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Özet
Amaç: Güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n deriye ulaﬂ›m›n› etkileyen faktörlerden giyim tarz›n›n kan 25(OH)D vitamini düzeyi üzerine etkisini belirlemek.
Gereç ve Yöntemler: Birinci grupta yaz ve k›ﬂ mevsimlerinde yüz ve elleri d›ﬂ›nda kapal› tarz giyinen 32 kiﬂi, ikinci grupta yaz dönemlerinde ekstremite-ekstremite distalleri ve baﬂ› aç›k tarzda giyinen 22 kiﬂi vard›. ‹stanbul'da yaﬂayan kat›l›mc›lar›n kas›m mart aylar› aras›nda kan örnekleri al›nd›. Süt, peynir, yo¤urt, bal›k, yumurta tüketimleri, direkt güneﬂte kalma süresi sorguland›.
25(OH)D vitamini, alkalen fosfataz, kalsiyum, fosfor düzeyi ölçüldü.
Bulgular: Birinci grubun yaﬂ ortalamas› 35,1±5,5 y›l, ikinci grubun 37,1±7,5 y›l idi. 25(OH)D vitamini birinci grupta 4,8nmol/L, ikinci grupta ise 16,8nmol/L idi. Her iki grubta 25(OH)D vitamini düzeyi normalin (20-120 nmol/L) alt›nda, gruplar aras›ndaki farkl›l›k istatiksel olarak anlaml›yd› (p=0,022). D vitamini düzeyi ile güneﬂlenme süresi aras›nda da istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki saptand› (p=0,002).
Sonuç: Her iki gruptaki D vitamini düﬂüklü¤ünün normalde kas›m- mart dönemlerinde hemen hemen hiç 25(OH)D vitamini sentezinin olmamas›ndan kaynakland›¤›, k›ﬂ mevsiminde gruplar aras›nda giyim tarz›nda farkl›l›k olmamas›na ra¤men birinci grupta saptanan kan vitamin D düzeyindeki daha belirgin düﬂüklü¤ün ise, bir önceki yaz döneminde giyilen k›yafetlerin güneﬂ ›ﬂ›n›n› engelleyici etkisinden kaynakland›¤›n› düﬂünmekteyiz. (Türk Osteoporoz Dergisi 2011;17:6-9)
Anahtar kelimeler: 25(OH)D Vitamini, giyim tarz›

Summary
Aim: The aim of this study is to determine the effect of covered dressing style on serum vitamin D levels.
Material and Methods: The first group consists of 32 women dressing covered style except hands and face during summer and
winter seasons and the second group consists of 22 women dressing head and extremities-distal extremities uncovered style during summer. Participants were living in Istanbul. Blood samples were taken between November and March. Milk, cheese,
yoghurt, fish and egg consumptions, direct sun light exposures have been questioned. Serum levels of 25(OH)D vitamin, alkaline phosphatase, calcium, phosphorus have been measured.
Results: Mean age was 35.1±5.5 in the first group and 37.1±7.5 in the second group. Mean 25(OH)D vitamin level was 4.8
nmol\L in the first group and 16.8 nmol\L in the second group. 25 hydroxyvitamin D levels were found under normal (20120mmol/L) in both groups and statistical difference between them was meaningful (p=0.022). There was statistically significant relation between duration of sun exposure and vitamin D levels (p=0.002).
Conclusion: Low 25(OH)D vitamin levels in both groups were due to very low syntesis during November-March period. Although there
was no difference between two groups in terms of clothing manner during winter season, we have been thought that lower 25(OH)D
vitamin levels in first group were due to anti-sunlight effect of clothes dressed up by group members during previous summer period.
(Turkish Journal of Osteoporosis 2011;17:6-9)
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Giriﬂ
D vitamini deride yeterli güneﬂ ›ﬂ›nlar›na maruz kal›nmas›yla, diyetle al›ma gerek kalmadan vücut için gerekli miktarda sentezlenebilen vitaminden ziyade bir hormondur. Kemik, ince barsak, böbrek ve paratiroid bezlerini etkileyerek kalsiyum, fosfor metabolizmas›n› düzenlemektedir (1).
Ciltte D vitamini sentezi yaﬂ, co¤rafi konum, mevsimler,
hava durumu, güneﬂe direkt olarak maruz kalma süresi,
›rk, derinin rengi, güneﬂ koruyucu kremlerin kullan›lmas› ve giyim ﬂeklinden etkilenmektedir (2-8). Ülkemizde
Hatun S. ve ark. ve Güzel R. ve ark. çal›ﬂmalar›nda bahar
ve yaz mevsiminde farkl› giyinme ﬂekillerinin farkl› yaﬂ
gruplar›ndaki etkisini araﬂt›rm›ﬂlard›r (9,10). Biz bu çal›ﬂmada premenopozal kad›nlarda giyim tarz›n›n k›ﬂ
mevsiminde D vitamini seviyesi üzerine etkisini saptamay› amaçlad›k.

Gereç ve Yöntemler
2004 kas›m - 2005 mart döneminde poliklini¤imize baﬂvuran, ‹stanbul’da yaﬂayan 54 kad›n hasta al›nd›. Birinci
grupta yaz ve k›ﬂ dönemlerinde el ve yüzleri d›ﬂ›nda kapal› tarz giyinen 32 kiﬂi, ikinci grupta yaz mevsimlerinde
ekstremite-ekstremite distalleri ve baﬂ› aç›k giyim tarz›
olan 22 kiﬂi vard›. Kat›l›mc›lar poliklini¤imize bel, boyun
ya da omuz a¤r›s› sebebiyle baﬂvuran mobil hastalard›.
Çal›ﬂmaya karaci¤er hastal›klar›, böbrek yetersizli¤i, diyabetes mellitus, malabsorbsiyon, paratiroid, tiroid bezi
hastal›klar›, sarkoidoz gibi kalsiyum ve D vitamini metabolizmas›n› etkileyecek hastal›klar› olan ve yine ayn›
metabolizmay› etkileyecek ilaç kullanan hastalar al›nmad›. Kat›l›mc›lar›n süt, peynir, yo¤urt, bal›k, yumurta
tüketimleri, sigara, kahve, alkol kullan›mlar›, emzirme
süreleri, denize girme, direkt güneﬂte kalma süresi sorguland›. Kan örnekleri kas›m – mart aylar› aras›nda al›nd›. Vitamin D seviyesi kan 25(OH)D vitamin düzeyi ölçülerek yap›ld› ve 25-OH Vitamin D EIA Kit’i kullan›ld›. Normal de¤erleri 25-125 nmol/L idi. Kan kalsiyum, fosfor,
alkalen fosfataz, alaninaminotransferaz, hemogram,
glukoz, kreatinin ölçümü yap›ld›. Lomber omurga, femur boynu ve femur total kemik mineral yo¤unluklar›(KMY) ve Z skorlar› ölçümü dual energy x-ray absorbsiometre (DXA) yöntemi ile Lunar DPX cihaz› kullan›larak
yap›ld›.

Çal›ﬂman›n istatistik analizi SPSS v. 15,0 program› kullan›larak yap›ld›. Gruplar aras› anlaml›l›klar say›sal de¤iﬂkenlerde iki kategori olmas› durumunda normal da¤›l›m
koﬂulu sa¤land›¤›nda ba¤›ms›z t-testi, sa¤lanmad›¤›nda
Mann-Whitney testi kullan›larak; ikiden fazla kategori
olmas› durumunda ise Kruskal-wallis testi kullan›larak
araﬂt›r›ld›. Gruplar aras› anlaml› fark saptanmas› durumunda ikili karﬂ›laﬂt›rmalarda Bonferroni düzeltmesi uyguland›. Say›sal de¤iﬂkenler aras› iliﬂkileri göstermek
üzere Spearman Korelasyon testi kullan›ld›. ‹statistiksel
anlaml›l›k düzeyi p<0,05 durumu olarak kabul edildi.

Bulgular
Çal›ﬂma kapsam›nda birinci grupta 32(%59,3) ve ikinci
grupta 22(%40,7) olmak üzere toplam 54 kiﬂi de¤erlendirildi. Birinci grubun yaﬂ ortalamas› 35,1±5,5 y›l, ikinci
grubun 37,1±7,5 y›ld›. Yaﬂ, kilo, boy, sigara kullan›m› ve
kalsiyum al›m› bak›m›ndan iki grup aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› fark saptanmad› (Tablo 1).
D vitamini düzeyi birinci gruba 4,8nmol/L, ikinci grupta
16,8nmol/L idi ve fark istatistiksel olarak anlaml›yd›
(p=0,022). Birinci grupta ALP normal s›n›rlarda olmakla
birlikte ikinci gruba göre istatistiksel olarak anlaml› düzeyde yüksekti (p=0,004). Di¤er kan de¤erleri bak›m›ndan ve kemik ölçüm de¤erlerinde gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark yoktu (Tablo 2). Kalsiyum
al›m› ve D vitamini ile kemik mineral yo¤unlu¤u aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki saptanmad›.
Alkol ve sigara kullan›m›, denize girme, kahve, yo¤urt,
peynir, süt, bal›k ve yumurta tüketimi ile D vitamini düzeyleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmad›. Güneﬂlenme süresi ile D vitamini düzeyi aras›nda
(p=0,002) istatistiksel olarak anlaml› düzeyde iliﬂki tespit edildi (Tablo 3).
Tablo 2. Gruplar›n biyokimyasal sonuçlar›
25(OH)D (nmol/L)
ALP (U/L)
P (mg/L)
Ca (mg/dL)

* Ba¤›ms›z gruplar t-testi,** Mann-Whitney U testi,

Grup1
4,8 (±4,9)
76,8(±28,1)
3,4 (±0,4)
9,2(±0,4)

Grup2
16,8 (±25,4)
56,4(±18,3)
3,4 (±0,5)
9,3 (±0,3)

p
0,022*
0,004*
0,912**
0,646**

*Mann-Whitney U testi, **Ba¤›ms›z gruplar t-testi

Tablo 3. D vitamini düzeyi ile ilgili korelasyonlar
Vitamin D (N=54)
Rho
P

Tablo 1. Gruplar›n demografik özellikleri
Grup1 (N =32) Grup2 (N=22)
Yaﬂ (y›l)
35,1±5,5
37,1±7,5
Kilo (kg)
67,9±10,5
62,6±8,9
Boy (cm)
157,6±4,4
158,0±6.9
Emzirme süresi (ay)
10,2±8.0
7,8±9,5
Kalsiyum al›m›
509,4±293,0 588,6±267,2
(mg/gün)
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P
0,256*
0,057*
0,844*
0,125**
0,178**

Sigara kullan›m›

0,094

0,500

Kahve

0,084

0,548

Yo¤urt

-0,085

0,543

Süt

0,052

0,710

Bal›k

0,236

0,086

Yumurta

-0,171

0,216

Güneﬂlenme

0,417

0,002
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Tart›ﬂma
Giyim ﬂekli, direkt güneﬂ ›ﬂ›nlar›na maruz kalma süresi,
mevsim de¤iﬂiklikleri, bulunulan yerin lokalizasyonu D
vitamini düzeyi etkileyen faktörlerdendir (3,4,6,7,
11,12,13). Fransa’da yap›lm›ﬂ olan bir çal›ﬂmada D vitamini düzeylerinin kas›m–mart aylar› döneminde en düﬂük de¤erlerde oldu¤u, ülke güneyine inildikçe bu seviyelerin artt›¤› gösterilmiﬂtir (4). Norveç’teki çal›ﬂmada
da orta yaﬂ grubu kad›nlarda D vitaminindeki düﬂüklük
en fazla ocak-ﬂubat aylar›nda tespit edilmiﬂ ve D vitamini düzeyi %13,7 oran›nda normalin alt›nda bulunmuﬂtur (3). M. Kull Jr ve ark. Estonyal› kad›nlarda k›ﬂ mevsiminde %8 yaz›n ise %1 oran›nda yetersizlik (<25
nmol/L) tespit etmiﬂlerdir (7). Masud F. yapt›¤› çal›ﬂmada premenapozal dönemdeki Pakistanl› kad›nlarda D
vitaminini yaz›n 39,2 nmol/L, k›ﬂ›n ise 36,8nmol/L (normal 22,5-90 nmol/L) ölçmüﬂlerdir (14).
NN. Ghannam ve ark. Suudi Arabistan’da 30-40 yaﬂ aras›
kad›nlarda 24,1 nmol/L, 20-30 yaﬂ aras›ndakilerde ise 22,8
nmol/L (normal>20 nmol/L) tespit etmiﬂler, N. Meddeb
ve ark. benzer bir çal›ﬂma ile Tunus’da ocak- mart aylar›nda kapal› giyinenlerde 35,07 nmol/L, kapal› giyinmeyenlerde 42,5 nmol/L saptam›ﬂlard›r (13,15). Avustralya’da D
vitamini düzeyi kapal› giyimlilerin %80’inde normal de¤erin (22,5 nmol/L) alt›nda bulunmuﬂtur (16). R. Güzel ve
ark. Adana ilinde ekstremite ve baﬂ› aç›k giyimli kiﬂilerle,
el ve yüzleri dahil kapal› giyimli kad›nlar›n 25(OH)D düzeyini a¤ustos-eylül aylar›nda s›ras›yla 53,9 ng/ml, 33,1
ng/ml ölçmüﬂler (10). Hindistan’da genç eriﬂkin grubundaki çal›ﬂmada ise yüz ve ön kollar› aç›k ﬂehirli kad›nlarda D vitamini 38,7 nmol/L, köylerde yaﬂayan daha fazla
vücut bölgeleri güneﬂ gören k›rsal bölge kad›nlar›nda
47,5 nmol/L bulunmuﬂtur (17).
M. Brustad ve arkadaﬂlar› Norveç’ de ülkenin kuzey bölgelerinde yaﬂayanlarda vitamin D düzeyini ölçmüﬂler.
Bir önceki yaz dönemini ülkenin güneyinde geçirenlerde, ülke kuzeyinde geçirenlere göre k›ﬂ›n yap›lan ölçümlerinde D vitaminini daha yüksek tespit etmiﬂlerdir
(3). Barger-Lux M.J ve Heaney R.P’nin yapt›klar› çal›ﬂmada inﬂaat, çevre düzenlemesi ve çiftçilik gibi genel olarak daha fazla güneﬂe maruz kalan erkeklerde 25(OH)D
düzeyi yaz sonunda 122 nmol/L, k›ﬂ sonunda ise 74
nmol/L ölçülmüﬂ ve k›ﬂ sonunda 75 nmol/L’den daha düﬂük 25(OH)D düzeyi olanlar›n yaz sonundaki ortalamalar› 104 nmol/L iken 75 nmol/L’nin üzerinde olanlar›n
ortalamalar› 154 nmol/L bulunmuﬂtur (18). En yüksek D
vitamini düzeylerine özellikle yaz aylar›nda ulaﬂ›lmakta,
kuzey küre ülkelerinde yukar› paralellere ç›k›ld›kça kas›m-mart dönemlerinde çok az D vitamini sentezlenmektedir (3,4,7,11,12,14).
Hayvansal kaynakl› yiyecekler özellikle morino ve morino karaci¤eri ya¤› gibi ya¤l› bal›k tüketimi 25(OH)D vitamini düzeyini artt›rmaktad›r (3,5). Gruplar aras›nda
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bal›k tüketimi ve bal›k tüketimi ile vitamin D düzeyi
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki yoktu. Tüketilen miktar ve sorgulanmamakla birlikte bal›k cinsi vitamin D seviyesini etkilememiﬂ olabilir.
Birçok çal›ﬂma ile gösterilmiﬂ olan güneﬂlenme süresi ile
D vitamini düzeyi aras›ndaki pozitif iliﬂki çal›ﬂmam›zda
da tespit edilmiﬂtir (3,6,12,19,20).
Her iki grubun ALP düzeyi normal s›n›rlar içerisinde olmas›na ra¤men, birinci grupta daha yüksek bulundu.
Bunun kemik metabolizmas› baﬂlang›ç dönem de¤iﬂikliklerinden kaynakland›¤›n› düﬂünmekteyiz (21).
‹ngiltere'de yaﬂ ortalamas› 47,2 olan (24-70) 70 sa¤l›kl›
kad›na bir y›l süresince verilen 800IU kolekalsiferolün
femur, vertebra KMY’si üzerine etkisi gösterilmemiﬂtir
(20). NN. Ghannam yaﬂ ortalamas› 35,4±11,3 y›l olan
bayanlar›n vitamin D düzeyi ile femur, vertebra KMY
aras›nda korelasyon tespit etmemiﬂtir (13). HA. Bischoff-Ferrari ve ark.’n›n çal›ﬂmas›nda ise genç ve yaﬂl›
gruplarda bu iliﬂki gösterilmiﬂ, normal de¤erlerin üst s›n›rlar›na yak›n D vitaminin daha iyi bir KMY için tercih
edilebilece¤ini belirtmiﬂlerdir (8). Bir baﬂka çal›ﬂmada
da S. Adami gençlerde vitamin D yetersizli¤i ile vertebra KMY düﬂüklü¤ünü iliﬂkili bulmuﬂtur (21). Çal›ﬂmam›zda her iki grupta da D vitamini düzeyi ile kemik mineral yo¤unlu¤u aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki
saptanmad›. Amac›m›z D vitamin düzeyinin KMY’ye etkisini araﬂt›rmak olmad›¤› için çal›ﬂmam›zda sigara ve
kahve içenler de vard›.
Çal›ﬂmam›zda D vitamini düzeyi ikinci grupta istatistiksel olarak anlaml› düzeyde yüksek olmas›na karﬂ›n her
iki grupta da normalin alt›nda bulundu. Gruplardaki D
vitamini düzeyindeki bu düﬂüklük k›ﬂ mevsiminde hemen hiç vitamin D sentezinin olmamas› ve g›dalarla yetersiz D vitamini al›m› ile iliﬂkilendirilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›z›n yap›ld›¤› kas›m-mart döneminde genel olarak yüz
ve eller d›ﬂ›ndaki k›s›mlar› kapatan k›yafetler giyildi¤i
için gruplar aras›ndaki farkl›l›k ortadan kalkarken yaz
döneminde bu farkl›l›k ortaya ç›kmaktad›r. Y›l içerisinde en yüksek vitamin D sentezinin yaz mevsiminde oldu¤u, yaz aylar›ndaki giyim farkl›l›klar›n da bunu etkiledi¤i ve yine bu mevsimdeki güneﬂe maruz kalman›n
k›ﬂ döneminde etkisini sürdürüyor olmas› çal›ﬂma gruplar›m›zdaki farkl›l›¤›n temel nedeni olabilir.
Ülkemizde D vitamini destekli g›dalar›n temini ve tüketiminin sa¤lanmas› ve özellikle risk alt›nda bulunanlar
olmak üzere genel olarak hastalar›m›za güneﬂ ›ﬂ›nlar›ndan faydalan›lmas›n›n önemi vurgulanmal›d›r. Ayr›ca
ülkemizde farkl› bölgelerdeki D vitamini ihtiyac›n›n belirlenmesine yönelik daha geniﬂ kat›l›ml› çal›ﬂmalar›n
yap›lmas›n›n faydal› olaca¤›n› düﬂünmekteyiz.

Teﬂekkür
D vitamini kitlerinin temininde yard›mc› olan Med ‹laç
firmas›na teﬂekkür ederiz.
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