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ÖZ 

Giriş: Son yıllarda yapılan çalışmalarda D vitamininin kemik metabolizması dışında da fonksiyonları olduğu 
gösterilmiştir. Bugün D vitamininin optimal sağlık için gerekli olduğu bilinen bir gerçektir ve birçok hastalığın 
gelişmesinin engellenmesi veya bulguların hafiflemesine neden olduğu bildirilmektedir. D vitamini eksikliği ile 
birlikte kardiovasküler olaylarda artış görülmesinde dislipidemininde rol oynama potansiyeli vardır.Bizde 
araştırmamızda serum D vitamini ile serum total kolesterol (TK), trigliserid (TG), HDL-K ve LDL-Kdüzeyiarasındaki 
ilişkiyi incelemeyi planladık.  

Gereç ve yöntem: Bu çalışma için Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 
Ocak 2011-Ağustos 2013 yılları arasında serum D vitamini ve serum lipidleri bakılan tüm hastaların verileri 
retrospektif olarak incelenmiştir. Bireyler serum D vitamini düzeylerine göre yetmezlik (<20 mg/dL), eksiklik (20-30 
mg/dL) ve normal (>30 mg/dL) olarak üç gruba ayrıldı. Gruplar arasında lipid parametreleri açısından farklılık olup 
olmadığına bakıldı. 

Bulgular: Araştırmamızda serum HDL-K, LDL-K ve TKdüzeyleriaçısından gruplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark vardı.D vitamini yetmezliği olan grupta TK ve LDL-K düzeyiistatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha 
yüksek saptanırken; HDL-K düzeyi ise anlamlı bir şekilde daha düşük saptandı. Serum TG düzeyi açısından üç 
grup karşılaştırıldığında ise üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. 

Sonuç: Çalışmamızda D vitamini yetmezliği olan grupta TK ve LDL-Kdüzeyininistatistiksel olarak anlamlı daha 
yüksek, HDL-K düzeyinin ise istatistiksel olarak anlamlı düşük saptanması bize, vitamin D ve kardiyovasküler 
hastalık arasındaki ilişkide D vitaminin lipidler üzerine etkisinin rol oynayabileceğini düşündürmektedir. 

SUMMARY 

Introduction:In recent studies, it has been shown that vitamin D has functions other than bone metabolism. 
Today, it is a known fac tthat vitamin D is essential for optimal health, and it is reported that many diseases 
prevent the development or alleviate the symptoms. In our study, we planned to examine the relationship between 
serum vitamin D and serum total cholesterol (TC), triglyceride (TG), HDL-C and LDL-K levels. 

Materials and Methods:For this study, thedata of all patients whose serum vitamin D and serum lipids were 
examined between January 2011 andAugust 2013 in Dokuz Eylül University Medical Faculty Application and 

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 25 (3): 245-250, 2021



246 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 

Research Hospital were retrospectively analyzed. Individuals were divided into three groups according to their 
serum vitamin D levels as insufficiency (<20 mg / dL), deficiency (20-30 mg / dL) and normal (> 30 mg / dL). It 
was checked whether there was a difference in lipid parameters between the groups. 

Results:In our study, there was a statistically significant difference between the groups in terms of serum HDL-C, 
LDL-C and TC levels. HDL-C level was found to be significantly lower. When the three groups were compared in 
terms of serum TG levels, no statistically significant difference was found between the three groups. 

Conclusion:In our study, the statistically significantly higher TC and LDL-C level sand the statistically significantly 
lower HDL-C levels in the vitamin D deficient group suggests that the effect of vitamin D on lipids may play a role 
in the relationship between vitamin D and cardiovascular disease. 

 
 

 

GİRİŞ  

D vitamini steroid yapıda bir hormondur. 
İnsanlarda D vitamini ciltten ultraviyole β (UV-β) 
ile 7-dehidrokolesterolden sentezlenir veya süt ve 
süt ürünleri gibi besinlerden beslenme yolu ile 
alınır. 

1980’li yılların başına kadar D vitamininin yalnız-
ca kalsiyum, fosfor ve kemik mineralizasyonu ile 
ilgili araştırmaları yürütülmekte iken, son yıllarda 
yapılan çalışmalarda kemik metabolizması dışın-
da da fonksiyonları olduğu gösterilmiştir. Bugün 
D vitamininin birçok hastalığın gelişmesini engel-
lediği veya bulguların hafiflemesine neden olduğu 
bilinmektedir. Bunlardan çeşitli kanserler, kalp 
hastalıkları, otoimmun hastalıklar, inflamatuar 
barsak hastalığı, enfeksiyonlar, romatoid artrit, 
multipl skleroz ve diyabet gibi birçok hastalıkta 
etkili olduğu yapılan çalışmalarda görülmüştür 
(1,2,3). 

D vitamini eksikliği dünyada çok yaygın bir sağlık 
sorunudur. D vitamini eksikliği prevelansı atmos-
ferin UV-β dalgalarını daha çok filtre etmesi 
nedeniyle ekvatordan uzaklaştıkça artmaktadır. 
Geleneksel olarak D vitamini eksikliği iskelet 
sisteminde sorunlara yol açar ve çocukluk çağın-
da rikets, erişkinlerde ise osteomalazi gelişme-
sine neden olur (4). Yeni yapılan araştırmalarda 
D vitamini eksikliğinin insülin direnci, Tip 2 
Diabetes Mellitus (DM), dislipidemi, kardiyovas-
küler hastalıklar (KVH) ve non-alkolik yağlı 
karaciğer hastalığı ile ilişkisi gösterilmiştir (5,6). 
Ayrıca D vitamin eksikliğinin metabolik sendrom 
ile ilişkisini gösteren çalışmalar yanında, ilişki 
saptanmayan araştırmalar da vardır (7,8).  

Framingham Offspring çalışmasında D vitamini 
düşüklüğü ile majör KVH arasında ilişki olduğu 
anlaşılmıştır. KVH öyküsü olmayan 1739 kişi 

üzerinde yapılan bu araştırmada bireyler takip 
edilmiş ve % 53 bireyde majör KVH saptanmıştır. 
D vitamini eksikliği olan bireylerde majör KVH 
sıklığının da % 80 olduğu görülmüştür (9). 

D vitamini eksikliği ile dislipidemi arasında ilişki 
olduğuna dair çok sayıda araştırma yoktur (10). 
Yapılan bir araştırmada D vitamini eksikliği olan 
151 hastaya 2 ay süreyle D vitamini replasmanı 
yapılmış ve 2 ayın sonunda hastaların lipid 
değerlerinde anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır 
(11). D vitamini birçok hormon ve enzimin 
sentezinde etkili olmaktadır. D vitamini eksikliği 
ile birlikte olan artmış kardiovasküler olaylarda 
dislipidemininde rol oynama potansiyeli vardır. 
Biz bu çalışmamamızda serum D vitamini düzeyi 
ile serum TK, TG, HDL-K ve LDL-K düzeyi 
arasındaki ilişkiyi incelemeyi planladık.  

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma için Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 
Ocak 2011-Ağustos 2013 yılları arasında serum 
D vitamini ve serum lipidleri bakılan tüm 
hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. 18 
yaşından büyük, D vitamini ve lipidleri bakılmış 
hastalar çalışmaya dahil edildi. Akut ve kronik 
böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlar, karaciğer 
veya böbrek transplantasyonu yapılmış hastalar, 
kanser öyküsü olanlar, lipid metabolizmasına 
etkili ilaç tedavisi alan hastalar (statinler, feno-
fibratlar, retinoik asit, siklosporin…) çalışmaya 
alınmadı. Hastaların demografik özellikleri (yaş, 
cinsiyet), ayrıntılı hastalık hikayesi, özgeçmişi, 
kan basınçları, kilo ve boyları ölçülmüş olanların 
bu verileri kayıt edildi. Hastaların bakılan 
laboratuvar ölçümlerinden hs-CRP, açlık kan 
şekeri (AKŞ), insülin, böbrek fonksiyon testleri 
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(BUN, kreatinin), karaciğer fonksiyon testleri 
(ALT, AST), serum lipidleri (TK, TG, HDL-K, LDL-
K), serum D vitamini düzeyi, kalsiyum (Ca), fosfor 
(Pi), albümin ve parathormon (PTH) sonuçları 
incelemeye dahil edildi. 

Araştırmaya dahil edilen bireyler serum D vita-
mini düzeylerine göre 3 gruba ayrıldı (<20 ng/ml, 
20-30 ng/ml ve >30 ng/ml). 3 grup arasındaki 
laboratuar ve demografik verilerin karşılaştırıl-
ması One-Way ANOVA testi kullanılarak yapıldı, 
gruplar arasında anlamlı bir fark saptandığında 
bu farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirle-
mek için Bonferroni post hoc analizi yapıldı. D 
vitamini düzeyi ile lipid parametreleri arasındaki 
ilişkiyi belirlemek için Pearson’s korelasyon ana-
lizi kullanıldı. Veriler ortalama ± standart sapma 
olarak sunuldu. Araştırmamızda istatistiksel 
olarak p<0.05 anlamlı kabul edildi. Tüm analizler 
Statistical Package for the Social Sciences 
software version 22 (SPSS 22) programı kullanı-
larak yapıldı. Çalışmanın etik kurul onayı; Dokuz 
Eylül Üniversitesi Etik kuruldan alınmıştır. 
(05.12.2013  Karar no : 2013/44-10)  

BULGULAR 

Araştırmamızda retrospektif olarak 956 kişi 
incelendi. Araştırmaya dahil edilen hastaların yaş 
ortalaması 30.34 ± 4.82 yıl olarak saptandı. 

Bireyler serum D vitamini düzeylerine göre 
yetmezlik (<20 mg/dL), eksiklik (20-30 mg/dL) ve 
normal (>30 mg/dL) olarak üç gruba ayrıldı ve 
bireylerin demografik ve laboratuvar verileri 
gruplar arasında karşılaştırıldı (Tablo 1). Araştır-
maya dahil edilen bireyler arasında yaş, cinsiyet 
ve VKİ açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark saptanmadı (p>0.05). Araştırmamızda serum 
HDL-K, LDL-K ve TK düzeyleri açısından gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı. 
D vitamini yetmezliği olan grupta TK ve LDL-K 
düzeyi istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha 
yüksek saptanır iken; HDL-K düzeyi ise 
istatistiksel olarak anlamlı daha düşük idi. Serum 
TG düzeyi açısından ise üç grup arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. 
Serum D vitamini düzeyi ile lipid parametreleri 
arasındaki ilişki Pearson’s korelasyonu kullanı-
larak değerlendirildi. Serum D vitamini düzeyi ile 
TK arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif 
yönde bir ilişki saptandı (r=-0.246, p<0001*) 
(Şekil 1). Serum D vitamini düzeyi ile LDL-K 
arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde 
bir ilişki saptandı(r=-0.399, p<0001*) (Şekil 2). 
Serum D vitamini düzeyi ile HDL-K arasında 
istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde bir ilişki 
saptandı (r=0.328, p<0001*)(Şekil 3). Serum D 
vitamin düzeyi ile TG arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmadı (r=0.023, p<0.477) (Şekil 4). 

 

Tablo 1. Bireylerin D vitamini düzeyine göre demografik ve laboratuvar verilerinin karşılaştırılması 
 

Değişkenler <20 ng/ml 

(n=491) 

20-30 ng/ml 

(n=260) 

>30 ng/ml 

(n=205) 

P 

Yaş, yıl 30.61 ± 4.32 30.01 ± 5.69 30.34 ± 4.82 0.184 

Cinsiyet, K/E 390/101 200/60 154/51 0.423 

VKİ, kg/m2 23.07 ± 3.41 23.17 ± 2.14 23.36 ± 2.35 0.547 

TK, mg/dL 201.65 ± 32.29 191.90 ± 37.74 181.14 ± 34.32 <0.001* 

HDL, mg/dL 55.29 ± 10.01 60.57 ± 12.24 63.36 ± 11.71 <0.001* 

LDL, mg/dL 131.17 ± 29.61 105.45 ± 27.25 104.13 ± 29.25 <0.001* 

TG, mg/dL 75.80 ± 34.02 75.72 ± 32.80 77.93 ± 33.85 0.720 

 
VKİ: Vücut kitle indeksi, , HDL: High DensityLipoprotein, LDL: LowDensityLipoprotein, TK: Total Kolesterol, TG:Trigliserit, 
Sonuçlar ortalama ± standart hata olarak sunuldu. *p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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Şekil 1. Serum D vitamini düzeyi ile TK arasındaki ilişki 

 

 
 

 
 
Şekil 2. Serum D vitamin düzeyi ile LDL-K arasındaki ilişki 

 
 

 
 
Şekil 3. Serum D vitamini düzeyi ile HDL-K arasındaki ilişki 

 
 

 
 
 
Şekil 4. Serum D vitamin düzeyi ile trigliserid arasındaki ilişki 

 

TARTIŞMA  

D vitamini birçok hormon ve enzimin sekres-
yonununda rol oynamaktadır. D vitamin eksikli-
ğinde kardiovasküler olay görülme sıklığında artış 
olduğu bilinmektedir. Ancak bu fizyopatolojik 
yolak tam olarak aydınlatılamamıştır. D vitamini 
eksikliğinde artmış kardiovasküler olaylarda 
lipidlerinde rol oynama potensiyeli vardır. Ancak 
Serum D vitamini ve lipid düzeyleri arasındaki 
ilişki hakkında az sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Bu konudaki çalışmalar özellikle son 10 yılda 
artış göstermiştir. 

Norveç’te yapılan bir çalışmada 4751 kişi 11 yıllık 
bir sürede takip edilmiş ve vitamin D düzeyine 

göre çeyreklere ayrılmış. Düşük çeyrekte bulunan 
bireylerdeki mortalite riskinin üst çeyrekte bulu-
nan bireylere göre % 32 artmış olduğu saptan-
mıştır (12). Aynı şekilde 5.4 yıllık sürede 1739 
kişi üzerinde yapılan Framingham Offspring 
Çalışmasında serum vitamin D düzeyi <10 ng/ml 
olanlarda >15 ng/ml olanlara göre kardiyovas-
küler hastalıklarda 1.8 kat artış görülmüştür (13). 

Ponda ve arkadaşları 4 milyondan fazla hastaya 
ait laboratuvar verisini incelemeye almış ve 
bunların içinden 4-26 haftalık süre içinde birkaç 
kez vitamin D düzeyi bakılmış olan 108.711 has-
tayı çalışmaya dahil etmişlerdir. İlk incelemede D 
vitamini seviyeleri arttıkça TK, LDL-K ve TG 
düzeylerinde küçük ama anlamlı bir azalma; 
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HDL-K seviyesinde ise artış tespit etmişlerdir. 
Bununla beraber ilk ölçümde D vitamini düzeyi 
<20 ng/ml olanlardan 6260 hastalık bir grubun 
replasman sonucu D vitamini düzeyinin takipte 
30-100 ng/ml arasına yükselmiş olduğu görül-
müş, 2332 kişilik ikinci bir grubun ise bu süre 
içindeki tüm ölçümlerinde D vitamini seviyeleri 
<20 ng/ml tespit edilmiştir. Replasman alan grupta 
D vitamini düzeyinde ortalama 27.3 ng/ml’lik 
artışa karşılık diğer grupta sadece 0.9 ng/ml’ lik 
artış görülmüş, ayrıca replasman alan grupta 
vitamin D2 ve vitamin D3 seviyeleride ayrı ayrı 
analiz edilmiş ve bu artış %81 vitamin D2 
düzeyinde tespit edilmiştir. Vitamin D replasmanı 
alan grupta kontrol grubuna göre HDL-K 
düzeyinde0.8 mg/dl gibi küçük ama anlamlı bir 
yükselme tespit edilmiş, LDL-K ve TG 
seviyelerinde anlamlı etki görülmemiştir (14). 

Bu konuda Wang ve arkadaşları tarafından 
yapılan bir meta-analizde 1351 kişi üzerinde 
yapılan 12 klinik çalışma yer almıştır. Lipid 
profilindeki tek anlamlı etki 3.23 mg/dl’lik artışla 
LDL-K’de olmuş;TK’de 1.52 mg/dl’lik artış,HDL-
K’deki 0.14 mg/dl ve TG’deki 1.92 mg/dl’lik 
azalma anlamlı bulunmamıştır.Ancak bu meta-
analizde yer alan çalışmaların çoğu küçük çaplı 
çalışmalardır ve hastalara verilen günlük oral D 
vitamini desteği 300-6000 IU arasında, izlem 
süresi 8 hafta-3 yıl arası değişirken, analize dahil 
edilen çalışmaların hiçbiri, D vitamininin serum 
lipidleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için 
özel olarak tasarlanmamıştır, yüksek lipid 
seviyeleri dahil etme kriteri olarak alınmamış ve 
katılanların çoğunda ilk ölçümlerde D vitamini 
yetersizliği görülmemiştir (15). 

Bir çalışmada Ford ve arkadaşları  (NHANESІІІ ) 
hipertrigliseridemili hastalarda25(OH) D vitamini 
ve TG düzeyleri arasında negatif bir ilişki 
bulmuştur(16). 

İran’da 108 Tip 2 DM hastası üzerine yapılan bir 
çalışmada serum 25(OH) D vitamini düzeyleri ile 
TKve LDL-K arasında istatistiksel olarak anlamlı 

olmayan pozitif bir ilişki gösterilmiştir(17). Bura-
daki sonucun sebebi olarak bölgede tıpkı diğer 
Ortadoğu ülkeleri gibi yetersiz alım ve sınırlı 
güneş ışığı maruziyeti nedeniyle (kültürel neden-
lerden dolayı) vitamin D eksikliği sıklığının fazla 
olması(18)ve vitamin D’nin ana kaynağı olan 
hayvansal gıdaların vitamin D yanında diğer 
lipidleri de ihtiva etmesi olabileceği düşünül-
müştür. Sonuç olarak bu çalışmada vitamin D 
eksikliğinin serum lipid düzeyleriyle bağlantısı 
olmadığı gözlenmiştir (17). 

Vitamin D ve kardiyovasküler hastalık arasındaki 
ilişkide D vitaminin lipidler üzerine olan etki-
sininde etkili olabileceğini düşünmekteyiz. Ancak 
birçok çalışmada yüksek D vitamini değerleri 
daha sağlıklı lipid profiliyle ilişkili bulunmakla 
beraber bu çalışmalar kesin bir kanıt olarak 
değerlendirilemez. Çünkü sağlıklı insanlar daha 
fazla dış ortamda bulunur, daha fazla güneş 
ışığına maruz kalır ve daha sağlıklı beslenme 
alışkanlıkları vardır(19). Ayrıca vitamin D eksikliği 
etkileri uzun sürede ortaya çıkmaktadır ve belki 
bu sebepten dolayı kısa süreli vitamin D 
replasmanı sonucu beklenenin dışında bulgular 
elde edilmiş olabilir. 

SONUÇ  

Görüldüğü üzere çalışmalarda, D vitamini düzeyi 
ile lipid parametreleri arasındaki ilişki açısından 
farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bizim araştırma-
mızda serum HDL-K, LDL-K ve TK düzeyleri 
açısından gruplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark vardı. D vitamin yetmezliği olan 
grupta TK ve LDL-K düzeyi istatistiksel olarak 
anlamlı bir şekilde daha yüksek saptanır iken; 
HDL-K düzeyi ise istatistiksel olarak anlamlı bir 
şekilde daha düşük saptandı. Serum TG düzeyi 
açısından üç grup karşılaştırıldığında ise üç grup 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark sap-
tanmadı. Sonuç olarak, vitamin D ve lipid profili 
arasındaki ilişkiyi ve vitamin D replasmanın daha 
uzun süreli etkilerini görmek için yeni ve kapsamlı 
prospektif çalışmalar yapılması gerekmektedir.  
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