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  Dr. Erdinç ERTÜRK 

D vitamini ile ilgili yanlışlar 
 

Kişinin günlük aldığı kalsiyum miktarı 24 saatlik idrarda kalsiyum ölçümü ile tayin 
edilebilir. 

YANLIŞ 

Bir günde yaklaşık 1 lt kadar süt ve süt ürünü tüketildiğinde günlük D vitamininin 
gereksinimi karşılanmış olur. 

YANLIŞ 

Serum kalsiyum dengesini esas olarak kontrol eden hormon kalsitonindir. YANLIŞ 

Serum kalsitonin seviyesini çok yükselmesine sebep olan durumlarda hipokalsemi 
görülür. 

YANLIŞ 

Aktif D vitamini kullanımına bağlı D vitamini toksisitesi nadir görülen bir durumdur. YANLIŞ 

Yeterli miktarda süt ve süt ürünü tüketerek günlük D vitamini gereksinimini 
karşılanabilir. 

YANLIŞ 

İleri yaşlarda günlük D vitamin gereksinimi azalır. YANLIŞ 

D vitamini depolanabilen bir hormon değildir.  YANLIŞ 

kalsiyum içeriği olan süt ve süt ürününü aşırı miktarda tüketilmesi hiperkalsemiye sebep 
olabilir. 

YANLIŞ 

D vitamini ana kaynağı süt ve süt ürünleridir. YANLIŞ 

D vitamini barsaklarda kalsiyum emilimini artırırken, fosfor emiliminin azaltır.  YANLIŞ 

D vitamini eksiliğinde hiperfosfatemi gözlenir. YANLIŞ 

D vitamini eksikliği en sık olarak yaygın kas ağrısı semptomuna yol açar. YANLIŞ 

D vitamin yetersizliği serum pTH seviyesinin düşmesine yol açar.  YANLIŞ 

Kalsitonin seviyesinin çok yükselmesine sebep olan medüller ca durumunda hipokalsemi 
görülebilir. 

YANLIŞ 

D vitamini eksikliği çok sıklıkla karşılaşılan hipokalsemiye sebebidir. YANLIŞ 

D vitamini eksikliği olan hastalarda en önemli bulgu osteoporoz olmasıdır.  YANLIŞ 

Böbrek yetmezliği 25OH kolekalsiferol eksikliğine yol açar. YANLIŞ 

Hastada serum kalsiyumu düşük serum fosforu yüksek ise en sık olasılık D vitamini 
eksikliğidir. 

YANLIŞ 

D vitamini eksikliğini saptamak için serum 1-25 OH2-kolekalsiferol ölçümü yapmak 
gerekir. 

YANLIŞ 

D vitamini eksikliği saptanan bir kişiye günlük 100-1500 U D vitamini vererek replasman 
yapmak gerekir. 

YANLIŞ 

D vitamini eksikliği olan bir kişide yükleme dozu olarak parenteral 400 000 U D vitamini 
tercih edilir. 

YANLIŞ 

D vitamini replasman tedavisi için oral preperatlar değil intramüsküler preperatlar 
tercih edilir. 

YANLIŞ 
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D vitamini çok düşük olan hastalarda aktif D vitamini olan 1-25 dihidroksikolekalsiferol 
tercih edilir. 

YANLIŞ 
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