) sinde ciddi düzeyde eksiklik, %42.9(18) inde eksiklik, %7.1(3) ünde 

yetmezlik, %4.8(2) inde normal düzeyde D vitamini saptandı. Yeni tanı Haşimato 

hastalarının %40.5(17) ünde ciddi düzeyde eksiklik, %52.4(22) ünde eksiklik, 

%4.8(2) inde yetmezlik ve %2.4(1) ünde normal düzeyde saptandı; kontrol grubunun 

ise %28.6(12) inde ciddi düzeyde eksiklik, %52.4(22) ünde eksiklik, %14.3(6) ünde 

yetmezlik ve %4.8(2) inde normal düzeyde saptandı.   

      Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi eski tanı Haşimato hastalarının D vitamin 

düzeyi ortalaması 12.62 ng/ml iken yeni tanı Haşimato hastalarının 11.76 mg/dl, 

kontrol grubunusa 15.03 mg/dl saptandı (Şekil 1) 
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Şekil 1. Grupların D vitamin düzeylerinin ortalaması  

      D vitamini ile ilişkili olabilecek laboratuvar değerlerinin istatistiği tablo 4’ te 

verilmiştir. Tablo 4’ te görüldüğü gibi gruplar arasında yaş açısından istatiksel bir 

fark oluştuğu görüldü(p=0.011). Bu farkın alt grup analizinde eski tanı Haşimato-

kontrol grubundan kaynaklandığı görüldü (p<0.017). Yine aynı tabloda VKİ, eğitim 

durumu, cinsiyet, sigara içimi, FT4, Cr, BUN, ALP, AKŞ, kalsiyum, fosfor açısından 

gruplar arasında istatiksel anlamlı fark yoktu(p>0.05). Gruplar arasında TSH, FT3, 

anti-TPO, anti-Tg, D vitamini ve PTH açısından anlamlı fark oluştuğu 

izlendi(p<0.05). D vitamini açısından alt grup analizleri yapıldığında eski tanılı 

Haşimato grubu ve yeni tanılı Hasimato grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı fark 

olduğu görüldü. (p<0.05). TSH, anti-TPO, anti-Tg ve PTH açısından 

değerlendirildiğinde eski tanılı Haşimato grubu ve yeni tanılı Haşimato grubu ile 

kontrol grubu arasında anlamlı fark olduğu görüldü (p<0.05). FT3 açısından ise 
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farkın eski tanılı Haşimato grubu ve yeni tanılı Haşimato grubu ile kontrol grubu 

arasında oluşan farktan kaynaklandığı tespit edildi (p<0.05) (Tablo 4) 

 

Tablo 5. Rakamsal Parametreler Açısından Gruplar Arasındaki İlişki 

 Eski Tanılı Haşimato (n=42) Yeni Tanılı Haşimato (n=42) Kontrol Grubu (n=42)   Eski-Yeni 

Tanılı 

Haşimato  

Eski 

Tanılı-

Kontrol 

Grubu 

Yeni 

Tanılı-

Kontrol 

Grubu  

Anova ort ss ort ss ort ss f p Tukey 

Yaş 44.00 12.31 38.38 12.24 36.71 9.68 4.643 0.011 0.068 0.012 0.784 

VKİ 28.75 5.28 26.14 5.17 25.98 3.93 4.343 0.150 0.039 0.026 0.986 

FT4 1.06 0.23 0.99 0.17 1.08 0.13 2.728 0.069 0.206 0.860 0.070 

Kreatini 0.72 0.13 0.70 0.09 0.72 0.09 0.489 0.615 0.748 0.975 0.614 

BUN 11.40 3.32 11.16 3.01 10.40 3.005 1.167 0.315 0.935 0.313 0.507 

Kalsiyum 9.00 0.46 9.00 0.42 9.03 0.38 0.090 0.914 0.994 0.950 0.912 

Fosfor 3.47 039 3.54 0.51 3.60 0.61 0.659 0.519 0.812 0.487 0.856 

ALP 70.71 19.89 66.11 23.72 61.14 12.61 2.582 0.080 0.522 0.064 0.467 

  

Kruskal 

Wallis 

Med. Min Max Med. Min Max Med. Min Max X2 p Mann-Whitney U 

TSH 2.88 <0.01 105.65 2.95 0.18 37.59 1.62 0.16 6.80 14.905 0.001 0.893 0.001 <0.001 

FT3 2.86 2.13 8.74 3.04 1.6 4.00 3.06 2.42 3.68 13.681 0.001 0.003 0.001 0.932 

AntiTPO 439.55 28.00 1924810 1300 28 16664 28.00 28.00 28.00 65.590 <0.001 0.217 <0.001 <0.001 

AntiTg 74.05 15.00 34660 114.9 15 156700 15.00 15.00 21.60 68.878 <0.001 0.170 <0.001 <0.001 

AKŞ 88.00 71.00 136.00 90 68 114 86,50 73.00 147 1.066 0.587 0.490 0.629 0.343 

D vitamin 11.00 4.80 36.70 10.75 3.40 40.80 13.70 5.20 35.10 6.432 0.040 0.893 0.043 0.019 

PTH 53.7 17.00 236 47.7 19.1 101 35.2 15.1 92.5 13.131 0.001 0.129 <0.001 0.029 

Post Hoc analizde p<0.017 
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        Yaş ile D vitamini arasındaki korelasyon değerlendirildiğnde, yaş arttıkça D 

vitamin düzeyinin azaldığı tespit edildi. Ancak bu durum istatiksel olarak anlamlı 

değildi (Spearman rho=-0.052, p=0.559). Sigara içen ve içmeyenler 

karşılaştırıldığında sigara içenlerde D vitamin düzeyi daha düşüktü. Sigara içme ve D 

vitamini düzeyi arasında anlamlı, aynı yönde düşük düzeyde korelasyon saptanmıştı 

(Spearman rho=0.237, p=0.007). VKİ arttıkça D vitamin düzeyi azalmaktadır. VKİ 

ve D vitamin düzeyi arasında zıt yönde, düşük düzeyde, anlamlı, korelasyon 

saptanmıştır. (Spearman rho=-0.245, p=0.006). D vitamin düzeyi kadınlarda 

erkeklerden daha düşük saptanmıştır (Spearman rho=-0.226, p=0.011) (Tablo 6). 

Tablo 6. Demografik verilerin D vitamini düzeyi ile korelasyonu. 

 D vitamin Düzeyi 

rho p 

Yaş -0.052 0.559 

Sigara 0.237 0.007 

VKI -0.245 0.006 

Cinsiyet -0.226 0.011 

Rho: Spearman korelasyon katsayısı. P<0.05 

        

      D vitamini düzeyi ile laboratuvar sonuçlarının arasındaki korelasyon 

değerlendirildiğinde TSH ve D vitamin düzeyi arasında, zıt yönde, düşük düzeyde  

anlamlı korelasyon saptandı (Spearman rho= -0.213, p<0.05). FT4 ile D vitamin 

düzeyi arasında aynı yönde, düşük düzeyde, anlamlı korelasyon saptandı (Spearman 

rho=0.211, p<0.05). Kreatinin ve D vitamin düzeyi arasında aynı yönde, istatiksel 

olarak anlamlı, ancak önemsiz düzeyde korelasyon bulundu (Spearman rho=0.259, 

p<0.05). D vitamin düzeyi düştükçe PTH düzeyinin yükseldiği görüldü. PTH ve D 

vitamin düzeyi arasında zıt yönde, anlamlı korelasyon saptandı (Spearman 

rho=0.029, p<0.05). Anti-TPO, anti-Tg düzeyleri yükseldikçe D vitamin düzeyi 

azalmaktadır. Anti-TPO ile D vitamin düzeyi karşılaştırıldığında zıt yönde, orta 

derecede ancak istatiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı(Spearman rho= -0.287, 

p<0.05). Anti-Tg ile D vitamin düzeyi arasında ise zıt yönde, düşük derecede, 
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anlamlı korelasyon saptandı( (Spearman rho= -0.239, p<0.05) Ancak FT3, AKŞ, 

BUN, kalsiyum, fosfor ve ALP ile D vitamin düzeyi arasından anlamlı korelasyon 

bulunmadı (p>0.05) (Tablo 7). 

 

 

 

Tablo 7. Laboratuvar değerlerinin D vitamini ile korelasyonu 

 D vitamin Düzeyi 

rho p 

TSH -0.213 0.017 

FT4 0.211 0.018 

FT3 0.057 0.524 

AKŞ -0.084 0.348 

Kreatin 0.249 0.005 

BUN 0.035 0.694 

Kalsiyum 0.174 0.051 

Fosfor -0.077 0.390 

PTH -0.195 0.029 

ALP 0.003 0.976 

Anti-TPO -0.287 0.001 

Anti-Tg -0.239 0.007 

Rho: Spearman korelasyon katsayısı. P<0.05 

   

       Yapılan spearman korelasyonlar analizi sonucunda sigara içme, cinsiyet, VKİ, 

TSH, FT4, AntiTPO, Anti-Tg, kreatin, PTH ile D vitamini arasında korelasyon 

bulunmuştur. Bu parametreler ile geriye doğru eleme yöntemi ile çoklu regresyon 

analizi yapıldığında D vitamini ile VKİ, Anti-Tg ve FT4 arasında anlamlı ilişki 
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bulundu. D vitamini ile VKİ arasında negatif yönde anlamlı ilişki (Beta: -0.261 min:-

0.505, max:-0.018, p:0.036) (Şekil 2), Anti-Tg ile arasında negatif yönde anlamlı 

ilişki (Beta:-0.011 min:-0.021, max:-0.002, p:0.016) (Şekil 3), FT4 ile arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişki (Beta=6.374, min=0.018 max=12.370, p=0.049) bulundu 

(Şekil 4), 

 

 

 

 

Şekil 2: D vitamini ile BMI arasındaki lineer regresyon analizi 

Beta: -0.261, p:0.036 
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Şekil 3: D vitamini ile AntiTg arasındaki lineer regresyon analizi 

Beta:-0.011, p:0.016 
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Şekil 4: D vitamini ile FT4 arasındaki lineer regresyon analizi 

Beta=6.374, p=0.049 
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5. TARTIŞMA 

       Time dergisi 2007 yılı sonunda tıpta yılın ‘tıbbi atılımları’ bölümünde ‘D 

vitamininin yararları’ konusunu ilk 10 da yayınlamıştır. Bunun sebebi son yıllardaki 

D vitamini fonksiyon çalışmalarının sayısının olağan dışı artışıdır. Örnek olarak 

PubMed de anahtar kelime olarak 2003-2007 yılları için ‘vitamin D’ yazıldığında 

karşımıza yaklaşık 9,500 makale çıkmaktadır. Aynı zaman dilimi için ‘tiroid 

hormon’ araştırılınca 6,800 makale çıkmaktadır. Bu artışın kaynağında temel iki 

keşif yatmaktadır. İlki 1997 yılında Chapuy ve ark. nın D vitamini ve PTH ın D 

vitamin düzeyinin 78nM e kadar ters korelasyon göstermesinin keşfi ile birlikte 

normal D vitamin düzeylerinin sanılanın (<8 ng/ml veya 20 nM) aksine daha yüksek 

olduğunun belirlenmesi; ikincisi ise Robert Modlin ve ark. mikobakterium 

tüberkülozis için doğal bağışıklıktaki genleri tanımlamalarıdır. M tüberkülozis 

lipoproteini ile aktive edilen makrofajlarda hem VDR, hem de 25-hidroksivitamin D-

1α-hidroksilaz için mRNA indüklenir. Sonunda makrofajlar 25OHD için güçlü bir 

intrakrin yanıt verir ve antibakteriye peptid olan cathelicidin indüklenir(43).  

       Çalışmalar, pluripotent steroid hormon olan 1α,25(OH)2 D3 nin VDR içeren 

36’dan fazla hücre tipinde fizyolojik cevapları başlattığını göstermiştir. Ek olarak 

1α,25(OH)2 D3’ü parakrin olarak üreten 10’dan fazla ekstrarenal organ bulunmuştur 

(44). 

       Vitamin D eksikliğinin tip 1 DM, MS, RA, hipertansiyon, CVH ve birçok 

ölümcül kanser gelişimi için risk faktörü olduğunu gösteren pekçok bilimsel kanıt 

vardır. Bu yüzden rutin sağlık muayenelerinde D vitamin düzeylerinin ölçülmesi 

gerekir(25). 

       Tiroid hastalıkları en sık rastlanan endokrin hastalıklar arasındadır ve hatta 

otoimmün tiroid hastalıkları belkide en sık karşılaşılan otoimmün hastalıklardır(45) 

HT; diffüz mononükleer hücre infiltrasyonu, tiroid folliküllerinde azalma ile birlikte 

fibrozis, granüler ve pembe sitoplazma içeren ve Hürthle hücre olarak isimlendirilen 

büyük tirositler ile dolaşımda tiroide ait Anti-TPO ve Anti-Tg varlığı ile tiroid 

bezinde büyüme, tiroid ultrasonunda morfolojik değişiklikler ve anormal tiroid 

fonksiyonları ile tanımlanır(46). 
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       Kemik ve mineral hemostazı için esansiyel olan vitamin D nin aktif formunun 

immün regulatuvar ve antiinflamatuvar özellikleri gösterilmiştir. Vitamin D bilinen 

biyolojik aktivitelerinin çoğunu VDR üzerinden gerçekleştirir ve vitamin D bağlayıcı 

protein ve CYP27B1 hidroksilaz tarafından kontrol edilir. Vitamin D immün 

modülatör etkilerini, VDR bulunduran makrofaj, dentridik hücre, T ve B lenfositi de 

içeren doğal ve kazanılmış bağışıklık sistemleri üzerinden gösterir. Dentridik 

hücreler D vitamininin immün modülatör etkisinin ana hedefidir. D vitamininin 

dentridik hücre bağımlı T-hücre aktivasyonunu inhibe ettiği ve toleratif özelliklerini 

ortaya çıkardığı gösterilmiştir. Efektör hücrelerden çok regülatuvar hücreleri 

indüklediği saptanmıştır. Ek olarak in vitro çalışmalar, VDR ye sahip CD4 T 

hücrelerinin D vitamini tarafından aktivasyonu Th2 fenotipini(İL-4 ve İL-5 üretimi 

ile) indükleyip, Th1 aktivitesini baskılar(İL-2 ve İFNγ üretimi ile)(45).  

      Çalışmamızda eski tanı Haşimato hastalarının yaş ortalaması 44±12.31 iken 

Yazıcı ve arkadaşlarının 111 Haşimato hastası ve 159 kontrol ile yaptıkları çalışmada 

yaş ortalaması 47.9, Nalbant arkadaşlarının 211 Haşimato hastasıyla, Haşimato 

tiroiditli olguların klinik bulgularının karşılaştırılması çalışmasında 39.31 idi (32,39). 

       Çalışmamızda katılımcılarının yaş ortalaması 39.7±11.81 idi. Prasad ve 

arkadaşlarının 52 hipotiroid AITD ve 52 kontrol hastasıyla yaptıkları çalışmayla aynı 

idi (47).  

       Yaş arttıkça D vitamin düzeyi düşer. Katrinakı ve arkadaşları, University 

Hospital of Heraklion laboratuvar sonuçlarından 8183 kişinin verileri ile yaptıkları 

çalışmada bizim çalışmamızdaki gibi D vitamin düzeyinin yaşla negatif korelasyon 

gösterdiğini saptamışlardır (38). Aynı şekilde 976 kişiden oluşan 65 yaş üzeri bireyle 

yapılan ‘Aging in the Chianti Area’(InCHIANTI) çalışmasının verilerine göre 

Houston ve arkadaşları, yaş arttıkça D vitamin düzeyinin azaldığını bildirmişlerdir 

(30). Biz de çalışmamızda yaş ile D vitamini arasında negatif korelasyon tespit ettik 

ancak bu durum istatistiksel olarak anlamlı değildi. 

      Dilek ve arkadaşları 102 Haşimato hastası ile yaptıkları retrospektif çalışmada 

olguların %88.2 si kadınken, Nalbant ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 

katılımcıların %92’ si kadın olarak bulunmuştur (39,40). Bizim çalışmamızda benzer 
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şekilde Haşimato tanılı katılımcıların %85,7’ si kadın idi. Prasad ve arkadaşları 

yaptıkları bir çalışmada D vitamin düzeyini kadınlarda erkeklerden daha düşük 

olarak saptamışlardır. Katrinakı ve arkadaşları ise D vitamini düzeyi açısından 

cinsiyetler arasındaki bu farkın 50 yaşa kadar devam ettiği, 50 yaştan sonra ise 

erkeklerle kadınlar arasındaki farkın ortadan kalktığını belirtmişlerdir (38,47). Biz de 

çalışmamızda benzer şekilde D vitamini düzeyini kadınlarda erkeklerden daha düşük 

olarak saptadık. 

 

       Goswami ve arkadaşları 642 Hintli birey üzerinde yaptıkları bir çalışmada D 

vitamin eksikliğini %87 olarak bulmuşlar. (D vit<25nmol/L). Tamer ve arkadaşları 

da Türkiye’de 161 Haşimato hastası ve 162 sağlıklı kişide yaptığı Haşimato 

hastalığında D vitamin düzeyi çalışmasında, D vitamin eksikliğini %77,4 olarak 

bulmuşlardır (D vitamin<30ng/ml). Benzer şekilde biz de D vitamin eksikliğini %96 

olarak tespit ettik (%96, D vitamin<30ng/ml).  

       Tamer ve arkadaşları yaptıkları çalışmada Haşimato hastaları arasındaki D 

vitamin eksikliğini %92 olarak bulmuşlardır (5,48). Türkiye’ de yapılan başka bir 

araştırmada ise Nalbant ve arkadaşları Haşimato hastalarında D vitamini eksikliğini 

%93.4 olarak vermişlerdir(39). Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak 

Haşimato hastalarındaki D vitamin eksikliği %97.7 olarak bulundu. Haşimato 

tiroiditli hastalarda D vitamin düzeyi sağlıklı kişilere göre daha düşüktür 

(11,45,49,47). Hatta Maciejewski ve arkadaşları Polonya’da 62 Haşimato ve 32 

kontrol hastasında yaptıkları Haşimato hastalarında D vitamin düzeyi araştırılması 

çalışmasında D vitamin eksikliğini %100 saptamışlardır (D vitamin<30ng/ml) (11). 

       Çalışmamızı yılın çoğu zamanında güneşli olan İzmir’de yaptık. İzmir gibi 

güneşli olan Girit adasında Katrinakı ve arkadaşlarının yaptıkları D vitamin düzeyi 

cut-of değeri belirleme çalışmasında D vitamininin ciddi eksikliği (<10ng/ml) %21 

idi, bizim çalışmamızda da D vitamininin ciddi eksikliği %38.1 saptandı(38). Girit 

adasında yapılan başka bir araştırmada Mazopakis ve arkadaşlarının 218 Haşimato 

hastasında yaptığı Haşimato tiroiditi patogenezinde D vitamininin rolü çalışmasında 

D vitamin düzeyi düşüklüğü %85 olarak belirtilmiştir(12).  Bozkurt ve arkadaşları 
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180 eski tanı haşimato, 180 yeni tanı Haşimato ve 180 kontrol ile yaptıkları D 

vitamini düzeyinin Haşimato tiroiditi ile ilişkisi çalışmasında eski tanı Haşimato 

hastalarında ciddi D vitamin eksikliğini %48, yeni tanı Haşimato hastalarında %35 

ve kontrol grubunda ise %20.5 olarak saptamışlardır(41). Kivity ve arkadaşları 

İsrail’de yaptıkları çalışmada D vitamini düzeyini Haşimato hastalarında %79 (D 

vitamin<10ng/ml), kontrollerde ise %30.6 saptamışlardır (45). Biz çalışmamızda eski 

tanı Haşimato hastalarında ciddi D vitamin eksikliğini %45.2, yeni tanı Haşimato 

hastalarında %40.4 ve kontrol grubunda ise %28.5 olarak bulduk.  

       VKİ arttıkça D vitamin düzeyi düşer. Lagunova ve arkadaşlarının vitamin D 

düzeyinin VKİ, cinsiyet, yaş ve mevsim durumlarına göre bağımlılığını araştırdığı 

2126 kişilik araştırma ile, Wicherts ve arkadaşlarının D vitamini ve performans ile 

yaşa göre değişimin incelendiği 65 yaş üstü 1234 kişi ile yaptıkları çalışmalarda D 

vitamin düzeyinin VKİ ile ters ilişkili olduğu saptanmıştır(50,51). Bununla beraber 

Houston ve arkadaşları InCHIANTI çalışmasına göre D vitamini düzeyi ile  VKİ 

arasında ilişki bulmamışlardır (30). Biz çalışmamızda VKI ile D vitamini arasında  

anlamlı ilişki saptadık. Bu durum literatür ile uyumlu idi. 

        Kanwar ve arkadaşlarının Hindistan’da kadınların D vitamin düzeyinin 

ölçülmesi ve TSH ile korelasyonunu araştıran 25-65 yaş arası 65 hipotiroid kadın ile 

yaptıkları çalışmada ve başka benzer çalışmalarda da D vitamini ile TSH düzeyleri 

arasında negatif korelasyon saptanmıştır(45,49,52,53). Biz de çalışmamızda aynı 

şekilde literatürle uyumlu olarak negatif korelasyon saptadık. 

       Mazakopakis, Bozkurt, Kivity ve Shin gibi araştırmacılar D vitamin düzeyi ile 

tiroid antikor ilişkisi hakkındaki çalışmalarda, D vitamini ile anti-TPO arasında 

negatif korelasyon saptamışlardır (12,41,45,54). Bozkurt ve arkadaşları da yaptıkları 

çalışmada anti-Tg ile D vitamini arasında negatif korelasyon bulmuşlardır(41). 

Ancak Effraimidis ve arkadaşları yaptıkları çalışmada erken evre otoimmün 

tiroiditlerin D vitamin düzeyi düşüklüğü ile ilişkisiz olduğunu saptanmıştır(8). Biz 

çalışmamızda literatürle uyumlu olarak anlamlı,  negatif korelasyon saptandık.      
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      Kivity ve arkadaşlarının çalışmasında D vitamini düzeyi ile FT3 ve FT4 arasında 

ilişki saptanmamıştır (45). Biz çalışmamızda D vitamini düzeyi ile FT4 arasında 

anlamlı ilişki bulduk. Ancak FT3 ile anlamlı ilişki bulmadık.  

       Literatüre baktığımızda InCHIANTI çalışmasının verilerine göre Houston ve 

ark. D vitamini düzeyi düştükçe PTH’nın yükseldiğini belirtilmiş olup biz de 

çalışmamızda benzer şekilde PTH ile D vitamin arasında anlamlı ilişki saptadık(30). 
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6. SONUÇ 

       Haşimato tiroiditi ile D vitamin arasındaki ilişkiyi göstermek için yapılan bu 

çalışmada sonuç olarak; 

       Hasimato tiroiditi olan grup ile sağlıklı bireyler arasında D vitamin düzeyi 

açısından anlamlı ilişki bulunmuştur. 

      Haşimato tanılı hastalar ile yeni Haşimato tanısı almış gruplar arasında D vitamin 

eksikliği açısından ilişki saptanmamıştır. 

      Bulgularımızı değerlendirdiğimizde hipotezimize uygun olarak D vitamini 

eksikliğinin Haşimato hastalığı için predispozan bir faktör olabilileceği düşünülebilir.  

       Vitamin D’ nin predispoze olduğu hastalıklar göz önüne alındığında, Amerika ve 

Avrupa’ daki bazı ülkelerde olduğu gibi besinlere D vitamini katkısı 

değerlendirilebilir. 

       Yapılan çalışmada D vitamin düşüklüğü %96 olarak bulunmuştur. Bulgularımıza 

ve Türkiye’de yapılmış olan D vitamini ile ilgili diğer çalışmalara göre D vitamini 

eksikliği prevelansının yüksek olması nedeni ile ülkemizde yeni çalışmalara ihtiyaç 

vardır. Türkiye’ de D vitamin prevelans çalışması ile D vitamin cutt-off değeri ile 

ilgili çalışmalar yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu çalışmanın D vitamin düzeyinin 

farklı bir yöntemle ölçüldüğü yeni çalışmalarla tekrarlanması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

7. ÖZET 

       D Vitamini Düzeyinin Haşimato Tiroiditi ile İlişkisi  

      Dünya genelinde yaklaşık bir milyardan fazla kişide D vitamini düşük olması 

nedeniyle; vitamin D klinik araştırmaların ilgi odağı olmuştur. Kemik ve mineral 

hemostazı için esansiyel olan vitamin D nin aktif formunun immün regulatuvar ve 

antiinflamatuvar özellikleri tanımlanmıştır. Günümüz araştırmalarında D vitamin 

eksikliğinin otoimmün hastalıkların gelişimi için predispozan bir faktör olduğu 

üzerinde durulmaktadır. 

       Genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıkan Haşimato tiroiditi, 

değişik derecede tiroid fonksiyon azlığı ve tiroglobulin antikorları, tiroid peroksidaz 

antikorları ve lenfosittik infiltasyon ile ilişkilidir. Hastalık prevelansı yaş, cinsiyet ve 

ırka bağlıdır. 

       Bu çalışma, D vitamin düzeyleri ve serum tiroid otoantikorları arasındaki ilişkiyi 

değerlendirerek, D vitamin eksikliği ve/veya yetersizliği ile hashimato tiroiditi 

arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçlamaktadır. 

       Çalışmaya 126 katılımcı dahil edildi. Katılımcılar üç gruba ayrıldı ve her grupta 

42 birey olacak şekilde düzenlendi. İlk grupta önceden tanı almış Haşimato tiroiditi 

olan hastalar; ikinci grupta Haşimato tiroiditi tanısını yeni almış hastalar; üçüncü 

grupta da sağlıklı bireyler yer aldı. Katılımcıların yaşı, cinsiyeti, mesleği, eğitim 

durumu, sigara -alkol kullanımı, kronik hastalık varlığı, düzenli ve sürekli ilaç 

kullanım durumu sorgulandı. 25(OH)D, iPTH, AKŞ, BUN, kreatinin, kalsiyum, 

fosfor, ALP, TSH, FT4, FT3, anti-tiroid peroksidaz antikor ve anti-tiroglobülin 

antikor bakıldı. Boy ve kilo ölçülerek vücut kitle indeksi hesaplandı. 

      Çalışma popülasyonunda D vitamin düzeyi düşüklüğü prevelansı %96 olarak 

saptandı. D vitamininin yaş, VKİ, TSH, anti-TPO, anti-Tg ve PTH ile istatiksel 

olarak anlamlı ve negatif korele olduğu bulundu(p<0.05).  

Bulgularımıza ve Türkiye’de yapılmış olan D vitamini ile ilgili diğer çalışmalara 

göre D vitamini eksikliği prevelansının yüksek olması nedeni ile ülkemizde yeni 
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çalışmalara ihtiyaç vardır. Türkiye’ de D vitamin prevelans çalışması ile D vitamin 

cutt-off değeri ile ilgili çalışmalar yapılması önerilir. 

       Anahtar Kelimeler: D vitamini, Haşimato tiroiditi, otoimmün tiroidit, tiroid 

antikorları 
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 ABSTRACT 

       The Association Between Vitamin D and Hashimoto’s Thyroiditis 

      Because of over one billion people in the world have low vitamin D; it has been 

the focus of clinical research. Immune regulator and anti-inflammatory properties of 

the active form of vitamin D, which is essential for bone and mineral haemostasis, 

have been described. In the current clinical trials, it is emphasized that vitamin D 

deficiency is a predisposing factor for the development of autoimmune diseases. 

       Hashimoto thyroiditis, which is caused by the interaction of genetic and 

environmental factors, is associated with decreased thyroid function and 

thyroglobulin antibodies, thyroid peroxidase antibodies and lymphocytic infiltration 

at different levels. Disease prevalence depends on age, gender and race. 

       This clinical research aims to show the relationship between D vitamin 

deficiency/ inadequacy and hashimoto thyroiditis by evaluating the relationship 

between vitamin D levels and serum thyroid autoantibodies. 

       126 participants were included in the study. Participants were divided into three 

groups and arranged to be 42 individuals in each group. Patients with previously 

diagnosed Hashimoto’s thyroiditis in the first group; patients with newly diagnosed 

Hashimoto’s thyroiditis in the second group and in the third group healthy 

individuals were included. Participants were questioned about age, gender, 

occupation, educational status, smoking-alcohol use, chronic illness, regular and 

continuous medication use. 25 (OH) D, fasting blood glucose, PTH, BUN, creatinine, 

calcium, phosphorus, ALP, TSH, FT4, FT3, anti-thyroid peroxidase antibody and 

anti-thyroglobulin antibody. Height and weight were recorded and Body mass index 

was calculated. 

       The prevalence of vitamin D deficiency in the study population was 96%. 

Vitamin D deficiency/insufficiency was statistically significant and negatively 

correlated with age, BMI, TSH, anti-TPO, anti-Tg and PTH (p <0.05). 

       According to our findings and other studies on vitamin D done in Turkey, there 

is a need for new researches in our country due to the high prevalence of vitamin D 
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deficiency/insufficiency. In Turkey, studies on D vitamin prevalence and study for 

vitamin D cutt-off value are recommended. 

 

       Key words: Vitamin D, Hashimoto’s thyroiditis, autoimmune thyroiditis, 

thyroid auto-antibodies                 
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EK-2                                       

                                              OLGU RAPOR FORMU 

 

 1-No                 2-Yaş:                3-Cinsiyet:               4-Kilo:             5-Boy:                                                    

6-Eğitim Durumu:                                                       7-Meslek: 

8-Sigara:                                                                      9-Alkol: 

10-Kronik hastalık varlığı (DM, KBY, Kr. Karaciğer hastalığı, inflamatuar barsak 

hastalıkları primer hiperparatiroidi, metabolik kemik hastalıkları otoimmün 

hastalıkları, kanser ):  

 

11-Kullandığı ilaç var mı? (D vitamin, antituberküloz ilaçlar, antiepileptikler, 

glukokortikoidler): 

 

 

12-Hashimato tiroditid var mı?                               13-Kaç yıldır Hashimato tiroidit 

var? 

14-Hashimato için ilaç kullanıyor mu? (Evet ise adını yazınız): 

15- BMI: 

GÖRÜŞMEDEKİ LABORATUVAR SONUÇLARI: 

TSH:                                                                                 BUN: 

FT4:                                                                                  Ca: 

FT3:                                                                                  Fosfat: 

Anti-TPO (antitiroid peroksidaz antikor):                      25(OH) D:          

Anti-Tg (antitiroglobulin antikor):                                  İPTH: 

AKŞ:                                                                                ALP: 

Kreatin: 
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