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Özet
Beslenmenin çeşitli cilt hastalıkları üzerinde etkileri bulunmaktadır. Mikrobesinlerin cilt bozuklukları
üzerindeki rolü; antioksidan kapasiteleri ve cilt bağışıklığı sistemi üzerindeki etkilerinden kaynaklanır. En çok
deri bulguları ile kendini gösteren mikro besinler arasında B12, A, E, C, D vitaminleri; çinko, selenyum
mineralleri ve esansiyel yağ asitleri yer alır. Bu derlemede, sık karşılaşılan seçilmiş dermatolojik hastalıkların
patogenezleri ve mikrobesinlerin bu hastalıklar üzerinde hem önleyici hem de görülen semptomlarda
iyileştirici özellikler gösterdiği çalışmalara değinilmiştir. Bahsedilen hastalıklar arasında sedef (psoriasis),
atopik dermatit (atopik egzema), vitiligo hastalıkları yer almaktadır.
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Abstract
Nutrition has effects on various skin diseases. The role of micronutrients on skin disorders; It is caused by
antioxidant capacities and effects on the skin immune system. Among the micronutrients, which are mostly
seen with skin findings, B12, A, E, C, D vitamins; zinc, selenium minerals and essential fatty acids. In this
review, the pathogenesis of common selected dermatological diseases and studies where micronutrients
show both preventive and curative symptoms on these diseases are mentioned. Among the diseases
mentioned are psoriasis (psoriasis), atopic dermatitis (atopic eczema), vitiligo diseases.
Key Words: Micronutrient, dermatological disease, psoriasis, atopic dermatitis, vitiligo
GİRİŞ
Cildimiz bedenimizin dış ve iç bölgelerini
çevreleyerek dış ortam ile aramızdaki bariyer
görevini üstlenir. Yanlış beslenme alışkanlıkları,
morötesi ışınlar, serbest radikaller, zehir etkisi
bulunan kimyasallar, mekanik etkiler derinin
normal yapısında bozulmaya sebep olur. Bunların
dışında cilt sağlığında önemli yer tutan etkenler;
genetik açıdan yatkınlık, hormonel denge,
bağışıklık sistemi etkileri, alerjik reaksiyonlar ve
strestir.[1]
Cilt sağlık durumunun bireye özgü parmak izi gibi
vücudun içten gelen en çok da diyetsel problemleri
yansıttığı düşünülmektedir. Kötü beslenen
bireylerin cilt problemleri bu duruma tipik
örnektir. Sağlıklı diyet alışkanlıkları ile deri
fonksiyonları olması gerektiği gibi gerçekleşir.

Yetersiz besin alımı, dengesiz beslenme, önemli
besin ögelerinde yetersiz alım ya da fazla alım ve
toksin maddeler cilt yapısında bozulmaya yol
açabilir. Özellikle de mikro besin yetersizliklerinde
çeşitli deri lezyonları meydana gelebilir. [2] Bu
mikro besinler vitaminler, mineraller ve yağ asitleri
olabilir. [3]
Vücudu çevreleyerek koruyan derimiz birçok dış
etki ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu dış etkenler:
ultraviyole radyasyon, ilaçlar ve havayı kirleten
ajanlar olabilir.[4] Bu dış etkenler deride fazla
miktarda serbest oksijen radikalleri yapımına ve
oksidatif stres oluşumuna sebep olmaktadır.
Oluşan oksidatif stres derideki lipitler, DNA
molekülü ve proteinler gibi hücresel bileşenlerde
harabiyete sebep olmaktadır. [5] Çokça hücresel

bileşende kontrol edilemeyen oksidasyon
gerçekleşmesi durumuna oksidatif stres denir.[4]
Serbest oksijen radikallerinin olumsuz etkilerini
yok etmek için deride antioksidatif koruma
sistemleri bulunur.[6] Dikkatli, yeterli ve dengeli
bir beslenme ile antioksidan içeren besinlerin
tüketimi sonucu serbest radikallerin bağışıklık
sistemi üzerine zararlı etkileri hafifletilebilir.
Yeterli ve dengeli beslenme sağlıklı bir cilt ve
sağlıklı deri fonksiyonları için gereklidir.[7]
Bu çalışmada; vitaminlerin, minerallerin ve
doymamış yağ asitlerinin cilt sağlığı üzerindeki
etkileri anlatılmıştır. Dermatolojide mikro
besinlerin önemine, mikro besin eksikliklerinde sık
görülen dermatolojik hastalıklara yer verilmiştir.
DERMATOLOJİDE MİKRO BESİNLERİN ÖNEMİ
A Vitamini
A vitamini vücutta üretilmez, diyetle dışarıdan
alınır ve deride epidermal tabakada ciddi ölçülerde
yer alır. Besinlerle sağlanan A vitamini çeşitleri
retinoidler ve karotenoidlerdir. Karotenoidler
bitkisel besinlerden sağlanırken, retinoidler
hayvansal
gıdalardan
sağlanır.
Kuvvetli
antioksidan etkiye sahiplerdir.[8] Deri üzerinde A
vitamininin en mühim işlevi epidermal
fonksiyonların normal şekilde gerçekleşmesidir.[9]
Epitel dokunun yapımında, farklılaşmasında ve cilt
sağlığının
korunmasında
rolü
büyüktür.
Eksikliğinde
cilt
bozuklukları,
epitel
hiperkeratinizasyon, cilt kuruluğu, kuruluğa ve
çatlaklara bağlı kanamalar ve saç kaybı görülür. A
vitamini ultraviyole ışınlarına ve radyasyon
etkisine karşı deriyi korur.[10]
C Vitamini
C vitamini suda çözünebilen vitaminlerdendir ve
bitkisel kaynaklardan alınır.[11] C vitamini kuvvetli
antioksidan etki gösterir. C vitamini eksikliğinde
enfeksiyonlara direnç azalır. İmmün sistem
olumsuz etkilenir.
C vitaminin esas
fonksiyonlarından biri lizin ve prolin üretiminde rol
almasıdır.[12] Bu sebeple kollajen sentezi için
öncül maddedir ve yara iyileşmesinde önemli bir

role sahiptir, iyileşme sürecini hızlandırır.[13] C
vitamini yeterli düzeyde iken kılcal damar çeperi
dayanıklıkları artarak kanamalar, çarpma veya
vurmadan kaynaklanan yaralar, morluklar önlenir
ve cilt yüzeyi düzgünlüğü korunur.[12] Deride
melanin pigmentasyonuna etki ederek cilt
renginin olağan olmasını sağlar.[14]
E Vitamini
Yağda çözünen antioksidan etkiye sahip
vitaminlerdendir. E vitamininin 8 tane türevi
bulunmaktadır. Bunlardan en etkin olanı ve en
güçlü antioksidan etki göstereni ciltteki en bol
formu olan α-tokoferoldür. E vitamini vitaminden
ziyade antioksidan olarak tanımlanır. Bunun
sebebi başka vitaminler enzimatik tepkimelerde
kofaktör görevi üstlenirken E vitaminin bunun gibi
bir işlevi bulunmaz. Asıl işlevi hücre zarı
fosfolipitlerinin peroksidasyonuna ve hücre zarının
hasara uğramasına engel olmaktır. [15]–[17]
Deride, epidermisteki E vitamini seviyeleri
dermisten daha yüksektir, bu da antimikrobiyal
savunma da dahil olmak üzere epidermal bariyer
fonksiyonlarının artmasına katkıda bulunur. [18],
[19] E vitamininin doğuştan gelen ve uyarlanabilir
bağışıklığı
arttırdığı
gösterilmiştir
bazı
mekanizmalar yoluyla enfeksiyonlara duyarlılığın
azalmasına yol açmaktadır: 1. Aktive edilmiş
makrofajlar tarafından üretilen prostaglandin E2
ekspresyonunun azalması;[20] 2. Doğal öldürücü
hücrelerin geliştirilmiş sitotoksik aktivitesi; 3.
Nötrofil dahil olmak üzere diğer doğuştan
lenfositlerin artan fonksiyonu; 4. T-hücrelerinin,
hücre ölümünde bir CD95 ligand aracılı artışına
karşı korunması[21] ve 5. Uyarılmış T hücresi
farklılaşması
yoluyla
timik
lenfosit
proliferasyonunda bir artış. Bu kanıt, E vitamininin
hem doğal hem de adaptif immün yanıtları
iyileştirdiğini göstermektedir. Bu nedenle, E
vitamini, bazı cilt bozuklukları veya hastalıkları
olan hastaların tedavisinde kullanılabilir.[22]
D Vitamini
İnsan cildi D vitamini sentez yeri olarak ve aynı
zamanda bu vitaminin biyolojik olarak aktif formu

için hedef organ olarak işlev görür.[23] UVB
ışınlaması,
provitamin
D3
olan
7dehidrokolesterolden previtamin D3'ün üretimini
uyarır, bunu takiben 1,25-dihidroksivitamin D3,
epidermiste oluşur. [24]Bu D vitamininin aktif
formudur. D vitamininin, esas olarak makrofajların
ve enflamatuar yanıtların aktive edilmesinde rol
oynayan Th1 hücrelerinin ve sedef hastalığının
patogenezinde kritik bir rol oynayan Th17
hücrelerinin gelişimini ve işlevini inhibe ettiği
gösterilmiştir.[25] Bunun yerine, D vitamini,
bağışıklık baskılayıcı faktörün önemli bir bileşeni
olan Treg'in üretimini ve işlevini geliştirir.[26], [27]
D vitamini antiproliferatif, prodifferentiatif,
antiapoptotik ve immünomodülatör rolü ile deride
pleiotropik bir etki gösterir. Ayrıca birçok cilt
patolojisinde karmaşık bir şekilde yer alır ve bazı
enflamatuar dermopatolojilerin sonucunu olumlu
yönde etkiler. D vitamini deride keratinosit
proliferasyonu, farklılaşması ve apoptozdan
bariyer bakımına ve immünoregülatör süreçlere
kadar birçok fonksiyonu etkiler.[28], [29]
Esansiyel Yağ Asitleri
Linoleik asit (LA) (n − 6) ve a-linolenik asit (ALA) (n
− 3), çoklu doymamış yağ asitleridir ve vücutta
sentezlenemediklerinden esansiyel yağ asitleri
olarak adlandırılırlar.[30]
Bu yağ asitlerinden araşidonik asit (ARA, n−6),
eikosapentaenoik
asit
(EPA,
n−3)
ve
dokosaheksaenoik asit (DHA, n−3) insanlarda,
vücut homeostazını düzenlemede anahtar rol
oynarlar. ARA pro-enflamatuar etkiler gösterirken
EPA ve DHA anti-enflamatuar etkiler gösterir.[31]
Esansiyel yağ asidi eksiklikleri, deskuamasyon ve
cilt lezyonları ile karakterize olan ölümcül
epidermal bariyer yetmezliğine neden olmaktadır.
Kutanöz yağ asidi profilini diyet veya besin
takviyesi yoluyla değiştirmenin enflamatuar
durumları iyileştirdiği bildirilmiştir.[32], [33] Yağ
asitleri, epidermisin yapısal ve fonksiyonel
bütünlüğüne katkıda bulunduklarından cilt sağlığı
için çok önemlidir. Ek olarak, immün ve
enflamatuar reaksiyonlar dahil olmak üzere

epidermal ve dermal homeostazın çeşitli yönlerini
düzenleyen
bir
dizi
biyoaktif
aracıya
metabolizmaları, kutanöz sağlık ve hastalık için
önemlerini gösterir.[34]

Şekil 1: Esansiyel yağ asitlerinin eksikliği ile ilişkili
deskuamasyon.[35]
Kutanöz inflamasyonu hafifletmek için çoklu
doymamış yağ asitlerinin ana mekanizmaları,
enflamatuar araşidonik asit ile rekabet ve
proinflamatuar
eikosanoid
üretiminin
inhibisyonudur. Çoklu doymamış yağ asitleri
yetmezliği ayrıca proliferatif keratinlerin (K6 ve
K16) ve inflamasyonla ilişkili keratinin (K17) yukarı
regülasyonunu da ortaya çıkarır. UV kaynaklı
iltihabı
ve
hiperpigmentasyonu
inhibe
edebilirler.[36] LA, epidermal tabakadaki en
zengin yağ asididir. Aynı zamanda seramid
sentezinin öncüsüdür.[37] Seramid, cildin
geçirgenlik bariyerini üreten hücreler arası
stratum corneum lipit matrisinin baskın bir
malzemesidir. ALA türevleri, T hücrelerini
etkileyerek, Toll benzeri reseptörlere etki ederek
epidermisin
bağışıklık
tepkisini
değiştirebilirler.[38]
Selenyum
Doğal olarak oluşan bir kimyasal element olan
selenyum, tıpta ve biyolojide büyük ilgi gören
belirgin besinsel etkilere sahiptir.[39] Karaciğer
kaynaklı selenoprotein P, dolaşımdaki selenyumun
ana bileşenidir ve gerekli dokulara yeterli miktarda
selenyum sağlar.[40] Dokularda ve saçta
selenyum,
selenosistein,
selenometiyonin,
selenoproteinler ve diğer selenyum içeren
proteinler ve enzimler olarak bulunur. Selenyum,
antioksidan ve antienflamatuar etkiler gibi çok

çeşitli pleiotropik etkileri olan selenoproteinlerin
sentezinde gereklidir.[41] Antioksidan özelliklere
sahip birkaç selenoprotein, insan vücudunu
serbest radikal hasarının neden olduğu
hastalıklara karşı koruyabilir.[42] Bu nedenle,
selenyumun cilt hastalıklarının patogenezinde de
önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir.
[43] Yapılan bazı çalışmalar yüksek selenyum
düzeylerinin bazı cilt hastalıklarında koruyucu bir
faktör olma eğiliminde olduğunu göstermiştir.[44]
B12 Vitamini
B12 vitamini insan vücudunda sentezlenmez ve dış
kaynaklardan elde edilmelidir.[45] Kobalamin
olarak da bilinen B12 vitamini, hematolojik ve sinir
sistemlerinde çok önemli olan suda çözünür bir
vitamindir. Vücutta birçok formda bulunur.[46]
Cilt ile karmaşık bir ilişkiye sahiptir. Değiştirilmiş
kobalamin seviyeleri, bu vitaminin eksikliğini veya
fazlalığını gösterebilecek dermatolojik belirtilere
yol açabilir. Kobalaminin biyokimyası ve
metabolizması karmaşıktır ve hastalıklar bu
metabolik
yoldaki
değişikliklerle
ilişkili
olabilir. Kobalamin eksikliğinin kutanöz belirtileri
arasında en yaygın olarak hiperpigmentasyon; saç
ve tırnak değişiklikleri; ve glossit gibi rahatsızlıklar
görülür.[47] Glutatyon seviyesinin B12 vitamini
eksikliğinde azaldığı söylenir. Bir tirozinaz
inhibitörü olan glutatyondaki azalma ile, bu
enzimin konsantrasyonu artar, melanositlerin
melanin salgılaması için uyarılmasına yol açar. Aşırı
melanosit uyarımı nedeniyle pigmentasyonda artış
gözlenir.[48], [49]
DERMATOLOJİK HASTALIKLAR VE MİKROBESİN
İLİŞKİLERİ
Sedef Hastalığı (Psoriasis)
Sedef hastalığı, dünya nüfusunun yaklaşık% 23'ünü etkileyen kronik inflamatuar yangılı bir cilt
hastalığıdır. [50] Kırmızı deri üzerinde kepeklenme
ile belirir. Kalın, pulsu plaklar ve kaşıntı ile
karakterizedir. Derinin çok fazla üremesi tetikleyici
etkenlerin başında gelir. Normal bir deri
hücresinde yaşam döngüsü 14 günü üst deri
altında 14 günü de üstünde olmak üzere 28

gündür. Sedefli deri hücrelerinde üst deriye çıkma
4 günü alır, yaşam döngüsünün çok kısaldığı
görülür.[51] Psoriasiste genetik faktörler birçok
hastada patogenezine güçlü bir şekilde katkıda
bulunurken, diyet, enfeksiyon ve stres gibi
çevresel faktörler değiştirici bir rol oynar. [52]
Çoklu Doymamış Yağ Asitleri (PUFA)
Psoarasis enflamatuar bir hastalıktır. Enflamasyon
ω -3 ve ω-6 yağ asitlerinden dengesiz
beslenmeden kaynaklı olabilir. Artmış PUFA
düzeyleri, inflamasyonu azaltmak ve sedef
hastalığı
semptomlarını
iyileştirmek
için
önerilmektedir.[53] Balık yağı ilavesinin antiinflamatuar etkisi, içerisindeki ω -3 ÇDYA’nin hücre
zarındaki
fosfolipitlerde
proinflamatuar
araşidonik asitin (AA) yerine geçmesi ile
olmaktadır.[54]
Mayser ve ark. çalışmasında, kronik plak sedef
hastalığı olan 75 hastaya, intravenöz omega-3
veya omega-6 ile 14 günlük bir tedavi uygulandı.
Omega-3 grubunda PASI skorları 11.2 ± 9.8 azaldı,
omega-6 grubunda 7.5 ± 8.8 azaldı ( P = .048).
Deride eritem ve sertleşmede omega-3 grubu için
daha iyi iyileşme oldu.
Grimminger ve ark. tarafından yapılan çalışmada
akut sedef hastalığı olan 20 hastaya 10 gün
boyunca intravenöz omega-3 veya omega-6
verilmiştir. Omega-3 grubun, omega-6 grubuna
kıyasla deride eritem ve sertleşmede daha fazla
iyileşme göstermiştir. ( P <.05)
Kronik stabil plak sedef hastalığı olan 24 hastanın
başka bir çift kör plasebo kontrollü çalışmasında,
12 hafta boyunca günlük 10 kapsül max EPA (1.8 g
EPA, 1.2 g DHA) alan grup gösterilmiştir. Günde 10
kapsül zeytinyağı alan kontrol grubuna göre deride
kaşıntı, eritem ve etkilenen vücut yüzey alanında
daha fazla iyileşme görülmüştür. [55]
Birkaç kontrolsüz açık çalışma, 6 hafta ila 6 ay
boyunca günde 0.54 ila 13.5 g EPA ve 0 ila 9.0 g
DHA arasında değişen balık yağı takviyesinin,
deride eritem semptomlarında klinik iyileşme ile
sonuçlandığını göstermiştir. [56]

Bazı çalışmalarda ise balık yağı diğer terapilerle
birlikte incelenmiştir. Şiddetli stabil plak psoriazisi
olan 18 hastanın çift kör, plasebo kontrollü bir
çalışması , UVB tedavisi ile birlikte balık yağı alan
hastalarda sadece UVB tedavisi alan hastalara
göre sedef hastalığında istatistiksel olarak anlamlı
bir iyileşme görülmüştür. [57]Hafif veya orta
şiddette plak psoriazisi olan, ya takalsitol (sentetik
bir D3 vitamini analogu ) ya da birlikte tacalcitol ve
Oravex (2.8 g EPA, 0.4 mg DHA) verilen 30
hastada Oravex ve takalsitol ilacının birlikte
verildiği grupta PASI skorunda (şiddet endeksi) 8
hafta sonraki kontrol grubuna kıyasla anlamlı bir
iyileşme görülmüştür. ( P <.0001). [58]Kronik stabil
plak sedef hastalığı olan 40 hastanın bir başka
çalışması,
etretinat
monoterapisine
kıyasla oral etretinat ile kombinasyon halinde balık
yağı verilmesi sedef hastalığının klinik olarak daha
iyi iyileştiğini göstermiştir .[59]
Balık yağı ile sedef hastalığında önemli bir iyileşme
göstermeyen çeşitli çalışmalar da yapılmıştır. Bu
çalışmalarda günlük 1.8 ila 3.2 g EPA ve 1.2 ila 2.2
g DHA kullanıldı. [60]Sedef hastalığı olan 27
hastanın randomize, çift kör, kontrollü
çalışmasında, 8 hafta boyunca günde 1.8 g EPA ve
1.2 g DHA alan deneysel balık yağı grubu ile
zeytinyağı alan kontrol grubu arasında anlamlı bir
klinik fark yoktu. [61]Orta ila şiddetli sedef
hastalığı olan 145 hastanın başka bir randomize,
çift kör, kontrollü çalışması, balık yağı alan grup ile
mısır yağı alan plasebo grubu arasında PASI
skorunda veya hasta tarafından bildirilen subjektif
skorda anlamlı bir fark göstermedi. [62], [63]
D Vitamini
Fizyolojik olarak, aktif D vitamini formu ve
reseptörü, keratinositlerin farklılaşmasını ve
çoğalmasını, kutanöz bağışıklık sisteminin
dengesini ve apoptoz sürecini düzenler. 1,25 (OH)
D'nin keratinositler üzerinde anti-proliferatif
etkileri olduğu gösterilmiştir .[64]
Ayrıca, D
vitamini stratum korneumda bariyer bütünlüğü ve
geçirgenliği için gerekli olan glikosilseramidlerin
sentezini düzenlemeye yardımcı olur.[65]

D vitamini uyarlanabilir ve doğuştan gelen
bağışıklık sisteminin hücreleri üzerinde geniş
düzenleyici etkilere sahiptir.[66] D vitamini, T
lenfositlerinin proliferasyonunu inhibe eden,
antijenle uyarıldıktan sonra bağışıklığı destekleyen
T hücrelerinin bir fenotipi olan CD25 CD4 Treglerin
oluşumunu
indükleyen
pluripotent
bir
immünomodülatör görevi görür. Düzenleyici T
hücreleri (Tregler) immünolojik yanıtı inhibe
edebilir ve kutanöz immünolojik homeostazı
koruyarak kendi antijenlerine karşı otoimmün
yanıtı önleyebilir.[67]
D vitamini, insan makrofajlarında otofajiyi
indükleyerek fırsatçı enfeksiyonlardan korunmaya
ve derinin yerleşik epitel hücrelerinde endojen
antimikrobiyal
peptitlerin
ekspresyonunu
uyararak doğal cilt bariyerini desteklemeye
yardımcı olur .[68] Birçok çalışma, D vitamini
reseptörünün ( VDR ) polimorfizmleri ile sedef
hastalığı yatkınlığı arasında bir ilişki olduğunu
belirlemiştir.
Psoriatik
deride VDR ekspresyonunun ve sıkı bağlantı
proteinlerinin azaldığı belirtilmiştir.[69]
Farklı çalışmalar, sedef hastalığının patogenezinde
düşük D vitamini statüsünün olası rolüne
odaklanmıştır.[70] Birçok çalışma D vitamininin
inflamasyon
fonksiyonunun
anahtar
bir
modülatörü
olduğunu
bildirmiştir.[71]
D
vitamininin aktif metaboliti; TNF-α, IL-1β, IL-6 ve
IL-8 dahil olmak üzere çeşitli pro-enflamatuar
sitokinlerin ekspresyonunu ve üretimini azaltıcı
yönde etki eder.[72], [73]
Son çalışmalar,
psoriatik hastalarda 1,25 (OH) D değerlerinin
kontrol deneklerinden önemli ölçüde daha düşük
olduğunu göstermiştir.[74]
Perez ve arkadaşları,[75] sedef hastalığının
tedavisi için oral 1,25-dihidroksivitamin D3'ün
güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek için 85
Hastaya günlük 0,5 μg oral kalsitriol verildi; bu,
laboratuvar değerleri normal olduğu sürece 6 ila
36 aylık bir süre boyunca 2 haftada bir 0,5 μg
artırıldı. Genel olarak,% 88'inde çalışma
döneminde sedef hastalığında bir miktar klinik
düzelme vardı. Toplamda% 26.5'inde tam

iyileşme,% 36.2'sinde orta derecede iyileşme,%
25.3'ünde hafif iyileşme ve% 12'sinde sedef
hastalığında iyileşme olmadı. Ek olarak, ortalama
PASI skorları(hastalık şiddet endeksi) başlangıçta
18.4'ten 6 ayda 9.7'ye ve 24 aylık tedavide 7.8'e
düşmüştür ( P <.001).
Beş açık kontrolsüz çalışma, 7 ila 17 arasında
değişen az sayıda hastada sedef hastalığında oral D
vitamini takviyesinin rolünü araştırdı. Bu
çalışmaların 3'ünde, deneklerin en az% 50'sinde
sedef hastalığında orta veya daha fazla iyileşme
bildirilmiştir. [76] , Diğer 2 deneyde, tek tek
hastalar için sonuçlar ortalama PASI skorunda
istatistiksel olarak önemli gelişme göstermiştir.
A Vitamini
ABD'de ulusal temsili bir veritabanı kullanılarak,
sedef hastaları ve genel popülasyon arasındaki
diyet alımı ve beslenme durumu farklılıkları, sedef
hastalığı ve vitaminler, antioksidanlar arasındaki
ilişkiyi incelemek için bir çalışma yapılmıştır. Bu
çalışma 6260 katılımcıdan oluşuyor. Daha önce
sedef hastalığı tanısı katılımcıların 156'sında (%
2.49) bildirilmiştir. ABD'de 2003-2006 Ulusal Sağlık
ve Beslenme Muayene Araştırması'ndan veriler
kullanılmış. Sedef hastalığı ile beslenme durumu
arasındaki ilişkiyi belirlemek için demografik
bilgiler, fizik muayene, serum laboratuvar
değerleri ve geçmiş tıbbi öykü ve diyet alımı ile ilgili
anketler kullanılmıştır. [77]
Sedef hastalığı, yüksek serum A vitamini ve α ‐
karoten seviyeleri ile önemli ölçüde ilişkilidir.
Laboratuar değerlerinin çok değişkenli analizi,
daha yüksek A vitamini ve α ‐ karoten düzeyleri
olan bireylerin sedef hastalığına yakalanma
olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir.
Sedef hastalığı olan bireylerde ortalama A vitamini
seviyesi 62.28 (± 18.9) μg / dL iken, sedef hastalığı
olmayan bireylerde 58.31 (± 23.6) μg / dL idi ( P
= 0.03). Sedef hastalarında ortalama α- karoten
düzeyleri 4.97 (± 6.8) μg / dL ve sedef hastalığı
olmayanlarda 4.26 (± 15.3) μg / dL idi ( P = 0.01).
A vitamini, keratinosit proliferasyonu ve

farklılaşmasındaki düzenleyici rolü nedeniyle sedef
hastalığı yönetiminde özellikle ilgi çekicidir.[78]
Selenyum ve diğer antioksidanlar
Artan oksidatif stres ve dolaşan serbest radikaller,
sedef hastalığının enflamatuar durumuna katkıda
bulunabilir. Antioksidanlar, özellikle selenyum , E
vitamini ve β-karoten , bu oksidatif dengesizliği
dengeleyebilir.
Selenyum,
glutatyon
peroksidazın normal çalışması için gereklidir ve
sedef hastalığı olan hastalarda, özellikle uzun
hastalık süresi olanlarda düşük seviyelerde
bulunabilir. [79] Selenyum antiproliferatif ve
immünoregülatör özelliklere sahip temel bir
elementtir.
Serwin ve ark. [80] prospektif bir çalışması , serum
selenyumundaki bir azalmanın, sedef hastalığı
olan hastalarda 3 yıldan uzun süredir sedef
hastalığı şiddetinin artmasıyla ilişkili olduğunu
bulmuştur ( P <.05). Birkaç çalışma, sedef
hastalığında selenyum takviyesinin rolünü
değerlendirmiştir. Kharaeva ve arkadaşları,[81]
şiddetli eritrodermik ve artropatik psoriazis
formlarının tedavisi için kombine selenyum
aspartat, koenzim Q10 ve E vitamininin plaseboya
karşı etkilerini karşılaştırmak için çift kör plasebo
kontrollü bir klinik çalışmaya 58 kişiyi
kaydetmişlerdir.
Antioksidanların kombinasyonuyla takviyenin,
psoriazisin PASI skoru ve şiddet skoru ile
istatistiksel olarak anlamlı klinik iyileşme
gösterdiğini oksidatif stresin hücre belirteçlerinin
azaldığını bulmuşlardır. (P < .05).
Atopik Dermatit (AD)
Atopik dermatit dünya genelinde en sık görülen,
deri ve solunum yollarının fazla duyarlı
olduğu kronik inflamatuar deri hastalığıdır.
Çocukların %10-30'unda, yetişkinlerin %2-10'unda
görülür. Egzama olarak da bilinir. Kaşıntılı,
pulumsu, tahriş olmuş cilt lekeleriyle kendini
gösterir.
[82]
Atopik
dermatit
ile
ilişkili şiddetli kaşıntı ve buna bağlı uyku bozukluğu
yaşam kalitesi üzerinde iyi belgelenmiş olumsuz
bir etkiye sahiptir.[83], [84]

Genetik ve çevresel faktörler arasındaki karmaşık
bir
etkileşim,
hastalığın
yatkınlığı
ve
gelişiminde rol oynamaktadır . Atopik dermatit,
deri bariyeri moleküllerini, belirteçleri ve
enflamatuar yanıtın hücrelerini kodlayan
genlerdeki
anormalliklerle
ilişkilidir;
immünoregülatuar anormallikler; artmış serum
immünoglobulin (Ig) E; bozulmuş gecikmiş tip aşırı
duyarlılık reaksiyonları ve bulaşıcı ajanlardır. [85]
Bununla birlikte, tek başına genetik, prevalanstaki
belirgin artışı açıklayamaz. [86]
Esansiyel Yağ Asitleri
Araşidonik asit (bir ω-6 yağ asidi), siklooksijenaz ve
lipooksijenaz enzimleri tarafından inflamatuar
başlatıcı
prostaglandin
ve
lökotrienlere
dönüştürülür. Eikosapentaenoik asit (bir ω-3 yağ
asidi) ve diğer esansiyel yağ asitleri, siklooksijenaz
ve lipooksijenaz için bir substrat olur ve araşidonik
asit ile rekabet eder. Eikosapentaenoik asit,
siklooksijenaz ve lipooksijenazı işgal ederek,
araşidonik asidi diğer metabolik yollara aktarabilir,
böylece proenflamatuar yani inflamatuar başlatıcı
prostaglandinlerin ve lökotrienlerin sentezini
azaltabilir. [87]
Linoleik asit, fizyolojik olarak önemli ana diyet
esansiyel yağ asitlerinden biridir. Linoleik asit
biyolojik olarak önemli moleküllere metabolize
edilir ve bu yolağın ilk adımı, linoleik asit hız
sınırlayıcı enzim δ-6-desatüraz ile γ-linoleik aside
dönüştürülmesidir. Atopik dermatitte δ-6desatürazın bozulmuş fonksiyonu, normal
fonksiyon için önemli olan γ-linoleik asit ve diğer
metabolitlerin endojen üretimini durdurabilir.
[88]Sonuç olarak, atopik hastalarda prostaglandin
E1 üretimi azalır ve dermatitin klinik görünümü ile
sonuçlanan proenflamatuar prostaglandin E2
baskındır. Bu şekilde, eikosapentaenoik asit ve γlinoleik asit dahil olmak üzere ω-3 ve ω-6 yağ
asitleri,
Atopik
dermatitin
enflamatuar
patofizyolojisini etkileyebilir. [89]
Yetişkinlerde beslenme alışkanlıkları üzerine
yapılan bir araştırma, AD'li kadınların, doymuş yağ
asitlerinin toplam alımının daha yüksek olmasına

rağmen, eikosapentaenoik asit alımında önemli
ölçüde daha düşük bir diyet alımına sahip
olduğunu bulmuştur. [90] ω-3 yağ asitlerinin
takviyesi üzerine yapılan ayrı bir çift-kör
çalışmada, 3 aylık eikosapentaenoik asit tedavisi
uygulanan atopik dermatit hastalarındaki pruritus
ve ölçeklemedeki iyileşmeler, sadece zeytinyağı ile
takviye edilmiş atopik dermatit hastalarından
daha iyi sonuç vermiştir. [61]
Yapılan diğer iki çalışmanın her ikisi de AD'li hamile
veya emziren kadınları içermekteydi. İlk çalışmada,
hamilelik sırasında ω-3 takviyesi verilen kadınların
bebeklerinde ciddi hastalık görülme olasılığı 10
kattan daha azdı (SCORAD> 25; P = 0.45). [91]
İkinci çalışmada, ω-6 ile takviye edilmiş annelerin
formülle beslenen 118 bebeği, atopik dermatit
şiddetinin azalması yönünde olumlu bir eğilime
sahiptir. [92]
Çuha çiçeği yağı, atopik dermatit tedavisi için
dikkat çekmiştir. Olgun çuha çiçeği yağı tohumları
yaklaşık % 10 γ-linoleik asit ve% 70 linoleik asit
içerir. Çuha çiçeği yağının 26 çalışmasının 2006
meta-analizinde atopik dermatitli 1207 hasta
vardı. [93] Hastalara 1000 ila 8000 mg (günlük
minimum 40 mg γ-linoleik asit dozu ) arasında
değişen günlük çuha çiçeği yağı takviyesi verildi. Bu
meta-analiz daha önceki incelemelerin bulgularını
doğrulayarak kaşıntı üzerinde faydalı bir etki
olduğunu ortaya koymuştur.
D Vitamini
D vitamini, ciltte güçlü bağışıklık düzenleyici ve
antimikrobiyal özelliklere sahiptir. T hücresi
aktivasyonunu etkileyerek ve makrofajların
aktivasyonunu teşvik ederek, nötrofillerin
motilitesini ve fagositik fonksiyonunu artırarak ve
antimikrobiyal peptitler katelisidin ve β-defensinin
ekspresyonunu indükleyerek
inflamasyonu
azaltır. [94] Katelidisin, birçok gram-pozitif ve
gram-negatif patojen, mantar ve mikobakteriye
karşı doğal bir bağışıklık bariyeri sağlar. Son
araştırmalar, D vitamini eksikliğini atopik bozukluk
riskinde artışla ilişkilendirmiştir. [95] Alerjik
duyarlılığı olan atopik hastalar ile D vitamini

düzeyleri
arasında
korelasyon
olduğu
görülmektedir. [96]Bazı çalışmalarda düşük D
vitamini seviyelerinin atopik dermatitli bebeklerde
gıda alerjisi riskini arttırdığı görülmüştür. [97]
Atopik dermatitli 107 hastanın yakın zamanda
yapılan randomize çift kör bir denemesinde D
vitamininin fayda sağladığı görülmüştür. [98]
E Vitamini
E vitamini, bağışıklık makrofaj aracılı yanıtı
iyileştirebilen, insanlarda prostaglandinlerin
üretimini
ve atopik hastalarda serum
immünoglobulin E (IgE) seviyelerini azaltabilen
güçlü bir antioksidandır. Son veriler, E vitamininin
atopik deneklerde serum IgE düzeylerini
düşürebildiğini göstermiştir. [99]
Atopik dermatiti olan 96 kişide E vitamininin
subjektif semptomlar ve serum IgE düzeyleri
üzerindeki etkilerini karşılaştırmak için bir çalışma
yapılmış. Son 12 ayda, daha az “aktif” tedavi
isteyen pek çok denekten E vitamini (400 IU / gün)
(50 denek) ve plasebo (PL) (46 denek) ile tedavi
edilecek bir grup seçilmiş. [100] Rasgele iki gruba
ayrılan 96 denek üzerinde bir tek-kör klinik analiz
yapılmış. 50 deneğe 8 ay boyunca günde bir kez
400 IU (268 mg) doğal kaynaklı E vitamini verilmiş
ve diğer 46 denek aynı süre içinde Plasebo almış.
Kayıt sırasında ve çalışmanın 8 ayı boyunca her 15
günde bir tam kan sayımı, serum IgE seviyeleri ve
biyokimyasal analizler kontrol edilmiş. Sonuçlar
şöyledir: E vitamini ile tedavi edilen 50 deneğin
23'ü Plasebo grubundaki hastalara kıyasla büyük
iyileşme göstermiştir ve E vitamini grubundaki 50
hastanın 7’sinde neredeyse tamamen atopik
dermatit belirtileri kaybolmuştur, ancak Plasebo
grubunda böyle bir durum görülmemiştir. Serum
IgE seviyeleri aralığı E vitamini grubunda 1005 ila
490 IU / mL arasında ve Plasebo grubunda 1239
ila 812 IU / mL arasında belirgin bir şekilde
azalmıştır. E vitamini grubunda atopik dermatitin
büyük oranda iyileşmesi ve belirtilerin artık
neredeyse hiç görülmediği denekler, başlangıç
koşullarına bağlı olarak serum IgE düzeylerinde%
62'lik bir düşüş gösterirken, Plasebo alan
deneklerde, fark yaklaşık% 34.4'tür. Yüz eritemi,

likenifikasyon ve görünüşte normal cilt varlığında
dikkate değer bir iyileşme bildirilmiştir. Egzamalı
lezyonların çoğunlukla pruritusun azalması sonucu
iyileştiği görülmüştür.
Çalışmadaki bulgular, E vitamininin serum IgE
düzeylerini önemli ölçüde azaltarak insanlarda IgE
aracılı atopik yanıtlarda önemli bir rol
oynayabileceğini göstermektedir. E vitamininin
atopik dermatit için mükemmel bir terapötik araç
olabileceğini göstermektedir. Hastalara daha iyi
bir yaşam kalitesi sunar ve klinik semptomlarda
iyileşme görülür.
Vitiligo
Vitiligo, cildi, saçı ve oral mukozayı etkileyen
idiopatik, otoimmün bir hastalıktır. Deri renk
kaybına uğrar ve beyaz plaklar oluşur. Dünya
nüfusunun
%
1-4'ünü,
etkiler.[101]Depigmentasyon ve melanosit kaybı
ile karakterizedir. Tükenmiş melanositler cilt
epidermisini UV ışığına maruz bırakır, bu da cilt
hassasiyetini artırır ve deride düzensiz görünüme
yol açar. [102]
Güncel araştırma verileri, otoimmün sapmaların
ve oksidatif stresin, vitiligodaki melanositlerin yok
edilmesine aracılık eden ana yollar olduğunu
göstermektedir. [103], [104]Oksidatif stres,
melanositlerin imha döngüsünü başlatabilir.
Vitiligo hastalarının epidermisinde değişen hücre
içi redoks durumu ve enzimatik ve enzimatik
olmayan
antioksidanların
tükenmesi
belgelenmiştir.
Dolayısıyla, reaktif oksijen
türlerinin üretimi, doğuştan gelen ve uyarlanabilir
bağışıklık tepkisinin aktivasyonu ile genetik olarak
duyarlı bireylerde melanositlerin yok edilmesi
döngüsünü başlatabilir. [105]
Vitiligo hastalarında çeşitli humoral ve hücre
aracılı bağışıklık defektleri bildirilmiştir. Bununla
birlikte, çok sayıda çalışma, aktif sitotoksik CD8 + T
lenfositlerinin ve interferon gama kaynaklı
kemokin CXCL10'un melanosit yıkımının ana
immün aracıları olarak rolünü belgelemektedir.
[106] Vitiligo tedavisinde yardımcı yaklaşımlar

arasında diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri yer alır.
[104]

çıkan
sfingosin-1-fosfat
oluşumu
yoluyla
melanositleri apoptozdan koruduğu gözlenmiştir.

Vitiligo tedavisi için antioksidan vitaminler (A, C, E)
ve mineraller (çinko, selenyum) ile bir takviyenin
yararlı etkilerini değerlendirmek amacıyla bir
çalışma yapılıyor. İndüklenmiş vitiligo görülebilir
belirtileri gösteren 5 ila 12 aylık 40 kırk deneysel
otoimmün vitiligo faresi sırayla beş paralel gruba
grup başına 8 fare olacak şekilde randomize
ediliyor. Birinci gruba deneysel diyet + 1,4 g çinko
+ 0,04 g selenyum vitaminleri A 118 UI, C 8,5 mg,
E 5,4 UI vitaminleri veriliyor. İkincisi gruba
deneysel diyet + 1,4 g çinko + 0,04 g selenyum + A
118 UI, C 8,5 mg, E 5,4 UI vitaminleri + Oral olarak
polifenol veriliyor. Grup 3'e ağızdan polifenol + 1,4
g Zn + 0,04 g Se'den hazırlanan deneysel diyet +
kaynatılmış yeşil çay maddesi veriliyor. 4. Grup
deneysel diyet+ yeşil çay kaynatma maddesi
alıyor. Kontrol grubu ise deneysel diyet +
damıtılmış su alıyor. Çalışmanın sonunda, fareler
görünür bir repigmentasyon göstermiştir. Tedavi
edilen farelerin % 70'inde belgelenen net bir
repigmentasyon vardır. Bulgular, bir antioksidan
takviyesinin, vitiligo tedavisine üstün klinik
etkinliğe katkıda bulunmada önemli ölçüde yararlı
olduğunu göstermektedir. [107]

Yapılan bir vaka kontrol çalışmasına 30 vitiligo
hastası ve yaş ve cinsiyet olarak uyumlu 30 sağlıklı
kişi dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan kişilerin kan
örnekleri alınarak ve serum 25 (OH) D seviyeleri
belirlenmiş. Serum 25 (OH) D seviyeleri: Normal
veya yeterli (≥30 ng / ml), yetersiz (<30-> 20ng /
ml) ve eksik (≤20 ng / ml) seviyelerine ayrılmış.
Deri biyopsileri depigmente lezyonlardan ve
vitiligo hastalarının klinik olarak normal derisinden
ve kontrollerden elde edilmiş ve VDR gen
ekspresyonu belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda
sadece 10 vitiligo hastası (% 33.3) yeterli serum 25
(OH) D seviyesine (≥30 ng / ml), 12 hasta (% 40)
yetersiz seviyeye ve 8 hasta (% 26.7) eksik seviyeye
sahiptir. Öte yandan, kontrollerin çoğu (% 96.7)
yeterli seviyelere sahiptir. Hastalardaki ortalama
serum 25 (OH) D seviyesi kontrollere göre anlamlı
olarak azalmıştır. ( P <0.001). VDR- ekspresyonu
hastaların lezyonel ve lezyon dışı derisinde
kontrollere göre anlamlı olarak azalmıştır
( sırasıyla P <0.001, P <0.001). Çalışmada vitiligo
hastalarında D vitamini seviyelerinin ve D vitamini
reseptörü (VDR) ekspresyonunun azaldığı, D
vitamini eksikliğinin vitiligo derecesini etkilediği ve
immünomodülatör rolü ve melanogenezdeki rolü
ile vitiligo patogenezine katkıda bulunabileceği
sonuçlarına varılmıştır. [110]

D Vitamini
D vitamininin melanositler üzerinde uyarıcı etkileri
vardır ve hedef hücreler üzerindeki D vitamini
reseptörü (VDR) aracılığıyla etki eder. Derideki D
vitamini reseptörlerine bağlanan D3 vitamini,
melanositlerin aktivasyonunu, proliferasyonunu
ve göçünü kontrol edebilir. Tomita ve ark. D3
vitamininin kültürlü insan melanositlerinin
tirozinaz içeriğini arttırdığını göstermiştir. [108] D
vitamini analogları T hücre aktivasyonunu inhibe
ederek melanositlerin otoimmün hasarının
azalmasını sağlar. [109] D vitamini, IL-6, IL-8, TNFa ve TNF-y ekspresyonunu inhibe ederek
immünomodülatör etkiler gösterir. D vitamininin
aktif formu, interlökin-6 üretimi ile keratinositler
ve melanositlerde apoptotik aktiviteyi azaltır.
Yapılan bir çalışmada, D vitamininin çeşitli
melanom hücre dizilerinde apoptotik etkiye karşı

Finamor ve meslektaşları tarafından yapılan bir
diğer çalışmada yüksek doz D3 vitamini tedavisinin
etkinliğini değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu
çalışmada düşük kalsiyum diyeti ve güvenlik için
yeterli hidrasyon ile birlikte 16 vitiligo hastasını 6
ay boyunca günde 35.000 IU D3 vitamini ile tedavi
etmişlerdir. Tüm hastalar başlangıçta düşük D
vitamini durumu (serum 25 (OH) D3 ≤ 30 ng / mL)
gösterdi. Tedaviden sonra 25 (OH) D3 seviyeleri
önemli ölçüde artmıştır.( 18.4 ± 8.9'dan 132.5 ±
37.0 ng / mL'ye, P <.0005) Vitiligo olan 16 hastadan
14 hastada % 25 ila% 75 repigmentasyon
sağlanmıştır.
Araştırmacılar,
bu
takviye
seviyesinin, kalsiyum kısıtlaması ortamında vitiligo
hastalarında güvenli olduğu ve hastalık aktivitesini

azaltmada etkili olabileceği sonucuna varmışlardır.
[111]

Şekil 2: (A ve C) tedaviden önce ve (B ve D) D
vitamini (günde 35,000 IU ) ile altı aylık tedavi
sonrası iki kadın vitiligo hastalarının fotoğrafları.
[111]
B12 Vitamini
B12 vitamini, homosistein düzeyinin ana
belirleyicilerinden biridir ve bu vitaminde
beslenme eksikliği durumu homosisteinin
artmasına neden olur. Homosistein, cildin histidaz
ve tirozinaz aktivitesi üzerinde engelleyici etkiye
sahiptir. Reish ve diğ. homosisteinin melanin
sentezinde kritik bir rol oynayan tirosinaz enzimini
inhibe ettiğini göstermiştir.Bu nedenle, lokal
homosistein artışı normal melanogeneze
müdahale edebilir ve vitiligo patogenezinde rol
oynayabilir.[112] Homosisteinin oksidatif hasarı
indükleyerek melanositlere doğrudan zarar verdiği
de düşünülmektedir.[113]
Yapılan bir çalışmada, 100 vitiligo hastası 3 ay
boyunca günde iki kez 1 mg B12 vitamini ve 5 mg
folik asit ile tedavi ediliyor. Hastalar ayrıca cildini
güneş ışığına veya UVB ışınlarına maruz bırakmaya
teşvik ediliyor. Güneşe maruz kalan ciltte tam
repigmentasyon
6
hastada
sağlanmış.
Repigmentasyon 52 hastada açıkça görülmüş.
Vitiligo ilerlemesinin hastaların% 64'ünde durduğu
gözlenmiş. Araştırmacılar, güneşe maruz kalmayla
birlikte B12 ve folik asit takviyesinin
repigmentasyonu indüklemede tek başına
tedaviden daha iyi olduğu sonucuna varmışlardır.
([104]

Bir başka çalışmada 26 vitiligo hastası ve 26 kişi
sağlıklı kontrol grubuna dahil edilmiş. Serum
homosistein seviyelerini etkileyebilecek faktörler
hariç tutulduktan sonra homosistein tayini için
hastalardan ve kontrollerden kan örnekleri
alınmış. Vitiligo hastalarında homosisteinin
ortalama serum seviyesi kontrol grubuna göre
anlamlı olarak yüksek bulunuyor. ( P <0 · 001).
Sonuç olarak homosistein düzeyinin vitiligo
aktivitesi ile ilişkili ve ilerleyici hastalığı olan
hastalarda kontrollere göre anlamlı derecede
yüksek olduğu sonucuna varılıyor. [114]
Bir diğer çalışmada toplam 121 denek çalışmaya
dahil ediliyor: 69’u vitiligo hastası ve 52 kişi sağlıklı
kontrol.
Standart
laboratuvar
teknikleri
kullanılarak, tam kan sayımı ve folik asit, B12
vitamini, homosistein ve holotranskobalamin
düzeyleri, katılımcılardan alınan kan örneklerinde
ölçülüyor.
Vitiligo
hastaları
kontrollere
kıyasla daha yüksek homosistein ( P <0.005) ve
hemoglobin ( P <0.01) seviyelerine, ancak daha
düşük B12 vitamini ( P
<0.01) ve
holotranskobalamin ( P<0.0001) seviyelerine sahip
olduğu görülüyor. Folik asit düzeyleri ise iki grup
arasında benzerdir. Vitiligo hastalarında B12
vitamini ve holotranskobalamin düzeylerinin daha
düşük ve homosistein düzeylerinin kontrollere
göre daha yüksek olduğu sonucuna varılıyor.
Holotranskobalamin ölçümü, B12 vitamini
eksikliğinin en erken belirteci olarak kabul edilir.
[112]
Başka bir çalışmada her iki cinsiyetten vitiligo olan
35 hasta ve yaş ile uyumlu 35 sağlıklı kontrol
çalışmaya dahil ediliyor. homosistein, B12 vitamini
ve folik asit tayini için hastalardan ve kontrollerden
kan örnekleri alınıyor. Vitiligo hastalarında
ortalama homosistein serum seviyesi kontrollere
göre anlamlı olarak yüksek olduğu ( P <0.05),
vitiligo hastalarında ortalama B12 vitamini
düzeyinin kontrollere göre daha düşük olduğu
( P <0.05) görülüyor. Hastalarda ve kontrol
grubunda folik asit düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı bir fark yoktur (P> 0.05). Sonuç olarak
serum homosistein seviyesinin yükselmesinin
hastalığa yatkın bireylerde vitiligo için hızlandırıcı

bir faktör olabileceğini, homosistein seviyesinin
vitiligo boyutunda yeni bir biyobelirteç
olabileceğini, homosisteindeki yükselmenin B12
vitamininin eksiklikleri ile ilişkili olup B12
takviyesinin
vitiligo
hastalarında
faydalı
olabileceğini düşünmüşlerdir. ([115]

monoterapisi alanların % 55.6'sına karşı% 72.7
oranında belirgin repigmentasyon gösterdi.
Kombinasyon tedavisi alanların% 70'inde ve
sadece ışık tedavisi alanların % 85'inde hafif eritem
kaydediliyor, bu da E vitamininin UVB koruyucu bir
etkisi olduğunu gösteriyor.[116]

Montes ve arkadaşları 15 vitiligo hastasında%
73.3'ünde folik asit eksikliği,% 33.3'ünde B12
eksikliği olduğunu ve% 26.6'sında C vitamini
seviyelerinin
düştüğünü
gözlemlemişlerdir.
Günlük vitamin takviyesi ile hastalığın ilerlemesi
tüm hastalarda durmuş ve 2 yıl içinde tüm
hastalarda% 80-100 oranında repigmentasyon
gözlenmiştir.[113]

E vitamini ayrıca karışık bir antioksidan
takviyesinin bir bileşeni olarak da çalışılmış.
Dell’Annave meslektaşları, [118] vitiligo için dar
bant-UVB tedavisi gören 35 hastada C, E
vitaminleri, alfa-lipoik asit ve çoklu doymamış yağ
asitlerini plaseboya karşı birleştiren dengeli bir
antioksidan takviyesinin kullanımını incelemişler.
Lipoik asit olarak da bilinen alfa-lipoik asit,
mitokondriyal enerji üretimi için hayati önem taşır.
Önemli bir hücre içi antioksidan olan glutatyon
sentezini uyaran güçlü bir antioksidandır. Takviye,
tedaviden önce 2 ay boyunca ve 6 aylık ışık terapisi
sırasında uygulanmış. 2 aylık aktif tedaviden sonra,
katalaz aktivitesi başlangıç değerlerinin% 121'i idir
ve reaktif oksijen türleri üretimi başlangıç
değerinin % 57'sine düşürülmüştür(plaseboya
karşı P <.05 ve P <.02). Antioksidan takviyesinin,
aktif tedavi grubunun % 47'sinin, plasebo
grubunun% 18'ine kıyasla % 75'ten fazla
repigmentasyona ulaşmasıyla dar bant-UVB'nin
etkinliğini arttırdığı görülmüştür (P <.05).
Araştırmacılar, NB-UVB tedavisi öncesi ve
sırasında alfa-lipoik asit içeren karışık bir
antioksidanla oral takviyenin ışık tedavisinin
etkinliğini artırdığına ve vitiligo ile ilişkili oksidatif
stresi azalttığı sonucuna varmışlardır.

Birkaç çalışma serum B12 seviyeleri ile vitiligo
arasında bir ilişki bulamamıştır.Bir çalışma,
vitiligoda fototerapiye B12 ve folik asit takviyeleri
eklemenin hiçbir avantajı olmadığı sonucuna
varmıştır. Gφnόl ve diğ, Balci ve diğ. ve Kim ve
ark.
serum homosisteini ve B12 vitamini
düzeylerinin vitiligo hastaları ve kontroller
arasında anlamlı bir fark göstermediğini
bildirmişlerdir. [115]
E Vitamini
Araştırmacılar, E vitamininin, vitiligoda melanosit
hücre zarlarının lipit peroksidasyonunu önleyen ve
ışık tedavisi etkinliğini artıran dar bant-UVB
tedavisi için yararlı bir yardımcı olabileceğini
belirtmişlerdir.[116]
Ramazan ve arkadaşları,[117] vitiligo dahil 3
otoimmün bozuklukta önemli bir serbest radikal
temizleyici olan E vitamini ve paraoksonaz
seviyelerini incelemişler. Vitiligo hastalarında
kontrollere kıyasla her iki maddenin de doku ve
serum düzeylerini istatistiksel olarak anlamlı
derecede düşük bulmuşlardır (P <.001).
Stabil vitiligo olan 24 hastada E vitamini takviyesi
dar bant-UVB'ye ek olarak incelenmiş. Hastalar,
ışık tedavisinin başlamasından 2 hafta önce veya
dar bant-UVB monoterapisinden başlayarak
günde 400 IU E vitamini aldılar. 6 aylık tedaviden
sonra, kombinasyon terapisi grubu, NB-UVB

SONUÇ VE ÖNERİLER
Derinin önemli görevleri vardır: Mekanik, termal
ve diğer fiziksel yaralanmalar, zararlı ajanlar, aşırı
nem ve protein kaybı, UV radyasyonunun zararlı
etkilerine karşı koruma sağlar. Vücut ısısını
düzenleyerek su kaybını kontrol eder. İmmün
sistemde ve biyokimyasal süreçlerde yer alır,
dokunma ve hissetme ile duygusal etkileşimde rol
oynar. [119]
Sağlıklı bir yaşam için beslenmenin rolü kaçınılmaz
bir gerçektir. Tüketilen besinlerin metabolik
ihtiyaçları karşıladığı ve vücudun çalışması için

gereken besin ögelerini yeterli miktarda sağlayan
optimal beslenme ile minimum hastalık riski ve
maksimum sağlık sonuçlarına ulaşılır. Optimal
beslenme yetersiz beslenme, fazla kilo, şişmanlık,
mikrobesin ögeleri eksikliği gibi malnutrisyonun
her çeşidinin önlenmesinde büyük öneme
sahiptir.[120], [121] Dünya da 2 milyardan fazla
insanda mikro besin ögelerinin eksikliği
görülmektedir.[122] Mikrobesinler vitaminler,
eser mineraller ve esansiyel yağ asitlerini içerir,
ancak bunlar sadece küçük miktarlarda gerekli olsa
da, diyetimizin temel bileşenleridir. Bu besin
maddelerinin
fizyolojik
rolleri
oldukça
çeşitlidir; enzim kofaktörleri, biyolojik substratlar
ve hatta hormonlar olarak işlev görürler .[123]
Sağlıksız beslenme alışkanlıklarının derimiz
üzerinde
olumsuz
sonuçları
elbette
ki
gözlenmektedir, bazı cilt bozuklukları oluşur.
Örneğin: A vitamini eksikliğinde atopik dermatit ve
gecikmiş yara iyileşmesi, C vitamini eksikliğinde
deri altı kanama ve gecikmiş yara iyileşmesi, D
vitamini eksikliğinde atopik dermatit, Selenyum
eksikliğinde sedef hastalığı görülür.[35]
Bu derlemede seçilmiş bazı hastalıklarda
mikrobesinlerle takviye yapılan çalışmalara yer
verilmiştir. Örneğin sedef hastalığı bireylerde
omega 3, A vitamini ve selenyum takviyeli
çalışmalar vardır. Sedef hastalığının tedavisi için
balık
yağını
değerlendiren
toplam
15
çalışmada genel olarak sedef hastalığında balık
yağı takviyelerinin kullanımına ilişkin orta düzeyde
bir kanıt vardır. Bunlardan 12 çalışma (6 kontrollü,
6 kontrolsüz) sedef hastalığında klinik fayda
gösterirken 3 çalışma (2 kontrollü, 1 kontrolsüz)
hiçbir fayda göstermemiştir.[63] . D vitamininin
çalışmalardaki etkileri ise şu şekilde olur: D
vitamini bağışıklık sisteminin hücreleri üzerinde
geniş düzenleyici etkilere sahiptir.[66] Eksikliğinde
inflamasyon kaçınılmazdır.[71] Düşük D vitamini
konstantrasyonu proliferasyonu teşvik ederken
yüksek D vitamini profilerasyonu inhibe etmiştir. D
vitamininin dozlarının hücre proliferasyonun
üzerine etkileri bu çalışmalarda birbirini
desteklemektedir. [65] [124] D vitamini ile ilgili
VDR polimorfizmiyle sedef hastalığı arasında bir

ilişki olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.
[125] diğer mikrobesinler olan A vitamini,
selenyum gibi mikrobesinlere odaklanan ve
önemli sonuçlar elde eden çalışmalar da vardır.
[77], [81]
Dünya üzerinde en sık görülen deri hastalığı olan,
hastaların sosyal yaşamlarını da oldukça olumsuz
etkileyen atopik dermatit ve mikrobesin ilişkili
çalışmalar yapılmıştır. [82]–[84] Örneğin esansiyel
yağ asitleri olan omega 6 nın proenflamatuar etkisi
atopik dermatitli bireylerin inflamasyon sürecini
teşvik eder ancak omega 3 ise anti inflamatuar
etkisi ile Araşidonik aside rekabet eder. [87]
Proenflamatuar etkisi olan omega 6 ile ilgili bazı
çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmesine
rağmen anti inflamatuar özellikli omega 3 atopik
dermatitte beklenildiği üzere olumlu etkiler
göstermiştir.[92] Atopik dermatitte flavanoidler d
vitamini e vitamini ile ilgili çalışmalara da yer
verilmiştir. [95], [100], [126]
Dünya nüfusunda %1-4 görülen idiyopatik
otoimmün bir hastalık olan ve değişmiş bağışıklık
görülen vitiligoda D vitamini, E vitamini, B 12
vitamini ve karışık antioksidan takviye edilen
çalışmalar bulunmaktadır. [101], [127].D vitamini
ilavesinde vitiligo ile karakterize melanosit
kaybının önlendiği, E vitamininin ışık tedavisine
yardımcı olarak ilavesinde repigmentasyonu
artırdığına dair çalışmalar mevcuttur. [102], [128],
[129]
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki vitaminlerin,
minerallerin ve esansiyel yağ asitlerinin cilt sağlığı
için faydalı etkileri olmakla birlikte dermatolojik
hastalıkların
tedavilerine
ilave
olarak
kullanıldıklarında olumlu etkilere yol açarlar ve
semptomlarda iyileşmeler gözlenir. Ancak daha
çok klinik çalışmalar yapılarak elde edilecek
sonuçlar mikrobesinlerin etkileri hakkında daha
doğru bir yol çizecektir ve pratikte yer alması için
destekleyici olacaktır. Daha fazla çalışma ve
deneylerin yapılması ile mikrobesinlerin büyük
etkileri bizleri yönlendirecektir.
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