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VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM

VİTAMİN D
Vitamin D ve İmmün Sistem
İnsülin Sekresyonuna Etkisi
Besinlerde D Vitamini
Makaleler

Selçuk ERDİN

 Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve
kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem olan bir
vitamindir.
 Ancak 1980' li yıllardan beri yürütülen
araştırmalar, vitamin D’nin hormonal sistemlerle
yakın ilişkisi olduğunu, hücre farklılaşması,
çoğalması üzerinde önemli etkileri olduğunu
ortaya koymuştur
 Ayrıca immün düzenleyici fonksiyonlara sahip
olduğu belirlenmiştir.
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 Kalsemik etkiden arındırılmış
bazı D vitamin analogları,
sedef hastalığı gibi otoimmün
hastalıkların tedavisinde
basarıyla kullanılmaktadır.

 D vitamini eksikliği, enfeksiyonlara ve otoimmün
hastalıklara yatkınlığın yanı sıra malignite
insidansında artış ile ilişkili bulunmuştur.
 Gerek in vitro ve gerekse in-vivo çalışmaların
sonuçları, vitamin D’nin ileride otoimmün
hastalıkların tedavisinde ve transplantasyon
uygulamalarında, organ reddinin önlenmesi ve
graft ömrünün uzatılmasında kullanılabileceği
umudunu vermektedir.

 Vitamin D, enfeksiyonlara ve
sekonder malignitelere
yatkınlık doğuran klasik
immünsüpresif ajanlara
alternatif bir immün düzenleyici
olarak, gelecek tedavi
protokollerinde yer alabilme
potansiyeli taşımaktadır.
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 D vitaminin aktif formu
olan 1,25(OH)2D3‘ün
çoğu, biyolojik yüksek
affiniteli vitamin D
reseptör (VDR) varlığını
gerektirir.
 Hücresel reseptörüne
bağlanma sonrası, bu
biyolojik etkilere aracılık
edecek genlerin
transkripsiyonlarını regüle
eder.
 Vitamin D, hücresel
reseptörüne bağlanma
sonrası, bu biyolojik
etkilere aracılık edecek
genlerin
transkripsiyonlarını regüle
eder.
5

4

 Ancak VDR’nin, 1,25 (OH)2 D3 bağımlı
olan ve olmayan etkileri mevcut olduğu
gibi, aktif D vitamininin de VDR bağımlı ve
bağımsız etkileri gösterilmiştir
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1,25(OH)2D3 ve T lenfositler
 Vitamin D3 ayrıca NF-AT,NF-AK gibi
transkripsiyon faktörlerinin aktivitesini
etkileyebilir ve bunun sonucunda immün
sistem üzerinde önemli etkilere aracılık
edebilir.
 Aktif formun sentezinde görev alan 1αhidroksilaz enzimi prostat,meme,kolon,akciğer,
pankreastaki beta hücreleri,monositler gibi
birçok doku ve hücrede gösterilmiştir.
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1,25(OH)2D3 ve B lenfositler

 T lenfositleri hücresel bağışıklıktan
sorumludurlar.
 Aktive T lenfositlerin önemli
miktarda VDR içerdiği saptanmıştır.
D vitamin eksikliği bulunan
farelerde, dinitrobenzene gecikmiş
tip aşırı duyarlık yanıtların da
bozulma belirlenmiştir ve bu yanıt D
vitamin replasmanı ile de
baskılanabilmiştir.
 Buda 1,25 (OH)2 D3’ün T hücre
aracılı immün yanıtlar üzerinde
düzenleyici etkileri olduğunu
göstermektedir.Gerek D vitamini
yokluğu ve gerekse yüksek
düzeyde D vitamini varlığında,
immün yanıtlarda anormallik
gözlenebilmektedir.
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Vitamin D ve Antijen Sunan Hücreler

 B lenfositlerinde VDR tam olarak gösterilemediğinden, B
hücre fonksiyonları üzerinde etkisi olmadığı
düşünülmektedir.

 VDR, antijen sunan hücreler de yapısal olarak
sergilenmektedir ve vitamin D3 primer
hedeflerinden biri de antijen sunucu hücre
grubudur.
 Vitamin D sentezin de görev yapan 1α
hidroksilaz enzimi böbrekte, PTH ve D
vitamininin kendisi tarafından kontrol edilirken;
makrofajlar da ise immün sinyallerin
regülasyonu altında görev görmektedir.
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ETKİLERİ

 Vitamin D eksikliği ile
tüberküloz
enfeksiyonuna yatkınlık
gelişimi arasında ilişki
bildirilmiştir.
Yoğun melanin pigmenti
nedeniyle ultraviyole
bağımlı D vitamin sentez
yetenekleri belirgin
olarak azalmış olan
Afrika kökenli Amerikalı
bireyler de, tüberküloz
enfeksiyonuna karşı
duyarlılık artmıştır.

 İmmun sistemde monositler, makrofajlar ve t
lenfositlerine bağlanarak γ-interferon IL-1’in IL-6 yoluyla
baskılanmasını sağlar.
 Merkezi sinir sisteminde dorsal kök gangliyonları, glial
hücreler ve hipokampustaki reseptörlerine bağlanarak
NGF, nötrotrofin-3 ve lösemi inhibitör faktörünün
üretimini sağlar.
 Kalp kasına bağlanarak ANP(Atrial Natriüretik Peptid)’yi azaltır.
 Yağ hücrelerine bağlanıp lipoprotein lipazı etkinleştirir.
 Birçok organ ve sistemdeki ayrışmış ve kümeleşmiş
kanser hücrelerinin hücre büyümelerini, farklılaşmalarını
ve apoptozu azaltır.
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VİTAMİN D VE İNSÜLİN SEKRESYONU
 1,25(OH)2D3 öncelikle, hücreler arası kalsiyum
taşınımını etkilediği düşünülen vitamin D duruma ve
diğer biyokimyasal değişkenlerine bağlı olarak insülin
salgısının engellendiği ya da tetiklendiği
düşünülmektedir.
 Ayrıca endokrin sistemde tirotrop hücrelerindeki
reseptörlerine bağlanıp TRH reseptörü oluşturur.
Tiroid hücrelerine bağlanır ve TSH’ın etkinliğini azaltır.
Pankreasın β hücrelerindeki reseptörlerine bağlanıp
insülin sekresyonunu etkiler. Ovaryum hücrelerine
bağlanarak folikülogenezi sağlar ve hücre büyümesini
yavaşlatır.

 1,25-Dihidroksivitamin D3 vitamininin
insülin salgılanmasında görev aldığı
düşünülmektedir. Çünkü işaretlenmiş
farelerdeki D vitamini eksikliği insülin
salgısında sorunlara yol açtığı
görülmüştür.(Chertow ve ark., 1983)
 Pankreasın insülin salgılayan beta
hücreleri, VDR'e ek olarak vitamin D
düzenleyici proteini calbindin-D28k içerir.
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BESİNLERDE D VİTAMİNİ
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Günlük ihtiyacınız nedir?
 Kadın ve erkeklerde her gün
alınması gereken en az doz 200
ünitedir. Düzenli süt içenler ya da
süt ürünleri tüketenlerin yeterince D
vitamini aldığı söylenebilir. Ayrıca
vücut güneş ışınlarına maruz
kaldığında, kendisi de D vitamini
üretir. Yaşlılıkta kemiklerin
zayıflamasına (osteoporoz) karşı,
günde 400-800 ünite kadar D
vitamini takviyesi alınması yararlı
olmaktadır.
Mcg olarak ise ihtiyaç dozları şöyledir:
0-6 ay: 7,5 mcg
6-12 ay: 10 mcg
1-10 yaş: 10 mcg
11-18 yaş: 10 mcg
19-24 yaş: 10 mcg
25 yaş üstü:5 mcg
Hamileler: 10 mcg
Emzirenler: 10 mcg
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VİTAMİN D ANALOGLARININ
TEDAVİDE KULLANIMI
 D2 vitamini bitkisel kökenlidir ve en çok yosun ve
mantarlarda bulunur. D3 vitamini ise hayvansal
kökenlidir ve en çok balık karaciğer yağında
bulunur.
 Kalsipotriyol (kalsipotriyen) (1 a-25 hidroksi
vitamin D3) en sık kullanılan tropikal vitamin D
analoğudur.
 Kalsitriyol, maksakalsitol, takalsitol yeni
türevleridir. Kalsipotriyol % 0.005 krem, pomad
ve solüsyon formlarında bulunmaktadır.
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KAYNAKLAR

 www.genetikbilimi.com
 www.tipbilimleri.turkiyeklinikleri.com
 www.nefroloji.com
 www.ncbi.nlm.nih.gov
 www.osteoporozdunyasindan.com

TEEKKÜRLER.
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