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Özet: Toplaın otuz sıçan üzerinde yapılan bu çalışmada hipervı

lanünosis A'a bağlı hepatotoksik etkilerin önlenn1esincle vitan1in E'nin 
etkisi incelendi. Üç eşit gruba ayrılan hayvanların bir gnıbu kontrol 
olarak ayrıldı. Diğer bütün hayvanlara ondört gün süre ile içtikleri su 
içine katılarak günde 150 000 Ü vitanün A verildi. Bunlardan :yarısına 
vitaınin A veri.lm_eye başlandığı gün tek dozda intraperitoneal olarak 
50 nıg vitan1in E enjekte edildi. Vitamin E verilen grnptaki sıçanlar

da ondördüncü gün bakılan serum karoten, vitanı.in A ve SGPT dü
zeyleri ,verilmeyen gruptakilere göre daha az yükseln1iş olarak bulun
du (Serum karaten 1.18 + 0.09 \tg/ml ve l.72 + 0.13 cıg/ml p <0.01; 
vitamin A 39,37 ± 2.34 rcg/dl ve 70.31 + 7.63 l"g/dl p <0.01; SGPT 
91.0 + J l.l U ve 145.8 ± 18,.0 U p <0.05). Buna karşılık karaciğer 
agırhkları, SGOT, BUN düzeyleri arasında farklılık bulunrrıadı. Ka· 
raciğ·erin histopatolojik inceJeınelerinde de hipervitaminosis 1\'a bağlı 

hepatosellüler değişikliklerin vitan1in E ile tamamen önlendiği tesbit 
edildi. Özellikle vitan1in E depoları azalmış malnütrisyonlu çocuklar-
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da yüksek dozda vitan1in A tedavisi uygnlann1ası gerektiğinde E vitz:

ınininin de verilınesi gercktiğ"i vurgulandı. 

THE EFFECT OF VITAM!N E ON HYPERVITAM!NOS!5 A 

Sumxnary: The value of vitan1in E on thc hepatotoxic cffects of 

h.ypcrvitaminosis E ı.vere determined in 30 rats. Ten aninıals ıvcrc 

control ancl rcccivecl no drug. 20 anirnals •vere rcccjved vitan1in A 

orally in driııking ıvater in a dosc of 150 000 U per day for fourtcı::n 

days. Ten of then1 vverc also reccivcd in a single intraperitoncally 

dosc of 50 n1g vitarnin E on ihc firsl clay ol' the study. Serun1 caro

tcn, vilan1in A and SGPT Ic·vels ı.·\rerc less elevated in thc group trca

ied ·ıvith vitaınin E than !he group receiving ·vitaırıin A alone (Serun1 

carotcn 1.18 + 0.09 µ,g/n1l and 1.72 + 0.13 µg/nıl p <O.Ol; vitan1in i\ 

39.37 + 2.34 µg/dl ancl 70.31 + 7.63 .p,g/dl p<0.01; SGPT 91.0 

=ı=: 11.l U ancl 145.8 + 18.0 p<0.05 rcspectivcly). But livcr v1,reight, 

SGOT ancl BUN levels werc saınc in both gı-o-ups. I:Iistopathologic;:ı] 

changcs in liver obscrved in aniınals Y\rith hypervitan1i11osis A werc also 
preventctl ı,vith vitarnin E treatn1ent. 

Key VVords : I-Iypervitan:ıinosis i\., Liver Toxicity, Vitan1in E 

Giriş 

Deney hayvanlarında ve insan

larda kronik vitan1in A intoksikas

yonunun hepatotoksik etkileri uzun 

süreden beri bilinn1ekteclir (1-7). \Ti

tamin E, vitamin A.'nın vücutta et· 

kili bir şekilde kullanıln1ası ve dc

polann1ası için gereklidir. Vitan1in 

E aynı zaınanda lüpervitan1inosis 

A'a bağlı ortaya çıkan hepatosclü

ler zedelenmeyi de azaltmaktadır 

(8-13). Bu çalışmanın an1acı viLJ

ınin E'nin hipervitaminosis A'ya 

bağlı hepatotoksik etkilerin önlen

mesindeki diğerini araştırmak ve 

vitamin E enjeksiyonu yapılan '-'~' 

yapıln1ayan hipervitaıninosis ,-:\'h 

sıçanlarda karaciğer fonksiyon lest. 

lerini ve histolojik özelliklerini kar-
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şılaştırn1ak oln1uştur. Aynı 7-an1an

cla hipervitan1inosis A'a bağlı böb· 

rek zedelenmesi bulgularının geli

şip gelişmediği de araştırılınak is· 

tenmiştir. 

Gereç ve Yöntem 

Bu çalışmada Sağlık ve Sosyal 

"'{ardım Bakanlığı Deney fiayvan

ları Üretme Çiftliği'nden sağ·lan;:nı 

erkek, erişkin, albino sıçanlar knl

h~nılınıştır. Her birinde on sıçan 

oln1ak üzere üç grup oluşturulmuş, 

bunların hepsi aynı şartlar altında 

standart sıçan yemi ile beslenmiş

lerdir. Birinci ve ikinci gruptaki 

sıçanlara ondört gün süre ile gün 

de 150 000 Ü vitamin A (AfortinR) 

içtikleri su içine katılarak oral yol-



la verilmiş, birinci gruptaki sıçan

lara vitamin A verilmeye başlandı

ğı gün intraperitoneal olarak tek 

dozda 50 n1g vitamin E (EvigenR) 

enjekte edilmiştir (14). Üçüncü grup

taki sıçanlar kontrol grubu olarak 

ayrılmış, her hangi bir ilaç veya vj

tamin verilmemiştir. 

I-Iayvanların hepsi çalış111an1n 

ilk ve son günleri tartıln11ştır. Bü

tün sıçnnlardan ondördüncü gün 

hafif eter anestezisi altında kardiak 

ponksiyonla kan örnekleri alınarak 

serum karoten (16), vitamin A(16), 

lransaminazlar (17), BUN (18) cfü

zeylerine bakıln1ıştır. Ayrıca her sı

çandan karaciğer ve böbrek örnek

leri alınarak, parafin bloklar ha

;--:ırlanmış, dört mikron kalınlığın

da kesitler hernatoksilen-eosin ile 

boyanarak ışık mikroskobunda in

celenmiştir. 

Sonuçlar ortalama ± ortalanıa

nın standart hatası olarak belirtil

ıniş, istatistiksel karşılaştırmalarda 

Student's t testi kullanılınıştır. 

BULGULAR 

Yüksek dozda vitamin A alan 

sıç<ınlarda halsizlik, kılların donuk

Jaşınası ve dökülınesi gibi intoksi

kasyon bulguları ortaya çıkınış, bu

na karşılık vücut ağırlığında ve ka

raciğer ağırlığında değişiklik gö

rülmemiştir (6), (Tablo I, p>0.05). 

Serum vitamin A düzeyi ikinci 

gruptaki sıçanlarda belirgin derece

de (p<0.01) yüksek olarak bulun

masına karşılık, birinci gruptaki sı· 

çanlarda kontrol grubundaki sıçcı.n-

!ardaki kadar (p>0-05) olduğu gö

rli!müştür. (Tablo l)· 

Yalnız vi t,amin A alan, yani ikin

ci gruptaki sıçanlarda SGPT dü

zeyleri belirgin derecede (p<0.01) 

yüksek olarak bulunmuş olmasına 

karşılık, önceden vitaınin E verilen 

birinci gruptaki sıçanlarda ikinc""'.İ 

gruptaki sıçanlara göre daha az 

(p<0.05) yükselme olduğu bulun

muştur. Gruplar arasında SGPT / 

SGOT oranları arasındaki istatistik" 

sel farklılık daha önemli bulunmuş

tur (Tablo I, p<0.01). 

Birinci ve ikinci gruptaki sı

çanlarda BUN düzeylerinin kontrol 

grubundakilerine göre belirgin de

recede yüksek olduğu (p<0.01), an

cak birinci ve ikinci gruptaki sıçan

ların BUN düzeyleri arasında ista

tistiksel farklılık olmadığı bulun

muştur (p>0.05). 

Karaciğerin histopatolojik ince

lenmesinde ikinci gruptaki sıçanlar

da ka:r-:aciğer yapısının oldukça iyi 

bir şekilde korunmuş olmasına kar

şılık, hepatositlerde belirgin dere· 

cede vakuoler dejenerasyon oldu

ğu, bazı partal mesafelerde mono· 

nükleer hücre infiltrasyonu ve ye

rel hepatik nekroz alanları olduğu; 

birinci gruptaki sıçanlarda ise hiç 

bir patolojik bulgunun olmadığ1 

tesbit edildi. Böbrek kesitlerinin 

histolojik incelenmesinde gerek 

kontrol, gerekse çalışma grupların

daki sıçanlarda patolojik bir bulgu 

yoktu. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Vücuda ister retinol, ister re-
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tinen, isterse retinil ester şeklinde 

alınsın, vitamin A lenfatiklere geç

meden önce barsak n1ukozas1nda 

ester şekline çevrilir. l(araciğerdc

ki vitan1in A depolar1 büyük ölçüde 

biolojik olarak inaktif palmitat 

ester şeklinden oluşmuştur. Gerek

tiğinde karaciğer hücrelerinde bu

lunan esterazlar1n aracıhğ1 ile bu 

esterler yeniden alkol şekline çev

rilerek kana verilir. Vitamin A_'nın 

gerek ester, gerekse alkol şekilleri

ne döınüşti.lıülmesi için gerekli en

zimler karaciğerde mikrozomlarda 

bulunur. Vitamin A'nın palınitat 

şeklinin yüksek düzeylerde bile ka

raciğer üzerinde toksik etki yap-

1nadığı gösterilmiştir. Buna kar

şılık biyolojik olarak aktif alkol 

şekli yüksek düzeylere çıktığında 

lizozomal ve ınitokonclrial zedelcn-

111e ile başlayan hepatotoksik bul

gulara neden olmaktadır (1, 19). 

Vitan1in A kana, retinol - bağ· 

Jayan protein ve prealbumine bag

lanarak geçmektedir. Küçük nıo 

Ieküler ağırlıklı bir protein olan 

retinol-bağlayan protein karaciğer

de yapılmaktadır. Bu protein kana 

geçer geçmez hemen serbest albu-

111inle birleşmekte, vitaınin A da bü

yük ölçüde bu protein konıplel.;:si

nc bağlanarak taşınmaktadır. Vi· 

tan1in A esterleri ve karoten ise bu 

koınplcksle taşınınanıakta, buna 

karşılık albumin ve bazı lipopro

teinlere zayıf bağlarla bağlannıak· 

tadır (20). Hipervitaminosis A'da 

retinol taşıma sisteminde de bozuk· 

luklar ortaya çıkmakta, retinol -

bağlayan protein yapımı yarı ya

rıya azalabilmektedir(l). 
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Uzun süre yüksek dozlarda vi

tamin A alanlarda hepatomegali ve 

karaciğer fonksiyon testlerinde ho

zuklukların ortaya çıktığı bilinn1ek

tedir (1-5). Bu çalışmada tesbit edi

len sıçanlarda hipervitan1inosis A'a 

bağlı hepatosellüJer değişiklikler 

daha önce de bildirilmiştir (6-8). İn

sanlarda kronik hipervitan1inosls 

A vakalarında hepaton1egali olduk

ça sık rastlanan bir bulgu olmacıı

na karşılık karaciğer biopsisi ya

pılarak incelenen vaka sayısı ol

dukça azdır (1-5). İncelenen vaka

larda karaciğerde genellikle patolo

jik bir bulgu görüln1ediği bildiril

n1iştir. Hipervitaminosis A'lı va

kalarda portal hipertansiyon ge

lişebildiği bilinınekle birlikte lıc

patik fibrosis ve siroz yalnız iki Ya

kada bildirilmiştir (21). 

Gerek insanlarda gerekse dt> 

ney hayvanlarında hipervitanıino

sis A'a bağlı olarak ortaya çıkan 

en belirgin ve muhtemelen prinıcr 

ultrastrüktürel değişiklik, perisi

nüsoidal hücrelerde masif lipid (ve 

vitanıin A) biriknıesidir (22-25). 

Bundan sonra bu perisinusoidal 

hücrelerin sayılar1nda artn1a ol

n1akta ve perisinüsoidal fibrosis 

gclişn1ektedir. Perisinüsoidal hüc

reler, diğer adları ile Ito hücreleri 

veya lipositler Disse aralığında ve 

hepatositlerle sinusoidal endotı;.'l· 

yum arasında bulunurlar (24, 25). 

Vitamin A'nın özellikle bu hücre

lerde depo edildiği sanıln1aktadır. 

I to hücreleri Kuppfer hücrelerin· 

den gerek yerleşim özellikleri, ge

rekse fagositoz yapmamalanyla ay

rılmaktadırlar. Bu hücrelerin deney-



sel çalışmalarda fibroblastlara cli:ı

nüşebildikleri ve tip III kollojcıı 

sentezledikleri gösterilmiştir. İşte 

bu nedenle Ito hücrelerinde bol 
ıniktarda vitamin A biriknıcsi ko!
lojen sentezini başlatınaktadır. Da
ha sonra gelişen perisinüsoidal fib
rosis nedeniyle sinusoidlercleki kaıı 
akımı bozulmakta ve buna bağlı 
olarak hepatositlerde sekondcr de· 

ğişiklikler ortaya çıkmaktadır (22 -

28). Vitaınin A az miktarda hcpa
tositler içinde de birikmesine rag
nıen, bunun doğrudan toksil\.. etki 

yapmadığı sanılınaktadır (23, 26). 

Vücutta vitanıin A ve vitaınin 

E n1etabolizması arasında yakın 

bir ilişki olduğu uzun süreden be· 
ri bilinmektedir. Vitaınin E, bar
sakta vitaınin A'nın oksidas_yonu
nu önleınekte, vitamin A'nın ab
sorpsiyonunu, kullanıınını ve krı·· 

raciğerde depolanmasını arttırnıak

tadır (8-13). Sıçanlar üzerinde y·::ı." 

pılan çalışmalarda vitanıin E vc

rilnıesiyle, karaciğerde vitanıin A 

depolanmasının on katı kadar art
tırılabildiği, vitamin E'nin aynı :;ı:a. 

ınanda bu depoların boşalnıasıııı 

da geciktirdiği gösterilnıiştir. \li

taınin A ve E'den fakir dietlc bes" 
Jenen sıçanlarda vitaınin A depo

ları vitamin E verilenlere göre hı7.

la boşalmaktadır. Ağızdan yüksek 
dozJarda vitamin A verilen sıçan

larda ise karaciğerdeki vi tanı üı E 
depoları hızla azalınaktadır. İşte 

bu nedenlerle yüksek dozlarda \'i 

tamin A verilirken beraberinde E 
vitamininin de verilmesi önerilnıiş
tir (8-13). Bu çalışmada bulunan 
vitamin E enjeksiyonu yapılan sı-

çanlardaki seru1n vitamin ı\ düze
yindeki nisbi düşüklük yukarıd::ı 

anlatılan nedenlere bağlı olabilir. 
Bununla birlikte vitanıin E'nin eli\· 

şük dozlarda kullanıldığında Yi ln

rnin A metabolizması üzerinde: L1/ 
la etkili olamadığı da ileri sl'.rül
mektedir (8-13). 

\Titaınin A eksikliğinde karaci· 

ğer dokusunda hücre içi n1en1brnn 
sistenılerinin gcçirgenliklcrinin vc

:ya frajilitelerinin arttığı; vitaı:niıı 

A'nın bu nıenıbranlar üzerinde ko" 
rn:yucu etki yaptığı, ancak yüksek 
dozlarda tersine lipoprotcin yapı

larının zedeleyerek nıenıbranlan 

parçaladığı bilinmektedir (29, 30). 

Vitanıin E antioksidan özelliği ne· 
dcniyle bu parçalanınay1 büyük öl 

çüde önleyebileceği (31) clüşüniih> 

rck yapılan çalışmarn17;da vitanıirı 

E'nin gerek nıorfolojik, gercks;:c 
biyokinı:vasal olarak hipcrvi1.aıııi

nosis A'a bağlı karaciğer zedeleıı 

nıcsini azalttığı gösterilnıiştir. 

Dünyada protein - .kalori nı<.ı.1-

nütrisyonu ve vitanıin A cksikliğ."i

ııin sık görüldüğü yerlerde vitan1iıı 
E eksikliği de sık olarak görülnıek
teclir (32, 33). Yukarıda belirtilen 
nedenlerle bu 1ıastalara ora1 veyc.1 

intr;.:unüsküler yoldan yüksek doz
larda vitamin A verilnıesi gc:rckt !
ğ'incle E vitamini verilnıcsiııin de 
uygun olacağı kanısındayız. 

(G. T. 22.7.1%5) 

KAYNAKLAR 

1. Berger, S.S., Roels, O.A., "H"-



pervitaminosis A», An1. J. Clin. 

Nutr., 16, 265-272, 1965. 

2. Muenter, M.D., Perry, H.0., 
Ludwig, J., «Chronic Vitamin 

A Intoxication in Adults: Hc

patic, Neurologic and Dern1a· 

talogic Complications'>, Am. 

J. Med., 50, 129-136, 1971. 

3. WoodVırard W.K., Miller, L.J., 

Legant, D., Acute and Chronic 

Hypervitan1inosis jn a Four 

Months Old Infant>>, J. Pediatr., 

59, 260-263, 1964. 

4. Persson, B., Tunell, R., Ekcn

gren, K., «Chronic Vitan1in A 

Intoxication During the First 

Year of Life, Description of

Five Cases>>, Acta Paediatr. 

Scand., 54, 49-60, 1965. 

5. Rubin, E., Florınan, A.L., Deg· 

nan, T., Diaz, J., <{Hepatic Iıı

jury In Chronic 1-Iypervitanı i

nosis A,>, Am. J. Dis. Child., 119, 

132 -138, 1970. 

6. Rodahl, K., «I:Iypervitan1iı10-

sis A in the Rat», J. Nutr., 41, 

399-421, 1950. 

7. I-Ii1111y, M., Rasul, A., I-Iassa

nein, M., Elsayed, M., «The 

Adverse Effects of Excess Vita

ınin A on the Rat's Liver)), J. Fac. 

Med. (Baghdat), 25, 59-68, 1983. 

8. Harrill, L, Minarik, G., Gif

ford., E.D., «Effect of Vitarrıin 

A and E on Lipids in Selectcd 

186 

Rat Tissues)>, J. Nutr., 87, 424-

431, 1965. 

9. ı\ınes, S.R., «Factors Affcctüıg 

Absorption, Transport and Sto

rage of Vitaınin Aı>, Am. J. 

Clin. Nutr., 22, 934-940, 1969. 

10. Young, M.L., Mitchell, G.V, 

Adkins, J.S., ı,Effect of I-Iigh 

Dietary Level of Vitaınin E on 

Vitanıin A Toxicity in Rats,,, 

Federation Proc., 31, 713, -1972. 

11. Sondergaarcl, E., {{The Influcn

ce of Vitaınin E on the Expcn

diture of Vitamin A fron1 thc 

Liverı>, Experientia, 28, 773-770, 

1972. 

12. Bicri, J.G., <(Effcct of Exccssi

vc Vitamins C ancl E on \lita

n1in A Status>), Aın. J. Clin. 

Nuh-., 26, 382-388, 1973. 

13. Bauernfeind, J.C., Nc\vınark, 

ı:.r., Brin, M., «Vitaınins A an,~1 

E Nutrition via Intranıuscular 

ar Oral Route», Am. J. Clin 

Nutr., 27, 234-253, 1974. 

14. N·ational Research Council, 

{(Nutrient Requireınents of Do

ınestic 1\nimals)>, \Vashington, 

Nalional Acacleıny of Scien

r:es, pp. 64, 73-76, 1972. 

15. Cun1ming, F., Briggs, l'vl.I-L, 

Briggs, M., {<Clinical Toxicology 

of Vitamin Supplenıcnis)>, 

Briggs, M.H. (ed) Vitamins in 

Humon Biology and Medicineı>, 



Florida, CRC Prcss Inc., pp. 

188-195, 204-207, 1981. 

16. Neeld, J.B., Pearson, W.N., 

{(l\tlacro and lVIicro Methods for 

the Detern1ination of Serun1 

Vitan1in A Using Trifluorocıcc

tic Acid», J. Nutr., 79, 454-457, 

1962. 

17. Reitn1an, S., 

Coloriınetric 

Frankcl, S., <(i\ 

Mcthod for tbc 

Determjnation of Serum Glu

tan1ine Oxalacetic and Gluta

nıic Pyruvic Transaıninasesı>, 

Aın. J. Clin. Pathol., 28, 56-61, 

1957. 

18. Frankel, S., Reitınan, S., Soıı

nenwith, A.C., ((Gradı;vohl's Cli

nical Laboratory Methods and 

Diagnosis», St. Louis, C.\1. 

Mosby Co., pp. 59-60, 1970. 

19. Anonation., <<The Transport o~ 

Vitan1in A in Hypervitanıino

sis A)}, Nutr. Rev., 34, 119-123, 

1976. 

20. Mallia, AJ(., Sn1ith, J.E., Good

n1an, D.S., «Metabolism of Rc

tinol-binding protein and \lita-

111in A During Hypervitanüno· 

sis A in the Rab), J. Lip:l.rl Res., 

16: 180-185, 1975. 

21. Russell, R.M., Boycr, J.L., Bag· 

heri, S.A., Hruban, Z., «Hcpa

tic Injury Fron1 Chronic J-Iy

pcrvitan1inosis A Rcsulting 

in Portal Hypertcnsion and 

,._\scites», N. Engl. J_ Med., 291, 

435-440, 1974. 

22. Lane, B.P., (<I-Iepatic l\.1icroana· 

tomy in Hypervitan1inosis A in 

Man and Rat», Am. J. Pathol., 

53, 591-594, 1968. 

23. Hruban, Z., Russcll, R.M., !30-

yer, J.L., Glagov, S., Bagheri, 

S.A., <(Ultrastructural Changes 

in Livers of tvvo Patient5 viti1 

Hypervitaminosis Aı>, Aın. J. 

Pathol., 76, 451-468, 1974. 

24. Bronmajer, S., Schaffner, F., 

Popper, H., (<Fat, Storing Ccll:; 

(Li pocytes) in I-1 un1an Li ve fi>, 

Arc11. Pathol., 82, 447-453, 1966. 

25. J(obayashi, K., Takahashi, Y., 

Shibasaki, S., «Cytological stu

dies of Fat-storing Cclls in 

the Liver of Rats Given Largc 

Doscs of Vitamin Aı;, Nature 

(New Biol), 243, 186-188, 1973. 

26. Hori, S.H., I<.itaınura, T., (<TlıL' 

Vitan1in A Content ancl Rcti· 

nol Esterifying Activity of ~ı 

I(uppfer Cell Fraction of Ra t 

Liver)} J. Histochem. Cytoc· 

hem., 20, 811-820, 1972. 

27. l\/IcGee, J.O., Patrick, R., <<Tlıc 

Role of Perisinusoidal Ccl!s in 

Hepatic Fibrogenesis. An Elec

tron Microscopic Study of Acu

l:e Carbon Tetrachloridc Liver 

Injury>>, Lab. Invest., 26, 429-4~0 

1972. 

28. Kant, G., Gay, S., Inouye, T., 

Bahu, R., Minick, O.T., Poppcr, 

H., «Vitamin A-containing Ll-

187 



pocytes and Forn1ation of Typb' 

III Collogen in Liver Injury)), 

Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 73, 

3719·3722, 1976. 

29. Dingle, J.T., Glauert, A.i\.-1., Da· 

niel, M., «Vitamin A and Mem
brane Systems. L», <(Thc Ac

tions of the Vitaınin on thc 

l1vlcn1branes of Cells and In

tracellular Particles», Biochcın. 

J., 84, 76P, 1962. 

30. Luc,y, J.A., Lusconıbe, i\11., Ding

Jc, J.T., '<Studies on thc J\.1oclcl 

of Excess of Vitaınin ,,\, \TIII. 

1vfitochondrial sıvelling))' Bioc

hem. J., 89, 419-425, 1963. 

188 

3 l. Burton, G.Vı/., Cheesenıan, K. 

H., Doba, T., Ingold, K.U., Sla
ter, T.F.» <{Vitamin E, as ::ırı 

antioxidant in vitro and in Yi

vo)>, In: Biology of Vitanıin -E. 

(Ciba Foundation Syınposluın 

No 101, Landon, Pitman, pp. 

4-8, 1983. 

32. IIasanoğlu, A., Özalp, İ., (<Pro

tein ve Kalori Malnütrisyonun

da Serum Vitamin A ve Karo

ten Seviyeleri», Çocuk Sağ. ve 

Hast. Derg., 22, 159-164, 1979. 

33. Behrman, R.E., Vaughan, V.C., 

Nelson Textbook of Pediatrics, 

Phildadelphia, W.B. Saunclers 

Co., pp. 167, 184, 1983. 



Tablo I. Çalışnıa ve kontrol gruplarında vücut ve karaciğer ağırlıkları He serum transaminaz, BUN, karoten ve vitamin A düzeyleri. 
. ----~·-· 

Vücut Karaciğer KC/V('") SGOT SGPT BUN SGPT/SGOT SGOT/BUN SGPT/BUN seruın seruın 

Grup ağ. (gr) ağ. (gr) (%) (Ü) (Ü) (mg/dl) karo ten vit. A. 

(11g/rnl) <1_,_g/dl) 

I 243.T··· 8.7 3.57 313.0 91.0 24.4 0.29 11.24 3.72 1.18 39.37 

(n: 10) 6.8 0.4 0.11 l 7.3 ı 1.1 0.7 0,03 3.56 0.42 0.09 2.34 

II 237.0 7.9 3.35 360.0 145.8 23.0 0.39 15.85 6.31 1.72 70.31 

(n: IO) 6.7 0.1 0.09 13.4 18.0 0.8 O.Ol 0.94 1.61 0.13 7.63 

III 233.6 7.8 3.40 352.0 49.4 19.3 0.14 18.52 2.58 1.44 36.95 

(ıı: !O) 11.8 0.3 0.12 14.3 3.6 0.9 O.Ol 1.01 0.18 0.13 3.23 

I-H P> 0.05 P> 0.05 P>0.05 P< 0.05 P< 0.05 P> 0.05 P< O.Ol P> 0.05 P> 0.05 P< 0.01 P< 0.01 

I-!II P> 0.05 P> 0.05 P>D.05 P> 0.05 P< O.Ol r< O.Ol P< O.Ol r< O.Ol P< 0.05 P> 0.05 P> 0.05 

II-III r> o.os P> 0.05 p>0.05 P> 0.05 p<0.05 p< O.Ol P< O.Ol P> 0.05 r< o.os P> 0.05 P< 0.01 

*KC/\T ~ Karaciğer ağırlığının vücut ağırlığına oranı 
*''Oırtalama J standart hata 


