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Although Turkey is in a geographical location with abundant sunlight, vitamin
D deficiency affecting pregnant women, infants and adolescents continues to
be a major problem. In recent years, the importance of establishing programs
supporting bone health and vitamin D intake has been raised again and, as
a result, daily vitamin D supplements (400 IU) have been recommended for
all infants in many countries. Turkey has achieved important milestones with
regards to the programs supporting vitamin D; however, the continuation of
active rickets as a health problem, especially in rural areas, and in recent years,
changes in the lifestyles of women living in urban shantytowns remain
important issues. In addition, iatrogenic subclinical D hypervitaminosis has now
become a health issue in urban areas. For these reasons, there is a need for
health promotion programs for vitamin D in Turkey. Looking at the data retrieved
from the literature and Turkish sources, this paper aims to draw attention to
the problems of rickets and vitamin D deficiency.
Key words: rickets, vitamin D deficiency.
ÖZET: Ülkemiz güneþten zengin bir coðrafyaya sahip olmasýna raðmen D vitamini
yetersizliði gebe kadýnlarý, bebekleri ve adolesan çaðdaki çocuklarý etkileyen
önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Son yýllarda kemik saðlýðý ve D
vitamini destek programlarýnýn önemi yeniden gündeme gelmiþ ve birçok ülkede
bütün bebeklere günde 400 IU D vitamini saðlanmasý önemli bir saðlýk hizmeti
önceliði olarak kabul edilmiþtir. Ülkemiz D vitamini destek programý bakýmýnda
önemli mesafeler almýþ olmasýna raðmen, halen kýrsal bölgelerimizdeki aktif
rikets sorununun devamý ve özellikle son yýllarda kadýnlarýn yaþam þeklindeki
deðiþiklik kentsel gecekondu bölgelerinde D vitamini yetersizliðinin bir halk
saðlýðý sorunu haline gelmesi önemli noktalardýr. Ayrýca kentsel bölgelerde
iatrojenik subklinik D hipervitaminozu da yeni bir sorun olarak karþýmýza
çýkmaktadýr. Bu nedenlerle ülkemizde de D vitamini ile ilgili bir saðlýk
programýna ihtiyaç vardýr. Bu yazý, literatürdeki son bilgiler ve ülkemizdeki veriler
ýþýðýnda D vitamini yetersizliði ve rikets sorununu dikkate getirmeyi
amaçlamaktadýr.
Anahtar kelimeler: rikets, D vitamini yetersizliði.

D vitamini yetersizliði ve rikets, geliþmekte olan
ülkelerde önemli bir saðlýk sorunu olmayý
sürdürürken, son yýllarda ABD ve Avrupa
ülkelerinde bazý etnik gruplarda ve çocuklarýnda
rikets vakalarýnýn artmasý konunun yeniden
güncelleþmesine neden oldu1,2. Böylece, baþta

D vitamini yetersizliðinin önlenmesi ve D
vitamini desteði (suplementasyon) yöntemleri
olmak üzere, D vitamini yetersizliðinin
nedenleri, maternal D vitamini yetersizliðinin
önemi, subklinik D vitamini yetersizliði, rikets
patogenezi ve adolesanlarda D vitamini
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yetersizliði gibi birçok konu yeniden tartýþýldý.
Bu süreç sonunda, European Society of Pediatric
Endocrinology(ESPE) ve Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) konuyla ilgili
ayrýntýlý raporlar yayýmlayarak dikkatlerin
yeniden D vitamini yetersizliðine çevrilmesini
saðladý3,4.
Ülkemizde uzun süredir D vitamini yetersizliði
ve nütrisyonel riketsin bebek ve çocuklarý
etkileyen önemli bir sorun olduðu, hastalýðýn
sýklýðýnýn %1.67-19 arasýnda deðiþtiði
bildirilmektedir5-12. D vitamini yetersizliðine
baðlý rikets konusunda ülkemizde zengin bir
literatür vardýr ve konu son olarak 1990da
güncel veriler ýþýðýnda geniþ bir þekilde gözden
geçirilmiþtir13. Toplumun saðlýk düzeyindeki
geliþme ve saðlýk personelinin D vitamini
desteði konusundaki çabalarýna raðmen, 0-3 yaþ
grubundaki çocuklarda hâlâ %6 oranýnda rikets
görülen bölgeler olduðu bilinmektedir14. Yine
son yýllarda gebeler ve doðurganlýk yaþýndaki
kadýnlarda %80e varan oranlarda D vitamini
yetersizliði bildirilmektedir15-18. Doðurganlýk
yaþýndaki kadýnlarýn yetersiz D vitamini alýmý,
örtünme ve yaþam tarzý nedeniyle yetersiz güneþ
ýþýðý alma gibi nedenlerle ortaya çýkan maternal
D vitamini yetersizliði, ülkemizde erken
bebeklik döneminde D vitamini yetersizliði
sýklýðýnýn artmasýna yol açan önemli bir
sorundur. Bu nedenle, yenidoðan döneminden
itibaren D vitamini desteði önem kazanmaktadýr. Bu durum, özellikle riskli bölgelerde
yaþayan bebeklerde verilmesi gereken D
vitamini dozu ve baþlanma zamanýný da önemli
kýlmaktadýr. Ülkemizdeki veriler, D vitamini
yetersizliði ve nütrisyonel riketsin güncel bir
sorun olduðunu, anneler ve birinci basamakta
çalýþan saðlýk personeli baþta olmak üzere
toplum eðitimine önem verilmesi gerektiðini
göstermektedir. Ülkemizin kýrsal kesimleri ve
Doðu-Güneydoðu Anadolu bölgelerinde D
vitamini yetersizliði önemli bir sorunken, büyük
þehirlerde yaþayan bebek ve çocuklarda da D
vitamininin gereksiz kullanýmý yeni bir sorun
olarak karþýmýza çýkmaya baþlamýþtýr. Çocuk
kliniklerine aðýr D vitamini hipervitaminozu ile
yatan hastalarýn yaný sýra saðlam çocuk
polikliniklerine çok sayýda hiperkalsiüri ve
ürolitiazisli hasta baþvurduðunu ve hemen
hepsinde bebeklik döneminde önerilenden daha
fazla D vitamini verildiði bildirilmektedir19.
Bu yazý, literatürdeki son bilgiler ve ülkemizdeki
veriler ýþýðýnda D vitamini yetersizliði ve rikets
sorununu dikkate getirmeyi amaçlamaktadýr.
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D vitamini, kemik saðlýðý ve rikets
Bir ön hormon olan D vitamininin kolekalsiferol
(vitamin D3) ve ergokalsiferol (vitamin D2)
olmak üzere iki kaynaðý vardýr. Kolekalsiferol
290-310 nm dalga boyundaki ultraviyole
ýþýnlarýnýn etkisiyle deride 7-dehidrokolesterolden yapýlýr ve bu endojen üretim D
vitamininin temel kaynaðýdýr. Ergokalsiferol ise
bitkisel sterollerin irradiasyonuyla oluþur ve
daha çok süt ürünlerinin güçlendirilmesi
amacýyla kullanýlýr. Vitamin D3 ve D2 benzer
yolla metabolize olduklarýndan ortak bir isimle,
D vitamini olarak isimlendirilebilir. D vitamini,
önce karaciðerde 25-hidroksivitamin Dye {25
(OH)D}, daha sonra böbreklerde 1,25
dihidroksivitamin Dye {1,25 (OH)2D} dönüþür.
Aktif olan molekül 1,25 (OH)2D'dir. Aktif D
vitamini, vücutta sentez edilmesi, bir yerde
sentez edildikten sonra uzaktaki dokularda
reseptörler aracýlýðýyla etki göstermesi ve feedback' kontrolunun olmasý gibi özellikleri
nedeniyle bir vitamin olmaktan çok bir steroid
hormon gibi davranmaktadýr. Hem 25 ve hem
de 1 alfa hidroksilaz aktivitesi için Mg gereklidir.
Mg, ayrýca PTH salgý ve etkisi için gerekli olan
cAMP oluþumunda gereken adenil siklaz
aktivitesini artýrmaktadýr.
25 (OH)Dnin yarý ömrü yaklaþýk 20 gündür ve
bu nedenle organizmadaki D vitamin durumunu
(sentez, alým ve harcanma) en iyi yansýtan
parametre olarak kabul edilmektedir 20 . 25
(OH)Dnin bir kýsmý ise 24-hidroksilaz
akitivitesine baðlý olarak 25,24 dihidroksivitamin Dye dönüþerek inaktive olur. Son
yýllarda Asya kökenlilerdeki 25 (OH)D
düzeyindeki kronik düþüklüðün 24-hidroksilaz
aktivitesindeki artýþa baðlý olabileceði,
dolayýsýyla bu topluluklarda rikets sýklýðýnýn
daha yüksek olduðu ileri sürülmektedir21.
Aktif D vitaminin temel görevi intestinal
kalsiyum ve fosfor emilimini saðlayarak PTH ile
birlikte organizmanýn kalsiyum/fosfor dengesini
korumaktýr. Vitamin D yokluðunda Ca emilimi
%10-15 dolayýndayken, D vitamini etkisiyle
%30-80e çýkar20. D vitamini böbreklerden Ca
ve P geri emilimini artýrmakla birlikte, böbrekler
asýl olarak PTHin hedef dokusudur. Vitamin
Dnin hem osteoblast hem de osteoklastik
serinin farklýlaþmasýnda rolü olduðu bilinmektedir. Organizmada Ca dengesi baðýrsaklar,
P dengesi ise böbrekler üzerinden düzenlenmektedir. Organizmadaki 25 (OH)D
düzeyinin normal olduðu durumlarda D
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vitamini kemiklerin mineralizasyonu üzerinde
pozitif etkiye sahiptir. Bir baþka deyiþle,
baðýrsaklardan Ca emiliminin yeterli olduðu
durumlarda 1,25 (OH)2D düzeyi de normal
olmakta ve bu aktif hormonun etkisiyle bir
taraftan baðýrsaklardan Ca ve P emilimi
saðlanýrken, öte yanda kemik mineralizasyonu
devam etmektedir. Organizmada 25 (OH)D
düzeyi kritik bir düzeyin altýna indiðinde ve/
veya baðýrsaklardan Ca emilimi yetersiz
olduðunda PTH düzeyi artmakta (sekonder
hiperparatiroidizm), PTH etkisiyle 1-hidroksilaz
enzimi aktive olmakta ve 1,25 (OH)2D düzeyi
yükselmektedir22. Bu durumda D vitamininin
kemiklerden Ca mobilize edici etkisi devreye
girmektedir. Organizma için serum Ca düzeyi
daha önemli olduðundan, artmýþ 1,25 (OH)2D
ve PTH aktivitesinin ortak etkisiyle, bu kez
kemiklerden Ca mobilize edilerek serum Ca
düzeyi normal aralýkta tutulmaya çalýþýlmakta
ve bu süreç boyunca kemiklerin mineralizasyonu daha fazla bozulmaktadýr. Ýþte nütrisyonel
þekli rikets D vitamini veya Ca yetersizliði sonucu
organizmanýn Ca dengesinin intestinal emilim yerine,
kemiklerden Ca mobilizasyonu ile saðlandýðý bu süreç
sonunda geliþmektedir23. Kemik mineralizasyonu
sürecinde hidroksiapatit kristalleri yapýmýnda
hem Ca hem de P bulunduðundan P yetersizliði
durumunda da mineralizasyon bozulmakta,
ancak bu durumda kemiklerden Ca mobilizasyonu olmamaktadýr. Yetersiz Ca alýmý ve/veya
Ca emilimini bozan beslenme þekli nedeniyle
oluþan negatif Ca bilançosunun serum 25
(OH)D düzeyi normal olan çocuklarda riketse
neden olmasý ve rikets bulgularýnýn yalnýzca
yeterli Ca verilmesi ile düzelmesi rikets geliþimi
için D vitamini yetersizliðinin þart olmadýðýný
göstermektedir24.
D vitamini, PTH ve Ca dengesi arasýndaki bu
iliþkiler nedeniyle D vitamini yeterliliði, PTH
yükselmesine neden olmayacak serum 25
(OH)D düzeyi (eþik deðer) saptanarak
deðerlendirilmektedir. Eriþkinlerdeki çalýþmalar
25 (OH)D düzeyinin 37.5 nmol/L (15 ng/ml)
altýna indiðinde PTH düzeyinin yükseldiðini
göstermekte, dolayýsýyla 15 ng/ml deðeri,
eriþkinlerde 25 (OH)D yeterliliði için eþik
deðer olarak kabul edilmektedir25-27. Bu eþik
deðer, 25 (OH)D düzeyinin en düþük olduðu
kýþ ve kýþ sonu aylar için daha çok geçerlidir.
Çocuklarda D vitamini yeterliliði için
tanýmlanmýþ bir eþik deðer bulunmamakla
birlikte, serum 25 (OH)D düzeyinin 27.5 nmol/
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L (11 ng/ml)'nin altýnda olmasý D vitamini
yetersizliði olarak kabul edilmektedir 3,28 .
Organizma, 25 (OH)D düzeyi 11 ng/mlnin
altýna indiðinde 1,25 (OH) 2 D düzeyini
yükseltmekte; artan aktif D vitamini etkisiyle
kemiklerden Ca mobilize edilerek bir
kompanzasyon saðlanmakta, ancak serum Ca
düzeyini normal deðerlere yaklaþtýran bu süreç
kemik mineralizasyonunu bozmaktadýr. Bu
nedenle, yeni taný konulmuþ rikets olgularýnda
veya kýþýn, 25 (OH)D düzeyi düþük olan ama
henüz rikets bulgularý olmayan çocuklarda PTH
ve 1,25 (OH) 2 D düzeyi yüksek ölçülmektedir23,29. Bu durum, yani serum 1,25 (OH)2D
düzeyi yüksekken rikets bulgularýnýn varlýðý ilk
bakýþta bir paradoks olarak görünse de, aslýnda,
artmýþ 1,25 (OH)2D kemiklerden Ca mobilize
ederek mineralizasyonu olumsuz etkilemektedir.
Bu durum, yani 25 (OH)D düzeylerinin rikets
bulgularý ile daha yakýn iliþki göstermesi, 25
(OH)D nin sadece bir prekürsor veya depo þekli
olmaktan öte aktif hormon görevi yaptýðýna da
iþaret etmektedir30. Bütün bu nedenlerle, organizma
açýsýndan en fizyolojik durum, serum 25 (OH)D
düzeyinin PTH yükselmesine neden olmayacak bir
deðerde bulunmasý ve alýnan/emilen Ca miktarýnýn
yeterli olmasýdýr. Aksi durumda artmýþ PTH ve
yükselen serum 1,25 (OH)2D düzeyi nedeniyle
kemik turnoverý artmakta ve bu süreç kemik
saðlýðýný olumsuz etkilemektedir31,32. Bu nedenle,
subklinik D vitamini yetersizliði, bir baþka deyiþle
henüz riketse ait bulgularýn olmadýðý, ama PTH
yükselmesine neden olan 25 (OH)D düþüklüðü önem
kazanmaktadýr. Nasýl demir eksikliðinde, anemi
olmasa da demir eksikliðinin organizma için zararlarý
söz konusu ise D vitamini yetersizliðinde de aktif
rikets bulgularý olmasa bile bu yetersizliðin olumsuz
sonuçlarý oluþmaktadýr. 25 (OH)D düzey düþüklüðü
yalnýzca basit bir biyokimyasal bozukluk olmayýp;
beraberinde PTH salýnýmýnda artma, kemik
yapým-yýkým hýzýnda artma, osteoporoz, hafif
osteomalazi ve kalça veya diðer kemiklerdeki kýrýk
olasýlýðýnda artma gibi fizyolojik, klinik ve
patolojik bulgulara yol açmaktadýr. Örneðin, kýþýn
örtünme nedeniyle 25 (OH)D düzeyleri çok
düþen ve D vitamini almayan kiþilerin kemikleri
PTH ve 1,25 (OH) 2 D gibi osteotropik
hormonlarýn etkileriyle karþýlaþmakta, yazýn D
vitamini düzeyleri normale dönse de, bu süreç
kemik saðlýðýný olumsuz etkilemektedir. Bir baþka
söyleyiþle rikets geliþtirmeyen ama PTH yükselmesine
neden olacak þiddetteki subklinik D vitamini
yetersizliði halk saðlýðý açýsýndan önemli bir sorun
konumuna gelmektedir. Bütün bunlarýn yaný sýra,
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son yýllarda 1,25 (OH)2Dnin iskelet kasý, immün
sistem ve nerve growth factor gibi proteinlerin
indüksiyonu ve hücre farklýlaþmasýnda
düzenleyici role sahip olduðu, merkezi sinir
sisteminde nörotransmitter gibi hareket ettiði33
ve D vitamini yetersizliðinin diyabet, koroner
kalp hastalýðý ve tüberküloz için hazýrlayýcý risk
faktörü olabileceði ileri sürülmektedir34,35. Yine
vitamin D reseptör polimorfizmi ile çeþitli
hastalýklar (tüberküloz, psöriazis, osteoporoz,
prostat kanseri, Alzheimer hastalýðý ve multipl
skleroz gibi) arasýnda iliþki kurulmaktadýr. Yakýn
zamanda yayýnlanan bir araþtýrmada diyetle D
vitamini alýnmasýnýn tip 1 diyabet riskini
azalttýðý ileri sürülmüþtür36. Bütün bunlar fetal
yaþamdan itibaren D vitamini yetersizliðinin
riketsle birlikte diðer olumsuz sonuçlarýna
dikkat etmemiz gerektiðini göstermektedir.
Kemik metabolizmasý ve rikets patogenezi
Kemik dokusu fetal yaþamdan itibaren aktif bir
metabolik sürece sahiptir; bu devamlý yýkým ve
yapým süreci sonunda iskeletteki toplam Ca
doðumda 25 gr'dan eriþkin dönemde kadýnlarda
900, erkeklerde 1200 gr'a yükselir37. Hem yeni
kemik yapýmý hem de mikro-hasarlar nedeniyle
eskimiþ kemik dokusunun yeniden yapýmý için
Ca ve P gereksinimi vardýr. Ýskelet sistemi
kortikal ve trabeküler kemiklerden oluþur ve her
iki kemik türünün saðlamlýðýnýn korunmasý
kemik dokusundaki bu yapým ve yýkým süreciyle
yakýndan ilgilidir. Kemik dokusundaki Ca
kemiklerin saðlamlýðýndan sorumlu olduðu gibi,
kemik ayný zamanda önemli bir Ca deposudur.
Kemik dokusundaki yapým sürecinden
osteoblast, yýkým sürecinden osteoklast
sorumludur. Rikets, geliþmesini tamamlamamýþ
(epifizlerin açýk olduðu dönemde) kemik
dokusunda mineralizasyon yetersizliðine
baðlýdýr ve bu durumdan hem kemik yapýmý
hem de kemik saðlamlýðý etkilenir. Osteomalazi
ise, epifizler kapandýktan sonra, eskimiþ kemik
dokusunun tamiri sýrasýnda mineralizasyon
yetersizliði olmasý demektir ve bu durumda
yalnýzca kemiklerin saðlamlýðý etkilenecektir.
Organizmada enkondral kemikleþme büyüme
plaðýndan baþlar. Kondrositler, dinlenme,
proliferasyon, matürasyon ve hipertrofi
aþamalarýndan geçerek terminal farklýlaþmaya
uðramakta ve mineralizasyon gerçekleþmektedir38. Büyüme plaðýnda farklý bölgelerdeki
kondrositler spesifik proteinler ve farklýlaþma
modülatörleri üretmektedir. Örneðin dinlenme ve
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profilerasyon zonundaki kondrositler kýkýrdak
farklýlaþmasýnda önemli rolü olan tip II kollajen
ve cartilage-specific proteoglycan aggrecan genlerini
eksprese ederken, alt proliferatif bölgedeki
kondrositler ise I PTH/PTHrP reseptör genleri
ekspres etmektedir. Olgun ve üst hipertrofik
zondaki kondrositler Ca alýmýnda aktif rol
oynamaktadýr. Son yýllarda kemik yapýmýnda
önemli rolü olan kýkýrdak geliþiminde
extracellular Ca2+-sensing receptorlerin düzenleyici
rolü üzerinde durulmaktadýr 39,40 . Bunun
ötesinde ayný reseptörlerin PTH salgýlanmasý,
renal P geri emilimi gibi Ca/P metabolizmasý ile
doðrudan ilgili olduðu ileri sürülmektedir41.
Rikets geliþim sürecinde Ca ve/veya P yetersizliði
nedeniyle büyüme plaðýndaki fizyolojik süreç
aksamakta ve büyüme plaðýnda dizorganizasyon
ve geniþleme meydana gelmektedir39,42. Bir baþka
söyleyiþle mineralizasyon aksayýnca hipertrofik
zondaki kondrositler tarafýndan uygunsuz
miktarda matriks proteini yapýlmakta, bu sürece
alkalen fosfataz (ALP) yükselmesi eþlik etmektedir. Gecikmiþ veya yetersiz mineralizasyon
nedeniyle kemik metafizleri de yumuþamakta ve
düzensizleþmektedir.
D vitamini yetersizliðinin baþlangýcý ile rikets
geliþimi arasýnda her çocuða göre deðiþen bir
süre bulunur ve klasik olarak bilinen rikets
evrelerine göre deðiþen klinik ve biyokimyasal
bulgular ortaya çýkar23. Özetle, önce 25 (OH)D
düzeyi ve buna paralel olarak intestinal Ca ve
P emilimi azalmaktadýr. Ýntestinal emilimin
azalmasý ile birlikte hem epifizyal kýkýrdakýn
mineralizasyonu yetersizleþmeye baþlamakta
hem de serum Ca dengesinin korunmasý
güçleþmektedir. 25 (OH)D düzeyindeki azalma
belli bir eþik deðerden sonra Ca düþüklüðü
üzerinden PTH salgýsýný artýrmakta ve bundan
sonra organizma temel olarak serum Ca
düzeyini düzenlemek için çaba göstermekte,
bunun için PTH ve 1,25 (OH) 2 D etkisiyle
kemiklerden Ca mobilize edilmektedir. PTHnýn
artmasý ayrýca serum P düþüþünü hýzlandýrmaktadýr. Kemiklerden Ca mobilize edilirken epifizyal
kýkýrdak daha az mineralize olmakta ve kemiðin diðer
bölgelerinde mineral içeriði de azalmaktadýr. Bu süreç
ilerlerken klinik ve biyokimyasal bulgular
belirginleþmekte ve bir süre sonra PTH ve 1,25
(OH)2D etkisine raðmen serum Ca dengesi de
korunamaz hale gelmektedir. D vitamini
yetersizliði olan bir çocukta rikets bulgularýnýn
geliþimi ve Ca dengesinin saðlayan kompanzasyon süreci farklýlýk göstermekte, özellikle
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erken bebeklik döneminde PTH cevabýnýn güçsüz
ve kemiklerin Ca rezervinin yetersiz olmasý
nedeniyle daha sýk hipokalsemi görülürken,
adolesan ve ileri yaþlarda ancak aðýr ve uzun
süreli D vitamini yetersizliklerinde hipokalsemi
görülmektedir2.
Çocukluk çaðýnda D vitamini
yetersizliðinin nedenleri
Amerikan Gýda ve Beslenme Kuruluna (Food
and Nutrition Board of the Commission on Life
Sciences of the National Research Council) göre
günlük D vitamini gereksinimi bebekler için 400
IU/gün, 50 yaþýna kadar 200 IU/gün, 51-70 yaþ
arasý için 400 IU/gün, sonraki yaþlar için 600
IU/gün olarak belirlenmiþtir4. Bebeklerde D
vitamini kaynaklarý plasental geçiþ, anne sütü
ve güneþ ýþýðý yoluyla derideki sentezdir.
Yaþamýn ilk sekiz haftasýnda bebeklerin serum
25 (OH)D düzeyleri annelerinki ile korelasyon
göstermekte, sonraki aylarda ise güneþ ýþýðý
daha belirleyici olmaktadýr43. Maternal ve anne
sütündeki D vitamini düzeyleri arasýnda iliþki olduðu
göz önüne alýnýrsa, erken bebeklik dönemindeki klinik
ve subklinik D vitamini yetersizliði açýsýndan en
önemli risk faktörünü maternal D vitamini yetersizliði
oluþturmaktadýr. Son yýllarda geliþmekte olan
ülkelerden yapýlan yayýnlar ve geliþmiþ ülkelerdeki etnik/dinsel azýnlýklarla ilgili raporlar
maternal D vitamini yetersizliðinin önemli bir
sorun olduðunu göstermektedir2. Maternal D
vitamini yetersizliði, dini/kültürel nedenlerle
örtünen ve gündüz zamanýný ev içinde geçiren
kadýnlarda sýk görülmekte ve bu kadýnlarda
kronik D vitamini yetersizliðine baðlý sekonder
hiperparatiroidizm saptanmaktadýr44-47.
Ülkemizde uzun zamandýr deðiþik ölçülerde
maternal D vitamini yetersizliði sorunu olduðu
üzerinde durulmaktadýr. Hasanoðlu ve arkadaþlarý48 1981de Ankara Doðumevi ve Hacettepe
Týp Fakültesinde doðum yapan 60 kadýný kýþ
ve yaz aylarýnda doðum yapmalarýna göre
ayýrarak anne ve kordon kanýnda 25-hidroksikolekalsiferol çalýþmýþlardýr. 25-hidroksikolekalsiferol düzeyini kýþ grubundaki annelerin
%20sinde 3 ng/mlnin altýnda (bu araþtýrmadaki ölçütlere göre osteomalazi geliþtirecek
düzeyde), kordon kanlarýnda ise %54.3ünde 3
ng/mlnin altýnda, bunlarýn yarýsýnda ise
ölçülemeyecek kadar düþük bulmuþlardýr. Yaz
grubundaki annelerin hepsinin 25-hidroksikolekalsiferol düzeyleri 3 ng/mlnin üstünde
olmasýna (bu araþtýrmanýn ölçütlerine göre
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normal sýnýrlarda) karþýn, kordon kanlarýnýn
%20sinde 3 ng/mlnin altýnda bulunmuþtur.
Aydýn ve arkadaþlarý 49 tarafýndan 1988de
Ýstanbulda yapýlan bir araþtýrmada kýþ sonu ve
yaz sonu incelenen toplam 100 doðum yapan
kadýndan yaz sonu doðum yapanlarýn ortalama
25 (OH) D vitamini düzeyi 16.4 ng/dl (bu
araþtýrmaya göre kritik düzey olan 10 ng/dlnin
üzerinde) iken, kýþ sonu doðum yapan
kadýnlarýn ortalama 25 (OH) D vitamini düzeyi
5.7 ng/dl bulunmuþtur.
Son yýllarda maternal D vitamini durumunu
inceleyen araþtýrmalar, son 15-20 yýlda
ülkemizdeki sosyoekonomik deðiþimlere
raðmen maternal D vitamini yetersizliðinin
sýklýðýnda ve þiddetinde bir azalma olmadýðýný
göstermektedir. Son iki yýl içinde Ýstanbul,
Ankara ve Kocaelide yapýlan bu çalýþmalarýn
özet sonuçlarý Tablo Ide sunulmuþtur16-18.
Tablodan anlaþýlacaðý üzere, ülkemizin kentsel
bölgelerinde yaþayan annelerin büyük
çoðunluðunda (%46-80) orta veya þiddetli
düzeylerde D vitamini yetersizliði sorunu vardýr.
Hacettepe çalýþmasýnda þiddetli D vitamini
yetersizliði olan kadýnlarýn %40ýnda osteopeni
saptanmýþ ve ayný çalýþmada yenidoðan
bebeklerin %80nin 25 (OH)D3 düzeyi < 25
nmol/L olarak saptanmýþtýr. Her üç araþtýrmada
sosyoekonomik düzey ve örtülü giyinme þekli
ile maternal D vitamini yetersizliði arasýnda
deðiþik düzeylerde iliþki olduðu bildirilmektedir.
Kocaeli bölgesinde maternal D vitamin
yetersizliðinin daha yüksek oranda ve daha
þiddetli düzeyde olmasý, araþtýrmanýn kýþ
sonunda yapýlmasý kadar bölgesel faktörlere
(kentsel ve endüstriyel hava kirliliði, sonbaharla
birlikte güneþli gün sayýsýnda belirgin azalma,
giyinme þekli gibi) de baðlý görünmektedir.
Atmosferik hava kirliliðinin de kentlerdeki D
vitamini yetersizliðine katkýda bulunabileceði
bildirilmektedir. Yeni Delhiden yayýnlanan
çalýþmalarda kentsel hava kirliliðinin ultraviyole
etkisini bozarak güneþli bölgelerde yaþanmasýna
karþýn çocuklarda ve eriþkinlerde D vitamini
düþüklüðüne neden olabileceðine dikkat
çekilmektedir (46,50).
Son yýllarda maternal D vitamini yetersizliðinin dental
enamel hipoplazi, infantil rikets, konjenital katarakt
gibi iyi bilinen etkileri yanýnda fetal beyin geliþimi,
posnatal baþ çevresi ve boy uzamasýný etkilediði ileri
sürülmektedir51. Bütün bu nedenlerle maternal D
vitamini yetersizliði önemli bir halk saðlýðý
sorunu olarak kabul edilmelidir. Maternal D
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Tablo I. Günümüzde ülkemizin deðiþik kentlerinde maternal D vitamini durumu16-18
Ýstanbul

Ankara

Kocaeli

Sayý

48

50

78

Zaman

Yaz

Ekim-Kasým

Mart-Mayýs

25 (OH)D düzeyi < 40 nmol/L
kadýn oraný
(Orta derecede yetersizlik)

%67

%85

%95

25 (OH)D düzeyi < 5 nmol/L
kadýn oraný
(Þiddetli yetersizlik)

%54

%46

%80

vitamini yetersizliði zemininde geliþen rikets vakalarý
yaþamýn erken döneminde (ilk üç ayda) daha sýk
görülmekte, bu dönemde hem PTH cevabýnýn hem de
kemik Ca rezervinin yetersizliði nedeniyle
semptomatik hipokalsemi sýk görülmekte ve
hipokalsemiye baðlý kardiyomiyopati olgularý
bildirilmektedir2,52. Yakýn zamandaki bir yayýnda
Erzurum bölgesindeki rikets vakalarýnýn
%1.9nun ilk üç ayda baþvurduðu bildirilmiþ,
ayrýca vakalarýn %6.8inin jeneralize nöbet ile
getirildiði belirtilmiþtir14.
Bebeklerin bir diðer D vitamini kaynaðý olan
anne sütünün 1 litresinde 12-60 IU D vitamini
bulunmakta ve bu miktar bebeklerin günlük 400
IU olan gereksiniminý karþýlamamaktadýr 4 .
Benzer þekilde besinlerde D vitamini yetersizdir.
Bununla birlikte somon balýðý ve balýk karaciðer
yaðý gibi besinler D vitamini bakýmýndan
zengindir. D vitamini ile güçlendirilmiþ sütlerin
bir litresinde 400 IU D vitamini bulunmaktadýr.
Bu durumda bebeklik döneminden itibaren
güneþ ýþýnlarý yoluyla D vitamin sentezi veya
dýþarýdan D vitamini desteði en önemli D
vitamini kaynaðý olmaktadýr. Specker ve
arkadaþlarýna göre, bebekte 11 ng/ml üzerinde 25
(OH) D düzeyi saðlanmasý için bebeklerin ne
kadar süre güneþ görmeleri gerektiði annelerinin
D vitamini düzeyine göre deðiþmektedir43. Buna
göre düþük serum D vitamin düzeyine sahip {25
(OH) D< 35 ng/ml} annelerin bebekleri
üzerlerinde yalnýzca bez varken haftada 10-30
dakika, baþ açýk, gövdeleri giyinik iken haftada
30 dakika-2 saat arasýnda güneþ ýþýðý almaktadýr.
Annelerin D vitamin düzeyleri normalse,
bebeklerin bez varken 10 dakikadan az, giyinik
olarak 30 dakika kadar güneþ görmeleri yeterli
olmaktadýr. Bir baþka görüþe göre vücudun
%6sýnýn bir minimal erythermal dose (MED)

ultraviyole enerjisine haftada 2-3 kez beþ dakika
karþýlaþýldýðýnda yaklaþýk 1.000 IU D vitamin
sentez edilmek-tedir 3 . Güneþ koruyucu
kremlerin D vitamini sentezini %97 oranýnda
azalttýðý ve camdan geçerek gelen güneþ
ýþýnlarýnýn sentez için uygun olmadýðý
bilinmektedir. Düþük D vitamini düzeyine sahip
annelerin yaþam þekilleri (ev içinde daha çok
zaman geçirmek, kültürel nedenlerle çocuklarýn
ev dýþýna çýkarýlmamasý, evlerin balkonsuz
olmasý veya güneþ ýþýnlarýný engelleyen sýk
apartmanlý mahallelerde yaþamak gibi)
bebeklerinin de yetersiz güneþ görmesine neden
olmaktadýr. Bu faktörlere kentsel hava kirliliði
nedeniyle yeryüzüne ulaþan ultraviyole ýþýnlarýnýn
D vitamini sentezini saðlayacak dalga boyunda
olmamasý eklenmektedir 50,53. Ülkemizdeki
gözlemler de ailelerin özellikle kýþýn çocuklarýný
ev dýþýna çýkarmamasý ve kundak gibi güneþ
ýþýklarýyla karþýlaþmayý önleyen giyim þeklini
tercih etmesinin rikets riskini artýrdýðýný
göstermektedir14 Epidemiyolojik olarak güneþ
ýþýðýyla yetersiz karþýlaþmanýn yanýnda,
marasmus, prematürite, uzun süre anne sütü
verilmesi, beslenme desteðinin yetersiz olmasý,
düþük sosyoekonomik düzey ve annenin eðitim
yetersizliði bebeklik döneminde D vitamini
yetersizliði için risk oluþturmaktadýr.
Afrikadaki rikets vakalarýnda Ca yetersizliðinin
veya bölgesel diyetlerdeki Ca emilimini azaltan
fitat, okzalat, tannat, ve fosfat gibi maddeleri
içeren beslenme þeklinin temel faktör olduðu
bilinmektedir4. Temel olarak kalsiyum eksikliðine baðlý rikets vakalarý Güney Afrika, Nijerya
ve Bangladeþten de bildirilmektedir 54,55 .
Ülkemizden þimdiye kadar diyetteki kalsiyum
eksikliðine baðlý rikets vakasý bildirmemiþtir.
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Riketsin klinik ve laboratuvar bulgularý
Nütrisyonel riketsin klinik bulgularý, epifizyal
kýkýrdaðýn geliþiminin bozulmasýna ve
dolayýsýyla büyüme plaðýnda mineralize
olamayan osteoid doku birikimine, genel
mineralizasyon yetersizliði ve osteotropik
hormonlarýn {PTH ve yüksek 1.25 (OH)2D}
etkisiyle kemik saðlamlýðýnýn azalmasýna, serum
ve hücre içi kalsiyum ve fosfor düzeyindeki
deðiþikliklere ve son olarak riketsle birlikte olan
diðer sorunlara baðlýdýr. Rikets, epifizlerin
kapanmasýna kadar yaþamýn her döneminde
görülebilmekle birlikte hastalarýn büyük
çoðunluðu 1.5 yaþýndan önce görülmektedir.
Örneðin Erzurum bölgesindeki 526 rikets
vakasýnýn %10.6sý ilk altý ay içinde, %42.6sý
7-12 ay arasýnda, %26.9u 13-18 ay arasýnda,
%19.9u ise 19-36 ay içinde taný almýþtýr14
(Tablo II). Riketsin klinik bulgularýnýn yaþ grubuna
göre deðiþiklik gösterdiði, erken bebeklik döneminde
hastalarýn daha çok hipokalsemik nöbet ile baþvurabileceði ve bu nedenle enfeksiyon hastalýklarýna eþlik
eden konvülsiyonlarý deðerlendirirken mutlaka serum
Ca düzeyine bakýlmasý gerektiði akýlda tutulmalýdýr.
Rikets vakalarýnýn daha çok kýþ sonu baþvurduðu
bilinmektedir.
Riketse baðlý baþvuru yakýnmalarýnýn sýklýðý vaka
serilerine göre deðiþmektedir14,56. Bu serilerde
büyüme geriliði ve iþtahsýzlýk gibi ortak
yakýnmalar olmakla birlikte ülkemizde solunum
yolu semptomlarý ile baþvurunun daha sýk
olduðu dikkat çekmektedir. Bilindiði gibi riketsin
bir komplikasyonu olarak solunum yolu
enfeksiyonlarý sýklýðý artmaktadýr ve az geliþmiþ
ülkelerde riketsli çocuklarda pnömoni sýklýðýnýn
13 kat daha fazla olduðuna dikkat çekilmek-
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tedir57. Van bölgesinden 2001 yýlýnda 56 raþitik
pnömopatili çocuðun bildirilmesi ve bu
hastalardaki mortalite oranýnýn %14lere
varmasý konunun ülkemiz için güncellik ve
önemini bir kez daha göstermiþtir 58 . Bu
hastalarda segmental, lobar atelektaziler,
interstisiyel pnömoni, kardiyomegali ve
pulmoner konusta belirginleþme gibi bulgular
saptanmaktadýr. Aðýr rikets vakalarýnda akciðer
grafisi ile raþitik pnömopati bulgusu aranmalýdýr.
Bazý aðýr rikets hastalarýnda hipo-kalsemiye baðlý
miyokardiyopati ve kalp yetmezliði görülebileceði
akýlda tutulmalýdýr Sosyoekonomik düzeyi düþük
bölgelerde hangi yakýnma ile baþvurursa vursun, ilk
üç yaþtaki bütün çocuklarýn rikets bulgularý
bakýmýndan deðerlendirilmesi ve þüphede kalýnan
durumlarda radyolojik ve biyokimyasal bulgular ile
tanýnýn kesinleþtirilmesi gereklidir.
Riketse ait fizik muayene bulgularý hastalýðýn
evresine göre deðiþmektedir. Baþlangýç döneminde hiçbir fizik bulgu olmamasýna karþýn,
ileri dönemlerde hastalar kemik kýrýklarý ile
baþvurabilmektedir. Deðiþik kaynaklara göre
rikets olgularýnda saptanan fizik muayene
bulgularý Tablo IIIde özetlenmiþtir1,23,59,60. Bu
bulgular arasýnda el bileklerinde geniþleme ve raþitik
çýkýntýlar en özgün ve duyarlý bulgu kombinasyonu
olarak belirtilmektedir59. Ýlerlemiþ rikets vakalarýnda
yetersiz aðýrlýk alýmý ve boy kýsalýðýnýn önemli
bir bulgu olabileceði, yürüme çaðýndaki
çocuklarda hipotoninin sýk görüldüðü akýlda
tutulmalýdýr. Riketsin en klasik bulgularýndan
olan kraniotabesin ilk üç ayda fizyolojik olduðu
ve ilk altý ayda yalnýzca kraniotabes pozitifliðine
göre rikets tanýsý konarak yüksek doz D vitamini
verilmesinin sakýncalý olabileceði unutulmamalýdýr.

Tablo II. Erzurum bölgesinde rikets vakalarýnýn baþvuru yakýnmalarý
(0-3 yaþ arasýndaki vakalarýn ortak bulgularý)14
Yakýnma

Vaka sayýsý

%

Solunum sistemi yakýnmalarý
Ayaklar üzerine basamama, fizik
geliþme geriliði, yürüyememe
Terleme
Ýþtahsýzlýk, kilo alamama
Diþ çýkarmada gecikme
Havale geçirme
Bacaklarda eðrilik
Diðer

136

25.9

107
82
52
44
36
31
38

20.5
15.5
9.8
8.4
6.8
5.8
7.2

Toplam

526

100
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Tablo III. Rikets bulgularý
Kas

Diþler

Ýskelet

Sinir sistemi

Dolaþým

Diðer

Hipotoni

Çürük

Kemiklerde
hassasiyet

Huzursuzluk

Uzamýþ QT
aritmi

Papil ödemi

Lumbal
lordoz

Enamel
defekt

Kraniotabes

Tetani

Kardiyomiyopati

Lentiküler
katarakt

Proksimal
miyopati

Erüpsiyon
gecikmesi

El bileði ve
dizlerde
geniþleme

Nöbet

Kalp
yetmezliði

Ýntestinal
emilim
bozukluðu

Kýrýk

Mental
deðiþiklikler

Hipotansiyon

Deri
deðiþiklikleri

Frontal
belirginleþme

Bazal ganglia
kalsifikasyonu

Ördek
yürüyüþü

Eklem
Kontraktürü

Harrison oluðu
Kifoz
Kalça deformitesi
Raþitik rosary
Boy kýsalýðý
Büyüme geriliði

Seyrek de olsa aðýr nütrisyonel rikets vakalarýnda
miyelofibrozise baðlý hepatosplenomegali
olabileceði bilinmektedir61.
Rikets tanýsýnda genellikle radyolojik bulgular
tanýyý kolaylaþtýrmakta ve erken bebeklik
dönemi dýþýnda, vakalarýn hemen tümünde
radyolojik bulgu saptanmaktadýr. Riketse baðlý
klasik radyolojik bulgular büyüme plaðý bölgesinde
geniþleme, metafizyel sýnýrda düzensizlik, fýrçalaþma
ve çanaklaþma ile genel osteopenidir23,62 Ýlerlemiþ
vakalarda deðiþik iyileþme aþamalarýnda kýrýklar
olabilir. Radyolojik deðerlendirme iyileþmiþ
rikets vakalarý bakýmýndan da deðerlidir.
Bilindiði gibi rikets vakalarýnýn bir kýsmý kendiliðinden iyileþmekte, ama yürüme gecikmesi,
fontanel kapanmasýnda gecikme gibi bulgular
geleceðe sarkmaktadýr. Bu tür vakalarda hemen
nörolojik bir sorun aranmadan çekilecek el bilek
grafisinde metafiz ucunda kalsiyum çökme
bandýnýn görülmesi ile iyileþmiþ rikets tanýsý
konulabilmektedir.

Vertebral
ligament
kalsifikasyonu

Rikets tanýsýnýn kesinleþtirilmesi için her zaman
biyokimyasal bulgulara gereksinim vardýr.
Organizmada D vitamin yetersizliðine baðlý klinik
ve radyolojik bulgularýn oluþumuna kadar
geçen dönemde hipo/normo kalsemi, hipo/
normo fosfatemi, ALP yüksekliði, PTH
yüksekliði, 25 (OH) D düþüklüðü, 1,25 (OH)2
D düzeylerinin normal, yüksek ve düþük olma
olasýlýðý vardýr. Genel olarak riketse ait biyokimyasal bulgular riketsin dönemlerine göre
deðiþmektedir (Tablo IV). Bu genel kurala
raðmen rikets vakalarý, oldukça deðiþken
biyokimyasal bulgular ile baþvurabilmektedirler.
Hastalarýn %60ýnda hipokalsemi saptanýrken
bütün olgularda ALPýn yüksek olduðu
gözlenmektedir 60 . Ancak ALP düzeyleri
yorumlanýrken kullanýlan ölçüm yöntemi ve o
laboratuvara özgün normal deðerler dikkate
alýnmalýdýr. Bazý hastane laboratuvarlarýnda
normal deðerler bebeklik döneminde 800 IUye
kadar çýkabilmektedir. Özellikle ticari

Tablo IV. Rikets evresine göre biyokimyasal bulgular
Evre

Kalsiyum

Fosfor

Alkalen fosfataz

Parathormon

25(OH) D

1,25 (OH)2D

I

D

N, D

Y

Y

D

D, N, Y

II

N

D

Y

Y

D

N, Y

III

D

D

Y

Y

D

N, Y

D düþük, N normal, Y yüksek
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laboratuvarlarda referans deðerleri olarak eriþkin
deðerleri verilmekte ve bu durum ilgili hekim
tarafýndan bilinmezse ALP yanlýþ olarak yüksek
deðerlendirilmektedir. ALP ve diðer {Ca, P, Mg
ve 25 (OH)D} çalýþmalar için kanýn açken
alýnmasý ve turnike kullanýlmamasý gereklidir63.
Deterjanlý ve antikoagulanlý tüplere alýnan kan
örneklerinde ALP düþük ölçülebilir ve kan
bekletilirse düzeyi yükselir. ALP düzeyi,
hipotiroidi, Zn eksikliði, skorbüt, malnütrisyon,
hipofosfatazya, Turner sendromu, akandroplazi,
D vitamini intoksikasyonu, hipomagnezemi ve
masif kan transfüzyonlarýnda düþük ölçülmektedir63. D vitamini tedavisi sýrasýnda ALPýn
önce bir alevlenme yaptýðý ve 2-4 haftada
normale döndüðü unutulmamalýdýr. Yine ALP
deðerleri yorumlanýrken yaþ dikkate alýnmalý;
yenidoðanda, büyümenin hýzlý olduðu ilk iki
yaþta ve adolesan döneminde fizyolojik olarak
yüksek olabileceði akýlda tutulmalýdýr. Ayrýca
marasmus ve kwashiorkor vakalarýnda birlikte rikets
olsa bile ALPýn yükselmeyeceði (bir Zn-baðýmlý
enzimdir) hatýrlanmalýdýr. Genel olarak açlýkta
alýnan örneklerde P deðerlerinin düþük veya
normal (belki küçük bebeklerde yüksek)
olabileceði, bu nedenle de Pnin D vitamini
yetersizliði için zayýf bir gösterge olduðu
belirtilmektedir 3. Bu nedenle ülkemizde erken
bebeklik dönemindeki hipokalsemi vakalarýnda, özellikle
ALP yüksekse baþlangýç P deðeri normal, hatta yüksek
olsa bile D vitamini yetersizliði araþtýrýlmalýdýr.
Tedavi ve prognoz
Nütrisyonel rikets tedavisinin amacý biyokimyasal, radyolojik ve klinik bulgularý
düzeltmek ve tükenmiþ D vitamini depolarýný
yerine koymaktýr. Bu amaçlara yönelik olarak
tedavide aktif olmayan D vitamini kullanýlmalýdýr. Tedaviyle ilgili tartýþmalar D vitamini
dozu ve süresi ile hangi hastalara Ca verileceði
noktalarýnda toplanmaktadýr. Genel olarak
tedavide iki yöntem tercih edilmektedir. Ýlki
4-6 hafta süreyle 1.000-10.000 IU/gün D
vitamini verilmesi þeklindedir. Ýkinci yaklaþým
ise 300.000-600.000 IU D vitamininin tek veya
bölünmüþ dozlarda oral veya parenteral
verilmesine dayanmaktadýr2-4,23,64. Her iki tedavi
yöntemi ile birlikte Ca verilme gereksinimi
ayrýca tartýþma konusudur. Aþaðýda bu tedavi
yaklaþýmlarý ile ilgili tartýþmalar özetlenmiþtir.
1. Rikets tanýsý alan hastalara bir günde tek
veya bölünmüþ dozlarda yüksek doz D vitamini
verilmesi stosstherapy olarak isimlendiril-
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mektedir ve bu yöntemin önerildiði araþtýrma
Laurence Finberg tarafýndan 1994de yayýmlanmýþtýr64. Finberg, stosstherapy nin Avrupada
hem rikets tedavisinde hem de önlenmesinde
uzun süredir kullanýlan bir yöntem olmasýndan
yola çýkarak rikets tanýsý alan yaþlarý 5-19 ay
arasýndaki (üç hasta altý aydan küçüktür) 42
hastaya 600.000 vitamin D2yi iki saat arayla
altý dozda oral vermiþ ve daha sonra hastalarý
izlemiþtir. Hipokalsemisi olan hastalara ayrýca
günde 1000 mg olacak þekilde Ca verilmiþtir.
Hastalardan 4-7 gün sonra Ca, P tayini; 10-14
gün sonra da radyolojik deðerlendirme yapýlmýþ
ve hastalar ALP normale dönünceye kadar
izlenmiþtir. Finbergin protokolünde yaþlarýna
bakýlmaksýzýn bütün hastalara 600.000 IU D
vitamini verilmiþ, hipokalsemik hastalara
yüksek doz D vitamini verilmesine raðmen Ca
eklenmiþtir. Finbergin verilerine göre hastalarýn
hiçbirinde hipokalsemi ve hiperkalsemi
meydana gelmemiþ; 4-7 gün sonra biyokimyasal,
10-14 gün sonra radyolojik iyileþme izlenmiþ,
ALP aktiviteleri 6-12 hafta sonra normale
dönmüþtür. Sonuç olarak Finberg rikets tanýsý
kesinleþmiþ hastalarda stosstherapy ile çabuk
iyileþme saðlandýðýný, 600.000 IU D vitaminin
hem riketsin iyileþmesini saðladýðýný hem de en
az üç ay yetecek miktarda D vitamini deposu
yarattýðýný (bu nedenle stosstherapyden üç ay
sonra 400 IU D vitamini verilmesi uygun
olacaktýr), erken düzelme nedeniyle hipofosfatemik riketsle ayýrýcý tanýnýn daha erken
yapýlabildiðini belirterek rikets tedavisinde bu
yöntemin tercih edilmesi gerektiðini vurgulamýþtýr. Finberg ayný yazýda, sekonder
hiperparatiroidizme raðmen hipokalsemi
görülmesini D vitamini yetersizliði nedeniyle
kemiklerde meydana gelen PTH cevapsýzlýðýna
baðlamýþ, ayrýca düþük dozlarda verilen D
vitaminin PO 4 düzeyinde ani artýþa ve
dolayýsýyla kemiklere hýzlý Ca ve P çökmesine
yol açarak hipokalsemi riskini artýrabileceðine
dikkat çekmiþtir.
2. Finbergin bu yazýsý ile stosstherapy, riketsin
rutin tedavisinin bir parçasý olmuþtur. Kýsa süre
önce yayýmlanan ESPE Kemik Saðlýðý Grubu
konsensus raporunda da literatür verileri
tartýþýldýktan sonra varýlan kararda stosstherapy
300.000 IU dozunda önerilmekte, ishal veya
malabsorpsiyon durumlarýnda parenteral yolun
tercih edilebileceði belirtilmektedir4. Ayný yazýda
hipokalsemiyi önlemek için (hýzlý mineralizasyon ve hungry bone syndrome nedeniyle)
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iki hafta süre kalsiyum verilmesi önerilmektedir.
Bazý uzmanlar, tek doz 600.000 IU yerine ayda
10.000-50.000 IU 3-6 ay D vitamini enjeksiyonu
önermektedir65.
3. Finbergin çalýþmasýndan önce Kuveytte
yapýlan bir baþka çalýþmada 600.000 IU kas içine
D vitamini tedavisi ile günde 2000 IU dört hafta
oral D vitamini tedavi seçeneði karþýlaþtýrýlmýþ
ve 600.000 IU D vitamini alan grupta D vitamin
intoksikasyonuna rastlanmamýþtýr 66 . Ayný
çalýþmada uzun süreli tedavide uyum sorunlarý
nedeniyle tatminkar bir baþarý elde edilemediði
vurgulanmýþtýr.
4. Yakýn zamanda ülkemizde yapýlan bir
çalýþmada 300.000 IU oral, 300.000 IU kas içine
ve 600.000 IU oral olmak üzere üç tedavi
seçeneði karþýlaþtýrýlmýþ ve 600.000 IU oral D
vitamini verilen grupta %30 oranýnda
hiperkalsemi bildirilmiþtir67.
5. Uzun süreli D vitamini tedavisi konusunda
farklý doz ve süreler önerilmektedir. Shaw ve
Pall2 altý aydan küçük bebeklerde 3.000 IU, altý
aydan büyüklerde 6.000 IU D vitaminin 6-16
hafta süre verilmesini, Joiner ve arkadaþlarý23
600-1000 IU D vitaminin ALP ve iskelet
deformiteleri normale dönünceye kadar
verilmesini, Root ve Diamond65 ise 1.000-2.000
IU D vitamininin birkaç hafta verilmesini
önermektedir. Özellikle hipokalsemik olanlar
olmak üzere genel olarak uzun süreli tedavi ile
birlikte 50-100 mg/kg elementer kalsiyum
verilmesi önerilmektedir.
6. D vitamininin yarý ömrü 20-30 gün, 25 (OH)
Dnin yarý ömrü 20 gün olduðundan
stosstherapy ile en önemli tedirginlik D vitamini
intoksikasyonundan kaynaklanmaktadýr. Bununla
birlikte D vitamini intoksikasyonu vakalarý genellikle
rikets tanýsý kesin olmayan hastalara yüksek doz D
vitamini verilmesinden kaynaklanmaktadýr. D
vitamini yetersizliði olan bir hastada 25 (OH)
D düzeyleri çok düþüktür ve D vitamini yüksek
doz verilince yað dokusunda depolanarak
gerektiði kadar metabolize olacaktýr. Bu nedenle
300.000 IU D vitamininin hýzla 25 (OH) Dye
dönüþüp intoksikasyon yaratmasý mümkün
deðildir. Kaldý ki serum 25 (OH) D düzeyi
normale dönünce PTH aktivitesi ile birlikte 1.25
(OH)2 D düzeyi normale dönecek ve kemiklerden Ca mobilizasyon süreci hýzla inhibe
olacaktýr.
7. Malnütrisyon ve riketsin birlikte olduðu
çocuklarda D vitamini dozu ve tedavi süresi tam
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açýklýk kazanamamýþtýr. Ülkemizde yapýlan bir
çalýþmada malnütrisyonu olmayan riketsli
çocuklarda tek doz 600.000 IU D vitamini ile dört
hafta sonra radyolojik olarak tam bir düzelme
saptanmasýna karþýn malnütrisyon ve riketsi olan
çocuklarda tedavinin dördüncü haftasýnda
radyolojik olarak bir düzelme saptanmamýþ ve
ikinci bir 600.000 IU D vitamini dozuna
gereksinim duyulmuþtur 68. Ayný çalýþmada
malnütrisyonla birlikte rikets olan çocuklarda
malnütrisyon derecesi arttýkça hem radyolojik
düzelme süresinin uzadýðý, hem de tedavi için
gerekli D vitamini dozunun arttýðýna dikkat
çekilmiþtir.
Yukarýdaki bilgilerin ýþýðýnda nütrisyonel rikets
tedavisinde düþük doz ve uzun süreli tedavinin
özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düþük olan
bölgelerde uyum sorunlarýndan dolayý etkin bir
tedavi saðlamayabileceði; 600.000 IU ile
tedavinin ise özellikle erken yaþtaki rikets
vakalarýnda hiperkalsemiye yol açabilme riski
nedeniyle, bu tedavinin ancak seçilmiþ olgularda
kullanýlmasýnýn daha uygun olacaðý düþüncesindeyiz. Günümüzde D vitamini yetersizliðine
baðlý rikets tedavisinde; 1-2 hafta süre ile 50-100
mg/kg/gün elementer Ca saðlayabilecek eþ zamanlý
kalsiyum tedavisi ile birlikte, 300.000 IU
stosstherapy PO D vitamini tedavisinin en uygun
tedavi seçenek olacaðý düþüncesindeyiz. Aðýr
vakalarda, iki hafta sonra özellikle radyolojik ve
laboratuvar olarak yapýlacak ikinci bir deðerlendirmeden sonra, yeterli yanýt elde edilemeyen
hastalarda ikinci bir doz (300.000 U) verilebilir.
Sonuç olarak günümüzde D vitamini yetersizliðine
baðlý rikets tedavisinde baþta 300.000 IU
stosstherapy olmak üzere çeþitli seçeneklerin hepsi
uygundur. Bütün olay tedavi verilecek hastalarýn rikets
tanýsýndan emin olunmasý ve hastalarýn biyokimyasal
bulgularýnýn izlenmesidir.
D vitamini yetersizliðine baðlý rikets,
hipokalsemik nöbet, kardiyomiyopati ve raþitik
pnömopati gibi yaþamý tehdit eden sorunlara yol
açmakla birlikte tedaviye cevabý iyi olan bir
hastalýktýr. Yeterli D vitamini ve Ca tedavisi ile
birkaç gün içinde iyileþme baþlar, ama
kemiklerdeki metabolik bozukluklarýn tam olarak
düzelmesi aylar sürebilmektedir. Örneðin rikets
tedavi edilmiþ olsa bile çocuklar geç yürümekte
veya fontanelleri geç kapanabilmektedir.
Kemiklerdeki þiddetli eðrilmeler cerrahi giriþime
gerek kalmadan yýllar içinde düzelmektedir.
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Hatun ve ark.

Bununla birlikte ilerlemiþ vakalarda üst
ekstremitelerdeki kavislenme, göðüs deformitesi,
raþitik pelvis ve boy kýsalýðý gibi bulgular kalýcý
olabilmektedir.
Riketste kemiðin dayanma gücünü saðlayan
inorganik kýsmý azaldýðý için en fazla yük binen
kýsýmlarda deformite olur. Deformiteler büyük
çoðunlukla tedavi sonrasý kendiliðinden
iyileþtiðinden nütrisyonel riketsde ortopedik
tedavi nadiren gerekir. Cerrahi tedavi daha çok
hipofosfatemik rikets vakalarýnda gerekli
olmaktadýr. Nütrisyonel riketsde seyrek olarak
hasta açýsal deformiteler nedeniyle artan
aðrýlardan yakýnýyorsa ortopedik tedavi
endikasyonu doðabilir. Riketsin ortezle
tedavisinde baþarý saðlanamamýþtýr. Tedavide
osteotomiler ile alt ekstremitenin mekanik aksýný
düzeltmek gerekebilir. Dizin varus deformitesi
riketste cerrahi olarak en sýk düzeltilen
deformitedir ve aþýrý varus nedeniyle kollateral
baðlarýn zorlanýp aþýrý aðrý yapmasý nedeniyle
endikasyon konabilir69.Týbbi tedavideki rikets
hastalarýnýn ameliyat sonrasý immobilizasyon
süresince serum kalsiyumunda ani artýþlar
olabileceðinden ameliyat öncesi D vitamini
alýmýnýn durdurulmasý düþünülmelidir. Ameliyat
tekniklerinden
erken
mobilizasyon
yapýlabilecekler seçilmeli ve en kýsa zamanda
aktif hareketlere baþlanýp hastalar hareketli hale
getirilmelidir. Bu aþamada D vitaminine tekrar
baþlanmalýdýr.
Riketsin önlenmesi ve D vitamini desteði
Halk saðlýðý açýsýndan bakýldýðýnda D vitamini
yetersizliði yalnýzca riketsten ibaret bir sorun
deðildir ve bu nedenle de fetal yaþamdan itibaren
bebeklere yeterli D vitamini saðlanmasý
gereklidir. Hiç kuþku yok ki D vitamini
yetersizliðini önlemenin en fizyolojik yolu anne
ve bebeklerin yeterli güneþ görmesidir. Bu amaçla
genel olarak bebeklerin üzerlerinde yalnýzca bez
varken haftada 30 dakika, giyinik iken haftada iki
saat; gebe kadýnlarýn ise ellerinin ve yüzünün haftada
üç kez günde 20 dakika güneþ görmesi önerilmektedir.
Amerikan Pediatri Akademisi'nin 1997deki
önerilerine ve Pediatric Nutrition Handbook,
1998e göre, D vitamini yetersiz veya yeterli
güneþ almayan anneler ile siyah derili olup yeterli
güneþ görmeyen annelerin bebeklerine altý aydan
önce D vitamini verilmesi önerilmektedir3. Hem
bu öneri hem de hekimlerin D vitamini
yetersizliði konusundaki duyarsýzlýðý nedeniyle
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yakýn zamanda uzun süreli anne sütü alan zenci
annelerin bebeklerinde rikets sýklýðýnýn artmasý
dikkatleri yeniden D vitamini destek programlarýna çevirmiþtir. Kanada Pediatri Akademisi,
on yýldýr, anne sütü alan bütün bebeklere yazýn
400 IU, kýþýn 800 IU D vitamini önermektedir.
Birleþik Krallýkta tüm çocuklar için üç yýl, riskli
gruplar (Asya kökenliler) için beþ yýl D vitamini
desteði önerilmektedir70. Romanya'da 400 IU,
Bulgaristanda 800 IU D vitamini desteði
programý yürütülmektedir. Ülkemizde de bütün
bebeklere ilk ay içinde 400 IU D vitamini
baþlanmasý
konusunda
fikir
birliði
bulunmaktadýr. Bizim yakýn zamanda yaptýðýmýz
bir çalýþmada 400 ve 800 IU D vitamini verilen
bebeklerin üçüncü aydaki 25 (OH) D düzeyleri
arasýnda anlamlý fark bulunamamýþ, bu nedenle
de 400 IU D vitamin desteði yeterli görülmüþtür71.
Geçen yýllarda rikets ve D vitamini desteði
politikalarýnýn güncelleþmesi üzerine, European
Society of Pediatric Endocrinology (ESPE) ve
Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) D vitamini suplementasyonu konusunda
yakýn zamanda raporlar yayýnlamýþlardýr3,4. Her
iki belgede varýlan sonuçlar aþaðýda özetlenmiþtir
(Tablo V).
1. Anne sütü alan bütün bebeklere yeterli mama
veya D vitamini ile zenginleþtirilmiþ süt
tüketmeye (bunlarýn bir litresinde 400 IU D
vitamin vardýr) baþlayýncaya kadar günde 400
IU D vitamini verilmelidir. D vitamini süte
katýlarak deðil doðrudan aðýzdan verilmelidir.
2. Prematüre bebekler için de 400 IU D
vitamini desteði yeterlidir. Çok küçük
prematüre bebeklerde (< 700 gr) ideal D
vitamini dozu tartýþmalý olmakla birlikte
200-400 IUnin yeterli olacaðý düþünülmektedir.
3. D vitamini verilmeye yaþamýn ilk gününden
baþlanmalý, bir yaþýna kadar devam edilmelidir.
4. Yeterli güneþ görmeyen veya D vitamini yetersizliði
bakýmýndan riskli bir yaþam þekli olan annelere
gebeliklerinin son üç ayýnda günde 1000 IU veya
tek doz 100.000 IU D vitamini verilmelidir.
5. Kalsiyum eksikliði olan bölgelerde (Afrika
gibi) yerel besinlerle yeterli kalsiyum desteði
yapýlmalýdýr.

Cilt 46  Sayý 3

Günümüzde D Vitamini Yetersizliði ve Nütrisyonel Rikets

235

Tablo V. Çocuk ve adolesan döneminde günlük kalsiyum, fosfor ve
D vitamini gereksinimleri: ESPE-Bone Club önerileri4

Üçüncü trimestýr gebelik + laktasyon
Prematüre bebekler
Matür bebekler  ilk yýl
Çocukluk
Adolesan
Kronik hastalýk
Ýlaç tedavisi

Kalsiyum (mg)

Fosfor (mg)

Vitamin D (IU)

1500
180/kg
400
800
1.200
800-1.200
800-1.200

15003
140/kg
3003
8003
1.2003
800-1.2003
800-1.2003

400-10001
200-4001
200-8001
0-4002
0-1.0002
4002,4
0-1.0002

1 Deri rengi koyu olanlara ve güneþ ýþýðý ile yetersiz karþýlaþanlara yüksek olan doz (1.000 IU) önerilmektedir.
2 Çocukluk ve adolesan döneminde D vitamini gereksinimi fiziksel aktiviteye, coðrafi ve kültürel faktörlere baðlý deðiþen güneþ ýþýðý ile karþýlaþma
miktarý ve deri özelliðine göre deðiþmektedir. Bütün yaþlarda doðru dozda kullanýlmak þartýyla stoss-therapy bir seçenektir.
3 Fosfor, hayvan ve bitki hücrelerinden oluþan bütün besinlerde vardýr. Normal diyette fosfor eklenmesine gerek yoktur.
4 Emilim bozukluðu olanlarda baþlangýç dozu olarak 1.200 IU önerilmektedir. Sonra 25(OH)D ile izlem yapýlmalýdýr.

6. Genel D vitamini desteði programý yanýnda
risk altýndaki topluluklarýn bilgilendirilmesi
için özel çaba gösterilmelidir
7. Piyasada satýlan her türlü sütün litrede 400
IU D vitamini ile güçlendirilmesi için ulusal
düzeyde çaba gösterilmelidir.
Türkiyede D vitamini desteði uygulamalarý
Ülkemizde D vitamini desteði uygulamasýna
iliþkin kurumsallaþmýþ bir politika yoktur. Bu
yüzden hekimlik uygulamalarýnýn farklýlýk
göstermesi kaçýnýlmazdýr. Týp fakültelerinde ve
uzmanlýk eðitimi sýrasýnda izlenmesi önerilen
yol genellikle günde 400 IU D vitamininin 15.
günde baþlanýp bir yýl süre ile uygulanmasýdýr.
Bu nedenle bu uygulamanýn yaygýn olarak
kullanýldýðýný düþünmekteyiz. 2000 yýlýndaki
Türkiye Milli Pediatri Kongresinde sýrasýnda
204 çocuk hekimi üzerinde yaptýðýmýz bir
araþtýrma çocuk hekimlerinin büyük oranda D
vitamini desteðini önerdiðini göstermiþtir72.
Çocuk hekimlerine hangi bebeklere D vitamini
desteði önerdikleri sorulduðunda; yanýt veren
204 kiþiden sekiz kiþi (%3.9) hiçbirine
önermiyordu, 21 (%10.9) kiþi sadece anne sütü
alan bebeklere, iki (%1) kiþi sadece mama ile
beslenen bebeklere, 173 (%84.8) kiþi ise ayrým
yapmadan tüm bebeklere D vitamini desteði
baþlamaktaydý. D vitamini önermeyen sekiz
kiþiden beþi anne sütünün yeteri kadar D
vitamini içerdiðini, ikisi ise hipervitaminoza yol
açacaðýný düþünerek D vitamini desteðini
önermemekteydi. D vitamini desteðini öneren
çocuk hekimlerinin %95.8i yaþamýn ilk ayý
içinde D vitaminine baþlamaktaydý. D vitamini
desteði süresi olarak çocuk hekimlerinin

%60.7si 12 ay, %20.4ü 18 ay, %5i altý ay, %3ü
dokuz ay, %3ü ise anne sütü kesilinceye kadar
devam edilmesini önermekteydi. D vitamini
desteði öneren çocuk hekimlerinin %58.6sý
sadece D vitamini içeren damla þeklini, %41.4ü
ise multivitaminler içerisinde D vitamini desteði
önermekteydi. Damla þeklini kullanan çocuk
hekimlerinin %71.8i her gün yaklaþýk 400 IU
%8.2si ise 800 IU kullanmaktaydý.
Bu küçük çaplý araþtýrma çocuk hekimleri
arasýnda D vitamini desteði konusunda bir
duyarlýlýk olduðunu göstermesi açýsýndan
cesaretlendiricidir. Özellikle kýrsal kesimde
birinci basamak saðlýk hizmetini aðýrlýklý olarak
saðlayan pratisyen hekimler ve diðer saðlýk
personelinin tutumlarý ise bilinmemektedir.
Riketsin ülkemizde halen endemik boyutlarda hüküm
sürdüðü gerçeði dikkate alýndýðýnda, bütün bebeklere
uygun dozda D vitamini desteði yapýlmasý için yeni
çabalara gereksinim olduðu açýktýr. Bunun için baþta
ebeler olmak üzere temel saðlýk hizmeti ekibinin
duyarlýðýnýn artýrýlmasý ve eðitimi gereklidir. Ulusal
medya kuruluþlarýndan güneþten yararlanma ve D
vitamini desteði konusunda toplum eðitimi için
yararlanýlmalý ve sütlerin D vitamini ile güçlendirilmesi için ulusal düzenleme yapýlmalýdýr.
D vitamini desteðinin riskleri
Bebeklik dönemindeki D vitamini desteðinin
teorik riskleri, D hipervitaminozu ve eðer
polivitamin þeklinde veriliyorsa diðer vitaminlerin toksik etkileridir. D hipervitaminozu
seyrek olarak fatal olmakla beraber, hiperkalsemi ve hiperkalsiüriye yol açmasý nedeniyle
ciddi klinik tablo ve sekellere neden olabilir. D
vitamini desteði riski, verilen D vitaminin tipi,
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dozu ve süresi ile ilgilidir. Kolekalsiferol ve
ergokalsiferol toksisite riski yönünden benzer
özelliðe sahiptir. Ergokalsiferol ABDde
kullanýlýrken, Avrupa ve ülkemizde kolekalsiferol tercih edilmektedir. Her ikisinin de yarý
ömrü 20 günle birkaç ay arasýnda deðiþir. Bu
nedenle bu preparatlara baðlý D hipervitaminozu 18 ay kadar uzun sürebilir. Diðer D
vitamini preparatlarý rutin D vitamini desteðinde kullanýlmaz.
Daha önce belirtildiði gibi aralýklý yüksek doz
D vitamini kullanýmý D hipervitaminozu riski
taþýr. 100.000 IUnin üzerindeki D vitamini
dozlarýnýn aralýklý da olsa tekrarlanmasý
hiperkalsemi ve nefrokalsinozisle sonuçlanabilir.
Hiçbir yan etkiye yol açmayacak en yüksek
günlük D vitamini dozunun ne olduðuna iliþkin
çalýþmalara gereksinim olmakla beraber, 2.000
IU ve altýndaki günlük D vitamini alýmýnýn D
hipervitaminozuna yol açacaðýna iliþkin kanýt
yoktur. Pratikte piyasada bulunan polivitaminler
içinde yer alan D vitamini dýþýndaki vitaminlerin
kaza veya istemli olarak çok miktarda alýnmalarý
durumu dýþýnda toksisiteye yol açma olasýlýðý
ise yoktur.
Bu bilgiler ve ülkemizde maternal D vitamini
yetersizliði sýklýðý dikkate alýndýðýnda ülkemizde
de gebe kadýnlar ve bütün bebeklere uygun
dozda D vitamini desteði yapýlmasý için yeni
çabalara gereksinim vardýr. Bunun için baþta
ebeler olmak üzere temel saðlýk hizmeti
ekibinin duyarlýlýðýnýn artýrýlmasý ve eðitimi
gereklidir. Ulusal medya kuruluþlarýndan
güneþten yararlanma ve D vitamini desteði
konusunda toplum eðitimi için yararlanýlmalý ve
sütlerin D vitamini ile güçlendirilmesi için
ulusal düzenleme yapýlmalýdýr.

ailelerin erken diþ çýkmasý, erken yürüme gibi
istekler ve kulaktan dolma bilgilerle bebeklerine
uygunsuz dozda D vitamini vermesine baðlýdýr.
Bu nedenle D vitamini intoksikasyonu riketsle,
daha doðrusu D vitamini yetersizliði ve
önlenmesi konusundaki yanlýþ inanýþlarla ilgili
bir konudur. Genel olarak serum 25 (OH) D
düzeyinin 120 nmol/L'nin üzerinde olmasý D
vitamini hipervitaminozu olarak kabul
edilmektedir21. D vitamini hipervitaminozu
durumunda yað dokusunda depolanan D vitamini
bazen bir yýla kadar uzayabilen yüksek 25 (OH)
D düzeylerine neden olmaktadýr. 25 (OH) D
düzeyinin sürekli yüksek olmasý intestinal Ca
emilimini artýrmakta, daha önemlisi kemiklerden
Ca mobilizasyonu yoluyla þiddetli ve inatçý
hiperkalsemiye neden olmaktadýr73. D vitamini
intoksikasyonun temel bulgusu hiperkalsemidir
ve klinik bulgular da hiperkalsemiye baðlýdýr
(Tablo VI). D vitamini zehirlenmesinde
hiperkalsiüriyi belirlemek için sabah idrarýnda
kalsiyum/kreatinin oraný hesaplanmalýdýr.
Ancak bu oran yaþlara göre deðiþir 74 .
Biyokimyasal deðerlendirmede Cl, K ve Mgun
düþük, HCO 3 ýn yüksek olabileceði akýlda
tutulmalýdýr. Bu vakalarda el bilek grafilerinde
metastatik kalsiyum bandý saptanmaktadýr. D
vitamini intoksikasyonuna baðlý hiperkalsemi
tedavisinde acil tedavi için gerekenler yapýlýrken
en kýsa sürede bifosfanad tedavisine baþlanmalýdýr75. Son yýllarda, D hipervitaminozunda
hiperkalseminin düzeltilmesi için bifosfonatlar
baþarýlý olarak kullanýlmaktadýr. Ýntravenöz
olduðu kadar oral pamidronat tedavisinin de
kronik kullanýmda hiperkalsemiyi düzelttiði ve
kemik mineral dansitesini artýrdýðý gösterilmiþtir76.

D vitamini intoksikasyonu sorunu

Akut vitamin D intoksikasyonu ve buna baðlý
hiperkalsemi buzdaðýnýn görünen yüzüdür. Çok
daha yaygýn ve önemli bir diðer sorun ise
iatrojenik subklinik D hipervitaminozudur. Son

D vitamini intoksikasyonu hemen daima
iatrojeniktir ve saðlýk personelinin rikets
olmadan yüksek doz D vitamini önermesine veya

Tablo VI. D vitamini intoksikasyonu bulgularý.
Kas güçsüzlüðü
Konfüzyon, apati, koma
Ýþtahsýzlýk, bulantý, kusma
Hipergastrinemi, ülser
EKG bozukluklarý
Ýdrar konsantrasyon yeteneðinde bozulma
Hiperkalsiüri
Aort, kalp, kas, solunum sistemi
ve merkezi sinir sisteminde kalsifikasyon

Halsizlik
Depresyon, psikoz
Kabýzlýk
Pankreatit
Bradiaritmiler
Hipertansiyon
Nefrokalsinoz, böbrek taþlarý
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zamanlarda giderek artan oranda karþýlaþýlan bu
sorun özellikle büyük þehirde yaþayan orta ve
üst sosyoekonomik düzey bebeklerinde
görülmektedir. Bu vakalarýn hepsinde ortak
özellik günlük 400 IUnin üzerinde D vitamini
almalarýdýr. Bunun nedeni de genellikle
doktorun eðitimsizliði, bazen de ailenin kendi
isteðiyle yaptýðý uygulamalardýr. Normal bebek
izlemi ve geliþim aþamalarýnýn yanlýþ
deðerlendirilmesi, örneðin iki aylýk bir çocukta
kraniotabesin anormal kabul edilmesi, 7-8 aylýk
bir çocukta diþ çýkmamasýnýn gecikme olarak
deðerlendirilmesi veya normal geniþlikte bir
fontanelin büyük olarak deðerlendirilmesi,
bebeklik dönemindeki fizyolojik genu varusun
deformite gibi algýlanmasý, D vitamininin bir
diþ çýkarýcý, yürütücü, hatta iþtah açýcý ve
anabolizan amaçlarla kullanýmý bu uygulamalara örnek olarak verilebilir. Bu bebeklerin
bir kýsmýnda reçeteye benzer içerikteki ithal
vitaminlerin dönüþümlü olarak yazýlmasý veya
aktif D vitaminin (Calcitriol) profilaktik amaçla
kullanýmý gibi uygulamalarý da görmek
mümkündür.
Ýatrojenik subklinik D hipervitaminozu
vakalarýnýn hepsinde kalsiyum hafif yüksek veya
üst sýnýrda, fosfor yüksek, ALP normal veya
düþük, PTH düþük, hatta baskýlanmýþ, 25
(OH)D yüksektir. Hiperkalsüri ve uzun süreli
vakalarda medüller ekojenitede artýþ, hatta
ürolitiazis saptanmaktadýr. Hastalar, genellikle
huzursuzluk, iþtahsýzlýk, bazen kusma, kilo
alamama, kabýzlýk, çok su içme gibi yakýnmalar
ile gelmektedir. Bu hastalarda genellikle taný
konulana kadar pek çok gereksiz incelemeler
(metabolik, gastroeneterolojik) yapýlmakta ve
dikkatli bir öykü alýnmazsa aileler genellikle
vitaminleri ilaçdan saymadýklarýndan durum
gözden kaçabilmektedir. Bu nedenle gerek
hekimlerin gerekse ailelerin yeniden bilgilendirilmelerine gereksinim vardýr.
Adolesan döneminde D vitamini yetersizliði
Puberte dönemi eriþkin kemik saðlýðý
bakýmýndan kritik bir dönemdir ve bu dönemde
hýzlý kemik geliþimi nedeniyle rikets ve
osteomalazi riski artmaktadýr. Özellikle
geleneksel yaþam tarzý nedeniyle örtünen kýz
çocuklarda rikets vakalarýnýn görüldüðü
bildirilmektedir. Son olarak Suudi Arabistandan
20si kýz 21 adolesanda asemptomatik rikets
bildirildi ve risk faktörleri olarak diyette yetersiz
kalsiyum (490 mg/gün) alýmý, besinlerle yetersiz
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D vitamini alýmý (2.8 µg/gün), en az bir çeþit
karbonatlý içecek tüketimi ve günlük güneþ
ýþýðýyla karþýlaþma süresinin ortalama 15
dakikanýn altýnda olmasý belirlenmiþtir 77 .
Ülkemizde seyrek de olsa adolesan döneminde
güneþ ýþýðý eksikliðine baðlý rikets vakalarý
bildirilmektedir 78. Ankara Üniversitesi Týp
Fakültesinden yayýmlanan bir araþtýrmada
yaþlarý 21 ile 50 arasýnda deðiþen dokuz kadýnda
aþýrý örtünmeye baðlý osteomalazi bildirilmesi
sorunun ciddiyetini göstermektedir79. Adolesan
dönemindeki rikets vakalarýnda kemik aðrýsý ve
halsizlik en sýk rastlanan yakýnmalardýr. Bunlarýn
dýþýnda karpopedal spazm, alt eksktremite
deformitesi, hipokalsemik nöbet gibi bulgular
görülebilmektedir80. Bu nedenle, özellikle güneþ
ýþýðýndan yararlanmayý engelleyen yaþam þekli olan
adolesanlarda, özellik göstermeyen kas iskelet sistemi
yakýnmalarýnda D vitamini yetersizliði akla gelmelidir.
Son yýllarda adolesan döneminde rikets
saptanmasa bile D vitamini yetersizliðinin
önemli bir sorun olduðuna ve yaþam/giyim þekli
nedeniyle güneþli bir ülke olmasýna raðmen
Lübnan gibi ülkelerde özellikle kýzlarda %52
oranýnda D vitamini yetersizliði görülebildiðine
dikkat çekilmektedir 81-83 . Yakýn zamanda
yaptýðýmýz bir araþtýrmaya göre imam hatip
lisesinde okuyan ve dolayýsýyla giyim þekli
nedeniyle güneþten daha az yararlanan kýz lise
öðrencilerinin %50sinde 25 (OH) D düzeyi 10
ng/ml'nin altýnda bulunmuþ, buna karþýn diðer
lise öðrencileri arasýnda ayný oran %3-13
arasýnda saptanmýþtýr (Ýslam Ö, Hatun Þ. Ýzmit
kent merkezinde lisede okuyan kýz öðrencilerinin D vitamini durumu. Yayýnlanmamýþ veri,
2002). Bu bulgular özellikle daha az güneþ
ýþýnlarý ile karþýlaþan toplum kesimleri için D
vitamini destek programlarýna gereksinim
olduðunu, ülkemizde de okul çaðýndaki kýz
öðrencilerde D vitamini yetersizliðinin önemli
bir sorun olduðunu göstermektedir. Vejetaryan
beslenme tarzýnýn da adolesan döneminde rikets
için risk oluþturabileceði akýlda tutulmalýdýr.
Sonuçlar
Rikets kýsa dönemde iskelet deformiteleri,
hipokalsemi ve buna baðlý nörolojik bulgular ve
büyüme geriliðine neden olur. Bu nedenle,
bebeklik döneminde erken taný ve uygun tedavi
yanýnda riketsten korunma da önem taþýr. D
vitamini yetersizliði ise, yetersiz kemik kitlesi
kazanýmýna neden olarak eriþkin dönemde
osteoporozun erken ve þiddetli geliþimine zemin
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hazýrlar. Eriþkin dönemde bazý kanserler, multipl
skleroz gibi dejeneratif beyin hastalýklarý ve
þizofreni ile D vitamini eksikliði arasýnda iliþki
olabileceðine iliþkin kanýtlar artmaktadýr. Ek
olarak, bebeklik döneminde D vitamini
yetersizliðinin, tip 1 diyabet gibi hastalýklarýn
geliþimine zemin hazýrlayabileceði ileri
sürülmektedir. Bu gözlemler, bebeklik ve
çocukluk döneminde yeterli D vitamini
alýnmasýnýn önemine iþaret etmektedir.
Bebeklik dönemindeki D vitamini eksikliðinin
nedenleri arasýnda annelerdeki D vitamini
eksikliði ve güneþ ýþýnlarýyla yetersiz karþýlaþma
en önemli yeri tutmaktadýr. Anne sütünde
bebeðin D vitamini gereksinimini karþýlayacak
miktarda D vitamini bulunmamaktadýr. D
vitamini desteði yapýlmadan uzun süreli ve
sadece anne sütü ile beslenme D vitamini
eksikliði riskini artýrmaktadýr.
Ülkemiz güneþten zengin bir coðrafyaya sahip
olmasýna raðmen D vitamini yetersizliði ve buna
baðlý rikets önemli bir sorun olmaya devam
etmektedir. Ülkemiz, D vitamini destek
programý bakýmýndan önemli mesafeler almýþ
olmasýna raðmen, halen kýrsal bölgelerimizde
aktif rikets sorun olmaya devam etmekte ve
özellikle son yýllarda kadýnlarýn yaþam
tarzýndaki deðiþiklik nedeniyle kentsel
gecekondu bölgelerinde D vitamini yetersizliði,
bir halk saðlýðý sorunu haline gelme potansiyeli
taþýmaktadýr. Ayrýca kentsel bölgelerde
iyatrojenik subklinik D hipervitaminozu da yeni
bir sorun olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bu
nedenlerle ülkemizde D vitamini ile ilgili bir
saðlýk programýna gereksinim vardýr.
Öneriler
1. Riketsin taný ve uygun tedavisine iliþkin
bilgiler týp fakültesi, aile hekimliði ve çocuk
hastalýklarý uzmanlýk eðitimi programlarý yer
almaya devam etmelidir. Benzer bilgiler
birinci basamakta hizmet veren diðer saðlýk
personeli eðitim programlarýna da eklenmelidir.
2. Rikets ve D vitamini yetersizliðinin
önlenmesi için stratejiler geliþtirilmelidir. Bu
amaçla;
(a) Gebeler ve laktasyon dönemindeki
annelerin yeterli güneþ ýþýðý almalarý
saðlanmalý, yeterli güneþ görmeyen veya D
vitamini yetersizliði bakýmýndan riskli bir
yaþam þekli olan kadýnlara gebelikte, özellikle
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gebeliðin son üç ayýnda günde 800-1200 IU D
vitamini verilmelidir. Düzenli kullaným
saðlanmama kuþkusu varsa tek doz 100.000 IU
D vitamini de verilebilir. Ayrýca annelere
doðumdan sonraki altý ayda gebelikte kullandýklarý
multivitaminlere devam etmeleri önerilmelidir.
(b) Bebek ve çocuklarýn günde 20 dakikadan az
olmamak üzere güneþ ýþýðý almalarý konusunda
anneler eðitilmelidir. D vitamini yapýmýný
saðlayan ýþýnlarýn camdan geç-mediði, bu nedenle
çocuklarýn ev dýþýna çýkarýlmalarý gerektiði özellikle
vurgulanmalýdýr.
(c) Tüm bebeklere yaþamýn ilk günlerinden
itibaren en az bir yýl süreyle, tercihan üç yaþ
bitene kadar günde 400 IU D vitamini
verilmelidir. Bu uygulama özellikle anne sütü
alan veya D vitamini içermeyen mamalarla
beslenen bebeklerde önemlidir.
(d) Yaþam þekli nedeniyle D vitamini
yetersizliði riski taþýyan adolesan kýzlar baþta
olmak üzere, ergenlik dönemindeki çocuklara
günde 400 IU D vitamini verilmelidir. Böyle
bir uygulama Fransada yapýlmaktadýr.
(e) Annelere beslenme eðitimi verilerek,
kendileri ve çocuklarýnýn yeteri kadar
kalsiyumdan zengin besin tüketmeleri
saðlanmalýdýr.
(f) Genel D vitamini desteði programý
yanýnda, risk altýndaki topluluklarýn (örn.
örtünen anneler) bilgilendirilmesi için özel
çaba gösterilmelidir.
(g) Prematürelik, D vitamini katabolizma ve
kayýplarýnýn arttýðý, aktif D vitamini
metabolitlerinin akkiz nedenlerle oluþamadýðý kronik hastalýklar ya da ilaç tedavileri
sýrasýnda D vitamini durum yakýndan
izlenmeli, gerektiðinde D vitamini desteði
verilmelidir.
3. Süt ve süt mamullerinin batý ülkelerinde
olduðu gibi D vitamini ile güçlendirilmesi
için ulusal düzeyde çaba gösterilmelidir.
4. Ýatrojenik D hipervitaminozundan kaçýnýlmasý için, D vitamininin bir diþ çýkarýcý,
yürütücü hatta iþtah açýcý ve anabolizan
amaçlarla kullanýmý uygulamalarýndan
vazgeçilmesi için çaba gösterilmelidir.
5. D vitamini yetersizliðinin önlenmesine
yönelik duyarlýlýðýn artýrýlmasý ve bu amaçla
ulusal politikalarýn geliþtirilmesi için çaba
gösterilmelidir.
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