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ÖZET 

D Vitamini Eksikliği Olan Bireylerin Yaşam Tarzlarının Belirlenmesi 

 Amaç: Bu araştırma vitamin D eksikliği olan bireylerin yaşam tarzlarının 

belirlenmesi amacıyla yapıldı. 

 Materyal ve Metot: Tanımlayıcı özellikteki bu araştırma Erzurum Bölge Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi Endokrin ve Metabolik Hastalıklar Polikliniğine Nisan 2015 –  

Ekim 2015 tarihleri arasında gelen ve vitamin D eksikliği olan 250 birey ile yapıldı. 

Verilerin toplanmasında anket formu kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde varyans 

analizi, bağımsız gruplarda t testi, Pearson ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı. 

Bulgular: Bireylerin ortalama vitamin D düzeylerinin 11.82±5.73 olduğu tespit 

edildi. Bireylerin % 80.8’inin vitamin D takviyesi kullanmadığı, takviye 

kullanmayanların (t=-4.533, p=0.000) ve vitamin D damla kullananların (t=-7.797, 

p=0.000) vitamin D düzeylerinin önemli bir şekilde düşük olduğu tespit edildi. Tanı 

süresi 6 aydan az olanların (F=7.806, p=0.001), güneş kremi kullanmayanların (t=-

3.161, p=0.002), koyu ve buğday tenlilerin (F=4.435, p=0.013), hiç balık (F=2.851, 

p=0.024) ve hiç peynir yemeyenlerin (F=4.281, p=0.015) vitamin D düzeylerinin 

önemli bir şekilde düşük olduğu tespit edildi. Güneşlenmeyenlerin (% 21.2), 11-15 

saatleri dışında (% 97.6), kapalı kıyafetle güneşlenenlerin (% 76.4) ve BKİ 30’un 

altında olanların (% 58.4) vitamin D düzeylerinin düşük olduğu ancak aralarında önemli 

bir fark olmadığı bulundu (p>0.05). 

Sonuç: Vitamin D takviyesi kullanmayan, vitamin D damla kullanan, tanı süresi 

6 aydan az olan, güneş kremi kullanmayan, hiç balık ve peynir yemeyen, koyu ve 

buğday tenli bireylerin vitamin D düzeylerinin önemli bir şekilde düşük olduğu tespit 

edildi. Güneşlenmeyen, 11-15 saatleri dışında ve kapalı kıyafetle güneşlenenlerin 

vitamin D düzeylerinin düşük olduğu ancak aralarında önemli bir fark olmadığı 

bulundu. 

Anahtar Kelimeler: Balık, giyim, güneşlenme, vitamin D, yaşam tarzı
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ABSTRACT 

Determination of Life Styles of Individuals with Vitamin D Deficiency 

 Aim: This study was conducted to find out the lifestyles of individuals with 

Vitamin D deficiency.  

 Material and Method: This descriptive study was conducted on 250 individuals 

with Vitamin D deficiency who referred to Erzurum Region Training and Research 

Hospital Endocrine and Metabolic Diseases Outpatient Clinic between April, 2015 and 

October, 2015. Questionnaires were used to collect the data. Variance analysis, 

independent groups t test, Pearson and Spearman correlation analyses were used in the 

assessment of data.  

Results: Average Vitamin D levels of the individuals were found as 11.82±5.73. 

It was found that 80.8% of the individuals did not use vitamin D supplement, while 

vitamin D levels of those who did not use supplement (t=-4.533, p=0.000) and those 

who used vitamin D drops (t=-7.797, p=0.000) were found to have significantly low 

Vitamin D levels. Vitamin D levels of the individuals who had a diagnosis period of 

less than 6 months (F=7.806, p=0.001),those who did not use sun cream (t=-3.161, 

p=0.002), those who were dark and wheat-skinned (F=4.435, p=0.013), those who did 

not eat fish (F=2.851, p=0.024) and those who did not eat cheese (F=4.281, p=0.015) 

were found to be significantly low. Vitamin D levels of the individuals who did not 

sunbathe (21.2%), those who sunbathed at hours other than 11 and 15 (97.6%), those 

who sunbathed with covered clothes (76.4%) and those who BMI under 30 (58.4%), 

were found to be low, while no statistically significant difference was found between 

them (p>0.05). 

Conclusion: Individuals who did not take vitamin D supplement, those who 

used vitamin D drops, those who had a diagnosis period of less than 6 months, those 

who did not use sun cream, those who did not eat fish and cheese and those who were 

dark and wheat-skinned had significantly low vitamin D levels. Individuals who did not 

sunbathe, those who sunbathed at hours other than 11 and 15 and those who sunbathed 

with covered clothes were found to have low Vitamin D levels; however, no significant 

difference was found between them. 

Key Words: Clothing, fish, lifestyle, nutrition style, sunbathing, vitamin D 
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1.GİRİŞ 

 Genellikle güneş ışığı vitamini olarak tanımlanan vitamin D kolesterolden 

meydana gelen bir steroid hormonudur. Yiyecekte doğal olarak az bulunan vitamin D 

çoğunlukla insan derisinin güneşin ultraviyole B ışınlarına (UVB) maruz kalmasıyla 

sentezlenmektedir.1 

 Vitamin D eksikliği ve yetersizliği bir milyardan fazla çocuk ve yetişkini 

etkileyen küresel bir sağlık sorunudur. Özellikle hamile, obez, çocuk, yetişkin, cilt rengi 

koyu ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan kişilerin yüksek riskli gruplar olduğu 

belirtilmektedir.2 

 Yapılan Uluslararası bir çalışmada 150 Türk kadınının % 8.7’sinde D vitamini 

eksikliği, % 76.7’sinde ise yetersizlik olduğu belirtilmiştir.3 Ege bölgesinde yapılan 

araştırmada, bireylerin % 74.9’unda vitamin D yetersizliği, % 13.8’inde ise vitamin D 

eksikliği olduğu tespit edilmiştir.4 2010 yılı yaz aylarında yürütülen Türkiye Beslenme 

ve Sağlık Araştırmasına göre 14-44 yaş arasındaki kadınlarda % 44-100 oranında 

vitamin D yetersizliği olduğu bulunmuştur.5 İzmir ve Erzurum’daki hamile kadınların 

vitamin D düzeylerinin incelendiği çalışmada İzmir’deki kadınların % 62.4’ünde, 

Erzurum’dakilerin ise % 93.2’sinde vitamin D eksikliği ya da yetersizliği olduğu 

bulunmuştur.6 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki 6182 hastanın (% 

72.4’ü kadın) % 86.9’unda vitamin D eksikliği ya da yetersizliği tespit edilmiştir.7 

 Deri hücrelerinde bulunan 7-dehidrokolesterol’den UVB ışınları katkısıyla 

previtamin D oluşur, yeniden düzenlenerek provitamin D’ye dönüşmektedir. Provitamin 

D karaciğerde inaktif vitamin D3 (kalsidiol 25 (OH) D)’ye ve böbrekte aktif vitamin D3 

(kalsitriol 1.25 (OH) D)’e dönüşmektedir.8 

 Vitamin D eksikliği tanısı kanda 25 (OH) D vitamini düzeyine bakılarak konur.  

Çünkü 25 (OH) D dolaşımda miktar olarak fazladır, yarı ömrü 2-3 haftadır, vitamin D 
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alımını ve endojen yapımını gösterir.9-11 The Endocrine Society’nin 2011’de yayınladığı 

D vitamini uygulama kılavuzunda kas-iskelet sağlığı için maksimum vitamin D 

düzeyinin en az 30 ng/ml olması gerektiği belirtilmiştir. 25 (OH) D değerinin 20 

ng/ml’nin altında ise vitamin D eksikliği, 21-29 ng/ml arasında ise D vitamini 

yetersizliği olarak tanımlanmıştır.2 

D vitamininin kalsiyum emiliminde, kemik yapımında, hücrelerin 

farklılaşmasında, beyin gelişiminde ve bağışıklık sistemi üzerinde birçok önemli etkileri 

vardır. Vitamin D eksikliği raşitizm, multiple skleroz, romatoid artrit, diyabet, kanser ve 

bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklara yol açmaktadır. 9-12 

D vitamininin ana kaynakları deriden sentezlenen kolekalsiferol (vitamin D3) ve 

besinlerle alınan ergokalsiferoldur (vitamin D2). Besinlerde az miktarda bulunan 

vitamin D yiyeceklerden uskumru, ringa ve somon gibi yağlı balıklarda fazla miktarda 

bulurken, süt ve süt ürünlerinde ise çok az miktarda bulunmaktadır. Normal koşullarda 

vitamin D’nin % 90-95’i güneş ışınlarının etkisiyle deride yapılmaktadır.13-15 

Ultraviyole B ışınlarının (UVB) yeryüzüne ulaşmasını veya insan derisine geçmesini 

engelleyen durumlar vitamin D eksikliğine neden olmaktadır. Yeryüzüne ulaşan UVB 

ışın miktarı, mevsim, gün saati, dönence, rakım ve atmosfer koşullarına bağlı olarak 

değişmektedir. Deride vitamin D sentezi için güneş ışığının zirve açısı (zenith açısı) 

önemli olup zirve açısı arttıkça UVB ışınlarının kat edeceği mesafe artar ve daha az 

miktarda ışın deriye ulaşır. Bu durum özellikle kış aylarında 35. kuzey paralelinin 

üstünde ve 35. Güney paralelin altında kalan bölgelerde görülen vitamin D 

yetersizliğinin nedenini açıklamaktadır.6, 9, 11, 15 

Güneşlenme ile deriden yeterli miktarda vitamin D sentezi yapılabilmesi için 

güneşlenme süresi ve güneş ışınlarına karşı açık bırakılan deri yüzeyi önemlidir. 

Vücudun mayoyla 1 Minimal Eritemal Doza (cildin hafif kırmızı renk alması) maruz 
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kalması ağızdan alınan 10.000-25.000 IU vitamin D dozuna eşit miktarda serum 25 

(OH) D düzeyinde artış sağlamaktadır.16 

Güneş ışığından yararlanmada, yaşanılan bölgenin coğrafi özelliklerinin yanı 

sıra, örf ve adetlere uygun giyim tarzı da güneşten yararlanmayı etkilemektedir. 

Ülkemizde yapılan bir çalışma da geleneksel giyim tarzını benimsemiş kadınların 

tamamında vitamin D eksikliği olduğu tespit edilmiştir.17 Yine ülkemizde geleneksel 

giyinen annelerle vücudu güneş görecek şekilde giyinen kızların D vitamini 

düzeylerinin karşılaştırıldığı çalışmada; geleneksel giyinen annelerin D vitamini 

düzeylerinin önemli bir şekilde düşük olduğu bulunmuştur.18 

Sağlığı geliştirme ve hastalıkları önleme kapsamında hemşire bireylerin vitamin 

D düzeyini takip etmeli, yaşam tarzını ve diyetini kontrol etmelidir. Hemşirenin giyim 

tarzının önemi, güneşlenirken nasıl giyinmesi gerektiği, güneşlenme zamanı, D vitamini 

içeren besinler ve vitamin D’nin önemi konusunda bilgi vererek toplumun D vitamini 

farkındalığını artırılmasında önemli rolü olduğu düşünülmektedir.19 

Son yıllarda vitamin D’nin öneminin vurgulanması ve vitamin D takviyesi 

kullanımının artmasına yönelik eğitim verilmelidir. Hemşire hastalıkları önleme ve 

sağlığı geliştirmeye yönelik olarak vitamin D farkındalığını arttırma eğitimleri 

planlanmalı ve uygulamalıdır. Hasta ya da sağlıklı bireylere güneşlenmenin önemi, 

vitamin D’nin önemi, besinlerle vitamin D takviyesi ve vitamin D eksikliğinin önemi 

konusunda eğitimler düzenlenmelidir.  

Erzurum coğrafi konumu ve geleneksel giyim ve yaşam tarzına sahip olması 

nedeniyle vitamin D eksikliği açısından ciddi risk taşımaktadır. Literatür tarandığında D 

vitamini eksikliği olan bireylerin yaşam tarzının belirlenmesine yönelik herhangi bir 

çalışmaya rastlanamamıştır. 
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Bu çalışma D vitamini eksikliği olan bireylerin yaşam tarzının belirlenmesi 

amacıyla yapıldı.  

Araştırma soruları; 

1. D vitamini eksikliği olan bireylerin yaşam tarzları nasıldır? 

2. Bireylerin vitamin D düzeyini etkileyen faktörler nelerdir?  
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2.GENEL BİLGİLER 

2.1. Vitamin D’nin Tanımı 

Vitamin D olarak bildiğimiz kolekalsiferol bir proprehormondur. Genellikle 

güneş ışığı vitamini olarak tanımlanan vitamin D kolesterolden meydana gelen bir 

steroid hormonudur. Yiyecekte doğal olarak az bulunan vitamin D çoğunlukla insan 

derisinin güneşin ultraviyole B ışınlarına (UVB) maruz kalmasıyla sentezlenmektedir.1 

2.2. Vitamin D Metabolizması 

 Deriden gelen vitamin D3 bitkisel kaynaklı vitamin D2 biyolojik olarak 

inaktiflerdir. Vitamin D3 ve vitamin D2 benzer yolla metabolize edildikleri için ortak 

isim olan vitamin D olarak anılırlar.20 

 Vitamin D3 güneşten gelen ultraviyole ışınların etkisi ile deride sentezlenir. Mor 

ötesi ışınlar dalga boylarına göre UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) ve UVC 

(100-280 nm) olmak üzere 3 ana tipe ayrılır. Vitamin D sentezi UVB ışınlarıyla 

olmaktadır.21 

UVA ışınları deride dolaşan serbest kök radikallerini arttırdığı, serbest 

radikallerin muhtemel DNA hasarı yaparak deri kanserine neden olduğu ve UVB’nin ise 

antikanserojen etkisi olduğu belirtilmiştir. Öğle vakitlerindeki güneşlenmenin UVB 

ışınları aracılığı ile vitamin D sentezini arttırdığı, güneşin dik gelmediği diğer 

zamanlarda ise vitamin D sentezinin azaldığı belirtilmiştir.21, 22 

Vitamin D yağda eriyen bir hormondur, ya diyetle alınır ya da epidermiste hücre 

membranın da bulunan 7-dehidrokolesterol den provitamin D, fotosentez yoluyla 

oluşur. Provitamin D biyolojik olarak aktif değildir ve previtamin olan Previtamin D’ye 

güneşin ultraviole ışınlarının etkisiyle oluşur, bu madde de biyolojik olarak inaktiftir.13, 

14, 16 
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Güneş ışınlarının 280-315 nm dalga boyundaki UVB atmosferden geçerek, cilt 

altındaki provitamin D’ün, previtamin D’e fotokimyasal dönüşümünü sağlar.13 

Deride dermis-epidermis birleşme noktasında fizyolojik vücut ısısı ile previtamin 

D vitamin D’ye dönüşmektedir.11, 13 Bu dönüşümün gerçekleşmesi 2-3 gün alır. Deri 

güneş ışığına maruz kaldıktan sonraki birkaç gün içinde de, deride sentez olayı devam 

eder ve sentezlenen vitamin D3 dolaşıma verilir. Previtamin D ısı enerjisi ve ultraviyole 

ışınlarına hassastır. Uzun süre güneşlenme gibi ultraviyole ışınlarına fazla maruz 

kalındığında previtamin D yapımı devamlı artmaz hemen inaktif forma dönüşür. Bu 

durum gereksiz vitamin D sentezini önleyerek vitamin D intoksikasyonunu önler.11, 13, 14 

Vitamin D2 bitkisel kaynaklı olup en çok maya ve mantarlarda bulunan 

ergosterolün ultraviyole ışınlara maruz kalmasıyla oluşur, doğada pek fazla bulunmaz. 

Daha çok süt ürünlerinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılır. Vitamin D2 karbon 

bağlarındaki değişimle vitamin D3’ten ayrılır. Bu durum vitamin D2’nin biyolojik 

etkinliğinin D3’e göre 3-10 kat daha az olmasına neden olur.23 

 Vitamin D3 ve vitamin D2, vitamin D bağlayıcı proteinler (VDBP) vasıtasıyla 

dolaşıma katıldıktan sonra karaciğer parankiminde 25 hidroksivitamin D - kalsidiol -  

[25(OH) D]’e dönüşür. Karaciğerde 25(OH) D’ün önemli bir saklanması olmaz ve 

karaciğerden hemen kana salınıverir. Serumda biyolojik yarı ömrü 12-19 gündür. 

Serumda 25 (OH) D en fazla miktarda bulunan metabolittir ve vitamin D’nin serumdaki 

en iyi göstergesidir.11, 13 

 25 (OH) D daha sonra böbrekte aktif hormon olan 1.25 dihidroksi vitamin D – 

kalsitriol - [1.25 (OH) D]’e dönüşür. Böbrekteki bu dönüşümü aktive eden enzimler 

paratiroid hormon (PTH)  tarafından kontrol edilir. PTH’ın sentezi ise serumda ki 

kalsiyum ve fosfor ile düzenlenir. Hipokalsemi, hipofosfatemi, büyüme hormonu ve 

prolaktin tarafından da bu enzimler uyarılır.14 Dolaşımdaki kalsitriol [1.25 (OH) 
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D]konsantrasyonu 25 (OH) D’ün %0.1’i kadardır. Kalsitriol böbrek ve bağırsaktan 

kalsiyum ve fosfor absorbsiyonunu arttırır. 11, 13 

 

7- dehidrokolesterol 

 

                                       UVB ışınları 

 

Previtamin D 

 

                                       Yeniden düzenleme 

 

 Provitamin D (kolekalsiferol) 

 

                  Karaciğerde (CYP2R1 ve CYP27A1 enzimleri ile) 

 

İnaktif vitamin D3 (kalsidiol 25 (OH) D3) 

 

Böbrekte (CYP27B1 enzimi ile) 

 

            Aktif vitamin D3  (kalsitriol 1.25 (OH) D3) 

 

Şekil 2.1. Vitamin D metabolizması8
 

2.3. Vitamin D’nin Fonksiyonu 

1) Vitamin D’nin başlıca görevi, serum kalsiyum düzeyini belli bir aralıkta 

tutmaktır. Bunu;   

 İnce bağırsaktan (duodenumdan) kalsiyum absorbsiyonunu arttırarak,  

 Böbrekten kalsiyum kaybını azaltarak,  
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 Kemik rezorbsiyonunu arttırarak yapar.24 

2) İnce bağırsaktan (ileum) fosfor absorbsiyonunu arttırır.18, 25 

3) Vitamin D olmadan diyetten alınan kalsiyumun % 10-15’i, fosforun % 60’ı 

emilebilir. Vitamin D kalsiyum emilimini % 30–40, fosfor emilimini de % 80 

oranında arttırmaktadır.24, 26 

4) Vitamin D paratiroid hormon (PTH) salınımını azaltmaktadır (negatif feed-

back mekanizması ile).12 

6) 200’den fazla gen vitamin D tarafından kontrol edilmektedir. Kalsitriol 

hücresel proliferasyonu ve anjiogenezisi inhibe ederken, diferansiasyonu 

uyarmaktadır.27 

7) Vitamin D ayrıca iyi bir immunomodülatördür. Serum 25 (OH) D düzeyi >30 

ng/ml olduğunda kalsitriol yapımı artmaktadır. Kalsitriol T lenfositleri aktifleyerek 

sitokin salınımını ve B lenfositleri aktifleyerek immünglobulün sentezini 

arttırmaktadır.12, 24, 27 

8) Vitamin D, insülin yapımını arttırırken, renin sentezini azaltmakta, ayrıca 

myokardiyal kontraktiliteyi arttırmaktadır.12, 28 

2.4. Vitamin D Eksikliğinin Nedenleri 

Çocuklar ve erişkinler için vitamin D’nin başlıca kaynağı güneş ışınlarına 

maruziyettir.29 Çok az yiyecek vitamin D yönünden zengindir. Bu yüzden de vitamin D 

eksikliğinin ana nedeni yetersiz güneş ışığından faydalanmadır.30, 31 

Kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirilmesi, geleneksel kapalı giyinme, rakımı 

yüksek bölgelerde yaşama, hava kirliliği gibi nedenler güneş ışığından yetersiz 

faydalanmaya ve vitamin D eksikliğine yol açtığı ve koruma faktörlü bir güneş kremi 

vitamin D sentezini % 95 oranında azalttığı belirtilmiştir.32 
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 Beden kitle indeksinin >30 kg/m2 oluşu ile vitamin D arasında ters orantı vardır. 

Obezlerde vitamin D yağ dokuda depolanmakta ve aktif olarak kullanılamamaktadır. Bu 

nedenle obez olmayan kişilere göre vitamin D düzeyleri obezlerde daha düşük 

bulunmuştur.33 Yağ malabsorbsiyon sendromlarından herhangi birine sahip olan ve 

bağırsak ameliyatı geçirmiş hastalarda, yağda eriyen bir vitamin olan vitamin D 

emilemez.11 

Yaşlanmayla beraber cilt altı yağ dokusunda azalma ve sonucunda da vitamin D 

sentezinde azalma görüldüğü belirtilmektedir.34 

Nefrotik sendromlu hastalarda ise kalsidiol, vitamin D bağlayıcı proteine 

bağlanarak idrarla atılır.11  Kronik böbrek yetmezliğinde biyolojik aktif kalsitriol 

yeterince üretilemez. Bu durumda serum PTHdüzeyi, serum kalsiyumu dengelemek 

üzere artış gösterir.35, 36 

Antikonvülzan ilaç ve AIDS/HIV tedavisi ile ilgili ilaç kullanan hastalar da risk 

altındadır. Çünkü bu ilaçlar vitamin D ve kalsitriol katabolizmasını baskılar.37, 38 

Nörolojik ve psikiyatrik bazı ilaçların uzun süreli kullanımında vitamin D eksikliği ve 

osteopeni görülebilir. Fenobarbütal, fenitoin ve karbamazepinin osteopeniye yol 

açabileceği bildirilmiştir. Kalsitriol katabolizmasının etkilenmesi bu ilaçların vitamin D 

eksikliğinin neden olduğu olumsuz etkileri arttırdığı belirtilmiştir.36 

Kronik granüloma, bazı lenfomalar ve primer hiperparatiroidizm de 25 (OH) D 

ve kalsitriol metabolizmasını arttırdıkları için vitamin D eksikliğine yol açarlar.39 

Özetle; kuzeyde yaşayanlar, cilt rengi koyu olanlar, 70 yaş üstü bireyler, 

geleneksel olarak kapalı giyinenler, kapalı ortamda bununlar, güneş ışığından 

faydalanmayanlar, BKİ 30 kg/m2 üstündeki kişiler, vitamin D metabolizmasını olumsuz 

etkileyen ilaç kullananlar, karaciğer ve böbrek hastalığı bulunanlar risk altındadır.40-42 
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2.5. Vitamin D Eksikliğinin Neden Olduğu Durumlar 

 Vitamin D’nin hücre çoğalması, hücre farklılaşması ve apoptozis gibi hücresel 

etkilerde, kanser fizyopatolojisinde ve immün sistemde rol oynadığı bilinmektedir. 

Eksikliği durumunda da osteoporoz, kanser, tip 1 diyabet, multiple skleroz ve solunum 

sistemi hastalıkları görülme riski artar.43 

Vitamin D ve Osteoporoz 

 Osteoporoz, oluşumunda pek çok faktörün rol oynadığı bir metabolik kemik 

hastalığıdır. Vitamin D eksikliğinin de osteoporoz patogenezine katkısı olduğunu 

destekleyen pek çok bilgi mevcuttur. Kalsiyum ve vitamin D eksikliği sonucu gelişen 

negatif kalsiyum dengesinin PTH salgılanmasını uyardığı ve gelişen ikincil 

hiperparatiroidi ile kemik döngüsünün hızlandığı gösterilmiştir.10, 18 Vitamin D 

eksikliğinin osteoporoz ile olası ilişkisini düşündüren bulgular şunlardır:  

Osteoporozlu hastalarda kalsiyumun gastrointestinal emiliminin bozulduğu ve bu 

durumun negatif kalsiyum dengesine yol açtığı gözlenmiştir. Bozulmuş kalsiyum 

emiliminin tek başına yaşlanmayla açıklanması mümkün olmamıştır. Vitamin D katkısı 

yapılması ile kalsiyum emiliminin normal biçimde uyarılabildiği tespit edilmiş.44 

Kalça kırığı olan hastaların % 30’unda vitamin D eksikliğinin tipik sonucu olan 

osteomalasinin histolojik bulguları saptanmaktadır. Bu veri vitamin D eksikliğinin, 

kemik kırılganlığında artışa neden olduğunun bir göstergesi olduğu belirtilmiştir.45 

Fizyolojik dozlarda verilen vitamin D’nin kemik mineral yoğunluğunu artırdığı 

ve kırık riskini azalttığına dair pek çok bilgi mevcuttur. Yapılan plasebo kontrollü bir 

çalışmada bakım evinde yaşayan 3270 yaşlı, kadına günlük 800 IU vitamin D ve 1200 

mg Ca verilmiştir. Kalça kemik yoğunluğu tedavi grubunda % 2.7 artarken, plasebo 

verilenlerde % 4.6 düşme saptanmıştır. Tedavi grubunda yaşlılığa bağlı sekonder 

hiperparatiroidinin düzeltildiği, kalça ve diğer vertebra dışı kırık riskinin de anlamlı 
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biçimde azaldığı bildirilmiştir. Aynı çalışmanın koruyucu tedavi olarak ekonomik 

katkısının değerlendirilmesinde her 1000 kadının kalsiyum ve D vitamini ile tedavi 

edilmesinin, kalça kırığını önlediği ve bu şekilde 1000 kadının tedavisi ile plasebo 

verilenlere göre 79000-711000 İngiliz Sterlini düzeyinde net kar sağlanabileceği 

hesaplanmıştır. Vitamin D tedavisinin kırıklar üzerine olumlu etkisini destekleyen bir 

çalışma da ABD’de yapılmıştır. Bu defa bakım evinde değil, toplum içinde kendi 

evlerinde yaşayan 65 yaş üstü 176 erkek ve 213 kadın 500 mg kalsiyum ve 700 IU 

vitamin D veya plasebo alacak şekilde randomize edilmişlerdir. Üç yıllık takip sonunda 

elde edilen verilere göre, ilk 1 yılda tedavi grubunda tüm bölgelerde kemik mineral 

yoğunluğu ölçümlerinde olumlu etkiler gözlenmiştir. Tedavi grubunda 3 yılın sonunda 

vertebra dışı kemik kırıklarının istatistiksel olarak anlamlı biçimde azaldığı 

görülmüştür. Vitamin D desteği, vitamin D eksikliği olanlarda yararlı etkilerini daha 

fazla bulunmuştur.46, 47 

Vitamin D katkısı, kas gücü ve fonksiyonları üzerine olumlu etkileri sayesinde 

düşme ve buna bağlı gelişebilecek kırık riskini de azaltmada etkili olabilir. Vitamin D 

düzeyleri 10 ng/ml’in altında olan bireylerde kas gücü ve kas kütlesinde kayıp riskinin, 

vitamin D düzeyleri daha yüksek olanlara göre artmış olduğu gösterilmiştir. Randomize 

olarak 800 IU vitamin D ve kalsiyum veya sadece kalsiyum verilen 122 yaşlı kadın 

karşılaştırıldığında, vitamin D verilen grupta kas gücünde artma, yürüme stabilitesinde 

düzelme ve daha az düşme gibi olumlu etkiler sağlanabilmiştir. Vitamin D düşmeleri 

azaltmadaki etkinliği konusundaki en önemli veri 1237 bireyin ve beş randomize 

kontrollü çalışmanın değerlendirildiği bir meta-analizden elde edilmiştir. Bu meta-

analiz sonuçlarına göre vitamin D alınması, tek başına kalsiyum veya plasebo 

alınmasına göre düşme riskini % 22 oranında azaltmaktadır. Yine bu veriler ışığında bir 
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düşmenin önlenebilmesi için 15 hastanın vitamin D tedavisi alması gerektiği 

belirtilmiştir.48, 49 

Vitamin D ve Kanser 

Kalsitriol, hücresel farklılaşmayı teşvik ederek hücresel çoğalmayı inhibe eder. 

Yapılan araştırmalar da, her 20 ng/ml vitamin D düzeyinde artışının, kolon kanserini  % 

40 azaltıcı etkiye sahip olduğu bildirilmiştir.50 

Godar ve arkadaşlarının51 değerlendirdikleri on dört araştırmadan sadece ikisinde 

güneş-kanser arasında pozitif ilişki bulunduğu, beşinde tam tersine UV ışınlarının 

melanomdan koruduğu, diğer yedi çalışmada ise güneş-kanser arasında ilişki olmadığı 

tespit edilmiştir. 

Düzenli olarak güneş ışığından faydalanan yetişkinlerde ve dışarıda oyun 

oynayan çocuklarda melanom gelişme riski, kapalı ortamda vakit geçiren yetişkinlerde 

ve evde oynayan çocuklarda çok daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Düzensiz, arada 

bir fakat yoğun olarak güneş ışığına maruz kalan kişilerde (özellikle de derileri açık 

renkte ise)  melanom gelişme riskinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.52, 53 Yaygın 

düşüncenin aksine melanomların ancak %10–15 kadarı güneş ışınlarına bağlı olarak 

geliştiği belirtilmiştir.54 

Vitamin D ve Multiple Skleroz 

 Multiple Skleroz (MS) hastalığı, nedeni tam olarak bilinmeyen bir hastalık olup, 

nöronların etrafındaki myelin kılıfına karşı immün cevabın bozulması ile kendini 

gösteren bir hastalıktır. Vitamin D’nin immün fonksiyonlarda önemli rolü olduğu 

yapılan birçok araştırma saptanmıştır. ArtanMS sıklığının düşük vitamin D düzeyiyle 

açıklanabileceği belirtilmektedir. Vitamin D’nin MS’i engelleyici immunomodülator 

etkisinin olduğu ve vitamin D takviyesinin MS başlamadan önce nöron yıkımını 

yavaşlattığı ve hastalığın ileri dönemlerinde de önemli etkileri olduğu belirtilmiştir. 
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Tanı konulan hastalarda dahi vitamin D takviyesi sağlanmasının hastalığın ilerlemesini 

etkilediği bildirilmiştir. Bir yıl boyunca yüksek dozda vitamin D tedavisinin, MS 

hastalarında yaklaşık % 50’sinde yarar sağladığı tespit edilmiştir.55, 56 

Vitamin D ve Diabetes Mellitus 

Yapılan araştırmalar, vitamin D düzeyinin yeterli olması durumunda insülin 

direnci gelişmesine karşı koruyucu etki gösterdiğini, eksiklik durumunda ise metabolik, 

otoimmün hastalıkları tetiklemesinin yanı sıra doğrudan insülin direncine yol açtığı ve 

buna bağlı olarak gelişen diğer hastalıkların seyrini kötüleştirdiğini ortaya koymuştur. 

Kesin mekanizması net olmamakla beraber, vitamin D reseptörleri üzerinden insülin 

sekresyonunu ve duyarlılığını artırdığı düşünülmektedir.57 Yapılan bir meta analizde 

vitamin D desteğinin diyabetik hastalarda glisemik kontrolün sağlanmasına yardımcı 

olduğu ve HbA1C düzeyinin düşürülmesinde etkili olabileceği vurgulanmıştır. Genel 

görüş, vitamin D düzeyi ile prediyabet ve Tip 2 DM riski arasında ters bir ilişki olduğu 

ve artmış vitamin D düzeyinin pankreas ß hücre fonksiyonunu ve insülin duyarlılığını 

artırarak bu riski azalttığı tespit edilmiştir.57, 58 

Vitamin D ve Solunum Sistemi Hastalıkları 

 Solunum sistemi epitelyum hücrelerinin aktif vitamin D sentezleyebildiği ve 

lokal olarak bağışıklık sistemine olumlu katkısı olduğu bildirilmiştir. Vitamin D 

eksikliği olan çocukların daha sık pnömoni geçirdiği tespit edilmiştir.59 

Bir meta analizde düşük vitamin D düzeyi ile aktif tüberküloz riskinin artması 

arasında önemli ilişki olduğu tespit edilmiştir.60 

Tüberkülozlu bireylerde yapılan başka bir çalışmada, 6 haftalık tedavi yanında, 

vitamin D ve plasebo verilen hastalar kıyaslandığında; sekresyon değişimi ve radyolojik 

iyileşme vitamin D alan hastalarda % 100 iken, almayan hastalarda % 76.7 olarak 

bulunmuştur.61 
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2.6. Vitamin D Eksikliği Tanısı 

Vitamin D seviyesini belirlemek için kalsitriol (1.25 (OH) D) uygun değildir. 

Çünkü yarı ömrü kısadır (4–6 saat) ve dolaşımdaki düzeyi 25 (OH) D’den bin kat daha 

azdır. Vitamin D eksikliğinde ince bağırsaktan kalsiyum emilimi azalır. Buna bağlı 

olarak PTH sentez ve salınımı artar. Parathormon salınımının artışına bağlı böbrekte 

kalsitriol yapımı, böbreklerden kalsiyum emilimi ve kemikten kalsiyum 

mobilizasyonuartacağından kişide vitamin D eksikliği olmasına rağmen kalsitriol 

seviyeleri normal veya artmış bulunacaktır .11, 62, 63 

 Kişide vitamin D düzeyini değerlendirmek için 25 (OH) D düzeyine 

bakılmalıdır. 25 (OH ) D yarı ömrü 2–3 hafta olan ana form olduğu ve oluşumu (25-C 

atomunun hidroksilasyonu) çok sıkı bir metabolik regülasyonla gerçekleştiği için 

vitamin D’nin en doğru göstergesidir.12, 24, 27 Hem besinlerle alımı, hem de dermiste 

yapımı en objektif olarak gösterdiği için en önemli standarttır.62 

Yapılan çalışmalar sonucunda, 25 (OH) D düzeyi; 20 ng/ml’den düşük ise 

vitamin D eksikliği, 21 ile 29 ng/ml arasında ise vitamin D yetersizliği, 30 ng/ml’den 

yüksek ise normal vitamin D düzeyi, 150 ng/ml’den yüksek ise vitamin D 

intoksikasyonu olarak belirlenmiştir.11, 27 

 2.7. Vitamin D Eksikliğinin Tedavisi 

 Vitamin D eksikliğinin tedavisi güneş ışığından yeterli faydalanma, besinlerle 

yeterli vitamin D alımı ve vitamin D takviyeleriyle olmaktadır.6 

2.7.1. Vitamin D’nin Doğal Yoldan Kullanılması 

 Güneşlenme ile deriden optimal vitamin D sentezi yapılabilmesi için 

güneşlenme süresi ve güneş maruz bırakılan vücut yüzey alanı da önemlidir. Deriden 

vitamin D sentezi için sınır değer her bir cm2 başına 18-20 mJ UVB ışını gerekmektedir. 

Bu değere 400 kuzey enleminde ki ülkelerde kışın ulaşılamamaktadır.64Beyaz ırktan 
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olanların bütün vücudunun Minimum Eritem Dozunun (MED: cildin hafif kırmızılığı)  

1.5 misline maruz kalması halinde vitamin D düzeyleri, güneşe maruz kalmadan 24-48 

saat sonra 60 katı arttığı, aynı dozdaki UVB’nin, zencilerde vitamin D düzeyleri üzerine 

bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Dermisteki melanin iyi bir UVB filtresi görevi 

görür. Erişkin beyaz ve zencilerde dermiste birim alanda hemen hemen aynı miktarda 

provitamin D vardır, yani zencilerin vitamin D yapabilme kapasiteleri beyazlarınkiyle 

aynıdır, fakat aynı miktarda vitamin D yapabilmesi için çok daha yüksek dozda UVB’ye 

maruz kalmaları gerektiği belirtilmiştir.6, 9, 13 

 Ekvatoriyal güneşe 30 dakika maruz kalmakla, dermisteki provitamin D’nin 

ancak % 15’i previtamin D’ye döner.6 Türkiye ile yaklaşık aynı kuzey enleminde 

bulunan Boston’da yapılan bir araştırmada provitamin D’nin previtamin D’ye 

dönüşümü ölçülmüş ve en yüksek sentezin haziran-temmuz aylarında olduğu tespit 

edilmiştir. Etkin UVB’ye maruziyetin süresi, güneşin hangi açıdan geldiği ve 

atmosferik kirlilikle ilgilidir.32, 65 

 Güneş ışınlarının yanık, cilt yaşlanması, güneş lekeleri ve melanom dışı cilt 

kanserleri gibi olumsuz etkileri de vardır. Güneş koruyucu kullanılması, deriyi güneşin 

bahsedilen zararlı etkilerinden korumak için önemlidir. Güneş koruyucular, ideal olarak 

hem UVA hem de UVB ışınlarını engelleyen,  güneşten koruma faktörü (sun protection 

factor, SPF. GKF) 30 veya üzeri olan ve 2 mg/cm2 yoğunluğunda kullanılması tavsiye 

edilen organik ya da inorganik ürünlerdir.43, 66 Faktör 8 ve üstü içeren güneş kremi 

kullanımı deride vitamin D sentezini % 95 azaltır.6, 13 

Giysiler, UV ışınları ile cilt arasında önemli bir bariyer oluşturmaktadır. 

Özellikle Arap ülkelerinde yapılan araştırmalarda, güneşli günlerin daha çok olmasına 

rağmen, geleneksel giysilerin güneşten yeterince yararlanmayı etkileyerek vitamin D 

eksikliğine neden olduğu tespit edilmiştir.67-69 
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2.7.2. Vitamin D’nin Besinsel Kaynaklardan Alımı 

 Gıdaların vitamin D içerikleri tipik olarak uluslararası birim olan international 

unit (IU) ile ifade edilmektedir. Yetişkinlerin günlük alınması gereken vitamin D dozu 

400 IU olarak belirlenmiştir.70 

 Yaz boyu yeteri kadar güneş ışığına maruz kalınsa bile vitamin D depoları kış 

süresince yetmeyebilir ve kuzey enlemlerinde kış boyunca görülen güneş ışığı vitamin 

D üretimini sağlamak için yeterli değildir. Bu durumda besinsel vitamin D önem 

kazanmaktadır.71 

Doğal olarak vitamin D içeren besin sayısı azdır. Morina balığı, somon ve 

sardalya gibi yağlı balıklar en iyi kaynaklardır. Haftada 3-4 kez balık yiyen birinin 

vitamin D gereksinimi karşılanabilir. Süt, yumurta, peynir ve karaciğer gibi besinlerin 

normal tüketimiyle bu ihtiyacın karşılanamadığı belirtilmiştir. İyi bir kaynak olduğu 

düşünülen inek sütünde 4 IU/L vitamin D içerdiği belirtilmiştir.26 

 Toplumun büyük çoğunluğuna ulaşmayı hedefleyen vitamin D ile gıda 

zenginleştirme programları birçok ülkede başarıyla uygulanmaktadır. Kanada ve 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal olarak; kahvaltılık tahıl ürünleri ve pirince 350 

IU, tahıl ürünleri ve makarnaya 90 IU, içme sütlerine 42 IU, yoğurtlara 89 IU, 

margarine 331 IU ve meyve sularına ise 100 IU/100 g maksimum seviyede vitamin D 

zenginleştirilmesine izin verilmiştir.72 

 Ülkemizde besinlere vitamin D ilavesinin yapılmaması aksine yanlış beslenme 

alışkanlıkları da mesela; yetersiz kalsiyum alımı, aşırı posa tüketimi, aşırı tuz tüketimi, 

sigara, alkol ve kafein tüketimi gibi vitamin D metabolizmasının bozukluklarına neden 

olabileceği belirtilmiştir.44 
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2.7.3. Vitamin D Takviyeleri 

Tedavide vitamin D2 ve vitamin D3 formları yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Hangi formun daha etkin olduğu konusunda araştırmalar yapılmış ve vitamin D3’ün 

daha etkin olduğu belirtilmiştir.73 Vitamin D3, ciltte güneşe maruz kalma sırasında 

üretilir ve ayrıca yağlı balıklarda ve morina karaciğeri yağında bulunur. Takviyelerdeki 

D3 vitamini ya balık yağından elde edilir ya da koyun yünündeki lanolinden elde edilen 

kolesterolden üretilir.2 

D2 Vitamini ticari olarak UV ışınlı mayadan üretilmiştir. Güneş ışığına veya 

ultraviyole B ışınlarına maruz kalan mantarlarda ve güneşte kurutulmuş mantarlarda 

bulunur. D2 vitamini, D vitamini eksikliğinin tedavisi ve önlenmesi için 50 yıldan fazla 

bir süredir kullanılmaktadır. Ayrıca D2 vitamini içeren süt gibi bazı yiyecekleri 

güçlendirmek için de kullanılır.2 

 Vitamin D eksikliğinin tedavisi için çoklu vitamin D preparatları bulunmaktadır. 

Vitamin D3’ün tablet, kapsül ve likit (damla) formları, vitamin D2’nin tablet ve kapsül 

formları vardır. Ülkemizde de olduğu gibi intramüsküler (ampul) formunun bazı 

ülkelerde kullanıldığı fakat ABD’de artık kullanılmadığı belirtilmiştir. Günlük dozu en 

uygun şekilde likit form ile ayarlanabileceği vurgulanmıştır.73 

2011 yılında The Endocrine Society Clinical Practice Guideline (Endokrin 

Derneği Klinik Uygulamaları İlkeleri) yayınlanmıştır. Bu ilkeler göre vitamin D 

eksikliği tedavisinde; 

 Vitamin D eksikliği tedavisi ve önlenmesi için vitamin D2 veya vitamin D3 

kullanılması önerilmektedir. 

 Vitamin D eksikliği olan yeni doğan ve bebeklerde (0-1 yaş) 2000 IU/gün vitamin D 

ya da haftada bir kez altı hafta boyunca 50.000 IU vitamin D verilmesi ve vitamin D 
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düzeyi > 30 ng/ml olduğunda 400-1000 IU/gün idame tedaviye devam edilmesi 

önerilmektedir. 

 Vitamin D eksikliği olan 1-18 yaşındaki çocuklarda 2000 IU/gün vitamin D ya da 

haftada bir kez altı hafta boyunca 50.000 IU vitamin D verilmesi ve vitamin D 

düzeyi > 30 ng/ml olduğunda 600-1000 IU/gün idame tedaviye devam edilmesi 

önerilmektedir. 

 Vitamin D eksikliği olan tüm yetişkinlere tedavi dozu 8 hafta boyunca haftada bir 

kez 50.000 IU ya da vitamin D düzeyi > 30 ng/ml oluncaya kadar günlük 6000 IU 

ve sonrasında idame doz 1500-2000 IU/gün vitamin D önerilmektedir. 

 Obez, malabsorbsiyon sendromu ve vitamin D metabolizmasını etkileyen hastalığı 

olan hastalarda iki ya da üç kat doz artırımı önerildiği bildirilmiştir.74 

2.8. Vitamin D Eksikliği ve Hemşirelik Bakımı 

 Günümüzde, sağlık hizmetlerinde geleneksek yaklaşımdan sağlıklı veya hasta 

birey odaklı yaklaşıma doğru gelişme söz konusudur. Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, 

tedavi yöntemlerinin karmaşık hale gelmesi ve hastanede yatış süresinin kısalması hasta 

eğitimi ihtiyacını arttıran gereksinimler olmuştur.75 

 Hemşireler, sağlık ekibi içinde bireyi bütüncül değerlendiren, sağlıklı veya hasta 

bireyle 24 saat etkileşimde bulunan tek profesyonel sağlık personelidir. Hasta eğitimi 

hemşirelerin önemli bir görevidir. Hasta eğitimi bireyi sağlıkla ilgili sorunlarının 

giderilmesi ve sağlıklı yaşamı destekleyecek davranış değişikliklerinin kazanılmasını 

sağlayan dinamik bir süreçtir. 76 

 Yeterli vitamin D seviyesini korumak kolay ve düşük maliyetlidir. Sağlığı 

geliştirme ve hastalıkları önleme önlemlerine ek olarak hemşire; hastayı aktif olarak 

değerlendirmeli ve vitamin D düzeyini takip etmelidir. Hastanın nelerden en iyi şekilde 

faydalanabileceğini, yaşam tarzını ve diyetini kontrol etmelidir. Giyim tarzının önemini, 
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güneşlenirken açık bir şekilde güneşlenmesi gerektiğini ve vitamin D’nin yetersiz 

alımında ortaya çıkacak etkiler hakkında bilgi vermelidir.19 

 Son yıllarda vitamin D’nin öneminin vurgulanması ve vitamin D takviyesi 

kullanımının artması kişilerinin eğitim ihtiyaçlarının artmasıyla doğru orantılıdır. 

Hemşirelik uygulamalarından ve sorumluluklarından olan hastalıkları önleme ve sağlığı 

geliştirme konularına alt başlık olarak vitamin D farkındalığı yaratma eğitimleri 

planlanmalıdır. Hasta ya da sağlıklı bireylere güneşlenmenin önemi, vitamin D’nin 

önemi, besinlerle vitamin D takviyesi ve vitamin D eksikliğinin önemi konusunda 

eğitimler düzenlenmelidir. Sağlık profesyonelleri içerisinde hastayla etkileşimi daha 

fazla olan hemşireler bu eğitimlerin de en önemli parçası olmalıdır.19 
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3. MATERYAL VE METOT 

3.1. Araştırmanın Şekli 

 Araştırma vitamin D eksikliği olan bireylerin yaşam tarzlarının 

değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. 

3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

 Araştırma verileri Nisan 2015 – Ekim 2015 tarihleri arasında Erzurum Bölge 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin ve Metabolik Hastalıklar Polikliniğine gelen 

ve vitamin D eksikliği olan birey ile yapıldı. 

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 Araştırmanın evrenini Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin 

ve Metabolik Hastalıklar Polikliniğine Nisan 2015 –Ekim 2015 tarihleri arasında gelen 

ve vitamin D eksikliği tanısı olan (serum vitamin D düzeyi 30 ng/ml’nin altında olan) 

262 birey oluşturdu. Herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmeksizin evrenin 

tamamının alınması hedeflendi ancak 12 birey araştırmaya katılmayı kabul etmediği 

için araştırma dışı bırakıldı ve araştırma 250 birey ile tamamlandı.   

Araştırmanın 0.05 anlamlılık düzeyinde, % 95 güven aralığında, etki 

büyüklüğünün 1.21 ve gücünün % 99 olduğu belirlendi.77 

 Araştırmaya alınma kriterleri: 

 Araştırmaya; 

 18 yaşından büyük, 

 İletişim kurulabilen ve 

 Araştırmaya katılmayı kabul eden bireyler alındı. 

3.4. Veri Toplama Araçları 

Araştırma verilerinin toplanmasında Anket Formu (EK-3) kullanıldı. 
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3.4.1. Anket Formu 

 Anket formu araştırmacılar tarafından literatür10-12 bilgileri doğrultusunda 

hazırlandı. Anket formunda bireylerin sosyo-demografik özelliklerini (yaş, eğitim 

düzeyi, meslek, çalışma durumu ve medeni durum vb.), klinik özelliklerini (cilt rengi, 

BKI, tanı süresi, vitamin D takviyesi, vitamin D düzeyi ve vb.) ve yaşam tarzlarını 

(egzersiz yapma, güneşlenme, giyimleri, güneş kremi kullanma, balık yeme, süt içme, 

peynir yeme ve vb.) içeren 28 soru bulunmaktadır. 

 Ön Uygulama: Ön uygulama Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Endokrin ve Metabolik Hastalıklar Polikliniğine gelen 10 bireye ile yapıldı. Ön 

uygulama sonucu anket formunda herhangi bir düzenleme yapılmadı. 

3.5. Araştırma Verilerinin Toplanması 

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin ve Metabolik 

Hastalıklar Polikliniğinde araştırmaya alınma kriterlerini sağlayan bireyler belirlendi, 

bireylere araştırma hakkında bilgi verilerek  onamları alındı. Anket formu poliklinikteki 

boş bir odada araştırmacı tarafından bireylerle yüz yüze görüşerek uygulandı. Bireylerin 

boy, kilo ve bel çevreleri poliklinikte mezura ve tartı kullanılarak araştırmacı tarafından 

ölçülerek kaydedildi. Bir anket formunun uygulanması ortalama 10-15 dakika sürdü. 

Bireylerin beden kitle indeksleri kilo (kg) / boy2 (cm2) formülü kullanılarak hesaplanıp 

kaydedildi. Bireye ait vitamin D düzeyi hastanenin elektronik hasta kayıtlarından alındı. 

3.6. Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi 

 Veriler, SPSS for Windows 17 paket programı kullanılarak analiz edildi. 

Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve minimum ve maksimum 

değerleri kullanıldı. Verilerin dağılımının normal olup olmadığını incelemek için 

Skewness ve Kurtosis analizleri kullanıldı. 
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İkili değişkenlerin vitamin D düzeyleri ile karşılaştırılmasında bağımsız 

gruplarda t testi, ikiden fazla olan değişkenlerin karşılaştırılmasında varyans analizi ve 

bireylerin yaş, bel çevresi ve kalça çevresinin vitamin D düzeyi ile aralarındaki ilişkiyi 

incelemek için Pearson (yaş ve kalça çevresi) ve Spearman (bel çevresi) korelasyon 

analizleri kullanıldı. İleri analizde varyansların homojen olduğunda LSD, olmadığı 

durumlarda Dunnet C testleri kullanıldı.78 

Tablo 3.1.Verilerin analizinde kullanılan istatistiksel testler 

 
Normal dağılan 

ölçümlerde 

Normal dağılmayan 

ölçümlerde 

Eğitim düzeyi, meslek, giyim tarzı, 

güneşlenirken giyim tarzı, balık tüketme 

sıklığı, süt tüketme, peynir tüketme,  cilt 

rengi ve tanı süresi 

Varyans Analizi - 

Çalışma durumu, medeni durum, 

güneşlenme zamanı, kemik ağrısı, sabah 

yorgunluğu, sigara kullanma, egzersiz 

yapma, güneşin faydalı olduğunu düşünme, 

güneşlenme durumu, güneş kremi 

kullanma, evin güneş alması, vitamin D 

düzeyi, vitamin D takviyesi kullanma, 

vitamin D takviye türü ve BKİ 

Bağımsız gruplarda t 

testi 

- 

 

Yaş, bel çevresi ve kalça çevresi  Pearson korelasyon 

analizi 

Spearman korelasyon 

analizi 

Verilerin normallik dağılımı  Kurtosis ve skewness kat sayıları* 

İleri analizler Dunnet C analizleri 

 

 

Tablo 3.2.Verilerin normallik dağılım analizleri 

 
n Skewness Kurtosis 

Test S.E. Test S.E. Test 

Yaş 250 0.089 0.154 -0.961 0.307 

Bel çevresi* 250 -0.003 0.154 -1.133 0.307 

Kalça çevresi 250 0.161 0.154 -0.145 0.307 

Vitamin D düzeyi 250 0.675 0.154 -0.442 0.307 

* Normal dağılmayan veriler. 
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Kurtosis ve Skewness katsayılarına göre verilerin dağılımı Tablo 3.2.’de 

görüldüğü gibidir.  

 

3.7. Araştırmanın Etik Yönü 

 Araştırmaya katılan tüm bireylere Heksinki Deklerayonu doğrultusunda bilgi 

verilerek onamları alındı (EK-4). Araştırma için Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi’nden 10.03.2015 tarihli ve 04 sayılı etik kurul izni (EK-5) ve Erzurum Kamu 

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nden çalışma izni (sayı: 98003106-774/5631) 

alındı (EK-6). 

3.8. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 Araştırma Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin ve Metabolik 

Hastalıklar Polikliniği’ne başvuran 250 birey ile sınırlıdır. 

Araştırma verilerinin toplandığı tarihler arasında araştırmaya katılma kriterlerini 

sağlayan erkek hasta olmadığı için araştırma kadın hastalar ile yürütüldü. 
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4. BULGULAR 

Tablo 4.1. Bireylerin sosyo-demografik ve klinik özellikleri ile vitamin D düzeylerinin 

karşılaştırılması (N=250) 

Sosyo-demografik ve 

klinik özellikler 
 

  

Vitamin D 

düzeyi  

  n % Ort±SD Önemlilik 

 

Eğitim Düzeyi 

Okuryazar değil 64 25.6 11.76±5.41 

 

F=1.696 

P=0.152 

Okuryazar 29 11.6 10.02±5.74 

İlköğretim 71 28.4 12.59±6.45 

Lise 22 8.8 10.15±6.29 

Yüksekokul 64 25.6 12.42±4.79 

 

Meslek 

Ev hanımı 171 68.4 12.03±6.09 
 

F=2.270 

p=0.081 

Memur 48 19.2 12.59±5.17 

İşçi 13 5.2 10.33±4.43 

İşsiz 18 7.2 8.88±3.06 

Çalışma Durumu 
Çalışıyor 61 24.4 12.10±5.07 t=0.444 

p=0.657 Çalışmıyor 189 75.6 11.73±5.94 

Medeni Durumu 
Evli 205 82.0 12.11±5.85 t=1.896 

p=0.062 Bekâr 45 18.0 10.51±4.94 

Sigara Kullanma 
Evet 25 10.0 11.62±5.82 t=-0.164 

p=0.870 Hayır 225 90.0 12.24±5.56 

Kemik Ağrısı 
Var 204 81.6 13.23±6.50 t=0.515 

p=0.607 Yok 46 18.4 10.94±5.02 

Solunum Enfeksiyonu 

Geçirme Sıklığı 

Çok sık 35 14.0 11.69±5.97 t=-0.147 

p=0.883 Sadece kış aylarında 215 86.0 11.84±5.71 

Sabah Yorgunluğu 
Var 213 85.2 11.91±6.09 t=-1.487 

p=0.142 Yok 37 14.8 11.71±5.28 

Cilt Rengi 

Açık tenli 178 71.2 12.48±6.10  

F=4.435 

p=0.013 
Buğday tenli 55 22.0 10.45±4.55 

Koyu tenli 17 6.8 9.37±3.48 

BKI (kg/boy2) 
< 30 146 58.4 11.43±5.13 t=-1.229 

p=0.220 > 30 104 41.6 12.37±6.47 

Tanı Süresi 

6 aydan az 216 86.4 11.29±5.21 
F=7.806 

p=0.001 
6 ay- 1 yıl 19 7.6 16.19±8.74 

1 yıldan fazla 15 6.0 13.88±5.85 

Vitamin D Takviyesi 
Kullanmıyor  202 80.8 10.89±4.96 t=-4.533 

p=0.000 Kullanıyor  48 19.2 15.74±7.01 

Vitamin D Takviye Türü 
Vitamin D damla 3 6.3 8.47±0.06 t=-7.797 

p=0.000 Vitamin D ampul 45 93.8 15.84±7.03 

 n Min Max Ort ±SD  

Vitamin D Düzeyi 

(ng/ml) 
250 3 19 11.82±5.73  

Yaş (yıl) 250 18 71 41.56±13.64 
r=0.083 

p=0.189 

Bel Çevresi (cm) 250 60 121 88.29±16.71 
r=0.057 

p=0.368 

Kalça(cm) 250 80 143 107.72±11.63 
r=0.108 

p=0.088 
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(BKİ: beden kitle indeksi, F: varyans analizi, t: bağımsız gruplarda t testi, r: pearson ve spearman 

korelasyon analizi, SD: standart sapma, Ort: ortalama) 

Bireylerin % 28.4’ünün ilköğretim mezunu olduğu (12.59±6.45) ve eğitim ile 

vitamin D düzeyi arasında önemli bir fark olmadığı tespit edildi. Bireylerin % 

68.4’ünün ev hanımı olduğu (12.03±6.09) ve meslek ile vitamin D düzeyleri arasında 

önemli bir fark olmadığı tespit edildi. Bireylerin % 75.6’sının çalışmadığı (11.73±5.94) 

, çalışmayanların vitamin D düzeyinin düşük olduğu ancak aralarında önemli bir fark 

olmadığı tespit edildi. Bireylerin % 82’sinin evli olduğu (12.11±5.85) ve medeni durum 

ile vitamin D düzeyleri arasında önemli bir fark olmadığı tespit edildi. Bireylerin % 

10’unun sigara içtiği (11.62±5.82) ve sigara içme ile vitamin D düzeyi arasında önemli 

bir fark olmadığı tespit edildi (p>0.05), (Tablo 4.1).  

Bireylerin % 81.6’sın da kemik ağrısı olduğu (13.23±6.50), kemik ağrısı 

olanların vitamin D düzeylerinin yüksek olduğu ancak aralarındaki farkın önemli 

olmadığı tespit edildi. Bireylerin % 85.2’sin de sabah yorgunluğu olduğu (11.91±6.09), 

sabah yorgunluğu ile vitamin D düzeyleri arasında önemli bir fark olmadığı tespit 

edildi. Bireylerin % 14’ünün çok sık solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği (11.69±5.97), 

solunum yolu enfeksiyonu geçirme sıklığı ile vitamin D düzeyi arasında önemli bir fark 

olmadığı tespit edildi (p>0.05), (Tablo 4.1). 

Bireylerin % 71.2’sinin açık tenli olduğu (12.48±6.10) ve cilt rengi ile vitamin D 

düzeyi arasında önemli bir fark olduğu bulundu. Yapılan ileri analizde (Dunnet C); 

koyu ve buğday tenlilerin vitamin D düzeylerinin açık tenlilerden önemli bir şekilde 

düşük olduğu belirlendi (p<0.05), (Tablo 4.1). 

Bireylerin % 58.4’ünün BKİ 30’un altında olduğu (11.43±5.13) ve BKİ 30’un 

altında olanların vitamin D düzeyinin düşük olduğu ancak aralarında önemli bir fark 

olmadığı tespit edildi (p>0.05), (Tablo 4.1). 

Bireylerin % 86.4’ünün 6 aydan az bir süredir vitamin D eksikliği tanısı aldığı 

(11.29±5.21) ve vitamin D eksikliği tanı süresi ile vitamin D düzeyi arasında önemli bir 
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fark olduğu tespit edildi (p<0.01). Yapılan ileri analizde (Dunnet C); tanı süresi 6 aydan 

az olanların vitamin D düzeylerinin 6 ayla 1 yıl olanlardan  düşük olduğu belirlendi 

(Tablo 4.1). 

Bireylerin % 80.8’inin vitamin D takviyesi kullanmadığı (10.89±4.96) ve 

vitamin D takviyesi kullanmayanların vitamin D düzeylerinin önemli bir şekilde düşük 

olduğu bulundu. Takviye kullanan bireylerin % 6.3’ünün vitamin D damla kullandığı 

(8.47±0.06) ve vitamin D damla kullanan bireylerin vitamin D düzeylerinin vitamin D 

ampul kullananlardan önemli bir şekilde düşük olduğu bulundu (p<0.001), (Tablo 4.1). 

Bireylerin ortalama vitamin D düzeyinin 11.82±5.73 ng/ml olduğu tespit edildi 

(Tablo 4.1). 

Bireylerin yaş ortalaması 41.56±13.64, bel çevresi ortalaması 88.29±16.71 ve 

kalça çevresi ortalaması 107.72±11.63’dir. Bireylerin yaş, bel çevresi, kalça çevresi ile 

vitamin D düzeyi arasında önemli bir ilişki olmadığı tespit edildi (p>0.05), (Tablo 4.1). 
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Tablo 4.2. Bireylerin yaşam tarzları ile vitamin D düzeylerinin karşılaştırılması 

(N=250) 

Yaşam tarzları  
  

Vitamin D 

düzeyi 
 

  n % Ort. ± SD Önemlilik 

Egzersiz Yapma 
Evet 168 67.2 11.81±5.56 t=0.807 

p=0.420 Hayır 82 32.8 11.87±6.37 

Evin Güneş Alması 
Evet 218 87.2 11.93±5.91 t=-1.040 

p=0.303 Hayır 32 12.8 11.05±4.27 

Güneşin Faydalı 

Olduğunu Düşünme 

Evet 195 78.0 11.72±5.73 t=0.070 

p=0.944 Hayır 55 22.0 12.19±5.77 

Güneşlenme Durumu 
Güneşlenirim 197 78.8 14.07±5.25 t=0.528 

p=0.598 Güneşlenmem 53 21.2 11.26±5.72 

Güneş Kremi 

Kullanma 

Evet 50 20.0 12.45±6.15 t=-3.161 

p=0.002 Hayır 200 80.0 11.35±5.37 

Güneşlenme Zamanı 
11-15 saatleri dışında 244 97.6 11.76±5.77 t=-1.102 

p=0.272  11-15 saatleri arası 6 2.4 14.37±3.30 

Giyim Tarzı 

Tesettür (çarşaf, peçe, 

eldiven) 
38 15.2 12.22±4.12 

F=1.596 

p=0.191 

Sadece el ve yüz açık 158 63.2 11.34±6.32 

Yüz, boyun ve kollar 

açık 
23 9.2 11.91±3.98 

Açık 31 12.4 13.73±5.05 

Güneşlenirken Giyim 

Tarzı 

Kapalı kıyafetle  191 76.4 11.44±5.71 
F=1.826 

p=0.163 

 

Kol ve bacaklar 

kısmen açık 
32 12.8 12.95±6.49 

Mayoyla 27 10.8 13.19±4.63 

Balık Yeme Sıklığı 

Hiç 87 34.8 10.56±4.96 

F=2.851 

p=0.024 

2-3 ayda bir 69 27.6 11.49±6.40 

Ayda bir 56 22.4 13.11±6.07 

2-3 haftada bir kez 22 8.8 12.69±4.24 

Haftada bir kez 16 6.4 14.43±5.83 

Balık Yağı Tüketme Hayır 250 100   

Süt İçme Sıklığı 

Hiç 76 30.4 11.64±5.91 

F=0.921 

p=0.431 

 

Ayda bir kaç bardak 40 16.0 13.18±7.01 

Haftada bir kaç 

bardak 
91 36.4 11.42±5.00 

Günde bir bardak 43 17.2 11.73±5.56 

Peynir Yeme Sıklığı 

Hiç 14 5.6 7.61±2.11 
F=4.281 

p=0.015 
Haftada bir kaç gün 20 8.0 11.35±4.50 

Her sabah 216 86.4 12.14±5.89 

Yoğurt Yeme Sıklığı 

Hiç 9 3.6 9.16±1.62 

F=1.107 

p=0.347 

Her gün 113 45.2 12.37±6.59 

Haftada bir kaç kâse 111 44.4 11.54±4.89 

Ayda bir kaç kâse 17 6.8 11.43±5.88 

(F: varyans analizi, t: bağımsız gruplarda t testi, SD: standart sapma, Ort: ortalama ) 
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Bireylerin % 67.2’sinin egzersiz yaptığı (11.81±5.56) ancak egzersiz yapma ile 

vitamin D düzeyi arasında önemli bir fark olmadığı tespit edildi. Bireylerin % 

87.2’sinin evinin güneş aldığı (11.93±5.91) ve % 78’i güneşin faydalı olduğunu 

düşündüğünü (11.72±5.73) belirtmiştir. Güneşin faydalı olduğunu düşünme ve evin 

güneş alma durumu ile vitamin D düzeyi arasında önemli bir fark olmadığı bulundu. 

Bireylerin % 78.8’inin güneşlendiği (14.07±5.25) ve güneşlenmeyenlerin vitamin D 

düzeylerinin düşük olduğu ancak aralarında önemli bir fark olmadığı tespit edildi 

(p>0.05),(Tablo 4.2).  

Bireylerin % 80’inin güneş kremi kullanmadığı (11.35±5.37) ve güneş kremi 

kullanmayanların vitamin D düzeyinin önemli bir şekilde düşük olduğu tespit edildi 

(p<0.01), (Tablo 4.2). 

Bireylerin % 97.6’sının 11-15 saatleri dışında güneşlendikleri bulundu 

(11.76±5.77). 11-15 saatleri dışında güneşlenenlerin vitamin D düzeylerinin düşük 

olduğu ancak aralarındaki farkın önemli olmadığı tespit edildi (p>0.05), (Tablo 4.2). 

Çalışmaya katılan bireylerin % 63.2’sinin günlük kıyafet olarak sadece el ve 

yüzü açık (11.34±6.32) ve % 15.2’sinin tesettür (çarşaf, peçe, eldiven) (12.22±4.12) 

giydiği ancak günlük giyim tarzı ile vitamin D düzeyi arasında önemli bir fark olmadığı 

bulundu (p>0.05), (Tablo 4.2).   

Bireylerin % 76.4’ünün günlük giydiği kapalı kıyafetle, % 12.8’inin kol ve 

bacaklar kısmen açık şekilde ve sadece % 10.8’inin mayoyla güneşlendiği bulundu. 

Mayoyla güneşlenenlerin vitamin D düzeylerinin 13.19 ng/ml, kol ve bacaklar kısmen 

açık güneşlenenlerin 12.95 ng/ml ve kapalı kıyafetle güneşlenenlerin 11.44 ng/ml 

olduğu ancak aralarında önemli bir fark olmadığı bulundu (p>0.05), (Tablo 4.2).   

Bireylerin % 34.8’i hiç balık yememekte (10.56±4.96) ve hiç biri balık yağı 

tüketmemektedirler. Bireylerin balık tüketme sıklığı ile vitamin D düzeyleri arasında 
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önemli bir fark olduğu tespit edildi (p<0.05). Yapılan ileri analizde (Dunnet C); hiç 

balık yemeyenlerin vitamin D düzeyinin, haftada bir kez ve ayda bir kez yiyenlerden 

düşük olduğu belirlendi (Tablo 4.2). 

Bireylerin % 30.4’ü hiç süt içmemekte (11.64±5.91) ancak % 45.2’si her gün 

yoğurt tüketmektedirler (12.37±6.59). Bireylerin süt ve yoğurt tüketme sıklığına göre 

vitamin D düzeyleri arasında önemli bir fark olmadığı tespit edildi (p>0.05), (Tablo 

4.2).   

Bireylerin % 86.4’ünün her sabah peynir yediği (12.14±5.89) ve peynir yeme ile 

vitamin D düzeyleri arasında önemli bir fark olduğu bulundu (p<0.05). Yapılan ileri 

analizde (Dunnet C); hiç peynir yemeyenlerin vitamin D düzeyinin her sabah ve haftada 

birkaç kez yiyenlerden düşük olduğu belirlendi (Tablo 4.2). 
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5.TARTIŞMA 

 D vitamini eksikliği olan bireylerin yaşam tarzının belirlenmesi amacıyla yapılan 

araştırma sonucunda elde edilen bulgular ilgili literatür ile tartışıldı. 

Vitamin D düzeyi 30 ng/ml’nin altında olan bireylerin alındığı bu araştırmada 

ortalama vitamin D düzeyinin 11.82 ng/ml olduğu tespit edildi (Tablo 4.1). Ankara’da 

yaşayan kadınların vitamin D düzeyinin 12.85 ng/ml27 olduğu tespit edilmiştir. 

Genellikle yıl boyunca güneş alan Ege Bölgesinde yaşayanların vitamin D düzeyinin 

16.9±13.09 ng/ml olduğu bulunmuştur.4 Kanadalı sağlıklı kadınlarda vitamin D 

düzeyinin kış (22.9 ng/ml), ilkbahar (25.2 ng/ml) ve sonbaharda (21.1 ng/ml) düşük, 

yazın (28.6 ng/ml) ise yüksek olduğu bulunmuştur.48 ABD’de 4495 kişinin katıldığı bir 

çalışmada, vitamin D düzeyinin ortalama 19.9 ng/ml, erkeklerde 20.1 ng/ml ve 

kadınlarda 19.8 ng/ml olduğu bulunmuştur.79 Dünya çapında bir çok merkezden veri 

toplanarak yapılan çalışmada vitamin D eksikliğinin tüm dünyayı etkileyen bir sağlık 

sorunu olduğunu ve 1210 kadının katıldığı bu çalışmada vitamin D düzeyinin 20.6 

nmol/l (8.4 ng/ml) olduğu tespit edilmiştir. Aynı çalışmada ayrıca; hamile kadınlar, 

çocuklar, siyahi kadınlar, karaciğer ve böbrek yetmezliği olanların ve yaşlıların risk 

altında olduğu belirtilmiştir.80  

Çalışmada bireylerin büyük çoğunluğunun (% 80.8) vitamin D takviyesi 

kullanmadığı ve kullanmayanların (10.89 ng/ml) vitamin D düzeyinin önemli bir şekilde 

düşük olduğu bulundu. Büyük çoğunun (% 93.8) vitamin D ampul kullandığı ve ampul 

kullananların vitamin D düzeylerinin (15.84 ng/ml)  damla kullananlardan (8.47 ng/ml) 

önemli bir şekilde yüksek olduğu tespit edildi. Bu çalışmada bireylerin çok azının 

vitamin D damla kullandığı (% 6.3)  bulundu. Vitamin D’nin ampul formunun ABD’de 

kullanılmadığı ve doz ayarının en iyi şekilde damla formunda yapıldığı belirtilmiştir. 
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Vitamin D eksikliğinin tedavisinde vitamin D  damla kullanımından birkaç hafta sonra 

serum vitamin D düzeyinin yaklaşık 0.7-1 ng/ml arttığı bulunmuştur.73  

Çalışmaya katılan bireylerin % 71.2’sinin açık, % 22’sinin buğday ve % 6.8’inin 

koyu tenli olduğu, koyu ve buğday tenlilerin vitamin D düzeylerinin önemli bir şekilde 

düşük olduğu tespit edildi. Amerika’da yapılan bir çalışmada vitamin D eksikliği 

prevelansının beyaz ırkta (% 30.9) düşük, siyah ırkta (% 82.1) yüksek ve koyu ten 

rengine sahip İspanyol kökenli Güney Amerika’lılarda da (% 62.9) yüksek olduğu 

bulunmuştur.81 Pigmentasyon arttıkça yani cilt rengi koyulaştıkça deride previtamin 

D’nin  provitamin D’ye dönüşümünü zorlaştırdığı ve koyu renkli ya da siyahi kişilerde 

yeterli vitamin D absorbsiyonu olabilmesi için daha fazla güneş ışığına maruz kalınması 

gerektiği belirtilmiştir.11, 30 Çalışmaya katılan bireylerin ten rengi koyulaştıkça vitamin 

D düzeyinin düştüğü sonucu literatürü destekler niteliktedir. 

Bireylerin çoğunun (% 80) güneş kremi kullanmadığı ve güneş kremi 

kullanmayanların vitamin D düzeyinin önemli bir şekilde düşük olduğu tespit edildi. Az 

oranda bireyin (% 20)   güneş kremini tatile gittiklerinde ve mayo giydiklerinde 

kullandıkları saptandı. Güneş kremi kullananların vitamin D düzeylerinin yüksek 

olmasının mayo giyerek güneşlenmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Güneş 

kreminin cilt üzerinde bariyer oluşturduğu, UVB ışınlarının ciltte absorbe olmasını 

engellediği ve cildin epidermis dokusundaki vitamin D sentezini azalttığı 

belirtilmektedir.11, 13, 14 Ülkemizde yapılan bir çalışmada güneş kremi kullanan 

bireylerin vitamin D düzeylerinin düşük olduğu ancak aralarında önemli bir fark 

olmadığı bulunmuştur.82 Kore’de yapılan çalışmada ise güneş kremi kullanan ve 

kullanmayan bireylerin vitamin D düzeylerinin hemen hemen birbirine yakın olduğu 

bulunmuştur.83 İngiltere’de yapılan bir çalışmada kullanılan güneş kremi miktarı ile 
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vitamin D düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirildiği araştırmada kullanılan güneş 

kreminin miktarının artmasıyla vitamin D düzeyinin azaldığı tespit edilmiştir.84  

Çalışmada bireylerin % 34.8’inin hiç balık yemediği, hiç balık yemeyenlerin 

(10.56 ng/ml) vitamin D düzeylerinin ayda bir (13.18 ng/ml) ve haftada bir kez (14.43 

ng/ml) yiyenlerden önemli bir şekilde düşük olduğu tespit edildi. Ayrıca çalışmaya 

katılan bireylerin hiçbirinin balık yağı takviyesi almadığı tespit edildi. Çalışmamızda 

balık yeme sıklığı arttıkça vitamin D düzeyinin arttığı belirlendi. Kore’de yapılan 

çalışmada genç yetişkin kadınların balık tüketme sıklığı arttıkça vitamin D düzeyinin 

arttığı bulunmuştur. Aynı çalışmada ayda en az bir kez veya daha az tüketenlerin 

vitamin D düzeylerinin 10.4 ng/ml, ayda 2-3 kez tüketenlerin 11.04 ng/ml ve hafta da 2-

3 kez tüketenlerin 11.95 ng/ml olduğu bulunmuştur.83 Balık tüketimi fazla olan 

Norveç’te yapılan çalışmada haftada 2 defadan fazla balık tüketen kişilerin vitamin D 

düzeylerinin normal olduğu bulunmuştur.85 Morina, somon ve sardalya gibi yağlı 

balıkların en iyi besinsel vitamin D kaynakları olduğu belirtilmektedir.26  Uluslararası 

bir çalışmada, Avrupa’da en yüksek vitamin D düzeyinin İsveç ve Norveç’te olduğu ve 

bu sonucun yağlı balık ve balık yağının fazla tüketilmesinden kaynaklandığı 

belirtilmiştir.80 Malatya’da yaşayan kadınlarda balık tüketme sıklığı ile vitamin D 

düzeyleri arasında önemli bir fark bulunamamıştır.50 

 Bireylerin % 86.4’ünün her sabah peynir yediği, hiç peynir yemeyenlerin (7.61 

ng/ml) vitamin D düzeyinin haftada birkaç kez (11.35 ng/ml) ve her sabah (12.14 

ng/ml) yiyenlerden önemli bir şekilde düşük olduğu tespit edildi. Bireylerin peynir 

yeme sıklığı arttıkça vitamin D düzeyinin de arttığı belirlenmiştir. Yapılan bir çalışmada 

peynir tüketimi ile vitamin D düzeyi arasında önemli bir fark saptanamamıştır.68 

Vitamin D eksikliği olan adölasanların % 90.3’ünün hiç süt, % 28.3’ünün hiç peynir 

tüketmedikleri bulunmuştur.86 Çalışmamızdaki bireylerin % 30.4’ünün hiç süt içmediği, 
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süt içme ve yoğurt yeme sıklığı ile vitamin D düzeyleri arasında önemli bir fark 

olmadığı bulundu. İyi bir kaynak olduğu düşünülen inek sütünün 4 IU/L vitamin D 

içerdiği belirtilmiştir. Süt ve süt ürünlerinin normal tüketimiyle günlük vitamin D 

ihtiyacının karşılanamayacağı belirtilmiştir. 26 Süt ve yoğurt tüketimi ile vitamin D 

düzeyi arasında önemli bir fark olmadığı tespit edilmiştir.68 Anneler ve kızlarıyla 

yapılan çalışmada besinlerle vitamin D alımının yok denilecek kadar az olduğu 

bulunmuştur.18  

Çalışmaya katılan bireylerin sadece % 12.4’ünün açık kıyafet giydiği, günlük 

giyim tarzı açık olan bireylerin vitamin D düzeyinin yüksek olduğu ancak önemli bir 

fark olmadığı tespit edildi. Bireylerin sadece % 10.8’inin güneşlenirken mayo giydiği, 

güneşlenirken giyimleri açıktan kapalıya doğru gittikçe vitamin D düzeyinin düştüğü 

ancak aralarında önemli bir fark olmadığı bulundu. Vitamin D’nin cilde ulaşmasını 

etkileyen faktörlerden biri de giyim tarzıdır.11 Ankara’da yaşayan ve kapalı giyimi 

tercih eden kadınların vitamin D düzeyinin (12.85 ng/ml) açık giyimi tercih edenlerden 

(21.31 ng/ml) düşük olduğu tespit edilmiştir.27 Diyarbakır’daki kadınlarda yapılan 

çalışmada kapalı giyinen kadınlarda vitamin D düzeyinin (24.57 ng/ml) açık 

giyinenlerden (30.82 ng/ml) düşük olduğu tespit edilmiştir.87 İstanbul’da kapalı giyinen 

anneler ve açık giyinen kızlarında yapılan çalışmada annelerin vitamin D düzeyinin 

(10.4 ng/ml) kızlarından (26.2 ng/ml) düşük olduğu tespit edilmiştir.18 Kadınların 

tamamen kapalı giyindiği Suudi Arabistan’da yapılan çalışmada kadınların % 63.5’inde 

vitamin D düzeyinin 20 ng/ml’nin altında olduğu tespit edilmiştir.88 Tunus’da peçeli 

kadınların vitamin D düzeyinin 14 ng/ml, peçesizlerin ise 17.2 ng/ml olduğu tespit 

edilmiştir.89 İsveç’te yapılan bir çalışmada birinci grup sadece el ve yüzü, ikinci grup 

vücudun üst kısmı ve üçüncü grup tüm vücudu açık olacak şekilde UVB ışınlarına 

maruz bırakılmıştır. Güneşlenmeden önce ve 24 saat sonra vitamin D düzeyleri kontrol 
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edilmiştir. Vücudunun üst kısmı ile tüm vücudu açık olanlar arasında önemli fark 

bulunmazken vücudunun üst kısmı açık olanların vitamin D düzeylerinin sadece el ve 

yüzü açık olanlardan önemli bir şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir.30 Giyim şekli, 

güneş kremi kullanma, güneşlenme, yerin lokalizasyonu ve mevsimin vitamin D 

düzeyini etkilediği belirtilmektedir.30, 65, 68 Çalışmanın yapıldığı bölgemizde özellikle 

kadınların büyük çoğunluğu geleneksel yaşam tarzını benimsemektedir. Vitamin D 

düzeylerinin düşük olmasının kapalı giyim tarzından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 Bireylerin % 78.8’inin güneşlendiği, güneşlenmeyenlerin (% 21.2) vitamin D 

düzeylerinin düşük olduğu ancak aralarında önemli bir fark olmadığı tespit edildi. 

Güneşlenme süresi ile vitamin D düzeyi arasında önemli bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir.68 

Bireylerin % 97.6’sının 11-15 saatleri dışında güneşlendikleri, 11-15 saatleri 

dışında güneşlenenlerin vitamin D düzeylerinin düşük olduğu ancak aralarındaki farkın 

önemli olmadığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda güneş ışığının deriye ulaştığı zenith 

(zirve) açısının en fazla öğleden önce 10 ve öğleden sonra 15 arası geldiği 

belirtilmiştir.8  Haftada iki defa sabah 10 ve öğleden sonra 15 saatleri arasında kolları ve 

bacakları 5 ile 30 dakika arasında güneşe maruz bırakmanın vitamin D ihtiyacı için 

yeterli olduğu fakat mevsim, enlem, cilt rengi ve günün saatinden etkileneceği 

belirtilmiştir. UVB’nin yeryüzüne en etkili açıyla 10-15 saatleri arasında geldiği 

bulunmuştur.11 Çalışmamızda 11-15 saatleri arasında güneşlenen bireylerin vitamin D 

düzeylerinin yüksek olması bu verileri doğrulamaktadır. Deride vitamin D sentezi için 

güneş ışığının zirve açısı önemli olup zirve açısı arttıkça UVB ışınlarının kat edeceği 

mesafe artar ve daha az miktarda ışın deriye ulaşır. Bu durum özellikle kış aylarında 35. 

kuzey paralelinin üstünde ve 35. güney paralelin altında kalan bölgelerde görülen 

vitamin D yetersizliğinin nedenini açıklamaktadır.6, 9, 11, 15 Çalışmayı yaptığımız bölge 
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39. enlemde yer almakta olup zirve açısı arttığı için yeterli D vitamini almak için uygun 

olmadığı düşünülmektedir. 

Çalışmada ilginç bir şekilde BKİ 30’un altında olan bireylerin vitamin D 

düzeylerinin düşük olduğu ancak aralarındaki  farkın önemli olmadığı bulundu. Beden 

kitle indeksinin 30’dan büyük olmasının vitamin D eksiliği riskini arttırdığı 

belirtilmektedir.8, 74 Obezlerde vitamin D’nin yağ dokusunda depolandığı, aktif olarak 

kullanılmadığı ve vitamin D düzeyinin daha düşük olduğu belirtilmiştir.33  Obezlerde 

BKİ’i arttıkça vitamin D düzeyinin azaldığı belirtilmiştir.87 Kore’de yapılan bir 

çalışmada BKİ normal olanların vitamin D düzeyinin (11.14 ng/ml) yüksek, obezlerin 

ise  (10.33 ng/ml) düşük olduğu bulunmuştur.83 

Çalışmaya katılan bireylerin % 90’ının sigara içmediği, sigara içmeyenlerin 

vitamin D düzeylerinin yüksek olduğu ancak aralarında önemli bir fark olmadığı 

bulundu. Yapılan çeşitli ulusal ve uluslararası çalışmalarda da sigara kullanımı ve 

vitamin D düzeyi arasında önemli bir fark olmadığı belirtilmiştir.6, 27, 81-83 

Bireylerin % 81.6’sında kemik ağrısı, % 85.2’sinde sabah yorgunluğu olduğu 

ancak kemik ağrısı ve sabah yorgunluğu ile vitamin D düzeyi arasında önemli bir fark 

olmadığı bulundu. Yapılan bir çalışmada vitamin D eksikliği olan bireylerin % 

83.3’ünde kas ve derin kemik ağrısı, % 100’ünde ise yorgunluk ve halsizlik olduğu 

tespit edilmiştir.41  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Vitamin D eksikliği olan bireylerin yaşam tarzlarını belirlemek amacıyla yapılan 

bu çalışma sonucunda; 

 Bireylerin ortalama vitamin D düzeyinin 11.82±5.73 ng/ml olduğu,  

 Bireylerin % 86.4’ünün 6 aydan az bir süredir vitamin D eksikliği tanısı 

aldığı ve tanı süresi 6 aydan az olanların vitamin D düzeylerinin önemli bir 

şekilde düşük olduğu, 

  Bireylerin % 80.8’inin vitamin D takviyesi kullanmadığı ve vitamin D 

takviyesi kullanmayanların vitamin D düzeylerinin önemli bir şekilde düşük 

olduğu,  

 Takviye kullanan bireylerin % 93.8’inin vitamin D ampul kullandığı ancak 

vitamin D damla kullananların (% 6.3) vitamin D düzeylerinin önemli bir 

şekilde düşük olduğu, 

 Bireylerin % 71.2’sinin açık tenli olduğu, koyu (% 6.8) ve buğday (% 22) 

tenlilerin vitamin D düzeylerinin açık tenlilerden önemli bir şekilde düşük 

olduğu, 

 Bireylerin % 80’inin güneş kremi kullanmadığı ve güneş kremi 

kullanmayanların vitamin D düzeyinin önemli bir şekilde düşük olduğu, 

 Bireylerin % 34.8’inin hiç balık yemediği, hiç birinin balık yağı tüketmediği 

ve hiç balık yemeyenlerin vitamin D düzeylerinin önemli bir şekilde düşük 

olduğu, 

 Bireylerin % 86.4’ünün her sabah peynir yediği, hiç peynir yemeyenlerin (% 

5.6) vitamin D düzeylerinin önemli bir şekilde düşük olduğu, 

 Bireylerin % 78.8’inin güneşlendiği, güneşlenmeyenlerin (% 21.2) vitamin D 

düzeylerinin düşük olduğu ancak aralarında önemli bir fark olmadığı, 
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 Bireylerin sadece % 10.8’inin mayoyla güneşlendiği, güneşlenirken giyimleri 

açıktan kapalıya doğru gittikçe vitamin D düzeyinin düştüğü ancak aralarında 

önemli bir fark olmadığı, 

 Bireylerin %  97.6’sının 11-15 saatleri dışında güneşlendikleri, 11-15 saatleri 

dışında güneşlenenlerin vitamin D düzeylerinin düşük olduğu ancak 

aralarındaki farkın önemli olmadığı,  

 BKİ 30’un altında olan bireylerin (% 58.4) vitamin D düzeylerinin düşük 

olduğu ancak aralarında önemli bir fark olmadığı, 

 Bireylerin eğitim düzeyi, çalışma durumu, mesleği, medeni durumu, sigara 

içme, egzersiz yapma, kemik ağrısı, sabah yorgunluğu, süt içme, yoğurt 

yeme ve solunum yolu enfeksiyonu geçirme sıklığı ile vitamin D düzeyleri 

arasında önemli bir fark olmadığı, 

 Bireylerin yaş, bel çevresi ve kalça çevresi ile vitamin D düzeyi arasında 

önemli bir ilişki olmadığı tespit edildi. 

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

Vitamin D eksikliği olan bireylere vitamin D’nin takviyesini ampul şeklinde 

verilmesi, balık ve peynir tüketiminin arttırılması, bireylerin 11-15 saatleri arasında 

güneşlenmelerin, cilt rengi koyu olanların daha fazla güneşlenmelerinin sağlanması ve 

güneşlenirken mayo giymeleri önerilmektedir. Hemşirenin, topluma vitamin D 

farkındalığını arttırmak için eğitimler planlanması ve uygulanması, kamu spotlarının 

hazırlanması, televizyon reklamları, ilanlar, bilgilendirme kampanyaları ve web 

sayfaları düzenlemesi önerilmektedir. 
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EK-3. ANKET FORMU 

1) Adı Soyadı : 

2) Yaşınız : 

3) Eğitim Durumunuz?  a) Okur – Yazar değil  b) Okur yazar c) İlköğretim ve dengi 

okul                            d) Lise ve dengi okul e) Yüksek okul 

4) Mesleğiniz ?  a) Ev hanımı b) Memur c) İşçi d) Esnaf e) Öğrenci  f) İşşiz g)Emekli 

h)Diğer 

5) Medeni Durumunuz ?  a) Evli b) Bekar 

6) Boyunuz ?:…………..cm 

7) Kilonuz ?:………… kg 

8) Beden Kitle İndeksi (BKI) : ……………kg/m2 

9) Serum  25(OH)D düzeyi ……..ng/ml 

10) Ne kadar süredir D Vitamini eksikliğiniz var? A) Yeni tanı b) 0-1 ay c)2. Ay d) 3. 

Ay e) 6. Ay f) 1 yıldan fazla 

11) Kemik ağrılarınız oluyor mu?    A) Çok sık  b) Nadiren    c) Olmaz 

12) D vitamini ilacı kullanıyor musunuz?  a) Evet  (Belirtiniz) …………… b) hayır 

13) Sigara Kullanıyor musunuz ? a) Evet (Günde kaç tane belirtiniz) …………………..  

b) Hayır 

14) Egzersiz  yapma sıklığınız nedir? 

   a) Hiç yapmam 

   b) Ayda birkaç defa sadece yürüyüş  yaparım 

   c) Haftada bir yürüyüş yaparım 

   d) Düzenli olarak spor yaparım 

   e)  Günlük işlerimde çok hareketliyim 

 

15) Güneş ışığının faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? a) Evet  b) Hayır 

16) Güneşlenme durumunuz nedir? 

   a) Hiç güneşlenmem 

   b) Güneşe kapalı çıkarım 

   c) Güneşe çıkarım sadece kollarım açık 

   d) Güneşe çıkarım bacaklarım ve kollarım açık 

   e) Mayoyla güneşlenirim 
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17) Güneşe maruz kalacağınız durumlarda koruyucu güneş kremi kullanır mısınız? 

   a) Düşük faktörlü kullanırım    b) Yüksek faktörlü kullanırım     c) Kullanmam 

18) Güneşleneceğiniz zamanlarda hangi saatlerde  güneşe çıkmayı tercih edersiniz? 

   a) Direk olarak güneşe çıkmam 

   b) Saat 11.00-15.00 dışında güneşte olurum 

   c) Saat 11.00-15.00 arası güneşte olurum 

   d) Tüm gün güneşte dururum 

 

19) Güneşlenme dışında gün içinde güneşe çıktığınız saatler ne zamandır? 

    a) Direk olarak güneşe çıkmam 

    b) Saat 11.00-15.00 dışında güneşte olurum 

    c) Saat 11.00-15.00 arası güneşte olurum 

    d) Tüm gün güneşte dururum 

 

20) Günlük yaşamınızda nasıl giyiniyorsunuz? 

   a) Günlük kıyafet kapalı 

   b) Günlük kıyafette yüz, boyun, el bazen kollar açık 

   c) Günlük kıyafette yüz, boyun, kollar, eller ve bacaklar açık 

 

21) Güneşe çıkacağınız zamanlarda nasıl giyiniyorsunuz? 

    a) Kapalı kıyafetimle çıkarım 

    b) Sadece ellerim ve yüzüm açık çıkarım 

    c) Sadece yüzüm, boynum kollarım açık çıkarım 

    d) Yüzüm, boynum, kollarım, bacaklarım açık çıkarım 

    e)  Güneşe mayoyla çıkarım 

 

22) Ne sıklıkta balık tüketiyorsunuz? 

   a) Haftada bir kez 

   b) 2-3 hafatada bir kez 

   c) Ayda bir kez 

   d) 2-3 ayda bir kez 

   e) Hiç yemem 

 

23) Balık yağı alıyor musunuz?    

    a) Her gün düzenli olarak alıyorum 

    b) Haftada bir kez 

    c) 2-3 haftada bir kez 

    d) Ayda bir kez 

    e) 2-3 ayda bir kez 

    f) Hiç almıyorum 

 

24) Ne sıklıkta süt içiyorsunuz? 

    a) Günde bir bardaktan fazla içerim 

    b) Her gün bir bardak içerim 

    c) Haftada birkaç bardak içerim 

    d) Ayda bir kaç bardak içerim 

    e) Hiç süt içmem 
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25) Ne sıklıkla peynir yiyorsunuz? 

    a) Her sabah kahvaltıda bir kibrit kutusu kadar 

    b) Her sabah kahvaltıda bir kibrit kutusundan fazla 

    c) Haftada sadece birkaç gün 

    d) Haftada sadece bir gün 

    e) Hiç yemem 

 

26) Ne sıklıkla yoğurt yiyorsunuz? 

     a) Günde bir kaseden fazla yerim 

    b) Hergün bir kase yerim 

    c) Haftada birkaç kase yerim 

    d) Ayda bir kaç kase yerim 

    e) Hiç yoğurt yemem 

 

27) Solunum yolu enfeksiyonu geçirme sıklığınız nedir? 

    a) çok sık 

    b) her ay düzenli olarak  

    c) 2-3 ayda bir 

    d) sadece kış aylarında  

 

28) Cilt renginiz?    A) Açık renkli b) Buğday tenli   c) Koyu tenli 
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EK-4. BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU 

 

GÖNÜLLÜLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE RIZASININ ALINMASI 

PROTOKOLÜ 

BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU 

Tarih:………… 

Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken metni okudum. Bunlar 

hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz konusu klinik 

araştırmaya kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul 

ediyorum.  

Gönüllünün Adı- Soyadı:  

İmzası:  

Adresi (varsa telefon no, faks no):  

 

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için  

Veli Adı – Soyadı:  

İmzası:  

Adresi (varsa telefon no, faks no):  

 

Açıklamaları yapan araştırmacının  

Adı- Soyadı: Mediha ÖNDER 

İmzası:  

 

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin  

Adı- Soyadı:  

İmzası:  

Görevi:  
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EK-5. ETİK KURUL ONAY FORMU 
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EK-6. KURUM ONAY FORMU 

 

 

 


