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Uzmanlık eğitimim sırasında ve bu tezin her aşamasında bilgi ve tecrübesi ile beni 

yönlendiren, hiçbir zaman desteğini benden esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. İsmet Aslan 
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TONSİLLEKTOMİ OLMUŞ ÇOCUKLARDA SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE GEN 

POLİMORFİZMLERİ 

ÖZET 

Çalışmamızın temel amacı sık tonsillit geçiren çocuklarda altda yatan immunolojik 

etyoloji araştırmaktır. D vitaminin aktif formu ( vitamin D3) immun sistemin bütün 

hücrelerinde (lenfosit, makrofaj, dendritik hücre, antijen sunan hücreler…vb) inhibisyon ve 

stimulasyon şeklinde düzenleyici rol oynar.  D vitamini özellikle tonsila palatinanın içine giren 

bakterinin sitokinler aracılığı ile öldürülmesinde temel rol oynar.   

Tonsillektomi olmuş çocuklarda ve sağlıklı çocuklarda serum D vitamini düzeyini 

ölçümü ve serum D vitamini ile ilgili olan vitamin D reseptör polimorfizmlerini (APA 1, TAQ 1, 

FOK 1) araştırdık. Bu amaçla İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz kliniğinde sık tonsillit 

nedeniyle tonsillektomi olan 2-12 yaş arası ek hastalığı olmayan çocuklardan kan örnekleri 

aldık. Kontrol grubunu ise İstanbul Tıp Fakültesi pediatri kliniği sağlam çocuk polikliniğine 

başvuran 2-12 yaş arası kronik hastalığı olmayan, D vitamini kullanmayan, ameliyat hikayesi 

olmayan, sık infeksiyon geçirmeyen tamamen sağlıklı bireylerden seçtik.  

Alınan kan örnekleri İstanbul Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma Merkezinde 

çalışılarak hasta ve kontrol grubunun serum 25 hidroksi D vitamini düzeyleri ve vitamin D 

reseptor genotipleri (AA, Aa, aa, TT, Tt, tt, FF, Ff, ff) elde edildi. Bu sonuçlar SPSS 13.0 

istatistik proğramı değerlendirildi.  

Çalışmamızda,  tonsillektomi olan grupla tonsillektomi olmayan sağlıklı grubun serum 

25 hidroksi D vitamini ölçümlerini karşılaştırdık. Sonuçlarda P değerini  ( p < 0,001 )  istatiksel 

olarak ileri derecede anlamlı bulduk. 

Tonsillektomi olan çocuklarda kardeş, anne-baba, akraba da tonsillektomi olanların 

tüm genotipleri ile olan karşılaştırmada sadece akrabada tonsillektomi olma ve ‘’Aa’’ ve ‘’aa’’ 

genotipi ile tonsillektomiyi istatiksel olarak anlamlı bulduk.  

Sunduğumuz çalışmada Türk toplumunda ilk kez bu kadar geniş seride 105 sağlıklı 

bireyin vitamin D reseptör genotiplerini (Apa 1, Taq 1 ve Fok 1 ) ortaya koyduk. Literatürde  

IV 
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ilk kez tonsillektomi olan bireylerde vitamin D reseptör gen polimofizmleri ve serum D 

vitamini seviyelerini inceledik. Tonsillektomi olan çocuklarda tonsillektomi olmayan sağlıklı 

bireylere göre D vitamini seviyesinin çok ciddi miktarda düşük bulduk. Gelecekte 

tonsillektomi olan ve serum D vitamini düzeyleri ölçülen çocukların çok daha fazla rakamlara 

ulaşması bu hipotezimi daha ileri noktalara taşıyacaktır.  
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AMAÇ 

 Günümüzde tonsillektomi oldukça sık yapılan bir cerrahi türüdür. Tonsillektominin iki 

ana endikasyonu vardır. İlk endikasyon tonsiller hipertrofi, ikinci ve en önemli endikasyon ise 

rekürren tonsillitlerdir. Yol açtığı medikal ve cerrahi tedavi masrafları, iş gücü kaybı, 

romatizmal ateş gibi komplikasyonları nedeniyle rekürren tonsillit ciddi bir sağlık 

problemidir.  

D vitamini sadece kalsiyum metabolizmasında rol oynamaz, ek olarak birçok 

fonksiyonu vardır. Osteoartrit, diabet, kanser ve kardiovaskuler hastalıkları da  içeren sık 

görülen bir çok hastalıkta D vitaminin rol oynadığı gösterilmiştir (1). İmmun sistem üzerine 

olan etkisi son yıllarda oldukça dikkat çeken bir noktadır. Yapılan çalışmalar D vitaminin 

immun sistem üzerindeki düzenleyici (inhibisyon, stimulasyon gibi) etkisini ortaya 

koymuştur. İmmun sistemin neredeyse tüm hücrelerinde (dendritik hücreler, B lenfositler, T 

lenfositler ) D vitamini birçok etkiye sahiptir (2).  

D vitamini etkisini resöpterleri aracılığı ile gösterir. D vitaminin fonksiyon 

göstermesini sağlayan bu reseptörleri kodlayan DNA dizilimindeki yanlışlıklar reseptörlerin 

fonksiyonu bozmaktadır. Toplumda sıkça rastlanan bu DNA yanlışlarına polimorfizm denilir. 

D vitaminin tanımlanmış polimorfizmleri (apa1, taq1, BSM 1, fok1 vb…) mevcuttur (1). 

Endojen olarak sentezlenen antimikrobial ajanlara defensin denilir. D vitamini 

bakteriyel antijenlere karşı doğal bağışıklık sisteminin potent mediatörüdür. Aktif vitamin D 

hormonu makrofaj ve dendritik hücreler gibi antijen sunan hücrelerde doğal bağışıklık 

sistemini stimule eder. Örneğin non-spesifik bir antijenle gelen uyarı ile D vitamininin 

makrofajlara girişi artar. Böylece makrofajlarda vitamin D reseptör sentezi başlar (3). 

 Palatin tonsillerin gerek ağız gerekse solunum yoluyla gelen antijenleri kriptler 

aracılılığı ile tanıma fonksiyonu vardır. Antijenler kript epitelinden içeriye girdiğinde kalıtsal 

immun cevap acil koruma sağlar.  Toll-like reseptor (TLR) ailesinin üyeleri bu savunmanın 

merkezinde ortaya çıkarlar. Toll-like reseptör ailesinin görevi ökaryotlarda olmayan 

patojenlerin üzerindeki molekuler yapıları tanımaktır. Patojenlerin üzerindeki bu molekuler 

yapılara PAMPs (pathogen associated molecular patterns ) denilir. Günümüzde 10 farklı 

TLR mevcuttur. TLR’ nin PAMPs’ ları tanıması kemokin ve sitokinlerin indüklenmesine yol 

açar. Böylelikle hem doğal hem kazanılmış bağışıklık tetiklenmiş olur. TLR sentezi tonsilla 
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palatinada, adenoid dokuda, monositlerde, makrofajlarda, dendritik hücrelerde, B lenfositlerde 

ve T lenfositlerde gösterilmiştir (4).   

Toll-like reseptörlerin rekürren tonsillit atakları sırasında ekspresyonunda değişiklik 

olduğu bilinmektedir. Yine Toll-like reseptör aktivasyonu; D vitamini sentezinde gerekli olan 

vitamin D-1 hidroksilaz ve D vitamini reseptör geninin expresyonunda artışa yol açar (5). 

Tonsillerde antijenle karşılaşıldığında D vitaminin kendisi ve reseptörleri TLR‘ ler 

aracılığı ile doğal bağışıklık sisteminin aktive olmasında rol oynar. 

Bu çalışmada bizim amacımız sık infeksiyon nedeniyle tonsillektomi olan çocuklarda 

D vitamini reseptör polimorfizmlerini ve serum D vitamini düzeyini araştırmaktır. Bu 

araştırma sonucunda, rekürren tonsillit nedeniyle tonsillektomi olan çocuklarda D vitamini 

reseptör polimorfizmi ve serum D vitamini seviyeleri ile kontrol grubu (sistemik hastalığı 

olmayan, tonsillektomi olmamış, rekürren tonsilliti olmayan, sık infeksiyon geçirmeyen, 

tamamen sağlıklı ) arasındaki farklılıkları ortaya koymaya çalışacağız.  
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TONSİLLEKTOMİ 

 Physick, 625 yılında kullandığı giyotin yöntemi ile tonsillektominin öncüsüdür. 

Ondokuzuncu yüzyılda Mackenzie bu tekniği geliştirmiştir. Crowe 1911-1917 yılları arasında 

1000 vakalık tonsillektomi serisi yayınlamıştır. Crowe’ un tanımladığı cerrahi teknikte düşük 

komplikasyon oranları vardı (6). 

TONSİLLERİN ANATOMİSİ 

Waldeyerin lenfatik halkası 

 Lingual tonsil, palatin tonsiller, faringeal tonsilden oluşmaktadır. Bu halkadaki tüm 

tonsiller benzer histolojik ve fonksiyonel özelliklere sahiptir (6). 

Tonsilla palatina:    

Waldeyerin lenfatik halkasında lenfoid dokunun en fazla olduğu yer tonsilla 

palatinadır. Derinde yer alan ince kapsül yapısıyla diğer tonsillerden farklıdır. Tonsil kriptleri 

tonsilin yüzeyindeki epitelin içeri girmesi ile oluşan kör tubullerdir. Tonsili saran fasya 

faringobasiller fasyanın parçasıdır. Tonsiller fossa, 3 kasdan oluşur. Ön plikayı palatoglossus 

kası, arka plikayı palatofaringeal kas, yatağı ise farinksin superior konstriktör kası yapar. (6)  

Tonsilla palatinanın arteryel kanlanması tonsilin üst ve alt kutbundan olur. Alt 

kutupdan giren arterler; asendan palatin arter, dorsal lingual arterin dalı ve fasyal arterin 

tonsiller dalıdır. Üst kutupdan giren arterler; asendan faringeal arter ve lesser palatin arterdir. 

En geniş olan arter fasial arterin tonsiller dalıdır (6). 

Duyusunu glossofaringeal sinir alır. Glossofaringeal sinirin timpanik dalı nedeniyle bu 

bölgedeki ağrı kulakta hissedilir (6). 

Lenfatik drenajı özellikle jugulodigastrik bölgeye ve mandibula arkasındaki tonsiller 

noda doğrudur (6). 

Tonsillerin İmmunolojisi 

 Tonsiller baskın olarak B lenfosit organlarıdır. % 50 – 65‘ ini B-lenfositler, % 40‘ ını 

T lenfositler, % 3‘ ünü plazma hücreleri oluşturur. Bu durumun tersine periferik kanda 

dolaşan lenfositlerin % 70‘ i T lenfositlerdir. Tonsillerin sekretuar immuniteyi ve sekretuar 

immunglobulin üretimini düzenlediklerinin birçok kanıtı vardır. Havayolu antijenlerine maruz 
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kalan tonsiller üst hava yollarının immunolojik korumasını düzenler. Tonsiller dışarıdan içeri 

doğru yabancı maddeleri direkt transport edebilirler. Bu durum lenf nodlarının tam tersinedir. 

Lenf nodlarında antijen sunumu vardır. Tonsiller kriptler çok katlı skuamoz epitelyum ile 

döşelidir. Her tonsilde 10-30 adet kript yer almaktadır. Yabancı materyaller için bir tuzak 

gibidirler ve yabancı materyalleri lenfoid foliküllere transport ederler (6). 

 Tonsiller sekonder lenfatik organlardır.  Tonsil içi savunma mekanizması, kriptlerden 

gelen zayıf antijenik uyarıları eler. Sadece yüksek antijenik konsantrasyonları germinal 

merkezlerde antijen sunan B hücrelerinin proliferasyonuna sebep olur. Düşük antijen seviyesi 

lenfositlerin plasma hücrelerine değişimine sebep olurken, yüksek antijen seviyesi B 

lenfositlerde proliferasyona neden olur. Germial merkezlerde B hücrelerinin üretimi 

tonsillerin en önemli fonksiyonudur (6). 

 İnterferon gama ve muhtemelen diğer önemli lenfokinlerin üretimi  gibi T hücre 

fonksiyonları da tonsillerde gösterilmiştir (6). 

 İnsan tonsilleri immunolojik olarak 4-10 yaş arasında aktiftir. Puberteden sonra 

tonsillerde involusyon başlar. Bu B hücre populasyonunda azalma ve T hücrelerinin B 

hücrelerine olan oranında artma ile sonuçlanır. İlerleyen yaşlarda genel olarak immunglobulin 

üretimi etkilenmiş olmasına rağmen, 80 yaşında hala tonsillerde B hücre aktivititesi 

görülebilmektedir. Retikuler kript epitelindeki inflamasyona bağlı olarak immunolojik aktif 

hücrelerde dışa dökülme başlar ve antijen transport fonksiyonu azalır. Bu değişiklikler lokal B 

hücre sistem aktivasyonunun azalmasına, antikor üretiminin azalmasına, ekstrafoliküler 

alanda germinal merkez ve B hücre yoğunluğununun genel olarak azalmasına sebep olur (6). 

 Tonsillektominin immunolojik önemiyle ilgili birçok araştırma olmasına rağmen 

günümüzde tonsillektomiden sonra major immunolojik yetmezlik oluşmayacağı çok nettir.  

Ogra ve arkadaşları daha önce polio aşısı olmuş çocuklara 3-4 damla canlı polio aşısı 

vermiştir.  Tonsillektomi sonrası hastalarda serum IgA seviyeleri kontrol grubuna göre daha 

düşük seviyede kalmıştır.  Fakat bu immunolojik değişiklik klinik olarak öneme sahip değildir 

(6). 

 Tonsiller tüm üst hava yollarında mukozal immuniteyi sağlayan aktif immunolojik 

organlardır (6). Günümüzde tonsillektominin cerrahi endikasyonları aşağıdaki gibidir. 
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TONSİLLEKTOMİNİN CERRAHİ ENDİKASYONLARI (6) 

İnfeksiyon 

1. Tekrar eden akut tonsillit (yılda 6 kereden fazla ya da 2 yıldan fazla sürede yılda 3 

kereden fazla) 

2. Diğer durumlarla ilişkili tekrar eden akut tonsillit 

a. Kardiak kapak hastalığı, streptokoksik tonsillite bağlı 

b. Febril konvulziyonlar 

3. Medikal tedaviye cevap vermeyen kronik tonsillit 

a. Halitozis 

b. Geçmeyen boğaz ağrısı 

c. Servikal lenfadenopati 

4. Medikal tedaviye cevap vermeyen streptokok taşıyıcılığı 

5. Peritonsiller abse 

6. Tonsillite bağlı abseleşmiş servikal lenfadenopati 

7. Ağır obstruksiyonla giden mononukleozis 

Obstruksiyon  

1. Ağır horlama ve kronik ağız solunumu 

2. Obstruktif uyku apne sendromu 

3. Adenotonsiller hipertrofi  

a. Kor pulmonale 

b. Disfaji 

c. Konuşma bozukluğu 

d. Büyüme geriliği 

4. Kraniofasial büyüme anomalileri 

 

Diğer 

1. Şüpheli neoplazi, asimetrik tonsiller büyüme 
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DOĞAL VE KAZANILMIŞ İMMUNİTE 

İnsan vucudunda iki çeşit immunite vardır.  

1. Doğal immunite: İnfeksiyon gelişiminden itibaren ilk dakika ve saatler içinde görev alır. 

Bu yanıtta rol oynayan hücreler makrofajlar, nötrofiller, naturel killer hücreler, 

komplemanın alternatif ve lektin yolları 

2. Kazanılmış immunite: İlk günler atlatıldıktan sonra , infeksiyon gelişiminden en erken 

96 saat sonra başlayan olaylar zinciridir. Doğal immuniteye göre çok daha güçlü ve 

antijene özgüdür.  

a. Hücresel immunite: helper ve sitotoksik T lenfositler 

b. Hümoral immunite: B lenfositler ve plasma hücreleri 

c. Klasik kompleman aktivasyonu 

 

TONSİLLA PALATİNANIN İMMUNOLOJİ VE MORFOLOJİSİ 

 

Her iki palatin tonsil orofarinkste yerleşmiştir. Burası gastrointestinal sistemin ve 

solunum yolunun ortak girişinde yer alır. Bu önemli özellik palatin tonsili değişik antijenlere 

karşı doğal bağışıklığı başlatan anahtar sekonder lenfoid organ yapar. Tonsilla palatina 

lenfoepitelyal bir organdır ve farinksin mukozal immun sistemi ile entegredir. Bağırsak, mide 

ve akciğerdeki organize lenfoid doku ile analog yapıdadır. Waldeyer insan farinksindeki 

lenfoid halkayı ilk tanımlayan kişidir (7). 

A. Palatin tonsilin fonksiyonel morfolojisi 

 

1- Makroskopik görünüm  

Palatoglossus ve palatofaringeal ark arasındaki tonsiller fossada yerleşir (7). 

Waldeyerin lenfatik halkasında lenfoid dokunun en fazla olduğu yer tonsilla palatinadır. 

Derininde yer alan ince kapsül yapısıyla diğer tonsillerden farklıdır. Tonsil kriptleri tonsilin 

yüzeyindeki epitelin içeri girmesi ile oluşan kör tubullerdir. Tonsili saran fasya faringobasiller 
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fasyanın parçasıdır. Tonsiller fossa 3 kasdan oluşur. Ön plikayı palatoglossus kası, arka 

plikayı palatofaringeal kas, yatağı (laterali) ise farinksin superior konstriktör kası yapar (6).  

Tonsiller kriptler çok katlı skuamoz epitelyum ile döşelidir. Her tonsilde 10-30 adet 

kript yer almaktadır. Yabancı materyaller için bir tuzak gibidirler ve yabancı materyalleri 

lenfoid foliküllere transport ederler (6). Tonsillerin büyüklüğünde en fazla rolü olan çocukluk 

çağı hipertrofisi daha az oranda rolü olan ise bakteriyel yük ve B – T lenfosit sayısıdır. 

İlerleyen yaşlarda tonsillerde küçülme başlar (7). 

 

2- Tonsildeki kript epiteli 

Tonsildeki derin tubuler kriptler insan ve domuz tonsilindeki en belirgin karakteristik 

yapıdır. Köpek ve tavşanlar gibi birçok türde kript yapısına rastlanmaz. 10-30 arasındaki bu 

kör kese şeklindeki kriptler organının kalınlığını artırıp, yüzey alanını 300 cm2 kadar 

artırırlar. Abbey ve Kawabata (1988) tonsiller kriptlerin dallandığını ve aynı zamanda 

anastomozlarının olduğunu da göstermiştir.  Lenfoid foliküllerin sayısı ve büyüklüğü 

kriptlerin sayısına ve büyüklüğüne bağlıdır. Kriptin içeriğini dejenere hücreler ve hücre 

debrisleri oluşturur. Kript epitelini orofarinks ve tonsil yüzeyini de kaplayan çok katlı 

skuamoz epitelyum oluşturur. Kript epitelinin içindeki hücre çeşitliliği çok değişkendir.  

Karakteristik bir kript epiteli epitelyal ve non-epitelyal hücrelerden oluşur. Ağ şeklindeki 

kript epiteline lenfoepitel denilir. Lenfoepitel palatin tonsilde immun cevabın başlatılmasında 

anahtar rol oynar. Kriptlerdeki lümen antijenleri retikule skuamoz epitelin özelleşmiş 

hücreleri tarafından içeri alınır. Bu özelleşmiş hücreler intestinal peyer plaklarının tepesindeki 

karakteristik hücrelere çok benzeyen İntestinal membranöz hücrelerdir (M hücreleri).  M 

hücreleri antijenleri apikal membranlarından endositozla içine alırlar. Transport ettiği bu 

vezikülleri basolateral membrandan intraepitelyal ve subepitelyal alana ulaştırırlar. Bu 

boşlukta lenfoid hücrelerle aynı ortamdadırlar. M hücreleri epitelyal hücrelerin çok azıdır ve 

apikal yüzeylerinde grup halinde mikrovilluslar bulundururlar. M hücrelerinin bu transport 

işlemi hem antijen örneklemesi hem de mukozal enfeksiyon ve immunizasyon için bir kapı 

gibidir.  M hücreleri klinik olarak çok önemlidir, çünkü bir çok patojen M hücrelerini 

kullanarak konağı invaze eder (7). 
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T hücreleri ve immunglobulin salgılayan B hücreleri epitelin her yerinde genişce 

dağılmıştır. Makrofajlar ve dendritik hücreler non-epitelyal alanda yerleşmiştir. Kript 

epitelinde bu immun hücrelerin yerleşimi ayrı bir lenfoid mikro kompartman oluşturur (7).  

 

3- Lenfoid foliküller 

Gestasyonun 16. haftasında primer lenfoid foliküller oluşur ve doğumdan kısa süre 

sonra bu foliküllerin germinal merkezleri şekillenir.  Yuvarlak veya eliptik yapıdaki lenfoid 

foliküller epitelin hemen arkasındadır. Bu foliküller B lenfositlerin yoğun şekilde 

maturasyona ve diferansiasyona uğradığı ve aynı zamanda T lenfositlerin aktive olduğu 

yerlerdir. Sekonder lenfoid foliküllerin germinal merkezleri dark zone (sentroblastlar içerir) , 

light zone (sentrositler içerir), mantle zone (saf B lenfositler) alanları içerir. Germinal 

merkezlerde B ve T hücreleri arasındaki etkileşimde çok önemli rol oynayan hafıza T hücre 

alt kümeleri, foliküler B helper T hücreleri (Tfh) vardır.  B ve T lenfositlere ek olarak tonsiller 

lenfoid foliküller, foliküler dendritik hücrelerden oluşan özel bir ağ kurarlar (7).  

Antijen sunan hücre olarak lenfoid foliküllerde tanımlanmış yedi farklı foliküler 

dendritik hücre vardır. Bu farklı hücrelerin fonksiyonel farkları hala tam olarak 

bilinmemektedir (7). 

 

4- Ekstrafoliküler bölge 

Ekstrafoliküler bölgede T hücreler (primer olarak helper fenotipinde), interdigitating 

dendritik hücreler (IDC), makrofajlar ve high endotelial venül  (HEV) denilen özelleşmiş 

venler vardır. Bu venüller B ve T lenfositlerin kandan tonsile girişi için gereklidirler (Şekil 1).    
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Şekil 1: Tonsilla palatinanın  immunolojik yapısı 

B. Palatin tonsilin immunolojisi 

Palatin tonsillerin yerleşim yerleri, yabancı patojen ve materyaller ile karşılaşmaya 

uygundur. Palatin tonsildeki en büyük immonolojik aktivite 3-10 yaşları arasında olur. 60 

yaşına gelindiğinde Ig pozitif olan B lenfositler bütün kompartmanlarda azalır. T 

hücrelerinindeki azalma ise sınırlıdır. Foliküler dentritik hücreler ve  interdigitating dentritik 

hücreler yaşa bağlı tonsiller involusyonda fazla miktarda azalmaktadır (7). 

1. İmmun yanıtta birinci basamak 

 

Antijenin orofarengeal kaviteden retikuler epitele girişi tonsiller kompartmanda ilk 

immunulojik değişikliğe neden olur. Membranöz hücreler sadece antijenleri epitelyal 

bariyerden transport etmekle kalmaz bununla birlikte özel bir intraepitelyal mikrokompartman 

oluşturur. Yabancı antijenler bu mikrokompartmanda lenfositler ve makrofaj - dentritik hücre 
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gibi antijen sunan hücrelerle buluşmasını sağlar. Bu mikro kompartmanda membranöz 

hücrelerin ve immun sistemin diğer hücrelerinin birbirleriyle nasıl olupta etkileşerek hücresel 

ve hümoral immun yanıtı başlattığı hala tam olarak bilinmemektedir (7). 

 

İnsan palatin tonsilinin retikule kript epiteli boşluğunda bulunan lenfoid hücreler asıl 

olarak B lenfositler ve yardımcı T lenfositlerdir (CD4+). Ek olarak immun yanıt farklı 

sitokinlere ihtiyaç duyar. Sitokinler; intraepitelyal lenfositler, diğer lenfoid hücreler ve non-

lenfoid hücreler aracılığıyla, lokal antijen sunan bölgelerde asıl olarak üretilen peptitlerdir ve 

immun süreci regüle ederler. İntraepitelyal T hücreleri çok çeşitli sitokinler ( IL-2, IL-4, IL-6, 

TNF-a, TNF-b, INF-g, TGF-b) üretirler. Az miktarda sitokin (IL-8, IL-1a) yalnızca kript 

epitelyumunda bulunur ve ekstrafoliküler bölgede bulunmaz (7). 

 

İntraepitelyal lenfositlerin %50-90’ı B hücrelerdir. Kript epitelindeki B hücrelerin 

çoğunluğu yüksek antijen sunma potansiyeline sahip olgun B hafıza hücreleridir. Olgun B 

hafiza lenfositleri antijen sunan B hücreleri ve T hücreleri arasında erken temas sağlayarak 

hızlı sekonder antikor yanıtına yol açar. Çeşitli Ig tipleri palatin tonsilde üretilir. Germinal 

merkezdeki immunositlerin yaklaşık % 82’si Ig D , % 55 IgM, % 36 IgG ve %29 IgA 

üretirler. Ig A, tonsilledeki humoral immun sistemin ana komponentidir. Immunglobulinler 

kriptin içine pasif olarak girerler (7). 

 

2. İmmun yanıtta ikinci basamak 

Antijenler kript epitelinden girdikten sonra ekstrafoliküler bölgeye veya lenfoid 

foliküllere ulaşırlar. Ekstrafoliküler bölgede IDC ve makrofajlar antijenleri işleyerek CD4 T 

lenfositlere sunarlar. Tfh hücreler lenfoid folikülün koyu alanlarından açık alanlarına 

geçerken foliküler B lenfositleri stimule ederek proliferasyona neden olur ve antikor üreten 

plazma hücrelerine dönüşürler. Antijenlerin varlığı bu göçte B lenfositlerin hayatta kalmasını 

sağlar. Stimulasyon olmadığında B lenfositleri apopitozise uğrarlar. Tonsiller plazma 

hücreleri 5 farklı Ig üreterek  ( % 65 IgG, % 20 IgA, IgM, IgD, IgE) enfeksiyonları 

engellemeye yardım ederler. Bununla birlikte antijenlerin lenfoid foliküllerde B hafıza 

lenfositlerle teması sekonder immun yanıtın başlaması için zorunludur. Lenfoid foliküllerde T 

hücre sayısının sınırlı olmasına rağmen az sayıdaki bu hücreler B hücrelerinin ömrünü 

belirlerler. T hücreler; B hücrelerinin apopitozisini inhibe eden çeşitli sitokinler (IL-4) üretme 

kabiliyetine sahiptirler (7). 
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3. Lenfosit göçü 

 

İnflamasyon olmayan tonsilla platinada kandan tonsile, tonsilden kana fizyolojik 

lenfosit geçişi vardır. Çünkü yalnızca az miktarda immun komponent hücreler özgün 

antijenlere spesifiktir. Bir çalışmaya göre insan palatin tonsilinde fizyolojik lenfosit göçü 

neredeyse imkansızdır. Çünkü tonsillektomi sonrası toplanan örnekler inflame, hipertrofik 

veya etkilenmiştir. Bu sebepten normal insan tonsilini temsil etmezler. Bu lenfosit trafiğini 

daha iyi anlamak için hayvan çalışmalarından toplanan ek bilgilere ihtiyaç doğmuştur. 

Lenfositlerin kandan palatin tonsile geçmesi ve geri dönmesi bu organların immunolojik rolü 

için gereklidir. Son yayınlara göre kemokin ELC (EBV indüklediği molekül 1 ligan kemokini 

veya CCL19)  high endotelyal venül’ün lüminal yüzeyine geçer ve T hücrelerinin damar 

dışına çıkışına katılır. Domuz ve hayvan çalışmaları lenfositlerin sürekli olarak kandan tonsile 

HEV aracılığıyla geçtiğini ve dolaşıma lenf aracılığıyla geri döndüğünü göstermiştir. Çeşitli 

adezyon molekülleri (L-selektin ve ICAM-1) , sitokinler ve kemokinler lenfositlerin tonsile 

girişinde gereklidir. Kemokinlerin (SDF-1, BCA-1 ve MIP-3a)  tonsiller kriptlerde üretilmesi 

B hafıza lenfositleri etkiler ve onların kriptlerde kalmasında rol oynar (7).  

Her şeye rağmen lenfositlerin lenfoid organların farklı kompartmanlarından geçişini 

regüle eden ve lenfatiklerden çıkarak lenf nodlarına drenajını etkileyen faktörler çok az 

bilinmektedir (7). 

PALATİN TONSİLİN İMMUNOPATOLOJİK GÖRÜNÜMÜ 

Tonsillit ve tonsillektomi 

 Sağlıklı palatin tonsil lenfoid hücrelerin sürekli stimule olduğu yerdir. Bu olay tonsilin 

fizyolojik inflamasyonu olarak bilinir. Rekürren veya kronik inflame tonsili normal olanla 

karşılaştıran günümüze kadar ulaşmış az sayıda sistematik çalışma vardır. Eğer tonsiller 

lenfoid dokuda patojenin proliferasyonu ve aktivasyonu varsa tonsilde inflamasyon başlar ve 

hasta tonsillit olur. Tonsiller lenfoid doku bu durumda immunglobulin hücrelerin ve aktive 

lenfositlerin koruyucu potansiyelinin başladığı yerdir. Bu durumda özellikle kronik 

tekrarlayıcı vakalarda cerrahi tedavi genel tedavi edici yaklaşımdır. Hala tartışılan ve net 

olarak bilinmeyen kar zarar oranıdır. Örneğin; çok miktarda immun komponent hücreyi 

elemine etmek serum IgA düzeyinde azalmayla sonuçlanır. Daha fazlası büyük palatin 

tonsillerin tonsillektomi için gerekli olmadığına dikkat çekilmektedir. Çünkü tonsiller normal 
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olarak çocukluk çağında erişkine göre çok daha büyüktür ve adolesan dönemde fizyolojik 

involusyon olur (7). 

 Son yıllarda tonsillerin HIV-1 için rezervuar ve replikasyon alanı olabileceğine dair 

artan bir görüş vardır. Frankel ve arkadaşları 1996 da HIV-1 enfekte hastaların tonsillerini 

muayene ettiler. HIV-1 RNA marker’larını (dentritik hücre markeri S-100, başka lökosit 

marker’ı yok) içeren geniş hücre toplulukları buldular. Tüm vakalarda bu hücreler kript 

epitelyumunda belirgin olarak vardı. HIV-1 enfekte hastaların palatin tonsilinin lenfoid 

foliküllerinde infekte foliküler dentritik hücreler buldular. Bunun için tonsiller HIV-1 

taşıyıcılığında ve replikasyonunda hastalığın başlangıcında hatta asemptomatik bireylerde çok 

önemli rol oynamaktadır (7). 

 

TONSİLLEKTOMİNİN İMMUNİTE İLE OLAN İLİŞKİSİ 

 

 Tonsillektominin günümüzde rekürren tonsillit ve tonsiller hipertrofi olmak üzere iki 

ana endikasyonu vardır; rekürren tonsillitin patogenezi hala tam olarak bilinmemektedir (8). 

Rekürren tonsilitte GrupA- B hemolitik streptokoklar ve virüsler ön plandadır (8-9). 

Hemofilus influenza, Stafilokok aureus ve tonsillerin kriptlerinde yerleşen diğer bakterilerin 

rekürren tonsillit yapıp yapmadığı tartışma konusudur (8-10).  

 Tonsilla palatinalar havayolu ve ağız yolu ile gelen antijenleri algılamada kritik 

anatomik pozisyona yerleşmiş, sekonder lenfoid organlardır (11). Yerleştikleri yerler 

sebebiyle,  B ve T lenfositler aracılığı ile doğal immuniteden kazanılmış immuniteye geçişe 

öncülük ederler (12). Saf lenfositler kan ve sekonder lenfoid organlar arasında antijenle 

karşılaşmak için dolaşırlar. Antijen; sekonder lenfoid organla karşılaştığında, spesifik antijen 

reseptörleri içeren saf B ve T lenfositler sekonder lenfoid organa göç ederek burada tutulurlar. 

Burada aktive olduktan sonra klonal olarak çoğalmaya başlarlar ve birkaç gün sonra 

immunolojik hafıza kazanırlar. Bu işlemin tersine kalıtsal immun cevap infeksiyonla 

karşılaştığı zaman acil koruma sağlar.  Toll-like reseptor ailesinin üyeleri bu savunmanın 

merkezinde ortaya çıkarlar. Toll-like reseptör ailesi’nin görevi ökaryotlarda olmayan 

patojenlerin üzerindeki molekuler yapıları tanımaktır. Patojenlerin üzerindeki bu molekuler 

yapılara PAMPs (pathogen associated molecular patterns ) denilir. Günümüzde 10 farlı TLR 

mevcuttur (Şekil 2).  
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Şekil 2: Toll-like reseptörler 

TLR’ nin PAMPs’ ları tanıması, kemokin ve sitokinleri indükleyerek hem doğal hem 

kazanılmış bağışıklığı tetiklenmesine yol açar (Şekil 3).  
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Şekil 3: Toll-like reseptörlerin fonksiyonları 

TLR sentezi tonsilla palatina, adenoid dokuda, monositlerde, makrofajlarda, dendritik 

hücrelerde ve B lenfositlerde, T lenfositlerde gösterilmiştir (4). 

Anne Mansson ve arkadaşlarının yayınında (4) kronik tonsillit olan hastaların 

tonsillerinden yapılan çalışmada, hasta grubunda TLR sentezi, sağlıklı gruba (hipertrofi 

nedeniyle opere olmuş ve kriptde bakteri olmayan) göre daha fazladır. Bu çalışmada tonsilde 

infeksiyona (rekürren tonsillit) bağlı olarak CD4 ve CD8 T lenfositler içinde  TLR 

sentezindeki değişiklik gösterilmiştir. TLR ‘ lerin infeksiyonlara karşı önemli rol oynadığı 

söylenmiştir.  

Gelman ve arkadaşları çalışmalarında (13 ) CD4 T lenfositlerin TLR 3 ve TLR 9 

sentezlediğini göstermiştir. Bu yayında ayrıca infeksiyöz ajanların TLR ‘ler yolu ile direk 

olarak kazanılmış immun cevabı aktive edeceklerini gösterilmiştir.   
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Toll-Like Reseptörlerin D Vitamini Olan İlişkisi 

 Philip T. Liu ve arkadaşlarının yayınında (5); insan makrofajlarında TLR aktivasyonu,  

vitamin D reseptörlerinin ve vitamin D 1 hikroksilaz enzim geninde ekspresyonun artmasına 

neden olur. Bu olay bir antimikrobiyal peptid olan cathelicidin üretiminde artışa yol açarak M. 

Tuberkulozisin ölümüne sebep olmuştur (Şekil 4). 

 

 

 

Şekil 4: Toll-like reseptör ve D vitamini ilişkisi 
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D VİTAMİNİ İMMUN SİSTEM İLİŞKİSİ 

Vitamin D nin aktif formu (1,25 (OH)2 D3 ) kalsiyum metabolizmasını düzenlerken 

ek olarak birçok fonksiyonu vardır. İmmun cevabın düzenlenmesinde, hücre proliferasyonu 

ve diferansiasyonunun düzenlenmesinde ve bu durumlarla ilişkili birçok hastalıkta 

(osteoartirit, diabet, kanser, kardiovasküler hastalıklar, tuberküloz) doğrudan ilişkilidir (1). 

Vitamin D3 reseptörlerinin immun hücrelerin nerdeyse tamamında olduğu birçok 

çalışmada ortaya konulmuştur.  Vitamin D3’ ün immun hücre fonksiyonlarını etkilediği 

invitro ortamlarda gösterilmiştir (14).  Vitamin D3 myeloid serinin diferansiasyonunda rol 

oynar. Birçok yayın immatur monositlerin mature makrofajlara dönüşmesini Vitamin D3 ün 

sağladığını göstermektedir (15).  Bu hormon; fagositoz, bakteri öldürme ve kemotaksi gibi 

makrofaj aktivitilerini de artırır ve (14) monosit benzeri diğer hücrelerden TGF-B üretimini 

artırmaktadır. TGF- B nın immun hücrelerde hücre tipine, çevreye, diferansiasyon ve 

aktivasyon durumuna göre inhibitör ve stimülator olabilir (16).    

D vitaminin antimikrobial etkisi PAMPs  (protein associated moluler patterns) diye 

bilinen bakteriyel ürünlerin toll-like reseptörler tarafından tanınması ile başlar. Makrofaj 

ekstraselüler sıvıdaki 25 hidroksi vitamin D’yi endositozla hücrenin içine alır. 1,25 dihidroksi 

D vitamini hücrenin içinde sentezlenir ve kendi resptörüne (VDR: Vitamin D reseptörü) 

yapışacak duruma gelir. Vitamin D reseptörünün uyarılması, endojen defensin genleri ve 

cathelicidin üretimini artırır. Bu ürünler bakteri üzerinde direk öldürücü etkiye sahiptir (3). 

 

D VİTAMİNİ TARİHÇESİ 

 

 50,000 yıl kadar önce bazı insan grupları Afrika’yı terk ederek Anadolu üzerinden 

Avrupa’ya doru göç etmeye başladılar. Kara derili bu insanlar özellikle kışın, deri pigment 

kalınlığı yüzünden D vitamini yetersizliğine maruz kaldılar. Sonuçta doğurganlıkları azaldı, 

vücut dirençleri düştü ve çeşitli hastalıklardan dolayı kırıldılar. Deniz ürünlerindeki D 

vitamini zenginliği nedeni ile başlangıçta bu insanlar sadece deniz kenarlarında yaşadılar. 

Beyaz ırk siyah ırka oranla 6 kez daha fazla D vitamini sentezleyebildiğinden dolayı 

Avrupa’da mutasyon ve doğal seleksiyona bağlı olarak koyu renkli insanların sayısı azalırken 
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beyaz tenli insanların sayısı arttı. Bu insanlar kıtanın içlerine doğru girmeye başladılar.  D 

vitamininin tedavide kullanılması ise 19 yüzyılın sonunda Danimarka’lı doktor Niels 

Finsen’in UV ışınlarını deri tüberkülozu tedavisi ile başladı ve 1903 yılında Nobel Tıp 

Ödülünü kazandı. UV ışınları daha sonra raşitizmin tedavisinde kullanılmaya başlandı.   

Kuzey Avrupa’nın sanayileşmiş şehirlerinde 16. yüzyılda birçok çocukta ağır kemik 

bozuklukları ile giden bir hastalık tespit edildi (17). On dokuzuncu yüzyılda otopsi çalışmaları 

sonucu bu çocuklarda görülen hastalığın raşitizm olduğu anlaşıldı (17). 

 1822 yılında Sniadescki güneş ışığına maruz kalmanın raşitizmi engellediğini ve 

tedavi ettiğini fark etti.  Palm 1890 yılında raşitizm tedavisinde güneş banyosu tedavisine 

başladı. 1900’ lü yıllarda güneş ışığı ile tedavi edilen raşitizmli çocuklarla güneş ışığı ile 

tedavi edilmeyenler arasındaki fark direk grafilerde ortaya konuldu (17). 

 1918 de Mellanby, yavru köpeklerdeki raşitizmi balık karaciğer yağı ile tedavi etti. 

McCollum ve arkadaşları balık yağındaki bu besinsel öğeye D vitamini ismini verdiler.  

Sonrasında UV ışığa maruz kalan besinlerle beslenmenin raşitizmi engellediği anlaşıldı. Süte 

ve inek besinlerine güneşe ışığı uygulanmaya başlandı. D vitamin ucuz şekilde mayalardan 

üretilmeye başlanınca 1 litre süte 400 IU ( 1 IU: 25 ng ) D vitamini eklenmeye başlandı.  Bir 

süre sonra mayaların ürettiği D vitaminin balık karaciğer yağı kadar iyileştirmediği anlaşıldı. 

Ciltte güneş ışığı ile oluşan vitamin domuz ve insan cildinde gösterildi. Bu iki D vitamini 

formunu birbirinden ayırmak için mayalardan üretilene vitamin D2, insan cildinden üretilene 

ise vitamin D3 ismi verildi (17).    

 

D VİTAMİNİ METOBOLİZMASI  

 

Vitamin D, hücre replikasyonunun düzenlenmesi ve endokrin fonksiyonlarda oldukça 

önemli rol oynayan bir hormondur. Kemik metabolizmasında olduğu kadar kalsiyum 

hemostazının sağlanmasında da kritik öneme sahiptir (18). 

Yeterli ultraviyole ışına (UV)(290-320nm) maruz kalan deride vitamin D’nin endojen 

üretimi için hormon aktive edilir. UV radyasyonu aracılığı ile prohormon 7-dehidro kolestrol 

pre-vitamin D3’e dönüştürülür ve bu hormon derinin sıcaklığının değişmesi ile kimyasal 

olarak kolekalsiferol (Kalsitriol) ya da vitamin D3’e dönüştürülür (19). 
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Kolekalsiferol dolaşıma transfer edilir ve karaciğer tarafından 25-

hidroksikolekalsiferole dönüşerek tümü kandan temizlenir. 25 OH D3’ün serum seviyesi 

güncel vitamin D durumunu yansıtır. 25 OH vitamin D (25 Hidroksikolekalsiferol) böbreklere 

taşınır ve orada en aktif hormonal form olan 1,25 dihidroksi kolekalsiferole (1,25 (OH)2 

vitamin D, kalsitriol) dönüşür. 1,25(OH)2 vitamin D barsaktan kalsiyum ve fosfor alımını 

(absorbsiyonunu)  ve böbreklerde ise kalsiyumun geri emilimini arttırmaktadır (Şekil 5) (20). 

Vitamin D nin aktif formu (1,25 (OH)2, D3) kalsiyum metabolizmasını düzenlerken 

ek olarak birçok fonksiyonu vardır. İmmun cevabın düzenlenmesinde, hücre proliferasyonu 

ve diferansiasyonunun düzenlenmesinde ve bu durumlarla ilişkili birçok hastalıkta 

(osteoartirit, diabet, kanser, kardiovasküler hastalıklar, tuberküloz) doğrudan ilişkilidir (1). 

 

D vitamini yetersizliğinin dereceleri 

Ağır D vitamini     yetersizliği…………..<12.5 nmol/L  
Orta D vitamini     yetersizliği…………..<25 nmol/L  
Marjinal D vitamini    yetersizliği……….25-40 nmol/L  
Gizli D vitamini    yetersizliği……………40-100 nmol/L  
Normal……………………………………100-300 nmol/L  
D vitamini zehirlenmesi………………….>300-500 nmol/L 
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Şekil 5: D vitamini metabolizması 
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VİTAMİN D RESEPTÖRLERİ VE GEN POLİMORFİZMLERİ 

 

Yapılan çalışmalar, vitamin D’nin insan immun sisteminin çalışması üzerinde bir çok 

etkisi olduğunu göstermiştir (4, 13, 15, 16). D vitamini immun sistemin özellikle doğal 

bağışıklıktan kazanılmış bağışıklığa geçiş aşamasında rol oynar (5) .  

  Steroid bir hormon olan D vitamininin biyolojik etkilerini aktif metaboliti olan 1α, 

25,dihidroksi vitamin D3 (1,25(OH)2 D3) aracılığıyla gösterdiği bilinmektedir.  

Steroid bir hormon olan 1α25(OH2) D3, vitamin D reseptörüne (VDR) bağlanır.  Hücre 

siklusu, apoptoz ve farklılaşmayı içeren pek çok kompleks genlerin transkripsiyonunu bu 

ligand reseptör kompleksi regüle etmektedir (1). 

VDR yapısı VDR proteini ~ 48 K’ da molekül ağırlığı 427 a.a içeren bir yapıdır. 

VDR, amino ucunda 20 aa uzunluğunda A/B domeni, C domeni denilen 21-90 arasında bir 

DNA bağlanma domeni, 93-123 a.a.arası bir bağlayıcı bölge, 124-427 a.a. arası bir ligand 

bağlanma bölgesi içeren bir yapıya sahiptir (Şekil 6) (21). 

 

  

 

Şekil 6. VDR domen yapısının şematik görünümü 

 

VDR geni 12-sen-q 12 (21) kromozom bölgesinde lokalize 14 ekzon içeren bir gendir 

(22) ve genomik DNA’nın yaklaşık 75 kilobazlık (23) bölgesini kaplar (21-24). 
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Şekil 7: Vitamin D reseptör geninin şematik yapısı ve polimorfik bölgelerin 

lokalizasyonları 

 

VDR’de tanımlanan 3 polimorfizim önem taşır (25) (Şekil 7). Ancak hiçbiri 

translasyona uğramış proteini değiştirmemektedir. Bsm I ve Apa I polimorfizimleri intron 

8’de tarif edilir (26, 27). Taq I polimorfizmi ise 9. Exonda lokalize edilir. Ancak her ikiside 

izolösini kodlayan ( ATT ve ATC ) sessiz bir kodon değişikliğidir (28). Taq1 polimorfizmi 

VDR geninde sessiz bir mutasyonla sonuçlanır ve VDR fonksiyonunu değiştirmede bir etki 

göstermeyeceği umulur (29). Bsm1 ve ApaI bölgeleri vit D reseptor geninin bir intronunda 

lokalizedir. İntronik dizideki değişimler protein ekspresyonunu etkileyebileceği 

düşünülmektedir (30). Fok1 polimorfizmi 3 aa daha uzun bir VDR proteini ile sonuçlanır 

(31).  

Taq 1 bölgesi aminoasid dizisi değişmeyen sinonim izolösin kodonu ile sonuçlanır. 

Taq 1 bölgesi m RNA da var olduğundan dolayı, m RNA seviyelerinin heterozigotlardaki 

farklılığını araştırmak üzere, T allelinden çok t allelinde % 35 artış olduğuna dair veriler öne 

sürülmüştür (32, 33). 

Vitamin D reseptör geninin “translation initiation’’ bölgesinde yer alan Fok1 

polimorfizmi VDR proteininin fonksiyonunu olası değiştirebilen bir yapısal değişiklikle 

sonuçlanır. VDR’ın daha uzun alleli olan t, transfekte hücre sistemlerinde vitamin D aracılığı 

ile transaktivasyonda daha az etkin olabileceği bildirilmiştir (34, 35).  

Polimorfizm lokalizasyonları 
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Güncel çalışmalar immun sistem ile VDR gen varyantları arasında ilişkiyi göstermeye 

çalışmışlardır. Birçok yayında immun sistem ve D vitamini ilişkisi vurgulanmıştır (4, 5). D 

vitamininin toll-like reseptörler aracılığıyla etkisini gösterdiği bilinmektedir (4, 7, 5). Toll- 

like reseptörlerin tonsillerin immunitesinde ana sorumlu faktör olduğu gösterilmiştir (4). 

Rekürren tonsillitin toll-like reseptör fonksiyonlarından bahsedilmiştir (4).  

Çalışmamızda enfeksiyon nedeniyle tonsillektomi olmuş çocuklarda serum D vitamini 

düzeyini ve D vitamini reseptör polimorfizmlerini (Apa 1, Taq 1, Fok 1), kontrol grubu ile 

karşılaştırdık. Bu çalışma konusu tıp literatüründeki ilk araştırma olması açısından önem 

taşımaktadır.  
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MATERYAL VE METOD 

 

KULLANILAN KİMYASAL MADDELER 

• Agaroz (Promega MBG) 

• Amonyum asetat (Sigma A-8920) 

• Amonyum klorid (Sigma A-5666) 

• Asetik asit (MECK K-04134156) 

• Borik asit (Sigma B-6768) 

• Hidroklorik asit (% 37 Merck K-

13190114) 

• Brom fenol blue (Sigma B-6896) 

• dNTP seti (MBI Fermentas) 

• EDTA (dihidrat) (Merck K-90602121) 

• Etanol (%99 Tekel) 

• Etidium bromid (Sigma E-8751) 

• Mineral yağ (Sigma M-5904) 

• Potasyum bikarbonat (Merck K-

126223552) 

• Sodium doedocyl (lauryl) sulfate 

(Sigma L-5750) 

• Sodyum hidroksit (Merck C754962) 

• Kalium dihidrogen phosphat (A 

741071 Merck)  

• Sodyum klorür (Carlo Erba 368257) 

• Trizma baz (Sigma T-1503) 

• Taq polimeraz (Promega) 

• Metaphor agaroz (FMC 50182) 

• Xylene cyanol (Sigma X-4126) 

• Ficoll 400 (Sigma F-9378) 

• DNA marker (PBR 322 Msp I, Biolabs 

303-2S) 

• Proteinaz K (Stratagene 300-141) 

• Potasyum hidroksit (Sigma P 1767) 

• Triton X-100 (Sigma T-9284)  

KULLANILAN GEREÇLER 

• Elektroforez için güç kaynağı (Titan 

plus Helena Laboratories) 

• Hassas terazi (Mettler) 

• Polaroid kamera (DS34 Direct screen 

instant camera) 
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• Isıtıcılı manyetik karıştırıcı 

(Elektromag) 

• Mikrowave fırın (Philco) 

• Mikrosantrifüj (TDX) 

• PCR aleti (MJ Research Techne) 

• pH metre (Hanna) 

• Pipet takımı (Brand) 

• Falkon santrifüj (Hereaus) 

• Spektrofotometre (Shimadzu UV-

1208) 

• Su banyosu (Elektromag) 

• UV transilluminator (Stratagene 

UV/White light Transilluminator) 

• Vorteks (Nuve mix) 

• Elektroforez Sistemi (LKB 2013 

miniphor electrophoresis, LKB 2012 

maxiphor electrophoresis) ELISA 

 

SEÇİLEN ÖRNEKLERİN TANIMI 

 

Çalışmada hasta ve kontrol grubu olmak üzere iki grup vardır. Hasta ve kontrol grubu 

2-12 yaş arası çocuklardan seçilmiştir. Hasta grubunda 100 kişi vardır. Hasta grubunda 

İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalında tonsillektomi olmuş çocuklar 

seçilmiştir. Hipertrofik tonsil nedeniyle ameliyat olanlar çalışmaya dahil edilmemiştir. Hasta 

grubunun seçiminde tonsillektomi endikasyonu infeksiyon nedeniyle konulmuş olanlar 

seçilmiştir. 

İnfeksiyon endikasyon kriterleri 

1. Tekrar eden akut tonsillit  

(yılda 6 kereden fazla ya da 2 yıldan fazla sürede yılda 3 kereden fazla) 

2. Diğer durumlarla ilişkili tekrar eden akut tonsillit 

a. Kardiak kapak hastalığı, streptokoksik tonsillite bağlı 

b. Febril konvulziyonlar 

3. Medikal tedaviye cevap vermeyen kronik tonsillit 

 

Kontrol grubunun seçiminde ise İstanbul Tıp fakültesi Pediatri Anabilimdalı sağlam çocuk 

polikliğinden takipli 2-12 yaş arası, ameliyat olmamış, sistemik hastalığı olmayan, D vitamini 

tedavisi almayan, sık enfeksiyon geçirmeyen 105 sağlam çocuklar seçilmiştir. 
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Hasta ve sağlıklı gruptan ETDA’ lı ve kuru tüpe kan alınmıştır.  Hastaların ve kontrol 

grubunun D vitamini reseptör polimorfizleri ve Elisa yöntemi ile serum 25 hidroksi D 

vitamini seviyeleri ölçülmüştür.  Aşağıdağıdaki tabloda hasta, kontrol sayıları ve Apa1, Taq 1, 

fok1 genotiplerine göre dağılım sayıları verilmiştir.  

 

ÇÖZELTİLER 

DNA İzolasyonunda Kullanılan Çözeltiler: 

 8.74 gram Amonyum klorür, 1 gram Potasyum bikarbonat,  200 µl 0.5 molarlık Etilen 

diamine tetra asetat (EDTA)’nın tartımları yapılarak erlen içine alındı. 900 mililitre ddH20 

eklendi ve çözeltinin pH'sı bir normal sodyum hidroksit çözeltisi ile 7,4'e ayarlandı. Daha 

sonra balon joje içine alınarak bir litreye tamamlandı. Çözelti ısıya dayanıklı cam şişelere 

aktarılarak 1200C'de 15 dakika otoklavda sterilize edildikten sonra +40C'de saklanmıştır. 

 1. Eritrosit Parçalama Tamponu 

 186.1 gram Etilen diamin tetra asetat (EDTA) tartılarak beher içine alındı ve 800 ml 

ddH2O eklendikten sonra manyetik karıştırıcı yardımıyla çözündürüldü ve pH'sı sodyum 

hidroksid çözeltisi ile 8.0'e ayarlanarak ddH2O ile 1 litreye tamamlandı.  Çözelti 1200C'de 15 

dakika otoklavlanarak sterilize edildi. 

2.  0.5 M Disodium Etilen Diamin Tetra Asetat (EDTA) (pH:8.0)  

 233.6 gram Sodyum klorür tartılarak erlene alındı. Üzerine 800 mililitre ddH2O ilave 

edildikten sonra manyetik karıştırıcı yardımıyla iyice çözündürüldü. Balon jojeye aktarılarak 

1 litreye tamamlandı. Hazırlanan çözelti 1200C'de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi.  

 3.  4 Molar Sodyum Klorür (NaCl) 

 25 mililitre 4 molar sodyum klorür ve 50 mililitre 0,5 molar 50 mililitre Etilen diamin 

tetra asetat (EDTA) direkt balon jojeye aktarılarak 1 litreye tamamlandı. Çözelti 120oC'de 15 

dakika otoklavlanarak sterilize edildikten sonra oda ısısında saklandı.  

4.  Lökositleri Parçalama Tamponu 

5. 1 Molar Tris tamponu (stok) 
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 121.1 gram Tris baz tartılarak  bir behere alındı. Üzerine 42 mikrolitre hidroklorik asit 

ile yaklaşık 800 mililitre ddH2O eklenerek manyetik karıştırıcı yardımıyla iyice çözündürüldü. 

Daha sonra balon jojeye aktarıldı ve 1 litreye tamamlandı. Çözelti1200C'de 15 dakika 

otoklavlanarak sterilize edildikten sonra kullanılmıştır.   

 

     73.22 gram amonyum asetat tartılarak beher içine alındı. Üzerine 80 mililitre ddH2O 

eklenerek manyetik karıştırıcıda çözündürüldü. Balon jojeye aktarıldı ve ddH2O ile 100 

mililitreye tamamlandı.  0.22 mikronluk filtreden geçirilerek sterilize edildi ve +40C'de 

saklandı. 

6.  9,5 Molar Amonyum asetat 

  10 gr sodyum dodesil sülfat tartıldı. SDS tozlarını kaldırmamaya dikkat ederek beher 

içine alındı ve üzerine 80 mililitre ddH2O eklendi. Manyetik karıştırıcı yardımı ile 

çözündürüldü ve pH’sı 7.2’ye ayarlandı. 0.22 mikronluk filtreden geçirilerek sterilize edildi 

ve oda ısısında saklandı. 

  7. %10’luk Sodyum dodesil sülfat  (SDS) 

 20 miligram proteinaz K tartılarak steril bir gode içinde steril ddH2O ile 1 militreye 

tamamlandı. -20 oC’de saklandı. 

  8. Proteinaz K (20 mg/ml) 

 

AGAROZ JEL ELEKTROFOREZI’NDE KULLANILAN ÇÖZELTILER 

 

  10 gram etidyum bromür tartılarak steril ddH2O ile 10 militreye tamamlandı. 

 1. Etidyum Bromür(10 mg/ml) 

  20 gram Ficoll 400, 1 gram SDS, 0.2 mililitre 0.5 molarlık Etilen diamin tetra asetat, 

1 mililitre 1 molarlık Tris (pH 8.0), 200 miligram Brom fenol blue, 200 miligram Xylen 

cyanol tartılarak steril ddH2O ile 100 mililitreye tamamlandı. Oda ısısında saklandı. 

2. Agaroz Jel Yükleme Tamponu (5x) 

 3.  50x Tris - Asetik asit - Etilen diamin tetra asetat (TAE) Tamponu 
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  242 gram Tris baz tartılarak bir behere alındı. Üzerine 57,1 mililitre Glasiyal asetik 

asit ve100 ml 0,5 molarlık Etilen diamin tetra asetat ve 800 mililitre ddH2O ilave edilerek 

manyetik karıştırıcıda çözündürüldü. Balon jojeye aktarılarak 1 litreye tamamlandı.  1200C’de 

15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi ve oda ısısında saklandı. 

 54 gram Tris baz ve 27,5 gram Borik asit tartılarak beher içine aktarıldı. Üzerine 20 mililitre 

0.5 molarlık EDTA  (pH’sı 8.0) ve 800 ml ddH2O ilave edilerek manyetik karıştırıcıda 

çözündürüldü. Çözelti balon jojeye aktarılarak 1 litreye tamamlandı ve 120 oC’de 15 dakika 

otoklavlanarak sterilize edildi. Hazırlanan çözelti oda ısısında saklandı. 

 4.  5x Tris-Borik asit-Etilen diamin tetra asetat (TBE) Tamponu 

 

KULLANILAN YÖNTEMLER 

Kan örneklerinin alınması   

DNA izolasyonu için kan örnekleri steril EDTA’lı tüplere alınmış ve en geç bir gün 

içinde çalışmak üzere oda ısısında saklanmıştır. Serum lipid profili tayinleri için üç gruba ait 

kan örnekleri 16 saat açlık sonrası kuru tüpe alınmış ve 3000 rpm’de 10 dakika santrifüj 

edilerek serumları ayrılmıştır. Serum örnekleri analizleri yapılana kadar -20 oC’de 

saklanmıştır. 

Periferik kandan DNA İzolasyonu 

 10 ml periferik kan örneği steril EDTA’lı tüplere alındıktan sonra çalışma için falkon 

tüpüne aktarıldı. Üzerine 1:3 oranında (30ml) eritrosit parçalama çözeltisi eklenerek 

karıştırıldı ve +40C’de 15 bekletildi. +40C’den çıkarılan örneklerin 1500 rpm’de 10 dakika 

santrifüj edilerek süpernatant kısımları atıldı ve pelletleri tamamen süspanse edilerek 

üzerlerine tekrar 15-20 ml eritrosit parçalama çözeltisi eklendi.  

Örnekler +40C’de 15 dakika bekletildikten sonra 1500 rpm’de 10 dakika santrifüj 

edildi ve süpernatantları atılarak pelletleri süspanse edildi. Süspanse olan pellet üzerine 500 µl 

%10’luk SDS 50µl proteinaz K (20 mg/ml) ve 9.4 ml lökosit parçalama çözeltisi eklenerek 

560C su banyosunda 1 gece inkübe edildi. İnkübasyon sonrası her 1 ml örnek başına 0.37 ml 

9.5 M‘ lık amonyum asetat çözeltisi eklendikten sonra yavaşça karıştırıldı ve 3000 rpm’de 25 

dakika santrifüj edilerek proteinler çöktürüldü. Santrifüj sonrası süpernatant kısmı temiz bir 

falkona aktarılarak üzerine 1:2 oranında %99’luk absolü alkol eklendi ve böylece DNA’nın 
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presipitasyonu sağlandı. Yoğunlaşan DNA’nın alkol yüzeyine çıkması beklendi ve DNA steril 

bir mikropipet ucuyla alındı. DNA %70’lik alkolde yıkanarak ve korunmak üzere Tris-EDTA 

çözeltisi içinde çözündürüldü.  DNA örnekleri +4oC’de muhafaza edilmiştir 

 

DNA Saflık Tayini 

 DNA örnekleri Tris-EDTA çözeltisi ile 1/100 oranında sulandırıldı. 260 nm’de 

DNA’nın ve 280 nm’de RNA ve proteinin vermiş olduğu absorbans Tris EDTA çözeltisi ile 

spektrofotometre sıfırlanarak ölçüldü.  

 260 nm’de  okunan absorbans / 280 nm’de okunan absorbans  oranından DNA saflığı 

saptandı. O.D.260 / O.D.280 oranı 1,7-1,8 olan DNA’lar temiz olarak kabul edildi. Bu oranın 

altında bir değere sahip olan DNA’lara temizleme işlemi uygulandı (36).  

DNA Düzeylerinin Hesaplanması 

 Çift iplikli DNA’nın 260 nm’de vermiş olduğu 1 absorbans 50 µg/ml (50ng/µl)’ dir. 

Bu temel bilgiden faydalanarak DNA formülü aşağıdaki formüle göre hesaplandı. 

DNA Konsantrasyonu (ng/µl ): Sulandırma katsayısı (100) x A260  x  50 .  

 

VİTAMİN D RESEPTÖR Apa 1, Taq 1, Fok 1 GEN POLİMORFİZMİNİN 

SAPTANMASI 

  

Vitamin D Reseptör gen bölgesi için kullanılan primer dizileri  

 

ApaI ve TaqI RFLP  Primer dizileri 

 

 Forward CAGAGCATGGACAGGGAGCAAG 

 Reverse GCAACTCCTCATGGGCTGAGGTCTCA 
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FokI RFLP   

 Forward GATGCCAGCTGGCCCTGGCACTG 

 Reverse ATGGAAACACCTTGCTTCTTCTCCCTC 

 

DNA örneklerinden Vitamin D reseptör gen bölgesinin çoğaltılması için 25 µl 

hacimde PCR karışımı hazırlanacaktır. Karışım 1 ünite taq polimeraz enzimi ve enzimin 

çalışması için gereksinim duyduğu 10x Reaksiyon çözeltisi,  bölgesine özgü 0.25 uM’lık 

primer çifti, 200 µM deoksiribonükleotid trifosfat (dNTP) içerecek ve DNA örnekleri 

yaklaşık 50-100 ng olacak şekilde PCR karışımlarına eklenecektir. Buharlaşmanın 

engellenmesi için karışımın üzerine 50 µl mineral yağ damlatılarak örneklerin Stratagene 

Mini Thermal Cycler'da aşağıdaki koşullarda PCR'ları gerçekleştirilecektir.  

Vitamin D reseptör Fok 1 gen bölgesi için kullanılan amplifikasyon koşulu:  94 °C'de 1 

dakika denatürasyon, 60 °C'de 1 dakika bağlanma 60 °C'de 7 dakika son uzama olmak üzere 

30 döngü olarak uygulanacaktır.    

Amplifikasyon Ürünlerinde Vitamin D Reseptör Fok 1 Gen Polimorfizminin Tespiti: 

Amplifiye olan PCR ürünleri 1U Fok 1 enzimi ile kesilecektir. Kesim işleminde bir örnek için 

20 µl PCR amplifikasyon ürünü, 16.3 ul didistile su, 2 µl 10x buffer kullanılacaktır. Kesim 

sonrası DNA fragmanları etidyum bromid ile boyandıktan sonra UV altında görüntülenip ve 

genotipleme yapılmıştır. F aleli 272 bp, f alleli 272,198 ve 74 bp’ de bant vermektedir.   

Vitamin D reseptör Apa 1 ve Taq 1 gen bölgesi için kullanılan amplifikasyon koşulu: 94 ° 

C' de 45 sn denatürasyon, 64 °C'de 60 saniye bağlanma 72 °C'de 2 dakika uzama olmak üzere 

30 döngü uygulanacaktır.   

Amplifikasyon Ürünlerinde Vitamin D reseptör Apa 1 ve Taq 1 Gen Polimorfizminin 

Tespiti: Amplifiye olan PCR ürünleri 2U Apa 1 enzimi ile 370C, 2U Taq 1 650C ısıtma 

bloğunda kesilecektir. Kesim işleminde bir örnek için 20 µl PCR amplifikasyon ürünü, 16.3 ul 

didistile su, 2 µl 10x buffer kullanılacaktır.  Kesim ürünleri, %2’lik agaroz jelde yürütülüp, 

kesim sonrası DNA fragmanlarının, Apa 1 polimorfizmi için, A aleli 740 bp, a alleli 515 ve 

225 bp‘ de bant vermektedir . Taq 1 polimorfizm’de ise T alleli 490 ve 245 bp, t allleli ise 

290, 205 bp‘ de bant vermekte olduğu  görülmüştür. 
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SERUMDA 25-OH VİTAMİN D ELISA YÖNTEMİ İLE TAYİNİ 

Yöntem: Çalışmada İmmun Diagnostik firması tarafından geliştirilen ELISA test kiti 

kullanılmıştır. 50 ul standart, kontrol ve örnek serumları antikor kaplanmış kuyucuklara 

konulduktan sonra 400 ul çöktürme ayıracı eklenerek 30 dakika -20ºC’de inkübe edildi. 

İnkübasyon sonrası örnekler 10 dakika 3000g’de santrifüj edildi. Örneklerin 25-OH Vit D 

içeren süpernatant kısmından 20 ul alınarak kuyucuklara eklendi. Her kuyucuğa 100 ul VDBP 

(Vitamin D Binding Protein) ve 100 ul anti-VDB antikoru eklenerek 3 saat 5-10ºC inkübe 

edildi. İnkübasyon sonrası her kutucuğa 5x350 ul yıkama solusyonu ile yıkandıktan sonra 

üzerine 200 ul konjugat konuldu. Kuyucuklar oda sıcaklığında 1 saat karanlıkta inkübe edildi 

ve tekrar 5x350 ul yıkama solusyonu ile yıkandı. Her kuyucuğa 200 ul substrat konuldu ve 

20-30 dakika arasında oda sıcaklığında karanlıkta inkübe edildikten sonra 50 ul reaksiyon 

durdurucu solusyon ilave edildi. Sonuçlar ELISA okuyucusunda 450 nm dalga boyunda 

okunduktan sonra sonuçlar nmol/l olarak hesaplanmıştır.  
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BULGULAR 

 

Bulguların değerlendirilmesinde SPSS 13.0 paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel 

anlamlılık sınırı p < 0.05 olarak alınmıştır. 

Hasta grubu (tonsillektomi olanlar) ve kontrol grubu (tonsillektomi olmamış, sağlıklı 

olanlar)  2-12 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır. Tonsillektomi olanlar ve sağlıklı kontrol 

grubu kadın erkek dağılımı farkı istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,112).  Bu veriler 

tablo 1 de gösterilmiştir. 

 

 

   

GRUP 

Total Tonsillektomi 
olmayan 

sağlam grup 

Tonsillektomili 
grup 

Cınsıyet 

Erkek 
Sayı 59 67 126 

Cinsiyet 
Yüzdesi % 46,80 % 53,20 % 100,00 

Kadın 
Sayı 46 33 79 

Cinsiyet 
yüzdesi % 58,20 % 41,80 % 100,0 

Toplam 
Sayı 105 100 205 

Toplam 
yüzde % 51,20 % 48,80 % 100,00 

 

Tablo 1: Cinsiyetlerin tonsillektomi olanlar ve tonsillektomi olmayan kontrol grubuna 
göre dağılımı 

 

Toplam 159 tonsillektomi hastası ve tonsillektomi olmayan sağlam kontrolün 25 

hidroksi D vitamini seviyesi ölçüldü. En küçük değer 9,5 nmol/l iken, en yüksek değer 352,9 

nmol/l oldu. Tüm tonsillektomi hastası ve tonsillektomi olmayan sağlam kontrol grubunun 

ortalaması 246, 37 ± 96,61 nmol/l olarak bulundu. D vitaminin, tonsillektomi hastası ve 

tonsillektomi olmayan sağlam kontrolün kadın erkek grubuna göre dağılımı tablo 2’de aşağıda 

verilmiştir. 
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Cinsiyet 

  25 OH vit D 

 
25 Hidroksi D vitamini 

 
Nmol/ L 

 
Erkek 

Ortalama değer 244,1 
Standart sapma 92,81 

 
Kadın 

Ortalama 250,02 
Standart sapma 103,1 

 

Tablo 2:  Dvitamini seviyelerinin cinsiyetleri göre dağılımı (tonsillektomi hastası ve 
tonsillektomi olmayan sağlam kontrol) 

 

25 hidroksi D vitamini seviyelerinin tonsillektomi olanlar ve tonsillektomi olmayan 

sağlam kontrolden elde edilen sonuçları tablo 4’ de verilmiştir. 105 sağlıklı kontrol grubunun 

78’ inden, 100 tonsillektomi olan hasta grubunun ise 81’inden veri elde edilebilmiştir. D 

vitamini ortalama değerleri ve standart sapmaları açısından tonsillektomi olanlar ve 

tonsillektomi olmayan sağlam kontrollerin dağılımı istatiksel olarak anlamlı değildir (Tablo3).  

 

 GRUP 

Tonsillektomi olanlar ve tonsillektomi olmayan sağlam 
kontroller 

Doğru veri Eksik veri Toplam 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı 

 
25 Hidroksi D 

vitamini 
Nmol/ L 

 
Sağlıklı 
kontrol 

78 % 74,30 27 % 25,70 105 

Tonsillektomi 
olanlar 81 % 81,00 19 % 19,00 100 

 

Tablo 3: D vitamini seviyelerinin hasta ve kontrollere göre dağılımı (tonsillektomi 
hastası ve tonsillektomi olmayan sağlam kontrol) 

 

25 hidroksi D vitamini ölçümlerinin hasta ve kontrol grubundaki karşılaştırmaları 

tablo 4’de verilmiştir. P değeri p < 0,001 olarak bulunmuştur. Sonuçlar istatiksel olarak ileri 

derecede anlamlıdır. 
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GRUP 

  

 
 
 

25 hidroksi D vitamini 
Nmol/ l 

 
 

Sağlam 
kontrol 

 
Ortalama 

 
321,74 

 
Standart sapma 

 
34,51 

 
Tonsillektomi 

olanlar 

 
Ortalama 

 
173,79 

 
Standart sapma 

 
80,10 

 

Tablo 4: D vitamini seviyesinin, tonsillektomi hastası ve tonsillektomi olmayan sağlam 
kontrol gruplarında karşılaştırılması 

 

Tüm çalışma grubunda (tonsillektomi hastası ve tonsillektomi olmayan sağlam 

kontrol) bakılan vitamin D reseptör polimorfizmlerinin (APA1, TAQ 1, FOG 1) dağılımları 

tablo 5’de verilmiştir. Eksik veri sütununda DNA izolasyonundan sonuç elde edilemeyen 

veriler mevcuttur. 

 

Vitamin D reseptör 

Tonsillektomi olanlar ve tonsillektomi olmayan sağlam kontroller           

Doğru veri Eksik veri Toplam 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

APA 1 - GRUP 195 % 95,10 10 % 4,90 205 % 100,00 

TAQ 1 - GRUP 197 % 96,10 8 % 3,90 205 % 100,00 

FOK 1 - GRUP 198 % 96,60 7 % 3,40 205 % 100,00 
 

Tablo 5: Tonsillektomi olanlar ve tonsillektomi olmayan sağlam kontrol grubunda   

APA 1, TAQ 1,  FOK1 veri dağılımı 
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Vitamin D reseptörlerinde APA 1’ in genotiplerinin (AA, Aa, aa ) tonsillektomi 
olanlar ve tonsillektomi olmayan sağlam kontrol grubu ile karşılaştırılması sonucunda p=0,3 
(p > 0,05) bulunmuştur. İki grup arasında istatiksel olarak fark bulunmamıştır (tablo 6). 

 

   

GRUP 

Sağlıklı kontrol Tonsillektomi 
olanlar 

APA 1 

AA 
Sayı 43 36 
% % 54,40 % 45,60 

Aa 
Sayı 58 56 
% % 50,90 % 49,10 

aa 
Sayı 0 2 
% % 0,00 % 100,00 

Toplam 
Toplam 101 94 

% 51,80% 48,20% 
 

Tablo 6: APA 1 genotiplerinin tonsillektomi olanlar ve sağlıklı kontrol grubu ile 
karşılaştırılması 

 

Vitamin D reseptörlerinde TAQ 1’ in genotiplerinin (TT, Tt, tt  ) tonsillektomi olan 

hastalar ve tonsillektomi olmayan sağlam kontrol grubu ile karşılaştırılması sonucunda 

p=0,37  (p > 0,05) bulunmuştur. İki grup arasında istatiksel olarak fark bulunmamıştır  (tablo 

7). 

   

GRUP 

Sağlıklı kontrol Tonsillektomi 
olan hastalar 

TAQ 1 

TT 
Sayı 49 45 
% % 52,10 % 47,90 

Tt 
Sayı 42 32 
% % 56,80 % 43,20 

tt 
Sayı 12 17 
% % 41,40 % 58,60 

Toplam 
Sayı 103 94 
% % 52,30 % 47,70 

 

Tablo 7: TAQ 1 genotiplerinin tonsillektomi olan hastalar ve sağlıklı kontrol grubu ile 

karşılaştırılması 
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Vitamin D reseptörlerinde FOK 1’ in genotiplerinin (FF, Ff, ff ) tonsillektomi olan 

hastalar ve tonsillektomi olmayan sağlam kontrol grubu ile karşılaştırılması sonucunda 

p=0,79  (p > 0,05) bulunmuştur. İki grup arasında istatiksel olarak fark bulunmamıştır (Tablo 

8) 

   

GRUP 

Sağlıklı kontrol Tonsillektomi 
olan hastalar 

FOK 1 

FF 
Sayı 52 50 
% % 51,00 % 49,00 

Ff 
Sayı 42 44 
% % 48,80 % 51,20 

ff 
Sayı 6 4 
% % 60,00 % 40,00 

Toplam 
Sayı 100 98 
% % 50,50 % 49,50 

 

Tablo 8: FOK 1 genotiplerinin tonsillektomi olan hastalar ve sağlıklı kontrol grubu ile 

karşılaştırılması 

Vitamin D reseptörlerinde APA genotiplerinin A alleli taşıyanlar (AA, Aa) ve A alleli 

taşımayanlar (aa) karşılaştırılmıştır. Tonsillektomi olan hastalar ve tonsillektomi olmayan 

sağlam kontrol grubunun Fisher's Exact Testi ile karşılaştırılması sonucunda p=0,231 (p > 

0,05) bulunmuştur. ‘’A’’ alleli taşıyanlarla ‘’A’’ alleli taşımayanlar arasında istatiksel olarak 

fark bulunmamıştır (tablo 9). 

   

GRUP 

Sağlam kontrol Tonsillektomi 
olan hastalar 

‘’A’’ alleli 
‘’A’’ yok 

Sayı 0 2 
% % 0,00 % 100,00 

‘’A’’ var 
Sayı 101 92 
% % 52,30 % 47,70 

Toplam 
Sayı 101 94 
% % 51,80 % 48,20 

 

Tablo 9: APA1 genotiplerinde ‘’A’’ alleli taşıma ve taşımamanın tonsillektomi olan 

hastalar ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması 
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Vitamin D reseptörlerinde APA genotiplerinin ‘’a’’ alleli taşıyanlar (Aa, aa) ve ‘’a’’ 

alleli taşımayanlar (AA) karşılaştırılmıştır. Tonsillektomi olan hastalar ve tonsillektomi 

olmayan sağlam kontrol grubunun karşılaştırılması sonucunda p=0,543 (p > 0,05) 

bulunmuştur. ‘’a’’ alleli taşıyanlarla ‘’a’’ alleli taşımayanlar arasında istatiksel olarak fark 

bulunmamıştır (tablo10). 

   

GRUP 

Sağlam kontrol Tonsillektomi 
olan hastalar 

‘’a ‘’ alleli 
‘’a’’ Yok 

Sayı 43 36 
% %54,40 % 45,60 

‘’a'’ Var 
Sayı 58 58 
%  % 50,00 % 50,00 

Toplam 
Sayı 101 94 
% % 51,80 % 48,20 

 

Tablo 10: APA1 genotiplerinde ‘’a’’ alleli taşıma ve taşımamanın tonsillektomi olan 

hastalar ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması 

Vitamin D reseptörlerinde TAQ 1 genotiplerinin ‘’T’’ alleli taşıyanlar (TT, Tt) ve 

‘’T’’ alleli taşımayanlar ( tt )  karşılaştırılmıştır. Tonsillektomi olan hastalar ve tonsillektomi 

olmayan sağlam kontrol grubunun karşılaştırılması sonucunda p=0,203 (p > 0,05) 

bulunmuştur. ‘’T’’ alleli taşıyanlarla ‘’T’’ alleli taşımayanlar arasında istatiksel olarak fark 

bulunmamıştır (tablo11). 

   

GRUP 

Sağlam kontrol Tonsillektomi 
olan hastalar 

‘’T’’ alleli 
‘’T’’ yok 

Sayı 12 17 

% %41,40 %58,60 

‘’T’’ var 
Sayı 91 77 

% %54,20 %45,80 

Toplam 
Sayı 103 94 

% %52,30 %47,70 
 

Tablo 11: TAQ 1   genotiplerinde ‘’T’’ alleli taşıma ve taşımamanın tonsillektomi olan 

hastalar ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması 
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Vitamin D reseptörlerinde APA genotiplerinin ‘’t’’ alleli taşıyanlar (Tt, tt) ve t alleli 

taşımayanlar (TT) karşılaştırılmıştır. Tonsillektomi olan hastalar ve tonsillektomi olmayan 

sağlam kontrol grubunun karşılaştırılması sonucunda p=0,966 (p > 0,05) bulunmuştur. ‘’t’’ 

alleli taşıyanlarla ‘’t’’ alleli taşımayanlar arasında istatiksel olarak fark bulunmamıştır 

(tablo12). 

   

GRUP 

Sağlam kontrol Tonsillektomi 
olan hasta 

‘’t’’ alleli 
‘’t’’Yok 

Sayı 49 45 

% %52,10 % 47,90 

‘’t’’ Var 
Sayı 54 49 

% %52,40 % 47,60 

Toplam 
Sayı 103 94 

% %52,30 % 47,70 
 

Tablo 12: TAQ1 genotiplerinde ‘’t’’ alleli taşıma ve taşımamanın tonsillektomi olan 

hastalar ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması 

Vitamin D reseptörlerinde FOK 1 genotiplerinin ‘’F’’ alleli taşıyanlar (FF, Ff) ve ‘’F’’ 

alleli taşımayanlar ( ff )  karşılaştırılmıştır. Tonsillektomi olan hastalar ve tonsillektomi 

olmayan sağlam kontrol grubunun karşılaştırılması sonucunda p=0,783 (p > 0,05) 

bulunmuştur. ‘’F’’ alleli taşıyanlarla ‘’F’’ alleli taşımayanlar arasında istatiksel olarak fark 

bulunmamıştır (tablo13). 

   

GRUP 

Sağlam kontrol Tonsillektomi 
olan hastalar 

‘’ F ‘’ alleli 
‘’F’’ yok 

Sayı 6 5 
% % 54,50 % 45,50 

‘’F’’ var 
Sayı 94 93 
% % 50,30 % 49,70 

Toplam 
Sayı 100 98 
% % 50,50 % 49,50 

 

Tablo 13: FOK 1 genotiplerinde ‘’F’’ alleli taşıma ve taşımamanın tonsillektomi olan 

hastalar ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması 
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Vitamin D reseptörlerinde FOK 1 genotiplerinin ‘’f ’’ alleli taşıyanlar (Ff, ff) ve ‘’f’’ 

alleli taşımayanlar ( FF )  karşılaştırılmıştır. Tonsillektomi olan hastalar ve tonsillektomi 

olmayan sağlam kontrol grubunun karşılaştırılması sonucunda p=0,890 (p > 0,05) 

bulunmuştur. ‘’f’’ alleli taşıyanlarla ‘’f’’ alleli taşımayanlar arasında istatiksel olarak fark 

bulunmamıştır (tablo14). 

   

GRUP 

Sağlam kontrol Tonsillektomi 
olan hastalar 

‘’f’’ alleli 
‘’f’’ Yok 

Sayı 52 50 
% % 51,00 % 49,00 

‘’f’’ Var 
Sayı 48 48 
% % 50,00 % 50,00 

Toplam 
Sayı 100 98 
% % 50,50 % 49,50 

 

Tablo 14: FOK 1 genotiplerinde ‘’f’’ alleli taşıma ve taşımamanın tonsillektomi olan 

hastalar ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması 

 

Tonsillektomi olan hasta grubunda serum 25 hidroksi vitamin D seviyelerin APA 1 

genotiplerinden ‘’AA’’ ve ‘’Aa’’ ‘ nın karşılaştırılması sonucunda p=0,117 (p > 0,05) 

bulunmuştur. APA 1 genotipinde ‘’AA’’ taşıyanlarla ‘’Aa’’ taşıyanlar arasında serum 25 

hidroksi vitamin D seviyeleri arasında istatiksel fark yoktur (Tablo:15). 

Tonsillektomi olan hasta grubunda serum 25 hidroksi vitamin D seviyelerin APA 1 

genotiplerinden ‘’AA’’ ve ‘’aa’’ ‘ nın karşılaştırılması sonucunda p=0,363 (p > 0,05) 

bulunmuştur. APA 1 genotipinde ‘’AA’’ taşıyanlarla ‘’aa’’ taşıyanlar arasında serum 25 

hidroksi vitamin D seviyeleri arasında istatiksel fark yoktur (Tablo:15). 

Tonsillektomi olan hasta grubunda serum 25 hidroksi vitamin D seviyelerin APA 1 

genotiplerinden ‘’Aa’’ ve ‘’aa’’ ‘nın karşılaştırılması sonucunda p=0,210 (p > 0,05) 

bulunmuştur. APA 1 genotipinde ‘’Aa’’ taşıyanlarla ‘’aa’’ taşıyanlar arasında serum 25 

hidroksi vitamin D seviyeleri arasında istatiksel fark yoktur (Tablo:15). 
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Tonsillektomi olan hasta grubunda serum 25 hidroksi vitamin D seviyelerin TAQ 1 

genotiplerinden ‘’TT’’ ve ‘’Tt’’ ‘nın karşılaştırılması sonucunda p=0,102 (p > 0,05) 

bulunmuştur. TAQ 1 genotipinde ‘’TT’’ taşıyanlarla ‘’Tt’’ taşıyanlar arasında serum 25 

hidroksi vitamin D seviyeleri arasında istatiksel fark yoktur (Tablo:15). 

Tonsillektomi olan hasta grubunda serum 25 hidroksi vitamin D seviyelerin TAQ 1 

genotiplerinden ‘’TT’’ ve ‘’tt’’’ nın karşılaştırılması sonucunda p=0,098 (p > 0,05) 

bulunmuştur. TAQ 1 genotipinde ‘’TT’’ taşıyanlarla ‘’tt’’ taşıyanlar arasında serum 25 

hidroksi vitamin D seviyeleri arasında istatiksel fark yoktur (Tablo:15). 

Tonsillektomi olan hasta grubunda serum 25 hidroksi vitamin D seviyelerin TAQ 1 

genotiplerinden ‘’Tt’’ ve ‘’tt’’ ‘ nın karşılaştırılması sonucunda p=0,933 (p > 0,05) 

bulunmuştur. TAQ 1 genotipinde ‘’Tt’’ taşıyanlarla ‘’tt’’ taşıyanlar arasında serum 25 

hidroksi vitamin D seviyeleri arasında istatiksel fark yoktur (Tablo:15). 

Tonsillektomi olan hasta grubunda serum 25 hidroksi vitamin D seviyelerin FOK 1 

genotiplerinden ‘’FF’’ ve ‘’Ff’’ ‘nın karşılaştırılması sonucunda p=0,276 (p > 0,05) 

bulunmuştur. FOK 1 genotipinde ‘’FF’’ taşıyanlarla ‘’Ff’’ taşıyanlar arasında serum 25 

hidroksi vitamin D seviyeleri arasında istatiksel fark yoktur (Tablo:15). 

Tonsillektomi olan hasta grubunda serum 25 hidroksi vitamin D seviyelerin FOK 1 

genotiplerinden ‘’FF’’ ve ‘’ff’’ ‘nın karşılaştırılması sonucunda p=0,730 (p > 0,05) 

bulunmuştur. FOK 1 genotipinde ‘’FF’’ taşıyanlarla ‘’ff’’ taşıyanlar arasında serum 25 

hidroksi vitamin D seviyeleri arasında istatiksel fark yoktur (Tablo:15). 

Tonsillektomi olan hasta grubunda serum 25 hidroksi vitamin D seviyelerin FOK 1 

genotiplerinden ‘’Ff’’ ve ‘’ff’’ ‘nın karşılaştırılması sonucunda p=0,452 (p > 0,05) 

bulunmuştur. FOK 1 genotipinde ‘’Ff’’ taşıyanlarla ‘’ff’’ taşıyanlar arasında serum 25 

hidroksi vitamin D seviyeleri arasında istatiksel fark yoktur (Tablo:15). 

Sağlıklı kontrol grubunda ise vitamin D reseptör genotiplerinin (APA 1, TAQ 1, FOK 

1), serum 25 hidroksi D vitamini ile yapılan karşılaştırılmalarında istatiksel olaka anlamlı 

bulgu yoktur. ‘’AA’’ ve ‘’Aa’’ karşılaştırmasında p=0,306 dır. Kontrol grubunda ‘’aa’’ 

genotipi olmadığından bu grupta karşılaştırma yapılamamıştır. ‘’TT’’ ve ‘’Tt’’ 

karşılaştırmasında p=0,336,  ‘’TT’’ ve ‘’tt’’ karşılaştırmasında p= 0,336, ‘’Tt’’ ve ‘’tt’’ 

karşılaştırmasında p=0,980, ‘’FF’’ ve ‘’Ff’’ karşılaştırmasında p=0,335, ‘’FF’’ ve ‘’ff’’ 
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karşılaştırmasında p= 0,438, ‘’Ff’’ ve ‘’ff’’ karşılaştırmasında p=0,217 olarak saptanmıştır 

(Tablo:15). 

 

 
Tonsillektomi olan hastalar Sağlam kontroller 

APA1 AA Aa aa AA Aa aa 

25 OH vit D 189,2± 7,8 160,3±86,4 233,1± 2,6 325,6± 8,4 317,5±48,0 0 

TAQ 1 TT Tt tt TT Tt Tt 

25 OH vita D 155,0±73,8 189,2±85,0 191,3±65,1 316,8±50,5 325,3±9,7 325,4±6,5 

FOK 1 FF Ff ff FF Ff ff 

25 OH vita D 168,3±82,3 188,2±74,6 152,6±80,5 325,3±9,9 316,4±51,8 328,5 ±6,7 

 

Tablo 15: APA 1, TAQ 1, FOK 1 genotiplerinin 25 hidroksi D vitamini seviyeleri ile 

karşılaştırılması 

 

Tonsillektomi olan hasta grubunun hikayesinde tonsillektomi olan kardeş, anne-baba, 

akraba (amca, hala, anneanne, dede, teyze, dayı) olanların vitamin D reseptör genotipleri 

karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma sadece akrabada tonsillektomi olma ile ‘’Aa’’ ve ‘’aa’’ 

genotipi ilişkili bulundu. ‘’Aa’’ ilişkisi p=0,05 iken ( Tablo 16), ‘’aa’’ ilişkisi p=0,021 (Tablo 

17) bulunmuştur. Diğer hiçbir genotiple (AA, TT, Tt, tt, FF, Ff, ff) kardeş, anne-baba, akraba 

ilişkisi istatiksel olarak anlamlı bulunmadı (p > 0,05). 
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 Toplam 

Aa Yok Aa Var 

AKRABA 
Tonsillektomi 
olmayanlar 24 25 49 

Tonsillektomi olanlar 6 18 24 

Toplam 30 43 73 
 

Tablo:16 APA 1‘in ‘’Aa’’ genotipi ile akrabada tonsillektomi ilişkisi 

 

     Toplam 
a Yok a Var 

AKRABA 
Tonsillektomi 
olmayanlar 24 25 49 
Tonsillektomi olanlar 5 19 24 

Toplam 29 44 73 
 

Tablo: 17 APA 1‘in ‘’aa’’ genotipi ile akrabada tonsillektomi ilişkisi 

 

Hasta grubunda serum 25 hidroksi D vitamini seviyesi ile kardeş, anne-baba, akrabada 

tonsillektomi karşılıklı olarak bakıldığında istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p > 0,05).  
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TARTIŞMA 
 

Vitamin D’nin aktif formunun (1,25 (OH)2, D3) kalsiyum metabolizmasını 

düzenlemeye ek olarak birçok fonksiyonu vardır. İmmun cevabın düzenlenmesinde, hücre 

proliferasyonu ve diferansiasyonunun düzenlenmesinde ve bu durumlarla ilişkili birçok 

hastalıkla (osteoartirit, diabet, kanser, kardiovasküler hastalıklar, tuberküloz) doğrudan 

ilişkilidir (1). Steroid bir hormon olan 1α25(OH2) D3, vitamin D reseptörüne (VDR) 

bağlanarak bir kompleks yapı oluşturur. Hücre siklusu, apoptozis ve farklılaşmayı içeren pek 

çok genin transkripsiyonu bu ligand reseptör kompleksi tarafından regüle edilmektedir (1). 

Yapılan birçok çalışmada D vitamininin aktif formunun immun sistemin birçok 

basamağında rol oynadığı gösterilmiştir. Nunn JD ve arkadaşları, Vitamin D’nin aktif 

formunun insan tonsillerindeki T lenfositlerinin proliferasyonunu düzenlediğini göstermiştir 

(38). Morgan Jw ve arkadaşları ise insan B lenfosit alt grubunda vitamin D’ye bağımlı gen 

düzenlemesi olduğunu göstermişlerdir (39). Martha O Canning ve arkadaşları yaptıkları 

çalışmada aktif vitamin D’nin monositlerden aktif immature dendritik hücrelerin 

matürasyonunu engellediğini belirtmişlerdir (14). D vitamininin immun sistem üzerine olan 

en dikkat çekici etkisi ise toll-like reseptörlerde yaptığı düzenlemedir. Toll-like reseptör 

ailesinin görevi ökaryotlarda olmayan patojenlerin üzerindeki molekuler yapıları tanımaktır. 

Patojenlerin üzerindeki bu molekuler yapılara PAMPs (pathogen associated molecular 

patterns ) denilir. TLR’nin PAMPs’ları tanıması kemokin ve sitokinleri indükleyerek hem 

doğal hem de kazanılmış bağışıklığın tetiklenmesine yol açar. TLR sentezi tonsilla palatinada, 

adenoid dokuda, monositlerde, makrofajlarda, dendritik hücrelerde, B lenfositlerde ve T 

lenfositlerde gösterilmiştir (4). Tonsilla palatinaya ağız ve solunum yoluyla giren bakteri 

kriptlerde yerleşerek sık tekrarlayan tonsillite neden olmaktadır. 

Biz de çalışmamızda D vitamininin hem immun sistemdeki direk etkisini hemde Toll-

like reseptörleri etkileyerek tonsilin içine giren patojenin (bakteri, virus) öldürülmesindeki 

rölünü dikkate alarak sık tonsillit geçiren ve bu nedenle tonsillektomi olan çocuklarda D 

vitamininin rolünü klinik olarak araştırdık.  

Çalışmamızda, tonsillektomi olan grupla tonsillektomi olmayan sağlıklı grubun serum 

25 hidroksi D vitamini ölçümlerini karşılaştırdık. Sonuçlarda P değeri  ( p < 0,001 )  istatiksel 

olarak ileri derecede anlamlı çıktı. 
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 Vitamin D reseptörü (VDR) geninde 3 kodon ile ayrılmış 2 potansiyel başlama 

kodonunun ilkindeki T---C polimorfizmi, bilinen DNA çeşitliliklerinden biridir. Bu 

polimorfizm Fok 1 enzimi kullanan RFLP tekniği ile ayrılabilen 2 allelle sonuçlanır (40). 

Diğer polimorfizimler VDR geninin 3’ bölgesinde 8. ve 9. ekzonlar arasındaki intronda 

bulunan Bsm I, Apa I ve de 9. ekzonda bulunan 3’ kodlanmayan dizideki Taq I enzimi ile 

tanımlanan polimorfizmlerdir. Tek nükleotid polimorfizm bölgeleri başlangıç kodon (Fok I) 

ve intron 8 (Bsm I)’ deki tek nukleotid polimorfizm bölgelerine Batı ve Asya 

populasyonlarında sıklıkla rastlanır. VDR’ nin etkisi sadece vitamin D tarafından değil aynı 

zamanda protein kinaz A, paratiroid hormon, büyüme faktörleri tarafından da düzenlenir.  

 VDR gen Fok-1 polimorfizmi olan hastalara FF genotipine sahip olanlar IL-12 

expresyonu ff genotipine göre çok daha fazladır. Ek olarak FF genotipine sahip lenfositler 

daha güçlü prolifere olmaktadır. FF genotipine sahip olanlar daha aktif bir immun sisteme 

sahiptir (41). F alleli f’ ye göre daha yaygın bir alleldir (42). F alleli taşıyan bireylerde tüm 

uzunluğunca VDR proteininin 3NH2 uç aminoasidi eksiktir ve 2. ATG bölgesinde translasyon 

başlamaktadır (42). f alleli taşıyan bireylerde ise, translasyon ilk ATG bölgesinden başlar ve 

427 aa’ lik VDR proteininin tümünü sentez ederler (42). VDR Fok1 polimorfizminin F alleli 

tarafından kodlanan VDR f alleli tarafından kodlanandan daha fazla vitamin D’ye cevap 

verdiği önerilmiştir (43). Ayrıca, in vitro araştırmalar FF genotipli hücrelerde VDR geninin 

transkripsiyon hızının 1,7 kat arttığını göstermiştir (42).  

Türk populasyonunda VDR polimorfizmi ile yapılan diğer çalışmada Kaya ve ark. 54 

sağlıklı bireyde sırasıyla Taq 1 TT, Tt ve tt genotiplerini  % 40.7, % 44.4, % 14.8 Apa I AA  

Aa ve aa genotipleri ise % 50, % 38.9, % 11.1 olarak saptamışlardır (44).  

Bizim  bulgularımız ise Apa 1 AA, Aa ,aa genotipleri açısından sağlıklı kontrol 

grubumuzda sırasıyla % 42.5, %57.4, % 0  olmak üzere Kaya ve arkadaşlarını verileri ile 

uyumluluk göstermektedir. Çalışmamız ilk kez tonsillektomi hastalarının Apa 1, Taq 1 ve Fok 

1 verilerini sunması açısından önem taşımaktadır. Buna göre çalışmamızda tonsillektomili 

hastalarda sırasıyla Apa 1 AA, Aa ve aa, Taq 1 TT, Tt, tt ve Fok 1 FF, Ff ve ff genotipleri 

sıklığı %38.2, % 59.5, %2.12, % 47.8, %34.0, % 1.06 ve %51.2, % 44.8, %4.08 olarak 

saptanmıştır. 

Çalışmamızda vitamin D reseptörünün APA 1, TAQ 1, FOK 1 genotiplerini 

tonsillektomi olan hasta grubunda ve tonsillektomi olmayan sağlıklı grupta inceledik. Üç 

farklı genotipin de alt genotiplerini (AA, Aa, aa, FF, Ff, ff, TT, Tt, tt) araştırdık. 
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Tonsillektomi olan grupla olmayan sağlıklı grubu karşılaştırdığımızda istatiksel olarak 

anlamlı fark bulamadık. 

Çalşmamızda tonsillektomi olan ve olmayan grupta serum D vitamini düzeyleri tek tek 

her genotip (AA, Aa, aa, FF, Ff, ff, TT, Tt, tt) için karşılaştırdık. Serum D vitamini 

düzeylerinde genotiplere göre bakıldığında istatiksel olarak anlamlı fark bulamadık. 

Tonsillektomi olan çocuklardan oluşan hasta grubunda kardeş, anne-baba, akraba 

(anneanne, babaanne, dede, amca, hala, dayı, teyze) tonsillektomi olanları tespit ettik. Kardeş, 

anne-baba ve akrabasında tonsillektomi olan hasta grubuyla, kardeş, anne-baba ve 

akrabasında tonsillektomi olmayan grubu karşılaştırdığımızda tüm genotiplerde (AA, Aa, aa, 

FF, Ff, ff, TT, Tt, tt)  fark bulamadık.  Bu karşılaştırma sadece akrabada tonsillektomi olma 

ile ‘’Aa’’ ve ‘’aa’’ genotipi taşımayı tonsillektomi ile istatiksel olarak anlamlı bulduk.  

Bu çalışmada D vitamini için sayısız çalışma yapan William B. Grant ‘ ın ‘’ 

tonsillektominin düşük D vitamini seviyesi ile ilişkili olabileceği hipotezini doğrulamış olduk 

(45). 

Sunduğumuz çalışmada Türk toplumunda ilk kez bu kadar geniş seride 105 sağlıklı 

bireyin vitamin D reseptör genotiplerini (Apa 1, Taq 1 ve Fok 1 ) ortaya koyduk. 

Tonsillektomi olan bireylerde vitamin D reseptör gen polimofizmlerinin ve serum D vitamini 

seviyelerinin incelenmesi dünyada ilk kez yapılan bir çalışmadır. Tonsillektomi olan 

çocuklarda tonsillektomi olmayan sağlıklı bireylere göre D vitamini seviyesinin çok ciddi 

miktarda düşük bulduk. Gelecekte tonsillektomi olan ve serum D vitamini düzeyleri ölçülen 

çocukların çok daha fazla rakamlara ulaşması bu hipotezimizi daha ileri noktalara 

taşıyacaktır.  

Çalışmamızın temel amacı sık tonsillit geçiren çocuklarda altda yatan immunolojik 

etyolojiyi araştırmaktır. D vitaminin aktif formu ( vitamin D3) immun sistemin bütün 

hücrelerinde (lenfosit, makrofaj, dendritik hücre, antijen sunan hücreler…vb) inhibisyon ve 

stimulasyon şeklinde düzenleyici rol oynar.  D vitamini özellikle tonsilin içine giren 

bakterinin sitokinler aracılığı ile öldürülmesinde temel rol oynar.   

Özet olarak; çalışmamızda,  tonsillektomi olan grup ve tonsillektomi olmayan sağlıklı 

grubun serum 25 hidroksi D vitamini ölçümlerini karşılaştırdığımızda p değerini  ( p < 0,001 )  

istatiksel olarak ileri derecede anlamlı bulduk. Tonsillektomi olan çocuklarda kardeş, anne-

baba, akraba da tonsillektomi hikayesi olanların genotipleri ile karşılaştırdık. Bunun 
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sonucunda sadece akrabada tonsillektomi olma ve ‘’Aa’’ ve ‘’aa’’ genotipini istatiksel olarak 

anlamlı ( p < 0,05 ) bulduk. Sunduğumuz çalışmada Türk toplumunda ilk kez bu kadar geniş 

seride 105 sağlıklı bireyin ve 100 tonsilektomi olmuş hastanın vitamin D reseptör 

genotiplerini (Apa 1, Taq 1 ve Fok 1 ) ortaya koyduk.  

Etik kurul onayı: 

İstanbul Tıp Fakültesi etik kurulundan 21.01.2009 tarihli 01 sayı onaylı 2009-163 dosya nolu 
etik kurul onayı alınmıştır.  
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