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Özet

Abstract

Güneşten Koruyucular ve D Vitamini

Sunscreens and Vitamin D

D vitamini vücutta temel olarak kalsiyum-fosfat dengesini sağlayarak sağlıklı bir kemik yapısının oluşmasını sağlar. Ayrıca D
vitamini çeşitli kanserler, kalp-damar hastalıkları, otoimmün ve
metabolik hastalıklar, mental bozukluklar gibi birçok hastalığa
karşı koruyucu etki gösterir. Vücutta bulunan D vitamininin
büyük kısmı güneş ışınları aracılığı ile deride sentezlenir, geri kalanı ise diyetle alınır. Son yıllarda güneşten koruyucuların, D vitamininin derideki sentezini engelleyerek, D vitamini eksikliğine
neden olabileceği fikri ortaya atılmıştır. Güneşten koruyucular
başta deri kanseri olmak üzere, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmada önemli rol oynar. Güneşten koruyucuların bir
yandan güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı korurken, diğer
yandan D vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen sağlık sorunlarına neden olabileceği tartışılmaktadır. Bu derlemede güneşten
koruyucu kullanılmasının, serum D vitamini düzeylerini etkileyip
etkilemediğini araştıran çalışmalar özetlenmiştir.

Vitamin D is important to regulate calcium phosphate homeostasis and maintain bone structure. Vitamin D also plays a role
in preventing autoimmune and cardiovascular diseases, metabolic
disorders, some cancers and mental illnesses. Cutaneous photosynthesis is the primary source of vitamin D. The small amount
of it can be obtained from diet. In recent years, it has been
thought that using sunscreens could reduce vitamin D production. Sunscreens play important role in preventing skin from
harmfull effects of ultraviolet rays such as skin cancer. It is unclear whether sunscreens that prevent harmful effects of ultraviolet radiation can cause health problems of vitamin D
deficiency. In this review, we aimed to summarize the studies that
investigated using sunscreen whether affects vitamin D levels or
not.

Anahtar Kelimeler: Güneşten koruyucular, Güneşten korunma,
D vitamini, D vitamini eksikliği

Keywords: Sunscreens, Sun protection, Vitamin D, Vitamin D
deficiency

Giriş
D vitamini, insan vücudunda kalsiyum-fosfat dengesini sağlayarak sağlıklı bir kemik yapısının oluşmasını sağlar. D vitamini eksikliğinde osteopeni,
osteoporoz, rikets ve osteomalazi görülür. Ayrıca D
vitamini kas ve sinir sistemi fonksiyonları için gerekli olan bir hormondur. D vitamininin hücre çoğalması, hücre farklılaşması ve apoptozis gibi birçok
organ sisteminde, kanser etyopatogenezinde ve
immün sistemde rol oynayan etkilerinin de olduğu
bilinmektedir. D vitamini meme kanserine, prostat
kanserine ve kolorektal kansere, tip 1 diyabet,
Crohn hastalığı, multipl skleroz ve romatoid artrit
gibi otoimmün hastalıklara, hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliği gibi kalp ve damar hastalıklarına, depresyon ve şizofreni gibi mental

bozukluklara karşı koruyucu faktör olarak rol alır
(1, 2, 3, 4).
D vitamini, en etkin şekilde yaklaşık 300 nm dalga
boyundaki ultraviyole B (UVB) ışınları aracılığı ile
deride sentezlenir. D vitamininin küçük bir kısmı da
besinlerden elde edilir. D vitamini sentezi giyim
tarzı, yaş, meslek, coğrafi konum, mevsim, günün
saati, hava durumu gibi birçok faktörden etkilenir.
İnsan vücudu için yeterli miktarda D vitamininin
sentezlenebilmesi için, kol ve bacakların haftada en
az iki kere, 5 ile 30 dakika güneşe maruz kalmasının
yeterli olduğu belirtilmektedir (1, 5). Deride sentezlenen ve diyetle alınan D vitamini, karaciğerde 25OH vitamin D’ye (25(OH)D) metabolize olur.
Temel olarak böbreklerde oluşan 1,25(OH)D ise D
vitamininin aktif formudur. Serum 25(OH)D seviSayfa 1/11
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yesi vücuttaki D vitamini düzeyini belirlemek için
kullanılır. Araştırmacıların çoğu serum 25(OH)D
düzeyinin 30 ng/mL (75 nmol/L)’nin altında olmasını D vitamini yetersizliği, serum 25(OH)D düzeyinin 20 ng/mL (50 nmol/L)’nin altında olmasını
ise D vitamini eksikliği olarak tanımlar (2, 3).
D vitamini sentezi deride güneş ışınları sayesinde
olur. Ancak güneş ışınlarının yanık, deri yaşlanması,
güneş lekeleri ve melanom dışı deri kanserleri gibi
olumsuz etkileri de vardır. Ayrıca, çocukluk dönemindeki güneş yanıklarının malign melanom riskini
arttırdığı bilinmektedir (1, 6). Güneşten koruyucu
kullanılması, deriyi güneşin bahsedilen zararlı etkilerinden korumak için önemlidir. Güneşten koruyucular, ideal olarak hem ultraviyole A (UVA) hem
de UVB ışınlarını bloke eden, güneşten koruma
faktörü (sun protection factor, SPF, GKF) 30 veya
üzeri olan ve 2 mg/cm² konsantrasyonunda kullanılması önerilen, yapılarına göre organik veya inorganik olabilen ürünlerdir. Güneşten koruma
faktörü ise UV ışınları aracılığı ile deride eritem
oluşması için gereken sürenin, güneşten koruyucu
kullanılması ile uzamasını tanımlar. Güneşten koruyucular krem, jel, losyon, yağ veya sprey formunda olabilir (6).
D vitamini eksikliği tüm dünyada sık görülen bir
sağlık sorunudur. Son yıllarda güneşten koruyucuların, D vitamininin derideki sentezini engelleyerek,
D vitamini eksikliğine neden olabileceği tartışılmaktadır. Dolayısıyla güneşten koruyucuların, cildi
güneşin zararlı etkilerine karşı korurken, diğer taraftan D vitamini eksikliğine neden olarak, osteoporoz ve kas gücünde azalma gibi kas-iskelet
sistemi hastalıklarına, bazı iç organ malignitelerine
ve çeşitli kronik hastalıklara yol açabileceği öne sürülmektedir (3, 4).
Bu derlemede, güneşten koruyucu kullanılmasının,
serum D vitamini düzeylerini etkileyip etkilemediğini araştıran çalışmalar özetlenmiştir.
Güneşten Koruyucuların Serum D Vitamini
Düzeylerini Etkileyip Etkilemediğini
Araştıran Çalışmalar
PubMed veri tabanında, güneşten koruyucu, güneşten korunma, D vitamini, D vitamini yetersizliği ve D vitamini
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eksikliği (sunscreen, sun protection, vitamin D, vitamin D
insufficiency, vitamin D deficiency) kelimeleri taranarak,
1972-2015 yılları arasında yayınlanmış olan sekiz derleme
ve 36 orijinal araştırma çalışması incelenmiştir.

Güneşten Koruyucuların Kullanılması ile
Serum D Vitamini Düzeylerinin Azaldığını
Belirten Çalışmalar
Güneşten koruyucuların kullanılması ile serum D
vitamini düzeylerinin azaldığını iddia eden 14 orijinal araştırma makalesi incelenmiştir.
Matsuoka ve arkadaşları (ark.) 1987 yılında yayınladıkları çalışmalarında, sekiz sağlıklı gönüllüyü dörder kişilik iki gruba ayırmıştır. Bir gruba para amino
benzoik asit (PABA) içeren ve GKF 8 olan bir güneşten koruyucu uygulanmıştır. Diğer grup ise güneşten koruyucu kullanmadan bir minimal eritem
doz (MED) ultraviyole (UV) radyasyona maruz bırakılmıştır. Ortalama serum D vitamini seviyelerinin, sadece güneşten koruyucu kullanmayan grupta
arttığı belirlenmiştir. Güneşten koruyucu kullanmayanlarda, ortalama serum D vitamini seviyelerinin
1,5±1,0 ng/mL’den (±ortalamanın standart hatası)
25,6±6,7 ng/mL’ye yükseldiği gösterilmiştir (7).
Matsuoka ve ark. 1988 yılında yayınladıkları çalışmalarında ise, uzun süredir PABA içeren bir güneşten
koruyucu kullanan 20 kişi ile, yaş ve güneş maruziyeti açısından benzer 20 kişilik kontrol grubunu karşılaştırmıştır. Çalışmada vücuttaki D vitamininin
göstergesi olan serum 25(OH)D düzeyleri değerlendirilmiştir. Serum 25(OH)D düzeyleri kontrol
grubunda 91,3±6,2 nmol/L, güneşten koruyucu
kullanan grupta ise 40,2±3,2 nmol/L olarak saptanmıştır. Buna göre uzun süre PABA kullanılmasının,
vücuttaki D vitamini depolarını azaltabileceği bildirilmiştir (8).
Yine Matsuoka ve ark.’ları 1990 yılında yayınlanan
çalışmalarında, güneşten koruyucuların tüm vücuda
uygulanmasıyla, UVB aracılığıyla deride oluşan D
vitamini sentezinin tamamen engellendiğini bildirmiştir (9).
Farrerons ve ark.’nın 1998 yılında yayınladıkları çalışmalarında, güneşten koruyucuların D vitamini eksikliğine neden olarak, kemik metabolizmasını
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Tablo 1. Güneşten Koruyucu Kullanılmasının Serum D Vitamini Düzeylerine Olan Etkisini Araştıran Çalışmalar
Güneşten Koruyucu Kullanılması ile
Serum D Vitamini Düzeyi Azalır

Güneşten Koruyucu Kullanılması ile Serum
D Vitamini Düzeyi Etkilenmez

Güneşten Koruyucu Kullanılması ile
Serum D Vitamini Düzeyi Artar

Matsuoka ve ark.

(1987)

Marks ve ark.

(1995)

Kligman ve ark.

(1989)

Matsuoka ve ark.

(1988)

Sollitto ve ark.

(1997)

Kimlin ve ark.

(2007)

Matsuoka ve ark.

(1990)

Farrerons ve ark.

(2001)

Macdonald ve ark.

(2011)

Farrerons ve ark.

(1998)

Burgaz ve ark.

(2007)

Vandevijvere ve ark. (2012)

Cusack ve ark.

(2008)

Peters ve ark.

(2009)

Nabak ve ark.

Looker ve ark.

(2008)

Thieden ve ark.

(2009)

Gagnon ve ark.

(2010)

Muñoz-Ortego ve ark. (2012)

Souto ve ark.

(2011)

Faurschou ve ark.

(2012)

Perampalam ve ark.

(2011)

Vierucci ve ark.

(2013)

Duncan ve ark.

(2011)

Faghih ve ark.

(2014)

Al-Mutairi ve ark.

(2012)

Canuto ve ark.

(2015)

Jayaratne ve ark.

(2012)

Nakamura ve ark.

(2015)

Linos ve ark.

(2012)

Al-Saleh ve ark.

(2015)

Azizi ve ark.

(2012)

Björk ve ark.

(2013)

Simons ve ark.

(2013)

Ulrich ve ark.

(2009)

(2014)

Gannagé-Yared ve ark. (2014)

etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Yaş ortalaması
71 olan ve düzenli olarak güneşten koruyucu (GKF
15) kullanan 24 kişi ile aynı bölgede yaşayan, ortalama yaşı 59 olan ve güneşten koruyucu kullanmayan 19 kişiden oluşan kontrol grubunu, iki yıl
süreyle takip etmişlerdir. Her iki grupta D vitamini,
parathormon ve alkalen fosfataz, tartarata dirençli
fosfataz, hidroksiprolin gibi kemik metabolizmasının biyolojik belirteçlerini değerlendirmişlerdir. Çalışmada, güneşten koruyucuların serum 25(OH)D
düzeylerinde azalmaya neden olduğu ancak parathormon ve kemik belirteçlerinde artışa neden olmadığı bildirilmiştir (10).
Cusack ve ark.’ları 2008 yılında yayınladıkları çalışmalarında, kutanöz lupus eritematozus hastalarında
serum D vitamini düzeylerini etkileyen faktörleri
araştırmışlardır. Kutanöz lupus eritematozuslu 52
hastayı üç aylık yaz dönemi (1 Temmuz 2006-30
Eylül 2006) süresince takip etmişlerdir. Hastaları
yaş, obezite, sigara ve ilaç kullanımı, beslenme alış-

kanlıları, güneşten koruyucu kullanma ve güneşlenme alışkanlıkları açısından değerlendirmişlerdir.
Serum 25(OH)D seviyelerini, düzenli olarak güneşten koruyucu kullananlarda ve koruyucu giysiler
giyip güneş maruziyetini azaltanlarda düşük bulmuşlardır (11).
Looker ve ark. 2008 yılında yayınlanan çalışmalarında, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Sağlık
ve Beslenme İnceleme Araştırması’nın (National
Health and Nutrition Examination Surveys, NHANES) 1988-1994 ve 2000-2004 yılları arasındaki verilerini
karşılaştırarak,
serum
25(OH)D
konsantrasyonlarındaki değişiklikleri değerlendirmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri’nde serum
25(OH)D düzeylerinin 2000-2004 yılları arasında,
1988-1994 yılları arasındaki değerlere göre daha
düşük olduğu belirlenmiştir. Serum D vitamini seviyelerindeki bu azalmaya, artmış vücut kitle indeksi
(VKİ), daha az süt tüketilmesi ve gölge alanların tercih edilmesi, güneşten koruyucu özellikleri olan kıSayfa 3/11
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yafetlerin giyilmesi ve güneşten koruyucu kullanılması gibi alışkanlıkların neden olabileceği bildirilmiştir (12).
Ulrich ve ark. 2009 yılında yayınlanan çalışmalarında,
güneşten koruyucuların organ nakli yapılan hastalarda görülen melanom dışı deri kanserlerine karşı
koruyucu etkisini araştırmışlardır. Çalışmada, yarısı
güneşten koruyucu kullanan 120 hasta iki yıl süreyle
takip edilmiştir. Güneşten koruyucu kullanan 60
hasta, GKF>50 olan bir güneşten koruyucuyu el,
önkol, baş ve boyun bölgesine her gün 2 mg/cm²
konsantrasyonunda uygulamıştır. Güneşten koruyucu kullananlarda serum 25(OH)D seviyeleri, kullanmayanlara göre daha düşük bulunmuştur
(sırasıyla 53 ng/mL ve 60 ng/mL) (13).
Munoz-Ortego ve ark. 2012 yılında yayınlanan çalışmalarında, sistemik lupus eritematozuslu hastalarda
D vitamini eksikliğinin nedenlerini ve prevalansını
araştırmışlardır. Çalışmaya 73 kadın hasta dahil edilmiştir. Hastalar vücut ağırlığı, sigara kullanımı, hastalık süresi ve şiddeti, güneşten koruyucu kullanımı
ve almış oldukları tedaviler açısından değerlendirilmiştir. Hastaların %68,5’inde saptanan D vitamini
eksikliğinin, yüksek VKİ ve her gün düzenli bir şekilde güneşten koruyucu kullanılması ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (14).
Faurschou ve ark. 2012 yılında yayınladıkları çalışmalarında, kullanılan güneşten koruyucu miktarı ile
serum D vitamini düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmada 37 sağlıklı gönüllüye
0,5mg/cm², 1mg/cm², 1,5mg/cm² ve 2 mg/cm²
kalınlıklarında olmak üzere, GKF 8 olan inorganik
bir güneşten koruyucu uygulamışlardır. Güneşten
koruyucu uyguladıktan 20 dakika sonra, gönüllüleri
UVB’ye maruz bırakmış ve bu uygulamayı 2-3 gün
aralıklarla dört kez tekrar etmişlerdir. Çalışma öncesinde ve son UVB uygulamasından üç gün sonra,
serum 25(OH)D seviyelerini değerlendirmişlerdir.
Güneşten koruyucuların artan kalınlıkta kullanılmasıyla, serum 25(OH)D seviyelerinin azaldığını bildirmişlerdir. Serum 25(OH)D seviyeleri, UVB
maruziyetinden sonra, güneşten koruyucunun 2
mg/cm² olarak uygulandığı grup dışındaki kişilerde
istatistiksel olarak anlamlı bir artış göstermiştir (15).
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Vierucci ve ark. 2013 yılında yayınlanan çalışmalarında, çocuk ve adolesanlarda D vitamini eksikliğinin nedenlerini araştırmışlardır. Yaşları iki ile 21 olan
652 çocuk ve adolesanın dahil edildiği çalışmada,
yaş, cinsiyet, etnik köken, VKİ, güneş maruziyeti ve
güneşten koruyucu kullanılması ile serum 25(OH)D
düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmişlerdir.
Güneşten koruma faktörü en az 15 olan güneşten
koruyucuların, güneşe çıkmadan 30 dakika önce ve
her iki saatte bir tekrarlanarak düzenli bir şekilde
kullanılmasının, D vitamini eksikliğine neden olduğunu bildirmişlerdir (16).
Faghih ve ark.’nın 2014 yılında yayınlanan çalışmalarında, üniversite öğrencilerinde görülen D vitamini
eksikliğinin nedenleri ve prevalansı araştırılmıştır.
Çalışmada 254 öğrencinin serum D vitamini seviyeleri, güneş maruziyeti, güneşten koruyucu kullanıp kullanmadığı ve giyim tarzı değerlendirilmiştir.
Serum 25(OH)D düzeyleri erkeklerde 49,29±12,87
nmol/L, kadınlarda ise 27,46±10,37 nmol/L olarak
saptanmıştır. Şapka, eldiven ve uzun kollu kıyafetlerin kadınlar tarafından daha çok tercih edildiği görülmüştür. Yine güneşten koruyucu kullanma
oranının, kadınlarda erkeklere göre çok daha fazla
olduğu belirlenmiştir (sırasıyla %96,8 ve %23,4).
Buna göre güneşten koruyucu kullanılmasının ve
giyim tarzının, D vitamini eksikliğinin kadınlarda
daha sık görülmesine neden olduğu bildirilmiştir
(17).
Canuto ve ark. 2015 yılında yayınlanan çalışmalarında, insan immünyetmezlik virusu (HIV) ile enfekte hastalarda D vitamini eksikliğine neden
olabilecek risk faktörlerini araştırmışlardır. HIV ile
enfekte 125 hastada, yaş, cinsiyet, VKİ, deri fototipi,
eğitim seviyesi, sigara ve alkol alışkanlıkları, fırsatçı
enfeksiyonlar, kronik hastalıklar, antiretroviral tedavi, güneşten koruyucu kullanımı ve serum D vitamini seviyeleri değerlendirilmiştir. Güneşten
koruyucu kullanılmasının, antiretroviral tedavinin
ve obezitenin D vitamini eksikliği için risk faktörleri
olduğunu yayınlamışlardır (18).
Nakamura ve ark.’nın 2015 yılında yayınlanan çalışmalarında, demografik özelliklerin çevresel faktörlerin ve yaşam tarzının, plazma D vitamini
konsantrasyonlarına olan etkisi araştırılmıştır. Yaş,
Sayfa 4/11
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cinsiyet, VKİ, beslenme alışkanlıkları, sigara ve alkol
kullanımı, eğitim seviyesi, güneşten koruyucu kullanımı, fiziksel aktivite, dışarıda geçirilen zaman ve
plazma 25(OH)D konsantrasyonları değerlendirilmiştir. Çalışmada plazma D vitamini düzeyleri, güneşten koruyucu kullanmayanlarda, güneşten
koruyucu kullananlara göre daha yüksek bulunmuştur (19).
Al-Saleh ve ark.’nın 2015 yılında yayınlanan çalışmalarında, okul çağındaki çocukların D vitamini hakkındaki bilgisi ve serum D vitamini düzeyleri
araştırılmıştır. 2226 çocuğun dahil edildiği çalışmada
güneş maruziyeti, güneşten koruyucu kullanımı, D
vitamini sentezi, D vitamininin besinsel kaynakları
ve D vitaminiyle ilgili olan hastalıklar gibi D vitamini hakkındaki bilgileri ve serum 25(OH)D seviyeleri değerlendirilmiştir. Hem kızlar hem de
erkekler D vitamini hakkında yeterli bilgiye sahip
olmamakla birlikte, erkekler D vitamini ile ilgili sorulara kızlardan daha fazla doğru yanıt vermiştir.
Ortalama serum D vitamini düzeylerinin, erkeklerde kızlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür
(sırasıyla 39,0±0,6 nmol/L ve 29,5±0,6 nmol/L).
Güneşten koruyucu kullanma ve güneşle temas süresince kapalı kıyafetler giyme oranı kızlarda daha
yüksek bulunmuştur. Dolayısıyla D vitamini eksikliğinin kızlarda daha fazla görülmesi, güneşten koruyucu kullanılmasına ve güneşe maruziyetin daha
az olmasına bağlanmıştır (20).
Güneşten Koruyucuların Kullanılması İle
Serum D Vitamini Düzeylerinin
Etkilenmediğini Belirten Çalışmalar
Güneşten koruyucu kullanılması ile deride gerçekleşen D vitamini sentezinin engellendiğini gösteren
yayınların yanı sıra, güneşten koruyucuların D vitamini sentezini engellemediği sonucuna varan yayınlar da mevcuttur (Tablo 1).
Marks ve ark.’nın 1995 yılında yayınlanan çalışmalarında, düzenli olarak güneşten koruyucu kullanılmasının serum D vitamini düzeylerine olan etkisi
araştırılmıştır. Çalışmada 40 yaş ve üzerinde, en az
bir solar keratozu olan 113 kişi değerlendirilmiştir.
Hastalar çalışma süresince plasebo krem veya her
gün düzenli olarak GKF 17 olan bir güneşten ko-
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ruyucu kullanmıştır. Her iki grup çalışmanın başlangıcındaki ve sonundaki serum D vitamini düzeyleri
açısından karşılaştırılmıştır. Plasebo krem ve güneşten koruyucu kullanan hastalarda, ortalama serum
25(OH)D seviyeleri benzer miktarda yükselmiştir
(sırasıyla 12,8 mmol/L ve 11,8 mmol/L). Serum
25(OH)D düzeylerindeki değişikliklerin yaş, cinsiyet
ve deri tipi ile herhangi bir ilişkisi bulunmamıştır.
Ayrıca hiçbir hastada D vitamini eksikliği belirlenmemiştir. Buna göre güneşten koruyucuların düzenli bir şekilde kullanılmasıyla, derideki D vitamini
sentezinin engellenmediği gösterilmiştir (21).
Sollitto ve ark.’nın 1997 yılında yayınlanan çalışmalarında, kseroderma pigmentozumlu hastalarda güneşten korunmanın, serum D vitamini düzeylerine
olan etkisi değerlendirilmiştir. Kseroderma pigmentozum tanısı olan sekiz hasta, altı yıl süreyle takip
edilmiştir. Hastalar ultraviyole ışınlarından koruyucu
kıyafetler giymiş, güneş maruziyetinden kaçınmış ve
düzenli bir şekilde GKF en az 15 olan bir güneşten
koruyucu kullanmıştır. Çalışmada serum D vitamini,
kalsiyum ve parathormon düzeyleri değerlendirilmiştir. Hastalar güneşe maruziyetlerinin günde ortalama beş dakika veya daha az olduğunu
belirtmiştir. Tüm hastalarda serum 25(OH)D düzeyleri normal sınırlarda ölçülmüştür. Güneşten çok
sıkı korunmalarına rağmen, günlük yaşamlarında
aktif olan, ayaktan hastaların serum D vitamini seviyelerinin normal sınırlarda olabileceği belirtilmiştir
(22).
Farrerons ve ark. 2001 yılında yayınlanan çalışmalarında, güneşten koruyucu kullanılmasının yaşlı hastalarda görülen osteoporoz ile olan ilişkisini
araştırmışlardır. Farklı deri problemleri nedeniyle
güneşten koruyucu kullanması gereken 10 hasta ve
güneşten koruyucu kullanmayan 18 kişi iki yıl süreyle takip edilmiştir. Hastalar her sabah, vücudun
güneş ışınlarına maruz kalan bölgelerine, GKF 15
olan bir güneşten koruyucu uygulamıştır. Kemik mineral yoğunluğu çalışmanın başlangıcında ve takip
süresince, dual enerji X ışını absorbsiyometrisi
(DEXA) ile değerlendirilmiştir. İki yıllık takip sonucunda, her iki grubun da kemik kitlesinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olmadığı
gösterilmiştir. Dolayısıyla güneşten koruyucu kullanılmasının, D vitamini eksikliğine bağlı osteoporoz
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gelişme riskinde artışa neden olmadığı sonucuna varılmıştır (23).
Burgaz ve ark.’nın 2007 yılında yayınlanan çalışmalarında, yaşlı kadınların kış dönemindeki (OcakMart 2006) serum D vitamini düzeyleri
araştırılmıştır. Ortalama yaşı 69 olan 116 kadın, beslenme alışkanlıkları, VKİ, deri fototipi, güneş maruziyeti, güneşten koruyucu kullanımı ve serum
25(OH)D seviyeleri açısından değerlendirilmiştir.
Çalışmaya katılanların %11’inin düzenli bir şekilde
güneşten koruyucu kullandığı, %57’sinin bazen güneşten koruyucu kullandığı, %32’sinin ise hiç güneşten koruyucu kullanmadığı belirlenmiştir. Ortalama
serum 25(OH)D seviyeleri ise 69 nmol/L olarak
saptanmıştır. Gün içerisinde dışarıda geçirilen zamanın, gölge alanların tercih edilmesinin, deri tipinin veya güneşten koruyucu kullanılmasının serum
25(OH)D düzeylerini etkilemediği gösterilmiştir
(24).
Peters ve ark.’nın 2009 yılında yayınlanan çalışmalarında, adolesanlarda görülen D vitamini yetersizliğinin nedenleri araştırılmıştır. Çalışmaya yaşları 16
ile 20 olan 136 sağlıklı gönüllü dahil edilmiştir.
Vücut kitle indeksi, beslenme alışkanlıkları, fiziksel
aktiviteler, her gün düzenli bir şekilde güneşten koruyucu kullanılıp kullanılmadığı ve serum kalsiyum,
parathormon ve D vitamini düzeyleri değerlendirilmiştir. Ortalama serum 25(OH)D düzeyi 29,2±8,8
ng/mL ve güneşten koruyucu kullanma oranı
%17,6 olarak belirlenmiştir. Düzenli olarak güneşten koruyucu kullanan ve kullanmayan adolesanlarda, serum 25(OH)D konsantrasyonları açısından
fark saptanmamıştır (sırasıyla 28,0±1,2 ng/mL ve
29,5±0,9 ng/mL) (25).
Thieden ve ark.’nın 2009 yılında yayınlanan çalışmalarında, yaz dönemindeki UV ışınlarının serum
25(OH)D düzeylerine olan etkisi araştırılmıştır. En
az 21 günü haziran, temmuz ve ağustos ayında
olmak üzere, 30 gün veya daha fazla süreyle maruz
kalınan UV miktarı ile güneşten koruyucu kullanılan, güneş yanığı oluşan, bronzlaşılan günler ve
serum D vitamini düzeyleri değerlendirilmiştir. Güneşten koruyucu kullanılan gün sayısı ile serum
25(OH)D düzeyleri arasında ilişki saptanmamıştır
(26).
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Gagnon ve ark.’nın 2010 yılında yayınlanan çalışmalarında, doğurganlık çağındaki kadınlarda serum
25(OH)D seviyelerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Yaşları 18 ile 41 olan 153 sağlıklı gönüllünün
dahil edildiği çalışmada, serum D vitamini düzeyleri,
kullanılan ilaçlar, beslenme ve güneşlenme alışkanlıkları gibi bir çok faktör değerlendirilmiştir. Güneşten koruyucu kullanma oranı %77,8 olup, D
vitamini eksikliği %3,9, D vitamini yetersizliği ise
%26,8 kişide belirlenmiştir. Yaş, güneş maruziyeti,
D vitamini takviyesi ve güneşten koruyucu kullanılması ile serum 25(OH)D seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (27).
Souto ve ark.’nın 2011 yılında yayınlanan çalışmalarında, sistemik lupus eritematozuslu hastalarda görülen D vitamini eksikliğinin nedenleri ve prevalansı
araştırılmıştır. Çalışmaya yaş ortalaması 42,14±11,3
olan 159 kadın hasta dahil edilmiştir. Hastalar, fotosensitivite, güneş maruziyeti, güneşten koruyucu
kullanımı, hastalık süresi ve aktivitesi, sigara ve alkol
alışkanlıkları, serum 25(OH)D seviyeleri ve sekonder hiperparatiroidizm gibi birçok faktör açısından
değerlendirilmiştir. D vitamini eksikliği %8,2 hastada, D vitamini yetersizliği ise %37,7 hastada saptanmıştır. Serum D vitamini seviyesi normal olan
ve D vitamini yetersizliği saptanan hastalarda, güneş
maruziyeti veya güneşten koruyucu kullanımı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (28).
Perampalam ve ark.’nın 2011 yılında yayınlanan çalışmalarında, gebelerde görülen D vitamini eksikliğinin nedenleri araştırılmıştır. Çalışmaya 14. ile 28.
gebelik haftasındaki 201 gebe dahil edilmiştir. Gebelerin güneş maruziyeti, güneşten koruyucu kullanımı, beslenme alışkanlıkları gibi birçok özelliği
değerlendirilmiş olup, 24. ile 28. gebelik haftasındaki
serum 25(OH)D seviyeleri ölçülmüştür. Çalışmada
güneşten koruyucu kullanılmasının, serum D vitamini düzeyini etkilemediği gösterilmiştir (29).
Duncan ve ark.’nın 2011 yılında yayınlanan çalışmalarında, hematopoetik kök hücre nakli yapılan çocuk
ve adolesanlarda görülen D vitamini eksikliğinin nedenleri araştırılmıştır. Çalışmaya dahil edilen 67 hastanın, serum 25(OH)D düzeyleri, güneşten
koruyucu kullanıp kullanmadığı, güneş maruziyeti,
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almış olduğu tedaviler ve beslenme alışkanlıkları değerlendirilmiştir. D vitamini eksikliği ve yetersizliği
%80,6 hastada saptanmıştır. Hastaların sadece
%31,3’ü düzenli olarak güneşten koruyucu kullandığını bildirmiştir. Çalışmada güneşten koruyucu
kullanılmasının, D vitamini eksikliği açısından risk
faktörü olmadığı sonucuna varılmıştır (30).
Al-Mutairi ve ark.’nın 2012 yılında yayınlanan çalışmalarında, Kuveyt halkının güneşten korunma alışkanlıklarının, serum D vitamini düzeyleriyle olan
ilişkisi değerlendirilmiştir. En az iki yıldır düzenli
olarak güneşten koruyucu kullanan 150 kişi ile yaş,
cinsiyet ve deri fototipi açısından benzer, hiç güneşten koruyucu kullanmamış 150 kişinin serum D vitamini seviyeleri karşılaştırılmıştır. D vitamini
eksikliği güneşten koruyucu kullananlarda ve güneşten koruyucu kullanmayanlarda benzer oranda görülmüştür (sırasıyla %60,61 ve %54,67). Dolayısıyla
düzenli olarak güneşten koruyucu kullanılmasının
D vitamini sentezini etkilemediği sonucuna varılmıştır (31).
Jayaratne ve ark.’nın 2012 yılında yayınlan çalışmalarında, güneşten korunma alışkanlıklarının serum D
vitamini düzeylerine olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya dahil edilen 113 kişi, güneşten koruyucu kullanılması, gölge alanların tercih edilmesi, şapka,
gözlük, şemsiye kullanılması ve uzun kollu giysilerin
tercih edilmesi gibi son sekiz aydaki güneşten korunma alışkanlıkları açısından değerlendirilmiştir.
Çalışmada hemen her zaman gölgede olmayı tercih
edenlerin, gölgede olmayı tercih etmeyenlere göre
daha düşük serum D vitamini düzeylerine sahip olduğu bildirilmiştir. Ancak D vitamini yetersizliği,
her gün düzenli olarak güneşten koruyucu kullanan
556 kişinin %22’sinde; güneşten koruyucu kullanmayan 557 kişinin ise %23’ünde saptanmıştır. Dolayısıyla güneşten koruyucu kullanılmasının D
vitamini eksikliğine neden olmadığı belirtilmiştir.
(32).
Linos ve ark.’nın 2012 yılında yayınlanan çalışmalarında, NHANES 2003-2006 verileri kullanılarak,
güneşten korunma alışkanlıklarının serum D vitamini düzeylerine olan etkisi araştırılmıştır. 5920 kişinin güneşten korunma alışkanlıkları ve serum D
vitamini seviyeleri değerlendirilmiştir. Çalışmada
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uzun kollu giysiler giymenin ve gölgede kalmanın
serum 25(OH) D düzeylerini azaltabileceği bildirilmiştir. Güneşten koruyucu kullanılmasının ise D vitamini eksikliğine neden olmadığı belirtilmiştir (33).
Azizi ve ark.’nın 2012 yılında yayınlanan çalışmalarında, güneşten korunmanın açık alanda çalışan işçilerin serum 25(OH)D seviyelerine olan etkisi
araştırılmıştır. Çalışmada güneşten koruyucu kullanılmasının, serum D vitamini düzeylerini etkilemediği sonucuna varılmıştır (34).
Björk ve ark.’nın 2013 yılında yayınlanan çalışmalarında, beslenme ve tatil alışkanlıkları, eğitim düzeyi,
giyim tarzı gibi birçok faktörün serum 25(OH)D
düzeylerine olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmada güneşten koruyucu kullanılması ile serum D vitamini
seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki bulunmamıştır (35).
Simmons ve ark.’nın 2013 yılında yayınlanan çalışmalarında, hematopoetik kök hücre nakli yapılan çocuk
ve adolesanlarda, D vitamini eksikliği ile ilgili risk
faktörleri araştırılmıştır. Çalışmaya yaş ortalaması
7,8 olan 22 hasta ile yaş ortalaması 10,8 olan 100
sağlıklı gönüllü dahil edilmiştir. Her iki grup güneşten koruyucu kullanımı, güneş maruziyeti, D vitamini veya multivitamin takviyesi ve ilaç kullanımı,
VKİ, beslenme alışkanlıkları ve serum 25(OH)D
düzeyleri açısından değerlendirilmiştir. Hastaların
%73’ü, kontrol grubundaki çocukların ise %64’ü
nadiren güneşten koruyucu kullandığını veya hiç güneşten koruyucu kullanmadığını belirtmiştir. Ortalama serum D vitamini seviyeleri ise hasta
çocuklarda, kontrol grubuna göre daha düşük saptanmıştır (sırasıyla 19,5 ng/mL ve 31 ng/mL). Çalışmada çocukların çok az bir kısmının düzenli
olarak güneşten koruyucu kullandığı ve güneşten
koruyucuların serum 25(OH)D düzeylerini etkilemediği gösterilmiştir (36).
Gannagé-Yared ve ark.’nın 2014 yılında yayınlanan çalışmalarında, hastane çalışanlarının serum D vitamini
seviyelerini
etkileyen
faktörler
değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan 392 kişinin
yaşı, cinsiyeti, VKİ, hipertansiyon, diyabet gibi komorbiditeleri, eğitim seviyesi, beslenme alışkanlıkları, güneş maruziyeti, güneşten koruyucu kullanıp
kullanmadığı değerlendirilmiş ve serum D vitamini
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düzeyleri ölçülmüştür. Çalışmada, güneşe maruz kalınan süre arttıkça serum 25(OH)D düzeylerinin
yükseldiği gösterilmiştir. Güneşten koruyucu kullanılması ile serum 25(OH)D düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (37).
Güneşten Koruyucuların Kullanılması İle
Serum D Vitamini Düzeylerinin Yükseldiğini
Belirten Çalışmalar
Güneşten koruyucu kullanılması ile serum D vitamini seviyelerinin arttığı sonucuna varan beş çalışma
incelenmiştir.
Kligman ve ark. 1989 yılında yayınlanan çalışmalarında, güneşten koruyucu kullanımı, güneş maruziyeti, beslenme alışkanlıkları, D vitamini takviyesi ve
ilaç kullanımı gibi birçok faktörün serum 25(OH)D
düzeylerine olan etkisini araştırmışlardır. Yaşları 60
ile 91 olan 49 kişinin dahil edildiği çalışmada, güneşten koruyucu kullanılması ile serum 25(OH)D
seviyeleri arasında pozitif bir korelasyon saptanmıştır (38).
Kimlin ve ark. 2007 yılında yayınlanan çalışmalarında, güneşten korunma alışkanlıklarının ve demografik özelliklerin, serum D vitamini düzeyleriyle
olan ilişkisini araştırmışlardır. Çalışmaya yaşları 18
ile 87 olan 126 sağlıklı erişkin dahil edilmiştir. Çalışmada deri, saç ve göz rengi, güneş maruziyeti, güneşten koruyucu kullanma sıklığı, giyim tarzı ve
eğitim durumu gibi birçok faktör değerlendirilmiştir.
Çalışmaya katılanların %25’i son bir aydır hemen
her zaman veya genellikle güneşten koruyucu kullandığını; %41’i bazen veya nadiren güneşten koruyucu kullandığını; %34’ü ise son bir aydır hiç
güneşten koruyucu kullanmadığını belirtmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da, güneşten koruyucu kullanma sıklığı arttıkça, serum 25(OH)D
seviyelerinin de yükseldiği saptanmıştır. Serum
25(OH)D düzeyleri, güneşten koruyucuları hemen
her zaman veya genellikle kullananlarda ortalama
60,26 nmol/L; güneşten koruyucuları bazen veya
nadiren kullananlarda 56,23 nmol/L; hiç güneşten
koruyucu kullanmayanlarda ise 45,71 nmol/L olarak belirlenmiştir (39).
Macdonald ve ark.’nın 2011 yılında yayınlanan çalışmalarında, mevsimsel olarak deride meydana gelen
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renk değişikliklerinin, serum D vitamini düzeylerinde meydana gelen değişikliklerle ilişkili olup olmadığı araştırılmıştır. Yaşları 60 ile 65 olan,
menopoz sonrası dönemdeki 314 kadının dahil edildiği çalışmada, güneş maruziyeti, güneşten koruyucu kullanımı, beslenme ve tatil alışkanlıkları,
serum 25(OH)D seviyeleri değerlendirilmiştir. Deri
rengi, alın ve her iki elmacık kemiğinden spektrofotometre ile ölçülmüştür. Çalışmada deri renginde
oluşan mevsimsel renk değişikliklerinin, serum D
vitamini düzeylerinde meydana gelen mevsimsel değişiklikleri yansıtabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca güneşten koruyucu kullananlarda serum
25(OH)D düzeyleri daha yüksek saptanmıştır (40).
Vandevijvere ve ark.’nın 2012 yılında yayınlanan çalışmalarında, gebelerde D vitamini eksikliğinin nedenleri ve prevalansı araştırılmıştır. 1311 gebenin
dahil edildiği çalışmada gebelik haftası, sigara ve
alkol alışkanlıkları, eğitim düzeyi, güneşten koruyucu kullanılması, gölge alanların tercih edilmesi ve
güneşli bölgelerde tatil yapılması gibi serum
25(OH)D seviyelerini etkileyebilecek faktörler değerlendirilmiştir. Gebelerin %74,1’inde D vitamini
yetersizliği, %44,6’sında ise D vitamini eksikliği saptanmıştır. Çalışmada, gölgede olmayı tercih edenlerde D vitamini eksikliği görülme riskinin arttığı
bildirilmiştir. Bununla birlikte, güneşten koruyucu
kullanma sıklığı arttıkça, D vitamini eksikliği görülme riskinin azaldığı belirlenmiştir (41).
Nabak ve ark.’nın 2014 yılında yayınlanan çalışmalarında, menopoz sonrası dönemde görülen D vitamini yetersizliğinin nedenleri araştırılmıştır. Yaş
ortalaması 61±6 olan 609 kadının dahil edildiği çalışmada, Fitzpatrick deri tipi, multivitamin veya D
vitamini takviyelerinin alınması, güneşlenme ve güneşten korunma alışkanlıkları gibi serum 25(OH)D
seviyelerini etkileyebilecek faktörler değerlendirilmiştir. D vitamini yetersizliği çalışmaya katılanların
%19’unda saptanmıştır. Ayrıca güneşten koruyucu
kullanma sıklığı arttıkça, serum 25(OH)D düzeylerinin yükseldiği gösterilmiştir (42).
Güneşten koruyucu kullanılması ile serum D vitamini düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendiren yayınlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tartışma
Güneşten koruyucular, başta deri kanseri olmak
üzere, güneşin zararlı etkilerinden korunmada
önemli rol oynamaktadır (6). D vitamininin de birçok kansere ve çeşitli kronik hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir (43). Son yıllarda,
güneşten koruyucuların, D vitamininin UV ışınları
aracılığı ile deride gerçekleşen sentez reaksiyonlarını
olumsuz yönde etkileyerek, D vitamini eksikliğine
neden olabileceği tartışılmaktadır. Dolayısıyla güneşten koruyucu kullanılmasının, D vitamini düzeylerini etkileyip etkilemediğini araştıran çok sayıda
çalışma yapılmıştır.
Bu derlemede, PubMed veri tabanı kullanılarak,
1972 ile 2015 yılları arasında yayınlanmış olan 36
özgün araştırma makalesi incelenmiştir. Bu çalışmaların 14’ünde, güneşten koruyucu kullanılmasının D
vitamini eksikliğine neden olabileceği sonucuna varılmıştır. Serum D vitamini düzeylerinin güneşten
koruyucu kullananlarda, kullanmayanlara göre daha
düşük olduğu belirlenmiştir. Değerlendirilen 17 çalışmada ise güneşten koruyucuların, serum D vitamini düzeylerine herhangi bir etkisinin olmadığı
gösterilmiştir. Bu çalışmalarda, güneşten koruyucu
kullananlarda ve güneşten koruyucu kullanmayanlarda, serum D vitamini düzeyleri benzer bulunmuştur. Ayrıca incelenen beş çalışmada, güneşten
koruyucu kullanılması ile serum D vitamini seviyelerinin arttığı belirlenmiştir.
Güneşten koruyucuların, tüm dünyada sık görülen
ve önemli bir sağlık sorunu olan D vitamini eksiliğine neden olup olmadığı net değildir. Yapılan çalışmalarda fikir birliğinin olmadığı, güneşten
koruyucuların kullanılması ile serum D vitamini düzeyleri azalan hastaların olmasının yanı sıra, sıkı bir
şekilde güneşten korunmalarına rağmen, vücut için
yeterli olan D vitamini düzeylerini sağlayan hastaların da olduğu görülmektedir. Sonuçlar, kişilerin güneşten koruyucuları yeterli miktarda kullanıp
kullanmadığı, tekrarlama sıklığı, güneşe maruz kalan
tüm bölgelere uygulayıp uygulamadığı konusunda
farklılıklar gösterebileceği göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Bazı çalışmalarda, güneşten koruyucuların teorik olarak D vitamini sentezini
engellediği ancak günlük hayatta güneşten koruyu-
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cuların önerilen miktarda kullanılmaması ya da güneşten koruyucu kullananların güneşe daha çok
maruz kalması sebebiyle böyle bir etkilerinin olmadığı belirtilmektedir (2, 5).
Bazı araştırmacılar, D vitamininin birçok kronik
hastalığa karşı koruyucu etkisini göz önünde bulundurarak, günlük hayattaki güneş maruziyetinin gereğinden çok kısıtlanmamasını ve gölgede olmayı
tercih eden, uzun kollu kıyafetler giyen, koyu ten
rengine sahip kişiler gibi D vitamini eksikliği açısından risk altında olan bireylerin, D vitamini takviyesi
almalarını önermiştir (5, 44). Bunun aksine, özellikle
UV radyasyonun bilinen fotokarsinojenik etkisi nedeniyle, normal serum D vitamini düzeylerinin
güneş ışınları aracılığı ile değil de besinler veya D vitamini takviyeleri ile elde edilmesi gerektiği de bildirilmiştir. D vitamini seviyelerini yükseltmek
amacıyla, bilinçli olarak UV ışınlarına maruz kalınmasının insan sağlığı açısından doğru bir davranış
olmadığı ve güneşten koruyucuların uygun D vitamini takviyeleriyle beraber kullanılması gerektiği belirtilmiştir (43). Güneşten koruyucuların D vitamini
eksikliğine neden olup olmadığı hakkında herhangi
bir fikir birliği olmamasının yanında, güneşten korunma alışkanlıkları konusunda da farklı düşüncelerin olduğu görülmektedir.
Sonuç
Sonuç olarak güneşten koruyucuların insan sağlığı
üzerindeki etkileri değerlendirilirken, güneşten koruyucu kullanılmasının başta deri kanseri olmak
üzere, güneşin zararlı etkilerinden korunmada çok
önemli bir rolü olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Güneşten koruyucuların serum D vitamini düzeylerini etkileyip etkilemediğini araştıran
çalışmalarda farklı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Burada değerlendirilen 17 çalışma güneşten
koruyucuların serum D vitamini düzeylerini etkilemediğini, 14 çalışma güneşten koruyucu kullanılması ile serum D vitamini düzeylerinin azaldığını,
beş çalışma ise güneşten koruyucu kullanılması ile
serum D vitamini düzeylerinin arttığını göstermektedir. Yayınlarda her ne kadar farklı sonuçlar elde
edilmiş olsa da eğilim, serum D vitamini düzeylerinin güneşten koruyucu kullanılması ile etkilenmediği yönündedir. Ancak çalışmaların sonuçları
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arasında çelişkiler bulunması, daha çok gönüllü ile
daha geniş araştırmaların yapılması gerektiğini göstermektedir.
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