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D Vitamini Eksikliği olan Annelerden
Doğan Bebeklerde Leptin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
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Özet
Amaç: D vitamini eksikliği özellikle gebelikte daha sık görülmekte ve bebek
üzerinde birçok olumsuz etkiye neden olmaktadır. Bu çalışmada D vitamini
eksikliği tespit edilen annelerin bebeklerindeki D vitamini durumu ve leptin
düzeyleri üzerine etkisi incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 22’si vitamin D eksikliği olan annelerden, 18’i vitamin D eksikliği olmayan annelerden doğan toplam 40 infant alındı. Her iki gruptan 25(OH)D, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, parathormon, insülin, glukoz, leptin için kan numuneleri alındı. Yenidoğanların antropometrik ölçümleri kaydedildi. Bulgular: Sonuçlara göre D vitamini eksikliği olan gruptaki annelerin ortalama vitamin D düzeyi 8.7± 3.4 ng/mL, vitamin D düzeyi eksikliği olmayan grupta ise ortalama
değer 26.7±4.0 ng/mL olarak saptandı (p<0.001). D vitamini yeterli ve eksik olan anneler arasında leptin düzeyleri arasında fark yoktu (p:0.299). Ancak D vitamini eksik olan annelerin bebeklerinde leptin düzeyleri D vitamini
yeterli olan annelerin bebeklerinden anlamlı olarak daha düşük olduğu tespit
edildi. (0.83 ± 0.6 pg/mL ve 2.7 ± 5.2 pg/mL , p:0.003). Tartışma: Çalışmaya
göre D vitamini eksikliği olan gruptaki annelerin bebeklerinde leptin düzeyleri düşüktü ancak bu durum bebeklerin ağırlık, boy ve baş çevresi üzerinde etkisi bulunmamakta idi.
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Keywords

Aim: In this study, we aimed to evaluate the leptin levels in newborns born to
vitamin D deficient mothers (serum concentration of 25(OH)D was less than
20 ng/mL). Material and Method: Forty infants (22 infants born to vitamin D
deficient mothers and age-matched 18 infants born to mothers with vitamin
D sufficient) were enrolled the study. We measured 25(OH)D, calcium, phosphorus, parathormone, leptin, in each groups. Anthropometric data recorded
for the newborns. Results: The mean vitamin D concentration of vitamin D
deficient mothers was 8.7 ± 3.4 ng/mL and vitamin D sufficient group was
26.7 ± 4.0 ng/mL (p<0.001). There was no a significant difference between
vitamin D deficient and sufficient mothers (p:0.299). Leptin levels of the newborns born to vitamin D deficient mothers lower than the sufficient mother
group (0.83 ± 0.6 vs. 2.7 ± 5.2 pg/mL, p: 0.003). Discussion: Based on the
findings of this study, we found lower leptin levels in infants born to vitamin
D deficient mothers, however; this was no effect on neonatal anthropometric
data.
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Giriş
D vitamini; kalsiyum, fosfor metabolizması ve kemik mineralizasyonunda önemli görevi olan steroid yapıda bir hormondur
[1]. Yağda çözünen bu vitaminin eksikliği tüm dünyada artmakta olan önemli bir halk sağlığı problemidir ve vitamin D eksikliği
infantlarda rikets, yetişkinlerde osteomalazinin major nedenidir
[2]. Vücutta birçok dokuda vitamin D reseptörleri bulunmaktadır
ve son yıllarda vitamin D’nin çeşitli fonksiyonları ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır [3-5].
Özellikle gebelerde, vitamin D eksikliği sıklığı çok yüksektir [6,7].
Son 20 yıl içerisinde çalışmalar, D vitamini eksikliğinin anne ve
bebeğin ortak bir sorunu olduğuna yoğunlaşmış ve bu bağlamda perinatal D vitamini eksikliğinin saptanması önem kazanmıştır. Maternal D vitamini eksikliğinin yenidoğan ve bebeklik dönemindeki D vitamini eksikliği ve ‘infantil rikets’ için en önemli risk
faktörü olmasının yanı sıra D vitamininin özellikle kemik dışı etkileri bakımından gebelik döneminin kritik bir dönem olabileceği, gebelikteki D vitamini eksikliğinin fetus üzerindeki etkilerinin
yaşam boyu sürebileceği üzerinde durulmaktadır [8].
Vitamin D ve gebelik sonuçları ile ilgili klinik çalışmalar incelendiğinde, D vitamini eksikliğinin pre-eklampsi, gestasyonel diyabet, düşük doğum ağırlığı, preterm doğum, sezeryan ile doğum
ve enfeksiyon hastalıkları riskinin artması ile ilgili olabileceği
gösterilmiştir [9,10]. Leptin iştah merkezini baskılayarak vücut
ağırlığının düzenlenmesi ve enerji harcanmasının uyarılmasını
sağlayan bir adipokindir. Leptin fetal büyüme de etkili olduğu
düşünülmüş ve birçok araştırmacı tarafından fetal yağ dokusunun bir göstergesi olabileceği vurgulanmıştır [11,12]. Bu yazıda,
vitamin D eksikliği olan annelerin bebeklerinde üzerindeki vitamin D eksikliğinin leptin düzeyine etkisi ve bununla beraber yenidoğan doğum ağırlığı, boyu ve baş çevresi gibi antropometrik
ölçümleri üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Anneler ve bebekler
Çalışmamıza Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Aralık 2013 ve
Şubat 2014 tarihleri arasında miadında, normal spontan vajinal
yolla, sağlıklı ve gebelik süresince sigara içmeyen, 20-40 yaş
arası annelerden, sorunsuz gebelikler sonucunda doğan ve herhangi bir doğumsal anomalisi olmayan toplam 40 bebek alındı.
APGAR skorları ve fizik muayeneleri normal olan bebeklerin antropometrik ölçümleri kaydedildi. Anne ve bebeklerinden 25(OH)
D, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, parathormon, leptin için
kan örneklemesi yapıldı. Çalışma için bebeklerin ailelerinden aydınlatılmış onam ve Süleyman Demirel Üniversitesi Etik komitesinden onay alındı.
Son yıllarda vitamin D eksikliği için sınır değer hem çocuklarda, hem de erişkinlerde 20 ng/mL olarak kabul görmesi nedeni
ile çalışmamızda vitamin D eksikliği olan anneler (25(OH)D)<20
ng/ml) ve eksiklik olmayan anneler (25(OH)D>20 ng/ml) olmak
üzere iki gruba ayrıldı [13,14].
Laboratuvar
D vitamini düzeyinin mevsimler arasında büyük değişkenlik göstermesi göz önüne alınarak tüm kan örnekleri kış aylarında toplandı. Serum 25(OH)D düzeyleri Cobas 6000 E601 analyser ile
ölçüldü (Roche Diagnostic, Mannheim, Germany). Serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz düzeyleri aynı gün içerisinde bir
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otoanalizör ile ölçüldü. Serum glukoz düzeyi glukoz hekzokinaz
metodu ile, insulin düzeyi radyo immunometrik metod ile ölçüldü. Serum leptin düzeyi insan leptin radyoimünoanaliz kiti (DSL23100; DSL Inc, TX) ile ölçüldü.
İstatistiksel analiz
Vitamin D eksik olan ve olmayan iki grubun sürekli değişkenleri Student’s t-test kullanılarak karşılaştırıldı. p<0.05 olan veriler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. İstatistiksel analizler
SPSS 20.0 Windows versiyonu kullanılarak yapıldı.
Sonuçlar
Çalışma D vitamin eksikliği olan anne grub (Vitamin D düzeyi <20 ng/mL) ve D vitamini yeterli olan anne grubu (vitamin D
düzeyi >20 ng/mL) olmak üzere ikiye ayrıldı. Her iki grup anneler arasında yaş, ağırlık, vücut kitle indeksi, gebelik sayısı ve gebelik haftası açısından anlamlı farklılık yoktu (Tablo 1). Her iki
grup arasında kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz ve parathormon değerleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmedi. Çalışmaya alınan annelerin 22’sinde vitamin D düzeyi < 20 ng/mL
(%58), 18’inde >20 ng/mL (%42) olarak ölçüldü. Sonuçlara göre
D vitamini eksikliği olan gruptaki annelerin ortalama vitamin D
düzeyi 8.7± 3.4 ng/mL iken vitamin D düzeyi yeterli olan grupta
ise ortalama değer 26.7±4.0 ng/mL olarak saptandı (p<0.001).
D vitamin eksikliği olan annelerin yenidoğanlarında ortalama
vitamin D düzeyi 10.1±8.1 ng/mL iken D vitamini düzeyi yeterli olan annelerin bebeklerinde ise 33.4±11.6 ng/mL saptandı
(p<0.001). Her iki gruptaki bebeklerin ağırlık, boy ve baş çevreleri ölçümleri ve bu bebeklerin kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz
düzeyleri arasında anlamlı farklılık yoktu (Tablo 2).
D vitamini yeterli ve eksik olan anneler arasında leptin düzeyleri arasında fark yoktu (p:0.299). Ancak D vitamini eksik olan
annelerin bebeklerinde leptin düzeyleri D vitamini yeterli olan
annelerin bebeklerinden anlamlı olarak daha düşük olduğu tespit edildi. (0.83 ± 0.6 pg/mL ve 2.7 ± 5.2 pg/mL , p:0.003) (Figür 1 ve 2).
Tartışma
Bu çalışmada vitamin D eksikliği olan annelerden doğan bebeklerde leptin eksikliği olduğunu ancak yenidoğan leptin eksikliğinin bebeğin doğum ağırlığına, baş çevresine ve doğumdaki boTablo 1. Vitamin D düzeyi eksik ve yeterli annelerin antropometrik ve laboratuvar verilerinin karşılaştırılması
ANNE
D Vitamini
eksik olan

D Vitamini
yeterli olan

<20 ng/mL

>20 ng/mL

p

Sayı

22

18

-

Yaş (yıl)

30.2 ± 6.0

27.6 ± 5.46

0.155

Kilo (kg)

80.6 ± 12.2

75.1 ± 11.7

0.158

Boy (cm)

163.0 ± 4.3

162.0 ± 6.5

0.571

Gestasyonel yaş (hafta)

39.2 ± 0.9

39.4 ± 0,8

0.465

Kalsiyum

8.5±0.6

8.7±0.5

0.243

Glukoz (mg/dL)

87.3 ± 34.3

90.1 ± 30.9

0.789

İnsulin (uIU/mL)

14.4 ± 9

9.8 ± 5

0.022

25(OH)D (ng/mL)

8.7 ± 3.4

26.7 ± 4.0

<0.001

Maternal leptin (pg/mL)

12 ± 12.5

8.4 ± 7.6

0.299
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Tablo 2. Vitamin D düzeyi eksik ve yeterli annelerden doğan bebeklerde antropometrik ve laboratuvar verilerin karşılaştırılması
ANNE
BEBEK

Vitamin D
Eksik olan

Vitamin D
yeterli olan

<20 ng/mL

>20 ng/mL

p

Ağırlık (gram)

3409.5 ± 398.4

3269.4 ± 407.7

0.280

Boy (cm)

49.5 ± 2.4

50.4 ± 3.6

0.330

Baş çevresi (cm)

34.5 ± 1.2

32.6 ± 6.0

0.150

Kalsiyum (mg/dL)

8.9±0.69

9.2±0.8

0.186

Fosfor (mg/dL)

5.8 ± 0.8

5.6 ± 0.9

0.494

Alkalen fosfataz (U/L)

162.3 ± 83.2

194.6 ± 71.5

0.202

Glukoz (mg/dL)

61 ± 16.4

62 ± 11.4

0.814

İnsülin (uIU/mL)

5.1 ± 11.9

3.5 ± 3.6

0.585

25(OH)D (ng/mL)

10.1 ± 8.1

33.4 ± 11.6

<0.001

Neonatal Leptin (pg/ mL)

0.83± 0.69

2.7 ± 5.2

0.003

Figür 1. Anne D vitamini düzeyine göre yenidoğanlarda leptin düzeylerinin karşılaştırılması (p:0.003).

Figür 2. Yenidoğan D vitamini düzeylerine göre yenidoğan leptin düzeylerinin karşılaştırılması (p:0.09).

ki 25(OH)D konsantrasyonunun %50-60’ı kadar 25(OH)D konsantrasyonuna sahip olduğu gösterilmiştir [16]. Ülkemizden yapılan bir çalışmada annelerin vitamin D düzeyinin 25 nmol/L’den
düşük olması bebeğin vitamin D düzeyinin düşüklüğü için en
önemli faktörü olarak gösterilmiştir [17]. Bizim çalışmamızda
da maternal vitamin D düzeyleri ile bebeklerin vitamin D düzeyleri arasında yakın bir ilişki mevcuttu. D vitamini eksik olan annelerin bebeklerinin tümünde de D vitamini ekikliği olduğu da
gösterilmiştir.
Bir çalışmada gebeliğin geç dönemindeki D vitamini düzeyinin,
dokuz yaşındaki tüm vücut kemik mineral yoğunluğu ve kemik
yaşı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir [18]. Başka bir çalışmada ise
kord kanındaki D vitamini düzeyi ile postnatal üçüncü ve altıncı
aylardaki baş çevresi ölçümü arasında korelasyon bulunmuştur
[19]. Vitamin D eksikliği olan annelerden doğan bebeklerin diğer
bebeklere göre 200 gr civarında daha düşük doğum ağırlığı ile
doğdukları bildirilmektedir [20]. Ancak bizim çalışmamızda D vitamini ekikliği ilen doğan bebeklerin ve annelerinde yeterli vitamin D düzeyi olan bebekler arasında doğum ağırlığı, boyu ve baş
çevresi arasında anlamlı bir yoktu. Daha uzun süreli yenidoğan
izlemlerinde (örneğin 6 aylık, 1 yıllık ve 2 yıllık büyüme takiplerinde) annede bulunan D vitamini eksikliğinin yenidoğan büyümesi üzerine etkisi de araştırılması planlanmıştır.
Adipoz dokudan salınan bir protein olan leptin, metablizma ve
bağışıklık sistemi üzerinde önemli rol oynayan, iştahı baskılayan
ve vücut ağırlığının düzenlenmesinde görev alan bir adipokindir
[11]. Ayrıca son dönemde leptinin fetal büyüme üzerine etkileri olduğu ilgi çeken bir konudur ve düşük leptin düzeylerinin yenidoğan büyümesine negatif etki ettiğine düşünülmektedir [11,
12, 21]. İnsülin intraüterin dönemde yenidoğan için en önemli büyüme faktörüdür ve leptin insülin salınımının bir düzenleyicisidir. Bir çalışmada leptin ile insülin arasında anlamlı ilişki bulunmuş ancak insülin direnci ile ilgisi olmadığı da gösterilmiştir
[22]. Ancak çalışmamızda annelerde D vitamini eksikliği olmasına rağmen leptin düzeyleri düşük değildi. Bu nedenle intraüterin dönemde D vitamini ekikliğinin maternal leptin üzerine bir
etkisi olmadığı sonucuna varıldı. Bu çalışmamıza benzer bir diğer çalışmada maternal veya fetal vitamin D düzeyleri ile maternal ve fetal leptin arasında herhangi bir anlamlı ilişki saptanmamıştır [23].
Sonuç olarak, çalışmamızda vitamin D düzeyi düşük olan annelerin bebeklerinde leptin düzeylerini düşük olduğu saptanmıştır
ancak yenidoğan antropometrik ölçümler ile leptin düzeyi arasında bir ilişki tespit edilmemiştir. Yenidoğan döneminde düşük leptin düzeyinin daha ileri yaşlarda büyüme üzerine etkisinin
daha geniş çalışmalarla araştırılması gerekmektedir.
Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı
Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.

yuna etki etmediğini belirledik. Bu sonuç leptinin intraüterin dönemde büyüme üzerine etkisi olmadığını ancak doğum sonrası
büyümesinin değerlendirilmesi için uzun dönem çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
Umbilikal kord D vitamini düzeyi ile maternal D vitamini durumu
yakından ilişkilidir [15]. Fetusun doğumda, maternal dolaşımda| Journal
of Clinical
and Analytical
Medicine
3454
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