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Materiał imetody

Badania wykonano na trzydziestu 6-tygodniowycb kur-

czętach rzeżnychlasy Arbor masie ciała

wynoszącej śrcdnio I ,7 41<g e doświad-

czeniamieszanką paszową ającą rł,ita-

roz ntroJna, nie otrzy-

l-ny 0 mg witaminy C,

lII pa otrzymywałalipidow w organizmte (6,7).



50 nlg rvitaminy i 2 ml oleju. V grupa - 50 mg witaminy C
i 3 ml oleju sojowego. Po sześciu tygodniach kury (średnia
masa ciała 4,20 kg) uślnicrcano przez dekapitację jedno-
cześnie pobierajap krew z żyły szyjnej przedniej. W suro-
wicy krwi oznaczano poziom witaminy C metodą Roe-
Kuethnera w modyfikacji Onaye (10, 12), cholestero] cał-
kowity, frakcję HDL, LDL i trójglicerydy (TG) metodami
cnzymatycznymi przy uzyciu testów diagnostycznych fir-
my Cornray. 1ipidy całkowite zaś testenr Biochemtest
POCH. Frakcję cholesterolu o niskiej gęstości LDL, ol<re-

ślano zgodnie ze wzorem: LDL : cholesterol całl<owity -
(HDL TG ,,2,2). W doświadczeniach stosowano witami-
nę C w postaci kwasu L-askorbowego cz. Polfa. Uzyskane
wyniki poddano analizie statystyczncj testem t-Studenta,

Wyniki iomówienie
Poziom witaminy C w surowicy krwi kurcząt w gru-

pie I - kontrolnej, która nie otrzymywała jej z paszą
ani w postaci leku wynosił 120,38 pmol/l, którą to
wartość przyjęto za l)aoń. Podawanie 50 mg witami-
ny C przez 6 tygodni spowodowało jej wzrost do
196,76 pmol/l tj. do 165% - grupa II. Olej sojowy w
ilości 2 ml dziennie podawany przez 6 tygodni (gr. III)
nie wyłvoĘw ał zmian staĘ -
stycznie istotnych w zawar-
tości witaminy C w surowi-
cy. Łączne aplikowanie wi-
taminy C i oleju (gr. IV i V)
daje wyższe stężenie wita-
miny (135% i I24%) niż w
grupie kontrolnej, niemniej
w obu tych grupach były to
nlższe wartości niż w gru-
pie II otrzymującej samąwi-
taminę C (ryc. I,tab.1). Tak
więc olej sojowy powodo-
wał obniżenie poziomu wi-
taminy w surowicy krwi
kurcząt.

Poziom cholesterolu cał-
kowitego w surowicy kur w
grupie I wynosił 3,80 mmol/
l; warlość tę w dalszym po-
stępowaniu przyjęto za
I00%, Między tągrupąa II
i III, które otrzymywaływi-
taminę C lub olej nie stwier-
dzono różntc potwierdzo-
nych statys ty cznte. Łączne
podanie witaminy C i oleju
sojowego spowodowało
jednak wyrażne obniżenie
cholesterolu całkowitęga z
wartości 3,80 mmol/l do
3,10 i 2,84mmolllto jest do
8I% I 74oń. Sam olej lub
sama witamina C takiego
działanta ni e wykazywały.

Po sześcioĘgodniowym podawaniu witaminy C (gr.

II) frakcja cholesterolu HDL uległa wyraźnemu pod-
wyzszeniu z wartości 1,60 mmol/l do 2,38 mmol/l, to
jest do I49%. Natomiast sam olej lub olej podany łącz-
nie z witaminąnie wpływał nazmtany w ilości chole-
sterolu HDL. Zatówno sama witamina C, jak i sam
olej lub też podane łącznie statystycznie istotnie obni-
żały cholesterol LDL w surowicy krwi kur zwartości
1,54 mmol/ltraktowanej jako I00% - I grupa do 4Ioń

- grupa II, 44o^ grupa III, 37 oń grupa IY i 48% grupa V.
Zawartość trójglicerydów w surowicy po podaniu

witaminy C znacznię się obnizyła z wartości 1,45
mmol/l grupa I, do 0,93 mmol/l grupa II to jest do
64%. Natomiast olej sojowy spowodował wzrost po-
ziomu TG do I45% w porównaniu z grupąkontrolną.
Ten obniżający wpĘw witaminy C na TG jest widocz-
ny również w grupie IV i V gdzie podano zarówno
witaminę C jak i olej sojowy, gdyż wartośó TG jest
ntższa niż w grupie III, która otrzymywała olej.

Lipidy całkowite w grupach kur, które otrzymywa-
ły witaminę C lub olej sojowy nie ulegały zmianie w
porównaniu z grupąkontrolną. Wysokie dawki oleju i
witaminy Cłącznie- grupa V, dawały wyraźny i staty-

Tab. 1. Zawartość witaminy C, cholesterolu całkowitego i jego frakcji, trójglicerydów i lipi-
dów całkowitych w surorvicy krwi kurcząt ly zależności od diety

l kontrolna

ll 50 mg wit C

lll 2 ml oleju sojowego

lV50mgwitG+2ml
oleju sojowego

V50mgwitC+3ml
oleju sojowego

120,38 a

196,76 bd

136,79 acd

160,81 c

147,24 ac

3,80 a

3,45 abc

3,16 ad

3,10 bcd

2,84 bd

1,60 a

2,38 b

1,51 a

1,70 a

1,46 a

1,54 a

0,65 b

0,70 b

0,55 b

0,67 b

1,45 a

0,93 b

2,1 cd

1,81 ad

1 ,44 abd

505,90 ab

477,20 abd

453,02 ac

586,60 bd

415,20 cd

Objaśnienic: a, b, c, d - średnie oznaczone róznymi literalni różnią się istotnie przy p < 0,01

Wilamina c ch0lesterol całk0wity HDL LDL TG lipidy call(owile

Ryc. 1. Poziom witaminy C, cholesterolu całkowitego i jego frakcji, trójglicerl,dów oraz
lipidów całkorvitych w surowicy krrvi kurcząt wyrażony w 7o

l grupa l

@ grupa ll
ffi grupa lll
! grupa lV
I grupa V

lipidy calkoWile



stycznie istotny spadek lipidów w surowicy z 1xlvrto-
Sii SOS,qO mg/dl do 4I5,2O mgldl, co stanowi 82Yow

pełnych na lnu bogatych w kwas linolenowy po-

wodówało znę obitżenie w surowicy krwi pozio-
mu cholesterolu całkowitego i frakcji LDL (3), Po
podaniu oleju sojowego i witaminy E obserwowano
ieżwzrostc"holesierolu natcji HDL w surowicy krwi

u W organlzmle poprzez
owej, enzymu mającego
P do c-AMŁ którypoten-
erolu, dając w konsękwen-
(7). Wykazano, że dteta

owała obniżenie poziomu

witaminy C w osoczu r wątrobie o 57Yo, a w ścianie
o5
hs
zto

znacznie ntższy niż u spożywających duże ilości po-

katmu mięsnego bogatego w tłuszcz,
Olej sojowy i witamina

dztałante na poziom trójgli
Witamina C obniżała pozi
jowy - podwyższń. OUle te substancj e podane łącz-

"i. 
iut iói, efektów nie dawały, gdyż jaknależy przy-

puszczaó wpływ oleju był obniżany przez witaminę
Ć. Poziom lipidów całkou
padków ulegał obniżeniu
ju soj oweg o, chociaż roż
iy pót*i.iazenie statystyczne, Pozytywna rola oleju
*1'o*"go i witaminy C jakc ków obniżajlc,ych
tpiay ńholesterol umniejszaó fu|'p,
ZÓ oiej obntża też p itaminy C - należącej do

antyoksydantow w ustroju. Dlategp też paszę bogatą

* Ó1.1"'należałoby wspieri c dodatkowo podawanym

kwasem askorbowym.
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