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GİRİŞ

Vitamin D'nin vücutta aktivasyonunda en önemli basamak 25hidroksivi tamin D (25-0H)D)'nin
1 ıx-hidroksilasyonudur. Bu hidroksilasyon böbrek tübüler hücrelerinde olur ve organizmanın o sırada
ki ·kalsiyum ve fosfor gereksinim ine göre ayarlanır. Parathorm on'un
bu ayarlamad aki önemli etkisi
uzun süreden beri bilinmekte dir.
Ancak son zamanlard a prolaktin
giıbi diğer bazı hormonların da etkileri olduğu gösterilmiştir (1). Nitekim laktasyon döneminde barsaklardan artan kalsiyum absorpsiyonunda n prolaktinin sorumlu
olduğu kanıtlanmıştır (2).
Dopamine rjik agonist olan bromokriptin, prolaktinin salınmasını
inhibe ederek Iaktasyon dönemindeki sıçanlarda yüksek plazma 1,
25-dihidroksivitaınin D (1,25 (OH) D)
2
düzeyini ve artmış kalsiyum absorpsiyonu nu azaltmaktadır (2-4).
Ülkemizde halk arasında «kemik iğnesi» olarak bilinen vitamin
D preparatları oldukça yaygın ve
kontrolsuz olarak kullanılmakta
dır. Hatta bazen daha etkisi ortaya çıkmadan önce üstüste yüksek
dozlarda vitamin D preparatı doktora danışılmadan verilmekte dir.
Vitamin D bir kez vücuda girdikten sonra toksik etkilerini antagonize etmek ve süprese etmek çok
zordur. Bu amaçla kullanılan ilaçlar da fazla güvenilir ve etkili değildir (5). İşte bu nedenle çalışma
mızda hipervitam inosis D'de
bromokriptin tedavisinin etkisi sıçan
modeli üzerinde araştınlmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmamızda Sağlık

ve Sosyal
Deney Hayvan·
Iarı Ünitesi'nd en sağlanan 6-8 haftalık, ağırlıkları 160-180 gr arasın
da değişen erkek albino sıçanlar
(Rattus norvegicus ) kullanıldı. Sı
çanlar her birinde on tane olmak
üzere gelişigüzel dört eşit gruba
ayrıldı; kontrol grubu, vitamin D
grubu, bromokıiptin grubu ve vitamin D + bromokrip tin grubu.
Deney sırasında vitamin D n1etabolizması üzerinde etkili olabilecek
her türlü faktör gözönünde tutularak, sıçanlar normal kalsiyumlu
ve fosforlu standart dietle beslenirken günde 12 saat suni ışık altında, 12 saat karanlıkta tutuldu·
!ar.
Birinci gruptaki sıçanlar kontrol grubu olarak ayrıldı ve her
hangi bir ilaç
verilmedi. İkinci
gruptaki sıçanlara deney süresi
boyunca litresinde 1 mg bromokriptin (ParlodelR) içeren su verildi, böylece sıçanlar deney süresi
boyımca günde vücut ağırlıklarına
göre 0.3 mg/kg bromokrip tin almış
oldular. Üçüncü ve dördüncü gruptaki sıçanlara deneyin ilk günü
tek dozda intraperito neal olarak
150 000 Ü vitamin D enjekte edildi.
Dördüncü gruptaki sıçanlara deney süresi boyunca, ikinci gruptaki
sıçanlardaki ile aynı konsantras yonda bromokrip tin içeren su verildi.
Deneyin ondördünc ü günü sı
çanlara hafif eter anestezisi uygulanarak kardiak ponksiyon la kan
örnekleri alınarak ionize kalsiyum
ve prolaktin düzeylerin e bakıldı.
Yardım

Bakanlığı
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düzeyi «doublc
Serum prolaktin
antibody radioimmu no assay» ile
(Diagnostic Products Corporatio n,
Los Angeles CA, USA) kan ionizc
kalsiyum düzeyi ise kalsiyum elektrodu yöntemi ile (Radiomet er ICA

1 Copenhage n, NV Denınark) bakıl
dı. Sonuçlar ortalama ± ortalamahatası olarak ifade
nın standart
edildi. İstatistiksel karşılaştırma
larda Student's t testi kullanıldı.
BULGULAR
Serum prolaktin ve kan ionize
kalsiyum düzeyleri Tablo l'de görülmektedi r. Buna göre ikinci grupta, yani yalnız bromokrip tin verilenlerde hem ionize kalsiyun1 (1.09
+ 0.04 mEq/L), hem de prolaktin
(193 + 6 µIU/ml) düzeyleri belirgin

Tablo 1.

p

Kan ionize kalsiyum
düzeyi (mEq/L)

ionize kalsiyum için

(P> 0.05).

kalsiyuın

ve

Serum prolaktin
düzeyi (µIU /mi)

220 + 7
1.20 + 0.03
193 + 6
1.09 + 0.04
219 + 8
1.37 :ı: O.Ol
195 + 8
1.31 + 0.05
1-2 p < 0.05, 2-3 p < 0.01, 3-4
1-3 p <O.Ol ,2-4 p < O.Ol, 1-4
1-2 p < 0.05, 2-3 p < 0.05, 3-4
1-3 p > 0.05, 2-4 p > 0.05, 1-4

VE SONUÇ
1a,25-dihi droksivitam in D (2, 25
(OH) 2D), vitamin D'nin vücutta kalsiyum ve fosfor metab6lizması üze-

TARTIŞMA
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lunmuştur

ve kontrol gruplarında kan ionize
serum prolaktin düzeyleri

Kontrol (n : 10)
Bromokrip tin (n: 10)
Vitamin D (n : 10)
Vitamin D +
Bromokrip tin (n : 10)
değeri

<

Çalış!ma

Gruplar
1.
2.
3.
4.

(p < 0.05).
derecede
düşüktür
Üçüncü grupta, yani yalnız çok
yüksek dozda vitamin D verilenlerde, serum prolaktin düzeyinde
(219 + 8 µIU/ml) belirgin değişik·
lik olmadan (p > 0.05), kan ionize
kalsiyum düzeyi (1.37 + O.Ol) eEq
/L) belirgin derecede yüksek olarak bulunmuştur (p <O.Ol). Yüksek dozda vitamin D ile birlikte
bromokrip tin alan dördüncü grupta ise kan ionize kalsiyum düzeyi
(1.31 + 0.05 mEq/L) üçüncü grup·
0.05),
taki kadar artmamış (p
kontrol grubundak ilerle aynı düzeyde kalrruştır (p < 0.05). Buna
karşılık serum prolaktin düzeyinin
ikinci gruptaki sıçanlarda olduğu
gibi düşük (195 + 8 µIU/ml) bu-

p < 0.05
p > 0.05
p < 0.05
p < 0.05

rinde etkili aktif (<horrnonah> şek
lidir. Vitamin D'nin biolo_jik olarak aktivasyon u artlarda iki hidroksilasyo n reaksiyonu ile olmak-

tadır. İlk

hldroksilasyon karaciolmakta ve 25-hidroksivitamin D (25-0H D) sentezlenmekte·
dir. İkinci hidroksilasyon böbrek
tübüler hücrelerinde olmakta ve
25-0H D; !, 25 (OH) 2 D'e çevrilmek·
tedir. Bu ikinci hidroksilasyon reaksiyonundan sorumlu renal 25(0H)-D-lc.x;-hidroksilaz enziıninin aktivasyonundan başlıca parathormon sorumludur (!).
ğerde

Son zamanlarda yapılan çalış
malarla prolaktinin D vitamini metabolizması üzerinde önemli etkileri olduğu gösterilnıiştir. Vücutta
kalsiyum ve fosfor gereksinin1inin
arttığı fizyolojik durumlarda prolaktin ve büyüme (growth) hor·
monunun 25-(0H)-D, lcı-hidroksilaz
enzim aktivitesini arthrdığı göste·
rilmiştir (6-9). Bunun en iyi örneği
gebelik ve laktasyon dönemlerinde
görülmektedir, prolaktin ile birlikte 1, 25{0H) 2 D düzeyleri artmaktadır (8-10). Deney hayvanları
üze·
rinde yapılan çalışmalarda in vit·
ro böbrek tubuli hücre kültürlerinde prolaktinin la - hidroksilaz enzim aktivitesini arttırdığı ve böh·
rek tubuli hücrelerinde prolaktin
reseptörleri bulunduğu gösterilmiş·
tir(ll-15). Prolaktin küçük dozda
ve tek enjeksiyon halinde verild;
ğinde bile bir s·aat içinde la-hidroksilaz enzimini stimüle etmekte -v·:
bu etkisi beş saat kadar sürmekte··
dir (11).

Hipofiz hücrelerinde !, 25 (OH)2 D
için <<yüksek affiniteli - düşük ka"
pasitelü> reseptörlerin olduğunun
gösterilmesi, vitamin D'nin prolak-

tin ve büyüme hormonunun sekres·
yonu üzerinde negatif feed-back etkisinin olabileceğini düşündürmüş
tür (16-18). Nitekim bu hücrelerin
çok düşük dozlarda bile 1,25 (OHJ,D
ile karşılaşınca prolaktin ve büyüme hormonunun sekresyonunun
azaldığı gösterilmiştir (19,20).
Plazma
büyüme hormonu ve
prolaktin düzeylerinin artmasıyla
karekterize akromegali ve proJaktinoma gibi durumlarda plazma
1, 25(0H)2 D düzeyleri de yüksek
olarak bulunmaktadır (21-25). Her
ne kadar gebelerde ve laktasyon
dönemindeki
kadınlarda
da
1, 25(0H) 2 D düzeyleri yüksek ola·
rak bulunmakta ise de !, 25(0HJ,D
düzeyi ile prolaktin dahil gebelikle
ilgili hormonların düzeyleri arasın
da bir korelasyon bulunamamıştır
(10, 26, 27).
Bromokriptin laktasyon döne·
mindeki sıçanlarda plazma parathormon düzeyinde her hangi bir
değişikliğe neden olmadan artmış
kalsiyum absorpsiyonu ile plazms
!, 25(0H),D ve alkalen fosfataz dü·
zeylerini azaltmaktadır. Laktasyon
dönemindeki hayvanlara bromokriptin ile birlikte prolaktin verilmesi, bromokriptinin yalnız başı
na verildiğinde ortaya çıkan deği
şiklikleri önlemektedir (24).
İn
sanlarda yapılan çalışmalarda da
her ne kadar serum prolaktin ve
1,25 (OH):1D düzeyleri arasında ko·
relasyon yoksa da akromegalik
hastaların
bromokriptinle tedavi
edilmeleri, büyüme hormonu sekresyonunda azalma ile birlikte kal-
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siyum ve D vitam ini metabolizn1anorm ale dönm esini sağla
sınm
maktadır (23).
Bu çalışmada her ne kada r
serum 25-0H D veya l, 25(0H ) 2 D
düzey lerine bakılamamışsa da, bromokr iptin in hiper vitam inosi s D'e
önlediği gösbağlı hiper kalse miyi
bu
terilmiştir. Bildiğimiz kadarı ile
yapıl
yayın
bir
önce
konu da daha
konu da yapılacak
mamıştır. Bu
yeni çalışmalar Vitam in U e"ntoksikas yonu na bağlı hiper:kalseminin
önlen mesin de yeni yaklaşımlar ge·
tirebi lecek tir. Böyle ce yüks ek dozlarda vitam in D alan hasta lara, hiperka lsemi ye bağlı bulgu lar çıkma
dan önce brom okrip tin verilm esi
kand a kalsi yum düzey inin yükselmesin i nisbe ten önleyerek, vitam in
D'nin toksi k etl(il erini azalta caktır.
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