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GİRİŞ: Astım ve D vitamini (D vit) arasındaki ilişki son zamanlarda ilgi odağı olmuştur. Vücutta 

birçok doku ve hücrede D vit reseptörünün bulunmasının keşfiyle ve lokal olarak aktif D vit sentezinin 

gerçekleştiğinin anlaşılmasıyla D vitamininin birçok biyolojik fonksiyonu araştırılmaya başlanmıştır.  

Bu çalışmanın amacı astım ataklarının gelişiminde D vitamini düzeyleri ve katelisidinin rolünü 

belirlemektir.  

MATERYAL-METOD: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji-İmmunoloji Kliniğine 

başvuran 7-17yaş grubu, akar duyarlılığı ve hafif-orta astımı olan hastalar arasından enfeksiyon 

bulgularının eşlik ettiği veya etmediği akut atakta 35 ve astımı kontrol altında olan 32 çocuk ve 21 

sağlıklı çocuk eş mevsimde olmak üzere çalışmaya alındı. D vit düzeyini etkileyen faktörler açısından 

anket yapıldı. Tüm gruplarda serum 25-OHvitamin D, vitamin D bağlayıcı protein ve katelisidin 

düzeyleri, allerji belirteçleri, viral seroloji ve spirometrik indeksler araştırıldı. İstatistik analiz için 

SPSS 16 kullanıldı. 

BULGULAR: Hastaların serum D vit düzeyi ortalaması; atak grubunda 14,09±5.75µg/L, kontrollü 

astım grubunda 28,47±13,88µg/L ve sağlıklı grupta 12,95±7,15µg/L olup atak grubu ile kontrollü 

astım grubu arasında anlamlı fark vardı(p<0,001).Astımlılarda katelisidin ile D vit düzeyi(p=0,037) 

arasında ters yönde ilişki, BMI(p=0,009) ile arasında pozitif korelasyon saptandı. Multivaryans 

analizde yaş(p=0,046), BMI(p=0,010), güneşe maruziyet süresi(p<0,001)ve diyetle alınan D vit 

miktarı(p<0,001) serum D vit düzeyini anlamlı olarak etkileyen faktörlerdi. Astım atağında rol 

oynayabilecek faktörlerin önemi multivaryans analizle araştırıldığında; yaş(p=0,042) ve serum D vit 

düzeyi(p<0,001) anlamlı olarak saptandı.  

SONUÇ: Astım ataklarının gelişiminde D vit eksikliği, diğer faktörler ve kronik astım ağırlığıyla 

ilişkili aktivite azlığı sonucunda güneş temasının azalmasından bağımsız olarak önemli rol 

oynamaktadır. D vitamini desteğinin atakları önlemedeki yararı araştırılmalıdır. 

 


