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D vitamini Güneş Işınları, UVB ve Kanser 

Doç. Dr. Murat Gültekin, Uzm. Dr. Ezgi Hacikamiloglu 

Giriş 

D vitamini yağda çözünen bir hormon öncülü olup  sağlık üzerinde kanserden 

korunma da dahil pek çok olumlu etkisi yapılmış bilimsel çalışmalarda 

gösterilmiştir. İnsanlarda D vitamininin ana kaynağı güneş ışınlarından gelen 

UVB radyasyondur. Günlük D vitamini ihtiyacının %80-90’ı güneş ışınlarından 

elde edilmekte olup besin ve gıdalardan oldukça düşük bir miktar alınmaktadır.  

Sağlık üzerindeki olumlu etkilerin ortaya çıkabilmesi için D vitaminin vücuttaki 

aktif formu olan 1,25-Dihidroksivitamin D düzeylerinin güneş ışınlarına yeterli 

maruziyet veya dışarıdan alınan D vitamini aracılığıyla normal seviyede 

tutulması gerekmektedir. 

Yapılmış çalışmalarda güneş ışınları ve UV radyasyon maruziyetinin özellikle cilt 

kanseri olmak üzere çeşitli kanserlere neden olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle 

güneşten korunma yönünde önlemlerin alınmasına dair rehberler yayınlanmış 

ve özellikle öğlen saatlerinde güneşe direk maruz kalmaktan kaçınılması 

vurgulanmıştır. 

Güneş ışınları, zararlı etkilerinin yanısıra UVB aracılığıyla D vitamini kaynağı 

olması dolayısıyla kanser başta olmak üzere birtakım olası olumlu sağlık etkileri 

açısından da tartışma ve bilimsel araştırmalara konu olmuştur.  

Bu raporda Vitamin D ve güneş ışınlarının kansere karşı koruyuculuğuna dair 

yapılmış çalışmalar ve sonuçları özetlenilmeye çalışılacaktır. 
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 1.Vitamin D nedir? 

 Vitamin D yağda çözünen bir hormon öncülüdür. 

 Vitamin D’nin insanlar için iki önemli formu mevcuttur; 

o Ergokalsiferol (Vitamin D2) 

o Kolekalsiferol (Vitamin D3) 

 Vitamin D2 bitkiler tarafından üretilirken, Vitamin D3 insanda cildin  

güneş ışığındaki UV radyasyona(özellikle UVB radyasyona) maruziyeti 

sonucunda oluşur. 

 Vitamin D2 ve D3’ün doğal formlarının yanı sıra yapay olarak üretilen 

formları da mevcuttur. 

 Vitamin D2 ve Vitamin D3 karaciğer tarafından 25-Hidroksivitamin D 

formuna dönüştürülürler. Bu form dolaşıma geçerek böbreklere gider ve 

orada aktif form olan Kalsitriol yani 1,25-Dihidroksivitamin D oluşur.  

 Vitamin D’nin genel olarak vücutta rol oynadığı mekanizmalar şunlardır; 

o Kas gücü ve İmmun fonksiyonların güçlenmesine yardım eder. 

o Antiinflamatuar özellik gösterir. 

o İnce bağırsaktan kalsiyum emilimini indükler. 

o Kemik oluşumu, mineralizasyonu, büyüme ve onarımı için gerekli 

olan kalsiyum ve fosfatın kan düzeylerinin yeterli olmasını sağlar. 

 Kişinin Vitamin D düzeyi serumdaki 25- Hidroksivitamin D seviyesi ile 

belirlenir. 

2.Vitamin D Kaynakları Nelerdir? 

 Çoğu insan için esas Vitamin D kaynağı güneş ışınlarına maruziyettir. 

 Yağlı balıklar, balık karaciğer yağı ve yumurta gibi çok az sayıda gıda doğal 

olarak vitamin D içermektedir. Çok az miktarda olmak üzere de et ve 

peynirde de yer alır. 
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 Vitamin D için ana diyetsel kaynaklar; süt, yoğurt, ekmek ve kahvaltıda 

yenilen tahıllardır. 

 Gıdalardan veya gıda takviyesi olarak alınan Vitamin D hem Vitamin D2 

hem de Vitamin D3’dür. 

3.Sağlıklı Yaşam için gerekli olan Vitamin D Ne Kadardır? 

ABD Diyet Rehberi (NCI) 

 2005 yılında yayınlanan ABD Diyet Rehberine göre  yeterli kalsiyum 

metabolizmasının gerçekleşmesi ve kemik sağlığının korunabilmesi için 

serum 25- Hidroksi Vitamin D düzeyinin en az 80nmol/L olması 

gerekmektedir. 

 İnfantlarda, yenidoğanlarda ve çocuklarda 25- Hidroksi Vitamin D 

düzeyinin 11ng/mL (27.5 nmol/L)’nin altında olmasına “Vitamin D 

yetersizliği” denilmektedir. 

 2005 yılında yayınlanan ABD Diyet Rehberine göre daha yaşlı bireylerde, 

koyu tenlilerde ve güneş ışığına yetersiz maruz kalanlarda gıdalar ve/veya 

gıda takviyeleri yoluyla dışarıdan vitamin D alınması gerektiği 

belirtilmiştir. 

 Vitamin D’nin aşırı tüketimine bağlı görülebilen toksisite oldukça nadir bir 

durumdur. Ayrıca aşırı güneş ışığı maruziyeti Vitamin D toksisitesine yol 

açmaz. 
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Tablo.1’de ABD Ulusal Sağlık Akademisi tarafından belirlenen günlük Vitamin D 

ihtiyacı yer almaktadır( Güneş ışığına maruz kalınmadığı taktirde) 

 

 

DSÖ/FAO 

DSÖ ve FAO tarafından 2004 yılında yayınlanan rapora göre ; 

 Güneş ışınları yoluyla yeterli Vitamin D’yi alabilmek için el ve yüz 

bölgesinin günde yaklaşık 15 dakika kadar güneşe maruziyeti 

gerekmektedir. 

 Gıdalar veya gıda takviyeleri yoluyla alındığı taktirde ise; 

o İnfantların, çocukların, adolesanların, <50 yaş yetişkinlerin, 

hamilelerin, laktasyondaki kadınların günde 5 mikrogram, 

o 51-65 yaşındaki yetişkinlerin günde 10 mikrogram ve 

o >65 yaştakilerin günde 10 mikrogram D vitamini almaları 

gerekmektedir. 
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4.Vitamin D Eksikliği 

Vitamin D eksikliği normal kemik metabolizmasının bozulmasına yol açarak şu 

durumlara neden olur; 

 Çocuklarda kemiklerin mineralizasyon yetersizliğine bağlı ortaya çıkan 

Raşitizm ( yumuşak ve deforme kemiklerle karakterizedir) 

 Yetişkinlerde Osteomalazi 

 Osteoporoz 

5.Gıda Takviyeleri ve Gıdalarda ne kadar Vitamin D Bulunmaktadır? 

Gıda takviyelerinde bulunan Vitamin D miktarı 10 mikrogram (400IU) ile 

50mikrogram (2.000IU) arasında değişir. 

Süt ve süt ürünleri, tahıl unları ve ilgili ürünler, soya bazlı gıdalar, meyve suları 

Vitamin D eklenebilen gıdalardır. ABD’de  sütlere ilave edilen vitamin D miktarı 

genellikle bardak başına 2.5 mikrogram (100IU)’dir. 

ABD ve Kanada’da yapılan çalışmalarda D vitamini ile zenginleştirilmiş 

gıdaların kullanımının D vitamini eksikliğini önleyemediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Bunun olası nedenleri; 

 Gıdaların doğal D vitamini içeriklerinin hava ve mevsim koşullarından 

etkilenmesi, 

 Gıdaların doğal içeriklerine ilave edilip ulaşılacak D vitamini düzeyini 

sağlamak için ciddi standardize üretim prosedürleri ve kontrol/denetim 

mekanizmaları gerekmesi, 

 Bu gıdaların kişiden kişiye günlük tüketim miktarlarının değişmesi, 

 Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan kesimin bu gıdalara ulaşımı ve 

tüketiminin yeterli düzeyde olamaması. 
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6.Vitamin D Toksisitesi 

Vitamin D toksisitesinin gelişme ihtimali gıdalar yoluyla olmaktan çok gıda 

takviyesi olarak D vitamini alımı nedeniyle olur. 

1 yaş altında  Vitamin D toksisitesi gelişmesi için günlük 25 mikrogram (1.000 

IU)’ın üzerinde alınması gerekirken daha büyük yaş grubunda bu değer günlük 

50 mikrogram(2.000 IU)’dir. 

Aşırı vitamin D tüketimi serum kalsiyum düzeyinde artışa yol açarak toksisiteye 

neden olur. Serum kalsiyum düzeyinde artışa bağlı olarak da; 

 Kalsinozis (Kalsiyumun böbrekler, kalp ve akciğerler gibi çeşitli organlarda 

birikmesi) 

 Hiperkalsemi ve buna bağlı olarak; kalp ritm bozuklukları, mental durum 

değişiklikleri(konfüzyon gibi), konjuktivit, ağrı, anoreksi, ateş, kusma ve 

kilo kaybı gelişebilir. 

7.UV Radyasyon Nedir? 

UV Radyasyon elektromanyetik spekturumun non-iyonizan kısmında 

kalmaktadır(100nm-400nm aralığında). Non iyonizan ışınım ile iyonizan ışınımı 

100 nm sınır değeri birbirinden ayırmaktadır. 

UV radyasyon 3 kısımda incelenebilir; 

UVA (>315-400nm) 

UVB(>280-315nm) 

UVC (>100-280nm) (şekil 1) 
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 Bu sınıflamanın dışında daha yakın zamanlarda uygulanmaya başlayan 

UVA1 ve UVA2 alt gruplaması da vardır ki buna göre; 

UVA1 (>340-400nm) 

UVA2(320-340nm) 

 Ayrıca biyolojik ve tıp alanlarında UVA ve UVB arasındaki limit değeri 

olarak 315nm değil 320nm değeri kabul edilmektedir. 

7.1Güneş Işınları kaynaklı Doğal UV Radyasyon 

İnsanların çoğu için Ultraviyole radyasyonun esas maruziyet kaynağı güneş 

ışınlarıdır. Güneş ışınları; 

Görünür Işık(400-700nm), 

İnfrared Radyasyon (>700nm) ve 



8 

UV Radyasyon içerir. (UV-B ışınları ciltte yeni renk pigmentleri oluşumunu 

sağlarken, UVA ışınları cildin koruma mekanizmasını harekete geçirerek bu 

pigmentlerin aktive olmasını ve bronzlaşmayı sağlar) 

Güneş ışınlarının spektrumu ve yoğunluğu atmosferden geçiş esnasında 

değişikliğe uğramaktadır. Atmosferden geçiş esnasında stratosfer tabakası 

<290nm’deki UVC radyasyonun tama yakınını ve UVB radyasyonun %70-90’ını 

engellemektedir. Bu nedenle yeryüzüne ulaşan güneş kaynaklı radyasyonun 

ancak %5’lik kısmı olup, bu kısım 290-400 nm spektrumunda yer almaktadır. 

Kişinin Ultraviyole radyasyona maruziyetini etkileyen faktörler arasında; hava 

kirliliği, yılın ve günün hangi zamanı olduğu, havanın bulutlu olup olmadığı ve 

yükseklik yer almaktadır. 

7.2Güneş ışınları, UVB Radyasyon, D vitamini ve Kanser 

7.2.1 Güneş Işınları ve Kanser 

Güneş ışınları ve Ultraviyole Radyasyona maruziyet ile ilgili olarak yapılmış 

çalışmalar özellikle cilt kanserini arttırıcı yönde olumsuz etkilerini göstermiştir. 

Bu çalışmalar ışığında toplumlarda güneş ışığına karşı korunma yönünde 

önlemlerin alınmasına yol açmıştır. 

Günümüze dek yapılan çalışmalarda güneş ışınlarına maruziyet ile skuamoz 

hücreli kanser arasında doğrusal bir ilişki olduğu gösterilmiştir. 

Güneş ışınlarına maruziyetin yararlı etkileri de bir takım çalışmalarda 

gösterilmiştir. Bu etkiler arasında şizofreni, Multiple Skleroz, Tip1 DM ve çeşitli 

kanserlere karşı koruyucu etkilerinin olması sayılabilir (Van Der Mei ve 
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ark.2003, Van Amerongen ve ark. 2004, Ponsonby ve ark 2002, Studzinski ve 

ark. 1995, Moon ve ark 2005). 

Güneş ışınlarının kansere karşı koruyucu etkisinin olup olmadığını inceleyen 

çalışmalar şu şekilde özetlenebilir; 

 Güneş ışınları kaynaklı UV Radyasyon maruziyetini etkileyen en önemli 

faktör yaşanılan yerin hangi enlemde olduğudur. Yapılan ekolojik 

çalışmaların bir kısmında yaşanılan bölgenin enlemi ve /veya bölgedeki 

güneş ışınlarının yoğunluğu ile prostat, meme, kolon, over ve NHL 

kanserlerinin insidans veya mortalitesi arasında ilişki olduğu 

gösterilmiştir(Hanchette ve ark. 1992, Grant ve ark. 2002, Garland ve ark 

1990, Bentham ve ark 1996, Hartge ve ark 1996, Grant ve ark. 2004, 

Gorham ve ark. 1990, Grant ve ark. 2002, Garland ve ark. 1980, Lefkowitz 

ve ark 1994, Hu ve ark 2004, Langford ve ark 1998, McMichael ve ark 

1996, Uehara M ve ark 2003) (İlk Tablo) 

 Grant ve ark. tarafından yapılarak 2002 yılında yayınlanan ekolojik 

çalışmada UV radyasyon maruziyetinin prostat, meme, kolon, over, NHL, 

mesane, özefagus, böbrek, akciğer, pankreas, mide ve uterus 

kanserlerinin mortalitesinde azalmaya yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 Kanser insidansı John ve ark. 2004, John ve ark 1999, Adami ve ark 1999) 

ve mortalitesi( Robsahm ve ark. 2004, Moan ve ark 2005, Porojnicu ve 

ark. 2005) ile güneş ışını maruziyeti arasındaki ilişkiyi inceleyen kohort 

çalışmalarında güneş ışınının incelenen kanserlerin  gelişim riskini ve 

mortalitesini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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A)Prostat Kanseri ve Güneş Işını Maruziyeti 

 Güneş ışınlarına maruziyet ile prostat kanseri insidansı veya 

mortalitesinde istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğu çeşitli 

ekolojik (Hanchette ve ark. 1992, Grant ve ark. 2002, Grant ve ark 

2004), vaka-kontrol(Freedman ve ark. 2002, Bodiwala ve ark 2003, 

John ve ark 2005) ve kohort çalışmalarında(Robsahm ve ark. 2004, 

John ve ark2004) gösterilmiştir. 

B)Meme Kanseri ve Güneş Işını Maruziyeti 

 Güneş ışınlarına maruziyet ile meme kanseri insidansı veya 

mortalitesinde istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğu çeşitli 

ekolojik (Grant ve ark 2002, Garland ve ark 1990, Gorham ve ark 

1990, Grant ve ark 2002), vaka-kontrol(Freedman ve ark. 2002) ve 

kohort çalışmalarında(Robsahm ve ark.2004, John EM ve ark 1999) 

gösterilmiştir. 
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C)Kolon Kanseri ve Güneş Işını Maruziyeti 

 Güneş ışınlarına maruziyet ile kolon kanseri insidansı veya 

mortalitesinde istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğu çeşitli 

ekolojik (Grant ve ark 2002, Garland ve ark 1980), vaka-

kontrol(Freedman ve ark. 2002) ve kohort çalışmalarında(Robsahm ve 

ark 2004, Moan ve ark 2005) gösterilmiştir. 
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D)Over Kanseri ve Güneş Işını Maruziyeti 

 Güneş ışınlarına maruziyet ile over kanseri insidansı veya 

mortalitesinde istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğu çeşitli 

ekolojik (Grant ve ark 2002, Lefkowitz ve ark 1994) ve vaka-

kontrol(Freedman ve ark 2002) gösterilmiştir. 

E) Hematolojik Malignensiler ve Güneş Işını Maruziyeti 

 Bentham ve ark. tarafından yapılarak 1996 yılında yayınlanan ve 

McMichael ve ark. tarafından yapılarak 1996 yılında yayınlanan 

ekolojik çalışmalarda güneş ışınlarına maruziyet ile Non Hodgkin 
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Lenfoma riskinde istatistiksel olarak anlamlı artış olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 Grant ve ark tarafından yapılarak 2002 yılında yayınlanan, Hartge ve 

ark tarafından yapılarak 1996 yılında yayınlanan ve Uehara ve ark 

tarafından yapılarak 2003 yılında yayınlanan ekolojik çalışmalarda 

güneş ışınlarına maruziyet ile Non Hodgkin Lenfoma riskinde 

istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Hughes ve ark tarafından yapılarak2004 yılında yayınlanan, Freedman 

ve ark tarafından yapılarak 1997 yılında yayınlanan ve Smeedby ve ark 

tarafından yapılarak 2005 yılında yayınlanan vaka-kontrol 

çalışmalarında güneş ışınlarına maruziyet ile Non Hodgkin Lenfoma 

riskinde istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 Adami ve ark. tarafından yapılarak 1999 yılında yayınlanan kohort 

çalışmasında güneş ışınlarına maruziyet ile Non Hodgkin Lenfoma 

riskinde istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 Adami ve ark tarafından yapılarak 1999 yılında yayınlanan çalışmada 

güneş ışınlarına maruziyet ile Kronik Lenfositik Lösemi arasında 

istatistiksel olarak bir ilişki bulunamamıştır. 

 Porojnicu ve ark. tarafından yapılarak 2005 yılında yayınlanan 

çalışmada sonbaharda tanı konulan Hodgkin Lenfomalı hastalarda 

mortalitenin kış aylarında tanı alanlardan %20 daha düşük olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Yukarıda da özetlenilmeye çalışılmış olan çok sayıda bilimsel çalışma 

göstermektedir ki güneş ışınlarına maruziyet çeşitli kanserlere karşı koruyucu 
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özellik göstermektedir. Burada şüphesiz ki koruyucu etkiden sorumlu olan UVB 

radyasyondur. UVB radyasyon vücutta D vitamini sentezine yol açar ki çoğu 

insan için güneş ışınları D vitamini ihtiyacının %80-90’ını karşılar.  

Güneş ışınlarına maruziyetin melanom gelişim riskini arttırdığına dair çok sayıda 

çalışma bulunmasının yanısıra kronik ve aralıklı güneş ışını maruziyetinin 

melanom gelişimine karşı koruyucu özellik gösterebileceğini hatta melanomlu 

hastalarda survival oranlarında artış sağlayabileceğini gösteren çalışmalar da 

mevcuttur(White ve ark. 1994, Kaskel ve ark. 2001, Heenan ve ark 1980/1981, 

Barnhill ve ark 1996, Berwick ve ark 2005).  

Kanser ve sağlık riskleri açısından bakıldığında her iki yönde (olumlu ve 

olumsuz) de sonuçlar olması nedeniyle topluma yönelik önerileri gözden 

geçirebilmek ve UV radyasyon maruziyet rehberlerini yenileyebilmek için güneş 

ışınlarının sağlığa yararlarının zararlarından üstün olduğunu gösteren daha 

geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Tablo… Güneş ışını maruziyeti ile kanser riskini değerlendiren ekolojik 

çalışmalar 
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 Tablo… Güneş Işını/UV Radyasyon maruziyeti ve Kanser Riskini 

Değerlendiren Vaka-Kontrol Çalışmaları 
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Tablo… Güneş Işını maruziyeti ile  Kanser Riski Arasındaki İlşkiyi 

Değerlendiren Kohort Çalışmaları 

 

 

7.2.2 UVB Radyasyon ve Kanser 

UVB radyasyon kaynaklı D vitamininin kansere karşı koruyucu etkisinin olup 

olmadığı konusunda yapılmış çalışmalar; 

 Çoğu ekolojik çalışma niteliğindedir, çalışmalar Çalışmalarda serumdaki 

D vitaminin esas kaynağının UVB radyasyon mu yoksa diğer kaynaklardan 

alınan mı olduğunu ayırt etmek mümkün değildir, 
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 UVB maruziyetine bağlı kanser insidansında azalma olduğunu gösteren 

çalışmalar daha çok 1980 yılı öncesine dairdir. Bunun önemli bir nedeni 

bu dönemden sonra kişilerin güneşlenme alışkanlıklarını değiştirmiş 

olmaları ve koruma faktörlü güneş kremlerinin kullanılmaya başlanmış 

olmasıdır. 

 Kanser kayıt verilerine bakıldığında 1980 yılı sonrasında ileri evre meme 

kanserine bağlı mortalitenin arttığı görülmektedir. Bu artışın, UVB 

maruziyetin yüksek olduğu Hawai gibi bölgelerde UVB maruziyetinin az 

olduğu bölgelerden daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun nedeni 

olarak da güneşlenme alışkanlıklarındaki değişiklikler ve koruyucu 

faktörlü güneş kremlerinin kullanımı gösterilmektedir. 

 Kişilerin yeterli D vitamini düzeyini sağlamak amacıyla UV radyasyona 

aşırı maruz kalmaları hem gerekli değildir hem de 

önerilmemektedir(DSÖ), 

 

UVB radyasyon ve kanser gelişim riski arasındaki çalışmalar şu şekilde 

örneklenebilir; 

 Lefkowitz ve ark. tarafından yapılarak 1994 yılında yayınlanan çalışmada 

UVB radyasyon maruziyetinin D vitamini sentezini arttırmak yoluyla 

kadınlarda over kanseri mortalitesini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 William B. Grant ve ark. tarafından yapılarak 2006 yılında yayınlanan 

çalışmada UVB radyasyon maruziyeti ile çeşitli kanserlere bağlı 

mortalitenin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 



21 

8. Güneş Işığı Maruziyeti için Önerilen Saatler ve Süre Nedir? 

Yeterli serum D vitamini düzeyini sağlayabilmek için gereken güneş ışınlarına 

maruziyet süre ve saati bölgenin enlemsel özelliklerine göre değişmektedir. 

Örneğin ABD için 30ng/mL serum 25 hidroksi vitamin D düzeyini sağlayan güneş 

ışını maruziyet  saati 11.00-14.00 arası olup süresi  yaz mevsimi için 15 dakika 

kış ve sonbahar mevsimleri için ise 20 dakikadır(Holick ve ark. 1990, Webb ve 

ark 1988, Matsuoka ve ark 1989). 37 derece enlemde ise (Güney Doğu ve Orta 

Atlantik) Kasım ile Mart arası dönemde bölgesel ozon tabakası kalınlığına bağlı 

olarak güneş ışını maruziyetinin yeterli olabileceği bir saat ve süre yoktur. 

  Belirtilen değerler gökyüzünün açık olduğu zamanlar ve açık tenli kişiler için  

belli bir enlemde geçerlidir. Siyah tenliler bu sürenin iki katına ihtiyaç 

duymaktadır(Matsuoka ve ark 1995) 

Ayrıca unutulmaması gereken önemli bir husus güneşe maruziyetin aynı 

zamanda cilt kanserine yol açtığı gerçeğinin bu güneşe çıkış zamanlarında göz 

ardı edilmemesi gerektiğidir. Bu nedenle; 

 Yüzün maruziyeti mümkün olduğunca engellenmeli, 

  Eller omuzlar ve sırt aracılığıyla gerekli ışının alınması sağlanmalı,  

 Tip 1 ve Tip2 yani hassas cilde sahip olup kolay güneş yanığı olabilenler 

günlük 20 dakikadan fazla güneşe çıkmamalı (Bu sürenin üzerinde 

güneşlenme D vitamini sentezini arttırmaz ayrıca cilt kanserine zemin 

hazırlar) 

 Kızarıklık ve olası yanıklar açısından dikkatli olunmalı, bunlar 

engellenecek şekilde güneşe çıkılmalı ve 

 Hassas cildi olanlar  D vitamini kaynağı olarak güneş ışınlarından çok D 

vitamini içeren preparatları kullanmalıdır. 
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9. Vitamin D ve Kanser 

D vitamini ve Kanser konusunda günümüze dek yapılan çalışmaların bir 

kısmında UVB veya oral kaynaklar yoluyla alınan D vitaminin; 

 Çok sayıda kanser gelişim riskini azalttığı (Garland ve ark. 1980, Garland 

ve ark. 1985, Garland ve ark. 1990, Hanchette ve ark. 1992, Lefkowitz ve 

ark. 1994, Grant ve ark. 2002, Freedman ve ark. 2002, Mizoue ve ark. 

2004, Hughes ve ark 2004, Smedby ve ark. 2005, Grant ve ark. 2004, 

Giovannucci ve ark. 2005, Garland ve ark. 2006, Grant ve ark. 2006, Grant 

ve ark. 2006, Holick ve ark. 2006, Krause ve ark. 2006, Kricker ve ark. 

2006, Van Der Rhee ve ark 2006, Ali ve ark. 2007). 

 Günlük 1000-1500 IU alımının kanser gelişim riskinde %30-50 azalmaya 

yol açtığı(ED Gorham ve ark. 2005, CF Garland ve ark 2006, E Giovannucci 

ve ark. 2006), 

 Bu ilişkinin yapılan çalışmalarda farklı popülasyonlarda da gözlendiği ve 

doz-cevap (kanser riskinde azalma) ilişkisinin doğrusal nitelik taşıdığı (ED 

Gorham ve ark. 2005, CF Garland ve ark 2006, E Giovannucci ve ark. 

2006) ve 

 D vitamini alımının kanser insidansından çok kanser mortalitesinde 

azalmaya yol açtığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 

 

Günümüze dek yapılan çalışmalarda elde edilen D vitamininin antikanserojen 

etki mekanizmaları şu şekilde özetlenebilir; 

 Hücre farklılaşmasını arttırır, 
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 Hücre büyümesini tetikleyen sinyalleri baskılar, 

 Hücre büyümesini inhibe eden sinyalleri tetikler, 

 Hücre çoğalmasını, metastazı ve anjiogenezi inhibe eder ( Studzinski ve 

ark. 1993, Krishnan ve ark. 2003, Lamprecht ve ark. 2003, Chang ve ark. 

2002). 

Raporun bu kısmında bu konuda yapılan çalışmalar özetlenilmeye çalışılacaktır; 

 

9.1 Vitamin D’nin gıda ve gıda takviyeleri yoluyla alımı ile kanser gelişimi 

arasındaki ilişkiyi inceleyen gözlemsel çalışmalar 

9.1.1 Kolorektal Kanserler 

Vitamin D alımı ile kolorektal kanser gelişim riski arasındaki ilişkinin incelendiği 

çalışmalar iki grupta incelenebilir; 

1. Yüksek doz vitamin D alımının (Günlük 12 mikrogramdan fazla) kolorektal 

kanser gelişim riskini azalttığını gösteren çalışmalar ve 

2. Kolorektal kanser gelişim riskinde azalma olduğuna dair sonuç elde 

edilmemiş olan çalışmalar( ki bunlarda <8mikrogram/gün gibi oldukça 

düşük doz vitamin D replasmanı söz konusudur).  

Bu konuda yapılmış çalışmalara şu şekilde örnekler verilebilir; 

 

 Lieberman ve ark. Tarafından yapılarak 2003 yılında yayınlanan kohort 

çalışmasında Vitamin D alımı ile kolorektal kanserlerin öncülü olarak 

kabul edilen geniş poliplere karşı istatistiksel olarak anlamlı korunma 

sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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 Wei ve ark. Tarafından yapılan ve 2008 yılında yayınlanan birmeta-

analizde gözlemsel çalışmalar incelenmiş ve Vitamin D alımı ile kolorektal 

adenomların gelişim riskinde istatistiksel olarak sınırda anlamlılık 

gösteren bir azalma olduğu sonucuna ulaşılmıştır (OR: 0.89, %95 CI:0.78-

1.02). Ayrıca bu meta analizde Vitamin D alımı ile sayıları az olmakla 

beraber geniş poliplerin gelişim riskinde azalma olduğu ve bu ilşkinin 

istatistiksel olarak adenom-Vitamin D ilşkisinden daha güçlü olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 Pritchard ve ark tarafından yapılarak 1996 yılında yayınlanan ve 

Newcomb ve ark tarafından yapılarak 1998 yılında yayınlanan iki ayrı 

vaka- kontrol çalışmasında günlük olarak alınan Vitamin D düzeyi arttıkça 

kolorektal kanser riskinde azalma olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Kampman ve ark tarafından yapılarak 2000 yılında yayınlanan vaka-

kontrol çalışmasında alınan en yüksek Vitamin D dozu ile kolorektal 

kanser gelişim riskinde istatistiksel olarak anlamlı azalma izlendiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Ancak bu çalışmada  elde edilen sonuçların 

erkeklerle sınırlı olduğu da vurgulanmıştır. 

 Garland ve ark tarafından yapılarak 1985 yılında yayınlanan, Kearney ve 

ark tarafından yapılarak 1996 yılında yayınlanan ve McCullough ve ark 

tarafından yapılarak 2003 yılında yayınlanan 3 ayrı kohort çalışmasında 

günlük olarak alınan Vitamin D düzeyi yükseldikçe kolorektal kanser 

gelişme riskinde istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 Mark ve ark tarafından yapılarak 2006 yılında yayınlanan kohort 

çalışmasında da günlük olarak alınan Vitamin D düzeyi yükseldikçe 

kolorektal kanser gelişim riskinde istatistiksel olarak anlamlı azalma 
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izlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçların 

erkeklerle sınırlı olduğu, kadınlarda geçerli olmadığı da belirtilmiştir. 

 Gandini ve ark. tarafından yapılarak 2011 yılında yayınlanan bir meta-

analizde yüksek serum 25 Hidroksivitamin D seviyesinin kolorektal 

kansere karşı koruyucu özellik sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Aynı meta 

analizde benzer koruyucu etkinin meme veya prostat kanseri için geçerli 

olmadığı da belirtilmiştir. 

Tablo... Kolorektal Kanser Gelişimine Dair Vaka-Kontrol Çalışmaları 
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9.1.2 Sindirim Sisteminin Diğer Kanserleri 

 Launoy ve ark tarafından yapılarak 1998 yılında yayınlanmış olan vaka-

kontrol çalışmasında yüksek doz vitamin D alımı ile özefagus kanser 

gelişim riskinde azalma arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir 

ilişki bulunmuştur. 
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 Skinner ve ark. tarafından yapılarak 2006 yılında yayınlanan çalışmada 

günde >15 mikrogram Vitamin D tüketiminin <3.75 mikrogram/gün 

tüketime kıyasla pankreatik kanser gelişim riskini istatistiksel olarak 

anlamlı derecede azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu çalışmada 

günlük olarak alınan Vitamin D miktarı  ile pankreatik kanser gelişim 

riskinde azalma arasında doğrusal bir ilişki olduğu da gözlenmiştir. 

 Lappe ve ark tarafından yapılarak 2007 yılında yayınlanan randomize, 

plasebo kontrollü çalışmada D vitamini replasmanı ile rölatif kanser 

riskinde %60-77 azalma izlendiği sonucuna ulaşılmıştır. 

9.1.3 Meme Kanseri 

 Levi va ark. tarafından yapılan ve 2001 yılında yayınlanan çalışmada ve 

Abbas ve ark. tarafından yapılarak 2007 yılında yayınlanan iki ayrı 

vaka-kontrol çalışmasında premenapozal dönemdeki kadınlarda 

yüksek doz Vitamin D alımı ile meme kanseri gelişim riskinde 

istatistiksel olarak anlamlı azalma izlendiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Ancak benzer koruyucu etki postmenapozal dönemdeki kadınlarda 

izlenmemiştir(Bu çalışmaların ikisinde de sadece invaziv meme 

kanserleri incelemeye alınmıştır). 

 Shin ve ark. tarafından yapılarak 2002 yılında yayınlanan, Robien ve 

ark tarafından yapılarak 2007 yılında yayınlanan ve Lin ve ark 

tarafından yapılarak 2007 yılında yayınlanan kohort çalışmalarında 

premenapozal dönemdeki kadınlarda yüksek doz Vitamin D alımı ile 

meme kanseri gelişim riskinde istatistiksel olarak anlamlı azalma 

izlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak benzer koruyucu etki 

postmenapozal dönemdeki kadınlarda izlenmemiştir(Bu çalışmaların 
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ikisinde sadece invaziv meme kanserleri incelemeye alınırken Robien 

ve ark tarafından yapılan çalışmada in situ kanserler de incelenmiştir). 

 Chen ve ark tarafından yapılarak 2009 yılında yayınlanan ve Gissel ve 

ark tarafından yapılarak 2008 yılında yayınlanan meta- analizlerde 

kalsiyum ve D vitamini replasmanının meme kanseri gelişim riskinde 

azalmaya yol açtığı sonucuna ulaşılmış olsa da benzer ilişkinin 

gösterilmediği çalışmalar da mevcuttur(Larsson ve ark 2009, Lin ve 

ark. 2007, Shin ve ark 2002). 

Tablo... Meme Kanseri gelişimine Dair Vaka-Kontrol Çalışmaları 

 

 

 

9.1.4 Prostat Kanseri 

 Bodiwala ve ark tarafından yapılarak 1998 yılında yayınlanan ve Kristal ve 

ark. tarafından yapılarak 2002 yılında yayınlanan vaka-kontrol 

çalışmalarında Vitamin D alımının prostat kanseri gelişimi üzerinde 

koruyucu etki gösterdiği gösterilememiştir. 

 Park ve ark. tarafından yapılarak 2007 yılında yayınlanan kohort 

çalışmasında da Vitamin D alımının prostat kanseri gelişimi üzerinde 

koruyucu etki gösterdiği gösterilememiştir. 
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Tablo... Prospektif Kohort Çalışmaları 

 

 



30 

 

 

 

 

9.2 D Vitamini ve Kansere Bağlı Mortalite 

D vitamini kullanımına bağlı kanser mortalitesinde azalma olduğunu gösteren 

çalışmalar şu şekilde özetlenebilir; 

 Robsahm ve ark. tarafından yapılarak 2004 yılında yayınlanan çalışmada 

güneş ışınlarının bol olduğu mevsimlerde tanı konan meme, kolon ve 

prostat kanserlerinin survivalının kış ve sonbaharda tanı konanlara kıyasla 
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%30 daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak bu kanserlerin 

insidanslarında benzer azalmanın gözlenmediği de belirtilmiştir. 

 Moan J ve ark tarafından yapılarak 2005 yılında yayınlanan çalışmada 

güneş ışınlarının daha kuvvetli olduğu ilkbaharda tanı konan kolon 

kanserlerinin survival oranlarının daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 Porojnicu ve ark. tarafından yapılarak 2005 yılında yayınlan çalışmada  

güneş ışınlarının kuvvetli olduğu ilkbahar mevsiminde tanı alan Hodgkin 

Lenfoma’ların 18 aylık survival oranlarının yaklaşık %30 daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Zhou ve ark. tarafından yapılarak 2005 yılında yayınlanan çalışmada 

erkeklerde yaz döneminde başlangıç gösteren erken evre non-small cell 

akciğer kanserinin serumda yüksek D vitamini seviyesi olduğu takdirde 

yüksek survival oranı gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 Giovannucci ve ark. tarafından yapılarak 2005 yılında yayınlanan 

çalışmada serum D vitamini seviyesinin kanser insidansından çok kanser 

mortalitesi ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

8.3 Women’s Health Initiative Çalışması-2011 

Women’s Health Initiative(WHI) 50-79 yaş arasındaki postmenapozal 

kadınlara Ca ve D vitamini replasmanı yapılarak mortalite ve 

morbiditelerinin izlendiği çift kör, plasebo kontrollü randomize bir 

çalışmadır.  

Çalışmaya 17.343 D vitamini ile birlikte Ca replasmanı yapılan kadın ve 

17.327 kontrol alınmıştır. 
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Çalışmaya alınan kadınlara günlük 1.000 mg elemental Kalsiyum ve 400IU 

Vitamin  D3 vitamin verilerek 7 yılı aşkın bir süre izlem altına alınmıştır. 

Daha önceki çalışmalarda D vitamini ve/veya Kalsiyum replasmanının 

özellikle kolorektal kanser olmak üzere çeşitli kanserlere karşı koruyuculuğu 

gösterilmiş olmasına karşın bu çalışmada böyle bir etki gözlenmemiştir. D 

vitamini ve Kalsiyum replasmanının Postmenapozal kadınlarda invaziv 

kanser insidansını ve mortalitesini etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu çalışmanın olası kısıtlamaları şunlardır; 

 Çalışmaya alınan kişilerin yaklaşık ¼’ü çalışmanın sonunda preparat 

alımını bırakmışlardır ki bu çalışmanın istatistiksel gücünü etkilemiş 

olabilir. 

 7 yıllık bir izlem süresi verilen preparatların etkinliğini izlemek için 

yeterli olmayabilir. 

  Ayrıca çalışma sürecine bakıldığında 1. yılda kişilerin %60’ı 

preparatlarının en az %80’ini alırken 6. Yılın sonunda %70’i  

preparatlarının %50 ve daha fazlasını alır durumda olarak 

değerlendirilmiştir. Bu noktada da  kullanılan preparatlara 

kompliansın çalışma sonuçlarındaki olası etkileri sözkonusu 

olmaktadır. 

 Karsinogenezisin çok aşamalı bir süreç olduğu düşünülürse 

preparatların bu sürecin hangi aşamasında alınmaya başlandığı önem 

arz eder. 

 Bischoff ve ark. tarafından yapılarak 2009 yılında yayınlanan derleme 

göz önüne alındığında mevcut çalışmada verilen D vitamini dozu 

“düşük doz” olarak değerlendirilebilir.Bu derlemeye göre daha önce 
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yapılmış klinik çalışmalarda burada uygulanan D vitamini dozunun iki 

kat veya daha fazlası verilmiştir. 

WHI araştırmacıları tarafından 2006 ve 2008 yıllarında yapılan çalışmalarda 

Kalsiyum ve D vitamini replasmanının postmenapozal kadınlarda  invaziv 

kolorektal ve meme kanseri gelişim riskinde azalmaya yol açmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır(Wactawski ve ark 2006, Chebowski ve ark 2008).  

9. D Vitamininin Olası Antikanser Etkisi için Önerilen Günlük Doz Nedir? 

Yapılan çalışmalara göre olası antikanser etkisinin ortaya çıkması için 

önerilen Serum Vitamin D düzeyi 30ng/mL -150ng/mL arası olup bunun için 

gerekli D vitamini dozu günlük 1000 IU’dir. 

D vitamini replasmanı yapılırken toksisite gözlenmesi neredeyse mümkün 

değildir. Bunu nedeni de günlük 800IU D3 replasmanının 25Hidroksi Vitamin 

D seviyesini yalnızca 6ng/mL arttırmasıdır. 

10. SONUÇLAR 

Çok sayıda bilimsel çalışma göstermektedir ki D vitamini ve D vitamini 

kaynağı olan güneş ışınlarına maruziyet çeşitli kanserlere karşı koruyucu 

özellik göstermektedir. Burada şüphesiz ki koruyucu etkiden sorumlu olan 

UVB radyasyondur. UVB radyasyon vücutta D vitamini sentezine yol açar ki 

çoğu insan için güneş ışınları D vitamini ihtiyacının %80-90’ını karşılar.  

Güneş ışınlarına maruziyetin melanom gelişim riskini arttırdığına dair çok 

sayıda çalışma bulunmasının yanısıra kronik ve aralıklı güneş ışını 

maruziyetinin melanom gelişimine karşı koruyucu özellik gösterebileceğini 

hatta melanomlu hastalarda survival oranlarında artış sağlayabileceğini 

gösteren çalışmalar da mevcuttur. 
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Günümüze dek yapılan çalışmalarda elde edilen D vitamininin antikanserojen 

etki mekanizmaları şu şekilde özetlenebilir; 

 Hücre farklılaşmasını arttırır, 

 Hücre büyümesini tetikleyen sinyalleri baskılar, 

 Hücre büyümesini inhibe eden sinyalleri tetikler, 

 Hücre çoğalmasını, metastazı ve anjiogenezi inhibe eder ( Studzinski ve 

ark. 1993, Krishnan ve ark. 2003, Lamprecht ve ark. 2003, Chang ve ark. 

2002). 

D vitamini ve Kanser konusunda günümüze dek yapılan çalışmaların bir 

kısmında UVB veya oral kaynaklar yoluyla alınan D vitaminin; 

 Çok sayıda kanser gelişim riskini azalttığı (Garland ve ark. 1980, Garland 

ve ark. 1985, Garland ve ark. 1990, Hanchette ve ark. 1992, Lefkowitz ve 

ark. 1994, Grant ve ark. 2002, Freedman ve ark. 2002, Mizoue ve ark. 

2004, Hughes ve ark 2004, Smedby ve ark. 2005, Grant ve ark. 2004, 

Giovannucci ve ark. 2005, Garland ve ark. 2006, Grant ve ark. 2006, Grant 

ve ark. 2006, Holick ve ark. 2006, Krause ve ark. 2006, Kricker ve ark. 

2006, Van Der Rhee ve ark 2006, Ali ve ark. 2007). 

 Bu ilişkinin yapılan çalışmalarda farklı popülasyonlarda da gözlendiği ve 

doz-cevap (kanser riskinde azalma) ilişkisinin doğrusal nitelik taşıdığı (ED 

Gorham ve ark. 2005, CF Garland ve ark 2006, E Giovannucci ve ark. 

2006) ve 

 D vitamini alımının kanser insidansından çok kanser mortalitesinde 

azalmaya yol açtığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 Yapılan çalışmalara göre olası antikanser etkisinin ortaya çıkması için 

önerilen Serum Vitamin D düzeyi 30ng/mL -150ng/mL arası olup bunun 
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için gerekli D vitamini dozu günlük 1000 IU’dir. Günlük 1000-1500 IU 

alımının kanser gelişim riskinde %30-50 azalmaya yol açtığı birtakım 

çalışmalarda gösterilmiştir(ED Gorham ve ark. 2005, CF Garland ve ark 

2006, E Giovannucci ve ark. 2006) 

 Yeterli serum D vitamini düzeyini sağlayabilmek için gereken güneş 

ışınlarına maruziyet süre ve saati bölgenin enlemsel özelliklerine göre 

değişmektedir. Örneğin ABD için 30ng/mL serum 25 hidroksi vitamin D 

düzeyini sağlayan güneş ışını maruziyet  saati 11.00-14.00 arası olup 

süresi  yaz mevsimi için 15 dakika kış ve sonbahar mevsimleri için ise 20 

dakikadır(Holick ve ark. 1990, Webb ve ark 1988, Matsuoka ve ark 1989). 

 ABD ve Kanada’da yapılan çalışmalarda D vitamini ile zenginleştirilmiş 

gıdaların kullanımının D vitamini eksikliğini önleyemediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 Kişilerin yeterli D vitamini düzeyini sağlamak amacıyla UV radyasyona 

aşırı maruz kalmaları hem gerekli değildir hem de zararlı etkilerinden 

dolayı önerilmemektedir(DSÖ) 

Ayrıca unutulmaması gereken önemli bir husus güneşe maruziyetin aynı 

zamanda cilt kanserine yol açtığı gerçeğinin bu güneşe çıkış zamanlarında göz 

ardı edilmemesi gerektiğidir. Bu nedenle; 

 Yüzün maruziyeti mümkün olduğunca engellenmeli, 

  Eller omuzlar ve sırt aracılığıyla gerekli ışının alınması sağlanmalı,  

 Tip 1 ve Tip2 yani hassas cilde sahip olup kolay güneş yanığı olabilenler 

günlük 20 dakikadan fazla güneşe çıkmamalı (Bu sürenin üzerinde 

güneşlenme D vitamini sentezini arttırmaz ayrıca cilt kanserine zemin 

hazırlar) 
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 Kızarıklık ve olası yanıklar açısından dikkatli olunmalı, bunlar 

engellenecek şekilde güneşe çıkılmalı ve 

 Hassas cildi olanlar D vitamini kaynağı olarak güneş ışınlarından çok D 

vitamini içeren preparatları kullanmalıdır. 

Sonuç olarak; Vitamin D’nin kansere karşı koruyucu olduğunu ve olumlu sağlık 

etkilerini gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle D vitamini 

eksikliğine karşı önlemler almak,  gerekli ise D vitamini preparatları kullanmak 

ve D vitamini için önemli bir kaynak olan UVB ışınına gün içerisinde kontrollü ve 

uyarılara uygun şekilde maruz kalmak gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 


