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Summary

On the grounds of published papers and results from the authors own observations the biological role of
vitamin C and the effects of insufficient suppIy on animals have been presented. The principles of administr:a-
tion and ranges of dosages in prophylaxis and therapy of various diseases were described. The necessiĘ of
more frequent application of vitamin C in veterinary therapy was stressed as well, mainly in the form of
injections and in medium range dosages from 5.0 to 20.0 mg/kg of body weight. The product of ,,Biowet-
Puławy" designated ,,Vitaminum C 50^ and 1007. Inj." was claimed to be suitable for tŁese purpo§es.
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Istotne znaczenię witaminy C dla zachowania zdro-
r,via oraz potrzeba jej podawania w wielu stanach cho-
robowych i suplementacji w pewnych stanach fizjolo-
giczrrych u ludzi, znanajest od dawna i rrie podlega
dyskusji. Witamina C powszechnie jest stosowana w
profilaktyce i leczeniu chorób zakażnych, głównie
wirusowych,w zaburzeniach w tkance łącznej oraz w
stanach patologicznych przebiegaj ących z nadmiemą
lipolizą i przernianą tŁuszczow. Uzasadnieniem tak
powszechnego jej stosowania u ludzi było początko-
wo stwierdzenie braku zdolności syntezy endogennej
i mozliwość rozwoju groznych zmian chorobowych
w przypadku dużego niedoboru, a póżntej odkrywa-
nie coraz to wazniejszych biologicznych funkcji, za-
bezpiecząących utrzymanie pełni zdrowia (2, 5, I0,
I2,20, ż]).

W lecznictwie weterynaryjnym witarnina C do nie-
dawna nie była przedmiotem szczegolnego zaintere-
sowania. Wynikało to w dużym stopniu zzasadntczej
r óżnicy między człowiekiem a większ ością zw ierząt
ssących, polegającej na fakcie, że zwierzęta te posia-
daj ą zdolność syntezy kwasu askorbinowego. Uks ztał-
tował się pogląd o sporadycznym występowaniu nie-
doboru witaminy C u zwierząt domowych i porów-
nawczo małym znaczeniu jej s,uplementacji dla zacho-
wania zdrowia. P ewnym p otwierdzeniem tej tezy była
trudność wywołania typowych objawów szkorbutu,
podobnych do występujących u ludzi oraznię potwier-
dzęnie na drodzę doświadczalnej głównej roli niedo-
boru witaminy C w rozwoju osteodystrofii przerosto-

wej u psów (24), o czym wcześniej sądzono (8, 25).
Ten pozomie udokumentowany pogląd ulega stopnio-
wo radykalnej zmianie w następstwie pogłębionych
badań doświadczalnych nad funkcją witaminy C w
organizmie i obserwacji klinicznych ukazujących wy-
raźnte korzystny wpływ jej podawania w leczeniu wie-
lu różnych chorób (1, 3, 8, 11, 15, 2I,29,30),

Jest zrozumiałę, żę zdolność do syntezy endogen-
nej tej witaminy nie wykluczarozwoju stanów niedo-
borowych wskutek ograniczenia, a nawet zahamowa-
nia tej syntezy oraz wzrostu zapotrzebowania, niedo-
statecznej podaży z pokannem i obecności róznych
związków antagonistycznych. Witamina C jest synte-
tyzowana głównie w wątrobie iw przypadku chorób
tego narządu łatwo rozwlja się jej niedobór (23, 27),
szczególnie gdy równocześnie wzrośnie nagle zapo-
trzebowanie. Nie bez znaczenia jest także brak możli-
wości magazynowania witaminy C w wątrobie w od-
róznieniu od innych witamin rozpuszczalnych w wo-
dzie (27),

Znaczny wzrost zapotrzebowania na witaminę C
pojawia się często i może wynikać zbardzo wieluprzy-
czyn. Iak wiadomo sprzyja temu silny stres i każdę
zablr zęnte metab o l i czne doprow adzaj ąc e do zwi ęk-
szonej ilości wolnych rodników (2, 2], ż9). Mlmo, że
umiarkowane i małe niedobory witaminy C nie mani-
festują się wyraźnymi objawami klinicznymi, to jed-
nak są tłem do rozwoju wielu rożnych chorób. Uła-
twiają ich powstawanie oraz zaostrzająprzebieg, co
nle zawszęjest uświadamiane i czego często nie moz-



na bezpośrednio stwierdzić. Od dawna obserwowano
w praktyce wpływ podaży witaminy C na ptzebieg
wielu chorób, mimo często braku jednoznacznęgouza-
s adnieni a p otwi erdz one go b adani ami do świ adczalny -
ml(2,11, 19,25,30).

Synteza i funkcje_biologiczne witaminy G
W 0]ganlzmle

Kwas askorb inowy j e st sub stancj ą ro zpu szczalnąw
wodzie, trwałą w roztworze ponizej pH 6 i łatwo ule-
gaJącą utlenieniu do kwasu dehydroaskorbinowego,
takż e wyka zuj ąc e go aktywno ś ć b io 1o gi czną. Obydwa
kwasy maj ą właściwości oksydoredukcyj ne i stotne w
pełnieniu funkcji biologicznych. W niskich stęzeniach
działająjako prooksydanty, a w wysokich jako anty-
utleniacze.

Zdolność syntezy kwasu askorbinowego ma więk-
szość zwieruąt wyższych, z wyjątkiem małp, świnek
morskich, nietoperzy oraz niektórych gatunków pta-
ków (słowik perski) i ryb (pstrąg tęczowy, łosoś, karp).
U zwierzątniższych i części ptaków miejscem synte-
zy jestnerka, a u ssaków łożyskowatych i ptaków wró-
blowatych prawie wyłącznie wątroba. Zdolnośc do
syntezy jest warunkowana obecnością enzymu oksy-
dazy L - gulo n o l akt on ow ej, któ ra pr z eks ztaŁca L - gul o -
nolakton w kwas L-askorbinowy. Wielkość syntezy
kwasu askorb inowe go j e st r ożna u p o szczę gólnych ga-
tunków zwierząt i zależy od zapotrzebowania, składu
dawki pokarmowej i innych czynników, w Ęm stanu
czynnościowego wątroby lub nerek. U psów i kotów
synteza jest 2-krotnię niższa niż u innych zwierząt
domowych (6) co ma prawdopodobnie wpływ na po-
wstawanie niedoborów i liczbę wskazań do suplemen-
tacji. U dużych zwierząt gospodarskich endogenna
produkcja kwasu askorbinowego spada do minimum
w ostrej dysfunkcji wątroby w przebiegu ciężkich za-
burzęń metabolicznych i zatruc (2, 22).

Podstawowąi znanąod dawna funkcjąwitaminy C
jest jej udział w powstawaniu kalogenu, a konkretnie
w zabezpieczaniuprawidłowego przebiegu hydroksy-
lacji kolagenu - przekształcentu proliny w hydroksy-
prolinę i ochronie kwasu hialuronowego przed depo-
Iimery zacjąpoprzez stymulowanie powstawania inhi-
bitora hialuronida zy r o zkładając ej kwas hi aluronowy.
Na tej drodze zabezpiecza ona powstawanie i odbu-
dowę kalogenu, który ma zdolnośc spajania komórek
i jest istotą tkanki łącznej, w tym skóry, kości, ścię-
gien i zębów Dlatego w zaawansowanym niedoborze
witaminy C dochodzi przede wszystkim do dystrofii
tkanki łącznej . Fibrob lasty wytw ar zaj ą mni ej sze i 1o -
ści włókien kalogenowych oraz połączeń kwasu hia-
luronowego z białkiem wskutek częgo błony, naczy-
nta i natządy zawierające tkankę łącznąstają się bar-
dziej kruche, mniej rozciągliwe ibardziej podatne na
r ozw oj stanów zap alny ch.

Witamina C wpływa na wzrost aktywności wielu
enzymów, w §m głównie hydroksylaz lczęstniczących
w syntezie karniny, atabę fosfataz pełniących istotną

rolę w metabolizmie kości. Wpływ na kształtowanie
się kości ma być szczególnie duży, także z uwagi na
wcześniej wymienione oddziaływanie nakolagen i sty-
mulowanie mineralizacj i, czego wyrazęmj est wzrost
aktywności fosfatazy zasadowej i zwiększone odkła-
danie fosforanu wapnia w osteoblastach.

W ażne s ą właśc iwo ś ci antyoksydacyj ne witaminy C,
istotne w neutralizacji substancji szkodliwych, trucizn
i leków oraz w przeciwdziałaniu rozwojowi stanów
zapalnych (I,2, 5,7, I0, 12,2I,28). Uważa się, ze
zapobiega ona uszkodzeniu błon komórkowych, po-
wodowanym nadmięrnąperoksydacją lipidóq popTzęz
eliminację wolnych rodników. Ma być efektywna w
stosunku do najważniejszych rodników - wodorotlen-
kowego, aniorodnika ponadtlenkowego i tlenu single-
towego (21). Może także redukować rodnik tokofe-
roksydowy i w ten sposób pTzywracac witaminie E
zdolność ,,wymiatania" wolnych rodników (7).

Od kilkunastu lat podkreśla się jej działanie prze-
ciwnowotworowe. Stwięrdzono hamowanie aktywno-
ści niektórych związków karcynogennych pTzez zapo-
bieganie nitrozowaniu amin. Witamina C konkuruje z
aminami o azotyny, reaguj ąc z nimitworzy tlenek azofu
i kwas dehydroaskorbinowy. Przedę wszystkim jed-
nak dziaŁa p opr zęz w zma ganie syntezy inh ibitira hi a-
luronidazy wytwarzanej w nadmiarze przez komórki
nowotwotowe.

Przęciw działa ntekorzystnym skutkom stresów, mię-
dzy innymi poprzez uczestnictwo w syntezie adrena-
liny i noradrenaliny oraz ochronie adrenaliny przed
utlenianiem. Stęzenie witaminy C w przysadce mó-
zgowej i w korze nadnerczy jest kilkakrotnie wyższe
niż w innych narządach i znacznię spada podczas sil-
nych stresów. Splementacja witaminy C łagodzi su-
presyjny wpływ kortykosteroidów na funkcje neutro-
filów u bydła (20).

Ostatnio szczegolnie uwagę zwraca się na zdolność
stymulowania odporności zarówno komórkowej jak
i humoralnej (7,20,21). Stężenie witaminy C w leu-
kocytach jest wielokrotnie wyższe niż w innych ko-
mórkach t zabezpiecza to między innymi prawidło-
wązdolność przemieszczanta się i aktywność fago-
cytarną neutrofi lów. Stwierdzon o także stymuluj ący
wpływ kwasu askorbinowego na syntezę interfero-
nu, a nawet bezpośredntę dziaŁanie bójcze na wirusy
i niektóre bakterie. U ryb zębaczy niedobór witami-
ny C powoduje obnizoną odporność immunologicz-
nąna antygen Es c h er i c h i a i c t a l ur i, spadek aktywno-
ści komplementu i zmniejszoną aktywność fagocy-
tarnąneutrofilów (7),

Witamina C wpływa takżę na metabolizm innych
witamin. W stanie jej niedoboru zmniejsza się wyko-
rzystanie B,, i kw. foliowego, co łącznie z upośledze-
niem absorpcji żelazaprzyczynia się do rozwoju nie-
dokrwistości (a). Współdziała takżę z witaminą E w
jej antyoksydacyjnym działaniui z witaminąD w od-
dziaŁywantu na kości.



Przyczyny i obiawy niedobotu

Niedobór witaminy C moze być następstwem zmniej -

szenia jej podaży z pasz% ograniczenia lub zahamo-
wania synte zy endo gennej, zwiększon e go zap otrzeb o -

wania, a także kons ekwencj ą nadmiernej metab o liza-
cj t t działania r ó żny ch c zynnikó w n eutr al i zuj ący ch.

Podaż z paszą jest zrożnicowana w zalezności od
j ej rodzaj u i meto d przy gotowania . P r zy pr awidłowym
zywieniu zxvterząt dorosĘch p rzede wszystkim u zwie-
rząt ro ślino żenty ch, zwykle pokrywa zapotrzebow a-

nie, niezależnie od istnienia endogennej syntezy.
Szczegolnte dużo witaminy C zawierająowoce (cy-

trusóq dzlkiej roży, głogu, czarttej porzeczkt, wino-
gron) i walzywa (chrzan, kapusta włoska, szpinak,
p apryka) spozywane pr zez człowieka t zw ier zęta, któ -
re są pozbawione lub mają ograniczoną zdolność jej
syntezy endogennej. Wystarczające dla pokrycia po-
trzeb ilości witaminy C zawierajątakże popularne pa-
sze ztęIone przęznaczone dla zwterząt gospodarskich,
gdy nie sąpoddawane wysokiej temperahlze, nadmier-
nemu utlenianiu i nie zawierająjonów metali cięzkich.
Porównawczo ubogie w witaminę C sąpasze przetwo-
rzone ) których podstawowym składnikiem s ą produk-
ty pochodze n|a zwlętzęcego (2, 2I, 27). Niedostateczna
podażuzupełniana jest u większości zwierząt syntezą
endogenną której wielkość jest nie tylko uwarunko-
wana gatunkowo ale za\eży od wielu czynników, a
głownie od stanu czynnościowego wątroby. Każda
dysfunkcja wątroby, a częściowo i nerek ograntcza jej
syntezę i może być punktem wyjściowym rozwoju nie-
dobotu, gdy równocześnie spadnie podaż z zewnątrz
(takZe w przypadku zaburzęi czynnościowych prze-
wodu pokarmowego) i to w okresie zwiększonego za-
p otrzeb ow an ia. Znaczny wzro s t zap otr zeb owania, któ -

re do tej pory nie zostało ściśle sprecyzowane (około
1 mg/kg m.c. dziennle), łączy się w dużym stopniu z
intensyfikacją produkcji zwlerzęcej genetycznie
uwarunkowaną szybką przemianąmaterii, stresuj ący-
mi warunkami utrzymania i żywieniem przemysłowy-
mi karmami. Jest ono wyjątkowo duze u osesków i
piskląt w pierwszych tygodniach życta o szybktchprzy-
rostach masy ciała (prosięta, szczenięta, brojlery) i
żywionych przetworzonymi paszami o dużej koncen-
tracj i składników odzyw czy ch (cielęta, pro sięta, pi sklę-
ta drobiu). Siara i mleko zwterząt sąbogate w witami-
nę C i łączy się to z dużymzapotrzebowaniem i ogra-
niczoną j ej syntezą u noworodków.

Obj awy kliniczne niedob oru witaminy C u zw ier ząt,
typowe dla szkorbutu u ludzi lub szkorbutopodobne,
występują rzadko i tylko w sytuacjach gdy niedobór
dużego stopnia trwaprzez dhlższy okres czasu, Poje-
dynczeprzypadki szkorbutu stwierdzono upsów i świń
z w r o dzonąutratą zdo lno ś c i syntezy tej witam lny or az
u psów w strefie podbiegunowej użyr,vanych jako z:wlę-
rzęta pociągowe i żywionych jednostronnie mrożon-
kami (8, 27,30). Częściej opisyr;vane sąobjawy szkor-
butu podobne lub mało typowe dla szkorbutu, doty-
czącę głównie układu ruchu. U świń w wanrnkach

dużego niedoboru ale z zachowaną zdolnością synte-
zy obsetwowano ogTaniczenie apetytu, ogólne osłabie-
nie, bolesność kości oraz wybroczyny na skórze, w
narządach oraz w tkance tłuszczowej i w mięśniach
(4). Natomiast u świń zwrodzonąniezdolnością syn-
tezy witaminy C i przy ograniczeniu jej podaży z pa-
szą największe zmiany stwierdzono u płodów i w
macicy (26). Stałymi i charakterystycznymi zmtanamt

e obrzę-
w łoży-
etu pło-

dów. Z grubi eni om p oŁączeń ko stno chrząstkowym to -

warzyszyło oddzielanie się chrząstki nasadowej od
istoty gąbczastej w kościach kończyn, zmniejszenie
Iiczby osteoblastów i nieprawidłowe forrnowanie oste-
oidu. Równocześnie spadało wielokrotnie stężenie
witaminy C w płynach ustrojowych i w narządach,
zarówno u płodówjak i u macior. Wyniki tych doświad-
c zęń w skazlj ą że charaktery s ty c zne zmlany ni e dob o -

Towe u świń, pojawiają się w pierwszej kolejności u
płodów i w łożysku.

Zakles zastosowań w lecznictwie weterynaryinym

Pogłębiona znajomośó funkcji witaminy C w orga-
nizmie i jej dobroczynnego wpĘwu na ogólny stan
zdrowia,przyczyntłasię do corazto szerszego jej sto-
sowania w lecznictwie weterynaryjnym. Podaż wtta-
miny C, najczęściej w formie iniekcji, jest już stałą
częścią terapii ostrych chorób zakaźnych, przede
wszystkim wirusowych (3, 1 1 ) oraz zaaw ansowanych
stanów toksycznych na różnym tle (72,28). Czyni się
to świadomle zdając sobie sprawę, że u ciężko cho-

rychzwlcrzątzmniejsza się zdolność jej syntezy, ustaje
podaż z pokarmem i równocześnie wzrasta zapotrze-
bowanie, a z drugtej strony pamiętając jak ważne jest
oddział}rvanie witaminy C przede wszystkim w sfe-
rze stymulowania układu odpornościowego i neutrali-
zacjt czynników toksy czny ch,

O potrzebie stosowania witaminy C w tych choro-
bach świadcządane z piśmiennictwa i obserwacje kli-
niczne. Wykazano zfIaczne obniżenie stężenia wita-
miny C w osoczu zwierząt z chorobami wirusowymi
układu oddechowego i przewodu pokarmowego (1, 21,
29) oraz korzystne efekty lęcznicze głównie u cieląt,
jagniąt, prosiąt i psów zę zmlanamt zapalnymi w płu-
cach i objawami biegunki (1, 11, 2I). Odwielu lat ist-
nieje pogląd o dobroczynnym wpĘwie podaży witami-
ny C na ustępowanie zablrzęiw układzie ruchu, aszcze-
gólnie w ko ś ciach zw ierząt mię sozernych, Wprawdzie
nie potwierdzono doświadczalnie tezy niedoboru wi-
taminy C j ako b ezp o śre dn iej pr zy czyny o steo dystro fii
przerostowej i usposóiającego czynnika w rozwoju
dysplazji biodrowej u psów (16, 24)to jednak nie ule-
ga wątpliwości, że podaż witaminy C poprawia stan
kliniczny zwterząt z chorobami szkieletu (I,25,30).
Ważnym wskazaniem do stosowania witaminy C są
bolesne złamanta kości kończyn t żeber u psów (25).
O dużym wpĘ.wie na kości świadczą doświadczenia



na świniach mutantach pozbawionych zdolności syn-
tezy witamtny C (26). Stosowanie witaminy C powin-
no zalecac się także w przypadkach głębokich i rozle-
głych I aI7, op aT zeń or az ob ecno ś ci pro c e s ów zap alno -
matlwiczych. Istnieje pełne uzasadniente tezy, że od-
powiednie stężenie witaminy C jest warunkiem pra-
widłowego przebiegu procesu odnowy tkanek.

Oczywiście bezpośrednim wskazaniem są rzadko
notowane i to tylko l zwierząt z jednokomorowym
żołądkiem, przypadki szkorbutu lub objawów szkor-
butopodobnych.

S zcze golny m wskazani em u duzych zw ier ząt go sp o -
darskich sąstany chorobowe przebiegające z dysfunk-
cjąwątroby na tle zatruc i zaawansowanych zaburzen
metabolicznych. Ustaje wtedy synteza witaminy C i
jej dostarczanie z pokarmem wskutek utraty apetytu,
a równocześnie wzrasta zapotrzebowanie w związku
z neltr alizacj ą sub stancj i toksyc znych. Wyniki b adań
dostarczają także dużo dowodów na ochronny wpływ
witaminy C pr ze d toksycznym działanięm metali cięż-
kich takich jak kadm, wanad, chrom, ołów, cynk i ko-
balt (2, 1 1, 1 8, 23, 28) i rożnych substancji chemtcz-
nych ( 1, I0, 27 ). Lldztę i zw ierzęta z niedoborem wi-
taminy C sąw większym stopniu narażenina toksycz-
ne ich działanię podobnie jak w przypadkl nadmiaru
różnych oksydantów (12). Ochronnę dztałanie i brak
objawów ubocznych stwierdzono nawęt przy dużej
p o daży żęIaza (9) prawdop o dobni e p oprzez hamowa-
nie absorpcj t żęIaza z jelit (I7).

Poza lecznictwem prepara§ witaminy C są także
stosowane w celach profilaktycznych i zakres tych
zastosowań powinien byc znacznie większy niż do-
tychczas (2, 5, 14,27,29), przede wszystkim u ose-
sków w pierwszych tygodniach życia, szczególnie u
zwierząt szybko rosnących (prosięta, szczenięta) i ży-
wionych preparatami mlekozastę p czymi (cielęta) oraz
pr zebyw aj ącymi w zĘ ch w arunka ch ś ro do wi skowych
(13). W tym okresie życiazdolność syntezyjestjesz-
czę ogranlczona, a zapotrzebowanie znacznię więk-
sze niż u zwierząt dorosłych. Dlatego stężenie wita-
miny w siarze i mleku jestznaczniewyższe niż w su-
rowicy. Profilaktycznapodaż witaminy C jest wska-
z ana u zw ieruąt pr ze d duży mt wy s iłkami fi zy czny mi i
silnymi stresami oraz żywionych wysokotłuszczową
dietą. Stwierdzono niskie stężenia witaminy C w krwi
p s ów p o ciągowych or az w zr o st wydo lno ś ci fizy cznej
po dodatkowej suplementacji witaminąC (30). Praw-
dopodobnie jest to następstwo stymulowania aktyw-
ności hydroksylaz uczestniczących w syntezie karni-
tyny i usprawnienia mitochondrialnego utleniania
kwasów tłaszczowych.

Obserwowano korzystny wpływ podawania witami-
ny C na efekĘprodukcyjne i zdrowotnośó świń, szcze-
gólnie u loch w okresie przedporodowym i w warun-
kach silnych stresów (29). Reakcje stresowe u świń są
silnie wyrażone i ochronne działantę witaminy C jest
szcze golnie wskazane (4).

Korzystne efekty dodatków witaminy C do paszy
wykazano również u kurcząt w pierwszym okresie
ży cia or az pr zebyw aj ących w duzym zagęszczeniu i w
zĘch warunkach środowiskowych (21). Dodatkowa
podaż witaminy C zwiększała przyrost masy ciała
prawdopodobnie popIzez wzrost odporności na czyn-
nlki zakaźne i stres oraz usprawnienie procesów me-
tabolicznych.

Zasady stosowania leczniczego
i profilaktycznego u zwieźąt

I stni ej ą duż e r o zbiężnoś ci o dno śnie wi e lko ści opty-
malnych dawek Ieczniczych witaminy C. Jest to do
pewnego stopnia zrozumiaŁę,ponieważ stosuje się ją
nie tylko w celu uzupełnienia niedoboru, aletakże czę-
sto w dużym nadmiarze by uzyskać znacznte silniej-
szy i nie zawszę swoisty efekt np. redukcyjny w przę-
biegu niektórych zatruć lub zakwaszający w ogólnej
alkalozie i w infekcji dróg moczowych. Przyjmuje się,
żęllludzi dziennapodaż 10 mg kwasu askorbinowe-
go zapobiega występowaniu szkorbutu, dawka 100 mg
jest potrzebna do przyspieszenia absorpcji żelaza z
przewodu pokarmowego, a dopiero dawka 1000 mg
zap ew nia p ełną sprawno ś ć układu immuno lo g iczne -
go.

Uwzględniając piśmiennictwo oraz wyniki badań i
obserwacje własne zakres średnich dawek leczniczych,
w postaci iniekcji dożylnych i domięśniowych, powi-
nien wynosić od 5 mg do 20 mglkgmasy ciała dzien-
nie. Dawki mniejsze 5-10 mg/kg m.c. zalęca się u du-
żych zwierząt, a wtększe 10-20 mg/kg m.c. u małych
zwierząt t w przypadkach uzasadnionych podejrzeń
niedoborów. Korzystne jest dzielenie dawki dziennej
na 2 części i podaż pTzęz 12 godz. przęz 5-7 dni, co
zapewnia lepsze wykorzystanie preparatu. Witamina
C w odróżnieniu od innych witamin nie jest groma-
dzona w postaci zapasow i podana w nadmiarze jest
szybko wydalana z organizmu. Zalęcane i stosowane
są także dawki wy ższe tzw. wysyc ające, rzędu 20 - 40
mglkg m.c., a nawetjeszcze większe do 60 mg/k8 ffi.c.,
dla szybkiego wysycenia organizmu i na tej drodze
wzmożentaodpornościprzectwzakaźnejlubdziałania
anĘoksydacyjnego oraz osiągnięcia nieswoistych efek-
tów redukcyjnych najczęściej przy rożneeo rodzaju
zatntciach chemicznych i ro ślinnych (3, 4, I 5, 22, 29).
Takie dawki obowiązkowo powinny być dzielone na
2 części i podawane nie dłużej niż 3-5 dni.

Przy potrzebie dłuższego podawania witaminy C
(p odaż pod tr zymuj ąc a), np. p o dczas leczenia przewle -
kłych chorób narządu ruchu i w celach profilaktycz-
nych, wystarczająca jest dawka 3-8 mg/kg m.c.Daw-
ki te stosuje sięprzez7-I4 dni lub dfużej w 1 iniekcji
dziennie. Wielu autorów zalęcawyższe dawki lęcznt-
cze, zbliżone do wysycających, ale nie wydaje się to
potrzebne i korzystne w większoś ciptzypadków choro-
bowych. Wprawdzie obserwowano korzystne efekty
Ieczntcze w chorobach zakaźnych koni po dawkach
5-10 mgikgm,c. i cielątpo dawkach 20-40 mglkgm,c,



stosowanych przez 5-10 dni i w profilaktyce przed
porodem u macior po dawkach 10-20 mglkg m.c. przez
2 ty go dni e, ale ni e przeprowad zono b adań p orównaw-
czychi nie wiadomo czy to byĘ na pewno dawki opty-
malne. Wydaje się, że jednorazowe duże dawki dożyl-
ne w większości przypadkow chorobowych nie są
wskazane, ze względl na dlżąutratę witaminy C z
moczem i mozliwość pewnego działania ubocznego.
Wykazano istnienie dla witaminy C progu nerkowe-
go, który wynosi średnio I,2-I,6 mg/100 ml i w związ-
kuzpowyższymprzy dużej jej podaży większa częśc
dawki moze być szybko wydalana z moczęm. W ba-
daniach własnych (14) stwierdzono, że jfi po daw-
kach leczniczych średnie stężenie witaminy C w oso-
czu okre s ow o znacznię pr zek acza warto ść pro gową i
duża jej ilość przedostaje się do moczu. U krowy ze
stęzeniemwitaminy C w osoczu I,96mglI00 ml w 30
min. po domięśniowej iniekcji, zawartośc tej witami-
ny w moczu była 1 O-kro tnie wyższa (I9,7 mgl I 00 m1).
W pobranej w tym czasie 1,9 litrowej porcji moczu
było około 15% podanej wcześniej dawki preparatu.

Bardziej ekonomiczne i na pewno bezpieczne są
iniekcj e domięśniowe, a nawet podskórne. Srednie stę-
żenie w osoczu nie osiąga tak dużych wartości i dłu-
żej utr zymule s i ę na podwyż szonym p oziomi e, P ewną
niedogodnościąj est wyraźnabolesność podczas iniek-
cji szczegolnie u psów, kotów i świń, silniej wyrażona
przy podazy podskórnej. Ten mankament mozna znacz-
nie ograniczyĆ rozcieńczając preparat 5Yo rozfllorem
glukozy w stosunku 1:10 lub wyższym. W części przy-
padków chorobowych występuj e ogólne odwodnienie
organizmu i witaminę C można z pow o dzeniem poda-
wacłącznte z glukozą a nawet zpłynamt elektrolito-
wymi, Odpowiednim preparatem witaminy C do in-
iekcji jest ,,Vitaminum C Inj." Produkcji Puławskich
Zakładow,,Biowet". Charakteryzuj e się względnie
dużątrwałością i jest serwowany w opakowaniach
dostosowanych dla dużych zwierząt gospodarskich
(14),

Podaż doustna witaminy C jest mniej ekonomiczna
ze względl na niższy stopień resorpcji z przewodu
pokarmowego i w przypadku duzych zwierząt mozli-
wa tylko u osesków (11). Podaż doustna u dorosłych
przeżlwaczy mlja się z celem, ponieważ witamina C
prawie całkowicie ulega metabolizacji w przedżołąd-
kach (11). Słabo przyswajalna z przewodu pokarmo-
wego jest takżę u koni i koniowatych. Przy podaży
doustnej dawka preparatu powinna być średnio o 50oń
większa ntż dawka zastosowana parenteralnie.

Zaletądrogi doustnej jest stopniowy napĘw wita-
miny C do organizmu i możliwość wykonywania tej
czynności przęz właścicieli, bez dodatkowego stresu,
Dlatego podaż doustną stosuje się zwykle u osesków,
zw ier ząt fu terkowych, głównie li s ów, a takżę u drob iu
i ryb. U piskląt witaminę C zaleca się stosowaó profi-
laktycznie od pierwszych dni życiaw dawce 100-200
mgllttr wody, a u młodego drobiu w dawce 100-300
mglkgpaszy.
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