
Witamina C dzięki właściwościom oksydoredukcyj-
nym chroni organizm człowieka i zwierząt przed wie-
loma czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Do nich
należąnp. azotany l azotyny (7,6,22), prornieniowa-
nie jonizujące (77,20) czy cholesterol (3, 4, 11, 15,
27). Zwterzęta domowę oraz kurczęta mają zdolność
do syntetyzowania witaminy C przezwłasny organizm
co jest waznym elementem nie ty)ko dla ich kondycji
życiowej, ale przede wszystkim podnosi walory mię-
sa i jadalnych narządówjako produktu spozywczego
(13,14).

Celem niniejszych badań było wykazanie jak prze-
biega proces syntezy witaminy C u indyków w okresie
dwóch pierwszych miesięcy życia w porównaniu do
wzrostu masy badanego narządu i masy ciała.

Materiał i metody

Badania wykonano na 40 indykach Big 6 w wieku od
l do 56 dnia. Indyl<i byĘ Ą,r,vioneprzez cały okres doświad-
czenia mie szanką TB 1, która nie zawierała witaminy C.

Indyki podzielono na 6 grup doświadczalnych liczących
po 6 ptaków: I grupa l dzień po wykluciu, przed otrzy-
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maniempokarmu,II grupa 7 dniżycla,III grupa 14 dni,
IV grupa 28 dni, V grupa 42 dni, VI 56 dni. Po deka-
pitacji indycząt pobierarro: wątrobę, serce, mięśnie pier-
siowe i udowe, w których oznaczano poziom witaminy C
(kwasu askorbowego) rrretodą Roe-Kuethera (l8, l9), W
każdej grupie narządy i indyki były wazone. Uzyskane
wyniki poddano analizie statystycznej testem t-Studenta,
Jako grupę podstawową do której porównywano inne gru-
p1,, przyjęto l grupę - pierwszy dzleń życia. Stanowiły ją
kurczęta kilka godzin po wykluciu, które nie otrzymaĘ jesz-
cze pokarmu ani wody, a witamjna C zawalla w narządach
pochodziła z syntezy w okresie życl,a zarodkowego.

Wyniki iomówienie
W okresie życta zarodkowego indyków wątroba w

przell,czentu na kg tkanki wytworzyła I29,8 mg wita-
miny C, co zostało wykazane u indycząt w kilka go-
dzin po wykluciu i kiedy nie otrzymały jeszcze pokar-
mu ani wody (gr. I) W pierwszym tygodniu zycia po-
ziom witaminy C w wątrobie znacznle się obniżył (gr.
II), a następnie stopniowo i zdecydowanie wzrastałaż
do 56 dnia (gr. VI). W przeliczeniu na cały narząd za-
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Sumnrary

The objective of the study was to demonstrate the process of vitamin C synthesis in turkeys from their 1st to
56th days after hatching as compared to their organ growth and body mass. The vitamin C level was estab-
lished according to Roe-Kuether's method in the liver, heart, pectora| and femoral muscles. It was proved that
in turkeys in their embrional stage, the greatest amount of vitamin C was synthesized by the liver - I29.8 mgl
i kg tissue, then femoral muscles - 125.4 m8l]r8, stighĘ less by the pectoral muscles - 79.73 mg/kg tissue, and
heart - 60.5 mg/kg.

Over the first two months, vitamin C synthesis in the liver increased together with age (from 129.8 to 352.0
mg/kg tissue). The body weight growth was higher than that of the liver weight (51.59 times and 35.72 times).
It should be stated than the |iver in this period of time provided a decreasing amount of vitamin C. Over the
first two months vitamin C synthesis in the heart increased together with age (from 60.5 to 128.7 mg/kg
tissue). An intensive weight growth, as much as 92.9 times, caused a considerable increase of the vitamin
synthesis by the whole organ (from 0.012 to 2.39 mg/whole organ). In the pectoral and femoral muscle vitamin
C synthesis increased together with age (in the pectoral muscle lrom79.75 to 91.3 mg/kg and femoral muscle
from 125.4 to 226.4 mg/kg tissue). Intensive organ mass growth, as much as 381.02 times - pectoral muscle,
and 87.66 times - femora| muscles, caused a considerable increase of vitamin synthesis by the whole organ (in
the pectoral muscles - from 0.116 to 50.78 mg/whole organ and femoral muscles - from a.279 ta 44.ż6 mgl
/whole organ). Vitamin C synthesis in turkeys throughout their first two months increases together with age,
yet in some unfavourable conditions this may be insufficient. That is why it would be advisable to administer
vitamin C as a preventative over this period of time. The high synthesis of vitamin C in turkey's heart musc|es
and liver greatly increases their nutritional va|ue.
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Tab. l. Poziom witaminy C w wątrobie indyków w okresie dwóch pierwszych miesięcy życia (n:12)

Objaśnienia: A - poziom witaminy C w narządzie w poszczególnych dniach życiaw porównaniu do poziomu tej witaminy w pierw-
szym dniu życiaprzyjętym jako 1; B wzrost masy narządu; C - wzrost masy ciała; ** p < 0,01.

Tab.2. Poziom witaminy C w sercu indyków w okresie dwóch pierwsrych miesięcy życia (n=12)

Objaśnienia:jak w tab. 1

Tab. 3. Poziom witaminy C w mięśniach udowych indyków w okresie dwóch pierwszych miesięcy Ęcia (n=lZ)

Objaśnienia: jak w tab. l.
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Ryc. 1. Zawartośćwitaminy C u kurcząt i indyków; A - 1 dzień po wykluciu, B -
po 8 Ęgodniach życia. Dane doĘczące kurcząt zaczerpnięto z poprzednich badań
(13, 14)

warlość witaminy C również systematyc znlę w zr asta-
ła. Jeśli przyjmie się ilość witaminy C w wątrobie w
pierwszym dniu jako 1, to po 2 tygodniachwzrastała
ona 5 ,4 razy, po 6 tygodniach (gr. V) 60,9 razy, a w 5 6
dniu (gr, VI) 97,06 razy.Przyrost masy wątroby w cią-
gu 56 dni zwiększył się ty|ko 35,72 razy, natomiast
masy ciała aż 5I,59 razy. Jak wynika zpowyższego
wzrost masy ciała j estwyższy niz masy wątroby, nale-
zy więc przyjąc, że wątroba w tym okresie życia do-
statcza organizmowi corazmniej witaminy C (tab. 1).
W wątrobie indyczątsyntezawitaminy C jest wyższa,
ntżukurcząt w tym okresie życia(ryc.1). U indyków
jednak wątroba rośnie znacznie wolniej niz masa cia-
ła, u kurcząt wzrost masy wątroby i masy ciała jest
podobny (l3, 14).

W sercu indyków synteza witaminy C była wyższa
w okresie życiazarodkowego (gr. I) niż w ciągu dwóch
pierwszych Ęgodni (gr. II i ilI). Następnie stopniowo

Tab.4. Poziom witaminy C w mięśniach piersiowych indyków w okresie dwóch pierwszych miesięcy życia (n:IZ)

wzrastała osiągając najwyższy po-
ziom 128,7 mglkgtkanki w 56 dniu.
W przeliczeniu na cały narząd stano-
wiło to wzrost syntezy aż I99 razy w
porównaniu do pierwszego dnia ży-
cia. Bardzo intensywnie rosła masa
serca w tym czasie aż 92,9 razy, pod-
czas gdy masa ciała wzrosła tylko
5l ,59 razy (tń . 2). Należy więc przy-
jąć, że mięsień sercowy jest dobrym
źrodłęm witaminy C u indyków w
początkowym okresie życia. prze-
ciwnie zaś jest u kurcząt, u których
masa serca po dwóch miesiącach
zwiększa się o połowę mniej niż
masa ciała w porównaniu do pierw-
szego dnl,ażycia (ry". 1) (13, 14).

W mięśniach udowych synteza
witaminy C stale wztastaŁa z 125,4
mg/kg tkanki w pierwszym dniu ży-
cia do 226,4 mg/kg po 56 dniach.
Stały wzrost masy mięśni powoduje,

że łączna ilość witaminy C syntetyzowanej przez te
mięśnie również systematyczntę wzrasta. W porów-
naniu do pierwszego dnia życtamasamięśni udowych
wzrasta aż 8],66 razy, zaś ogólna masa ciała tylko
51,59 razy (tab. 3).

W mięśniach piersiowych równiez obserwuje się
wzrost syntezy witaminy C w ciągu pierwszych 56 dni,
ale w przeliczeniu na mg/kg tkanki nie jest on zbyt
wysoki. Jednakże w przeliczeniu na masę całego na-
rządu wzrost syntezy wynosi aż 43] razy w porówna-
niu do pierwszego dniażycia, podczas gdy w mięśniu
udowym tylko 1 58,63 razy. Masa mięśni piersiowych
wzrosła aż 38I ,02 razy, zaś masa ciała tylko 5 I ,59 razy
(tab, 4). Synteza witaminy C w mięśniach udowych i
piersiowych indyków jest wyższa niż w wątrobie i
mięśniu sercowym. W mięśniach udowych indyków
obserwuje się wyzszy poziom witaminy C niż w mię-
śniach kurcząt (ryc. 1) (13, 14).

Objaśnienia: poziomy zgodności sąnastępujące: **p < 0,01, *+*p < 0,05 porównanie do pierwszego dnia zycia.



Stale wzrastający poziom syntezy witaminy C u in-
dyków w pierwszych miesiącach życia, ma duże zna-
czenie nie tylko dla zdrowotności tego gafunku drobiu,
ale przede wszystkim podnosi walory zdrowotne mię-
s a. Organiz m zw terząt i człowieka j e st narażony na licz-
ne czynniki szkodliwe dla zdrowia jak: rodniki tleno-
we, promieniowanie jonizujące stosowane w leczeniu
nowotworów, azotany i azotyny obecne w pożywieniu
itd. Do substancji łagodzących negatywne działanietych
czynników należąwłaśni e witaminy antyoksydacyj ne,
między innymi witamina C, która posiada właściwości
oksydo-redukcyjne (1, 6, 10). Kwas askorbowy redu-
kuje azotyny do nieszkodliwego tlenku azotll,jedno-
cześnie utleniając się do kwasu dehydroaskorbowego
(1, 6). W doświadczeniach in vitro przeprowadzonych
na treści żołądkowej, do której dodawano azotyny i wi-
taminę C wykazano, że szybkość rozkładu azotynu so-
dowego rosła wraz ze wzrostem ilości dodawanej wi-
taminy C oraz obniżającym się pH treści (2ż). Wyka-
zano więc wyraźny wpływ kwasu askorbowego na ob-
niżenie ilości, a więc i toksyczności azo.tynów. Promie-
niowanie jonizujące stosowane w radioterapii nowo-
tworów, jest ograniczonę ryzykiem występowania
uszkodzeń popromiennych w sąsiadujących z nowo-
tworem zdrowych tkankach. W takich przypadkach
właśnie witamina C wykazuje działanie radioochron-
ne. Wykazano, że witamina C wydŁuża czas przeżycia
komórek w hodowli eksponowanej na promieniowa-
nie X (17). Podanie zwterzętomwitaminy C i E bezpo-
śre dnio p o napromieniowaniu, zmniej sza liczb ę komó -
rek szpiku kostnego zllszko dzeniami cytogeneĘczny-
mi (20).

Witamina C posiada dziaŁanie antymiażdżycowe.
Chociaż dotychczasowe badania kliniczne mające na
c e lu p o tw i e r dzenie pro fi 1 akty c znę go działanta w itamin
antyoksydacyjnych (C i E) w rozwoju miażdżycy nie
proponująkonkretnych dawek tych witamin, to jednak
wskazują na celowośc spożywania w większych ilo-
ściach produktów bogatych w te witaminy, a równiez
przyjmowanie ich w postaci preparatów farmakologicz-
nych (4, 21). Jedną z przyczyn miażdżycy naczyń są
nadtlenki lipidów, które powstająprzy peroksydacji nie-
nasyc onych kwas ów tŁuszczowy ch przez wo lne ro dni -
ki tlenowe. Szkodliwe dla zdrowia i powodujące
miażdżycęnadtlenki lipidów sązawarte we frakcji cho-
lesterolu związanego z lipoproteinami o niskiej gęsto-
ści tzw. LDL,abrakich w dziaŁającej przeciwmtażdży-
cowo frakcji cholesterolu zwtązanej z lipidami o wy-
sokiej gęstości - HDL, Wzrost zawartości nadtlenków
lipidów w cząsteczce LDL powoduje w niej zmiany, w
wyniku których cząsteczka ta jest łatwo fagocytowana
przezmalłofagi (3, 11, 15). Trzębapamiętać, żethxz-
cze zawierające w duzej ilości nienasycone kwasy tłusz-
czowe łatwo ulegają oksydacji i podczas smazenia na
olejach powstają szkodliwe nadtlenki lipidów (1 5, 21).
Właśnie witamina C należy do witamin chroniących
wielonienasycone kwasy tŁlszczowe zawarte w LDL
przed utlenieniem i tworzeniem nadtlenków lipidowych
(2, II), W badaniach przeprowadzonych na królikach
wykazano, ze podawanie witaminy C i E królikom ob-
ciążonym dietą bogatocholesterolową powodowało
mniejsze zatrzymywanie cholesterolu w wątrobie i su-

rowicy, ntżprzy tej diecie bez witamin (16). Wiele ba-
dań wskazuję na istnienie współzależności między po-
ziomem witaminy C w ustroju a metabolizmem lipi-
dów i mtażdżycą. Przęważnie wykazywano znacznie
obnizoną zawartośó cholesterolu u osób dodatkowo
otrzymujących witaminę C (5, 7-9). Witamina C praw-
dopodobnie obnlża poziom cholesterolu w organizmie
mlędzy innymi poprzęz uczynnianle cyklaz,y adenylo_-
wej, enzymu mającego wpływ na przechodzenie AIP
do c-AMĘ który potencjalizuje metabolizm choleste-
rolu, dając w konsekwencji obniżenie jego poziomu rów-
niez w tkankach (12). Mięso oraz narządy indykow, a
szczegolnie mięśnie udowe, sąznacznie bogatsze w wi-
taminę Cniżkurcząt, co podnosi walory zdrowotne tego
SurowCa.

Wnioski
1. W wątrobie indyków synteza witaminy C wzrasta

wTaz z wiekiem w przeltczeniu na mglkg tkanki, a rów-
nięż na caŁy naruąd; wzrost masy ciała j est wyższy niż
masy wątroby, należy więc przyjąc, ze wątroba w tym
okresie życia dostarcza organizmowi coraz mniej wi-
taminy C.

2. W mięśniu sercowym indyków synteza witaminy
C wzrasta wTaz z wiekiem; znaczn:re intensywniejszy
wzrost masy serca niż masy ciała w porównaniu do
pierwszego dnlażyciapozwalasądzic, że serce jest do-
brymżródłem witaminy C dla tej grupy drobiu.

3. W mięśniach piersiowych i udowych indyków ob-
serwuje się intensywnąsyntezę witaminy C oruzznacz-
ny przyrost masy mięśni w porównaniu do przyrostu
masy ciała, co jest dowodem, że mięśnie te są dobrym
żrodłemwitaminy C dla młodego, rosnącego organizmu.

4. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy życia przy-
rost masy narządow nie jest proporcjonalny do przyro-
stu masy ciała.

5. Wysoka synteza witaminy C u indyków, wyższa
ntżukurcząt, podnosi walory dietetyczne i zdrowotne
mięsa tego gatunku drobiu.
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