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Effect of high fat diet on yitamin G and lipid levels in chickens

Summary

The objective of the study was to demonstrate the influence of a high fat diet on vitamin C levels in chickens.
The examinations covered 30 Arbor Acros breed chickens divided into 5 experimental groups. The chickens
were administered soybean oil with 55% I]nSFA and vit.C together or separately through an intragullet tube
for 6 weeks. After decapitation, samples of blood, thigh muscles, pectoral muscles, liver, kidney and spleen
were collected from the chickens. In all the tissues the vit. C level was determined using Roe-Kuenther's
method modified by Omaye, the total |ipid level according to Soxhlet's extractive-gravimetric method, while
in the serum with the Biochemtest POCH test. Dai|y administration of vit. C 50 mg caused its increase in the
thigh muscles by 507o as well as in blood serum by 630ń, i.e. from 120.4 pmoVl up to 196.8 pmolil. Chickens
given 2ml soybean oil daily showed an ascorbic acid decrease in the spleen from 253.0 mg/kg tissue to 191.0
mg/kg Q5"ń), whereas in the thigh muscle from 55.0 mg/kg to 25.6 mg/kg (53%) as against the control group.
A total lipid increase in the liver from 5.280ń to 12.690/o of the tissue total mass was recorded and in.the
pectoral muscle from 0.987o to 1,.97o/o.

The application of vitamin C along with soybean oil has clearly decreased lipid levels in the thigh muscle
from3.42o/o around to2%orwhile in the blood serum from 0.507o to0.420ń. Generally, the present studies have
proven that the administered diet exerts a significant influence on the chemical composition of tissues and
blood. However, a given substance level in blood does not reflect its content in the body as its increase or
decrease in the §€rum is often connected with inverse changes in tissues. Each tissue in the body responds
differently to a diet composition. For example, the thigh muscles, contrary to pectoral ones, reacted marked|y
to the diet, demonstrating changes in their chemical composition depending on a given substance. It is also
notewońhy that soybean oil decreased tissue saturation with ascorbic acid, yet on the whole it did not affect
the total lipid level.
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Choroby cywllizacyjne, do których zalicza się
miażdĘcęnaczyn, zawał serca czy nadciśnienie sąw
duzej mierze zależnę od sposobu odżywiania, a więc
nie tylko rodzaju spożywanych produktów, ale rów-
nież od ich składu chemicznego. Substancje zawarte
w pokarmie mogą oddziaĘrvać wzajemnie na siebie i
przekształcać je w formy bardziej lub mniej korzystne
dla organizmu. Do nich należą między innymi lipidy
całkowite oraz witaminy antyoksydacyjne. Istniejąnie-
Iiczne dane dotyczące wpĘwu tŁaszczu diety, w Ęm
cholesterollJ, na zawartość witaminy C w ustroju. Na
przykład u świnek morskich obserwowano wzrost po-
ziomu witaminy C po diecie bogatotłuszczowej, a u
kurczątw surowicy po podaniu oleju sojowego i wita-
miny C odnotowano spadek cholesterolu całkowite-
go, kosztem obniżenia jego frakcji LDL (1, 6,23).D|a
powstawan ia miażdży cy naczyń krwiono śnych bardzo
istotny jest skład chemiczny diety i rodzaj tłlszcnl, a

szcze go|nte zaw artośc kwas ów tŁuszczowych, które
pełniąw ustroju szereg istotnych funkcji, np. sąmate-
riałem energeĘcznym dla mięśni (8, 14). Wzrost za-
chorowań namiażdĘcę jest wprost proporcjonalny do
poziomu nadtlenków lipidów, których zródłem są
kwasy tłuszczowe ulegające peroksydacji przez rod-
niki, a także frakcje lipoprotein o małej gęstości -LDL
(7 , 17, 13, 14). Do witamin anĘoksydacyjnych zapo-
bie gaj ącym chorob om cyłvili zacyj nym nalezy niewąt-
pliwie witamina C, która razęm z witaminą E chroni
wielonienasyconę kwasy tłuszczowe przedutlenieniem
(5, 17). Kwas askorbowy jako antyoksydant rozpusz-
czalny w wodzie, ma mozność reagowania z rodnika-
mi hydroksylowymi, nadtlenkami wodoru i rodnika-
mi nadtlenkowymi, czym przyczynia się do ochrony
organizmu przed szkodliwymi czynnikam i (2, 3, 2I).

Celem badań było określenie wpłyłrr diety bogato-
tłuszczowej na poziom witaminy C u kurcząt.
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Tab. l. Poziom witaminy C w tkankach kurcząt wyrażony w mg/kg tkanki w zależności od diety

Grupa Wąhoba Nerki ś ledziona Mięsień udowy Mięsień piersiowy Surowica

1rimOl/)

lkontrolna

ll 50 mg wil. C

lll 2 ml oleiu sojowego

lV50mgwit.C+2ml
oleIu sojowego

V50mgwil.C+3ml
oleju soiowego

572,0 x 1'l6,7ab

596,8 t 107,1a

476,6 t 108,6ab

415,3 t 88,6b

448,3 t 85,8ab

315,3 t 67,66abc

302,5 t 122jahc

298,5 t 191,2a

266,7 t 75,3b

167,7 t 8,9c

253,0 t 106,0a

222,0 ł 166,gabc

191 ,0 t 79,0b

261,0 t 82,3ac

161,0 t 72,5b

55,0 t 19,0a

82,5 ł14,2ac

25,6 t 5,1bd

33,0 t 17,9acd

38,5 t 6acd

58,6 t 5,2a

55,0 t 8,9a

58,0 t 'l8,7a

66,0 t 8,9a

47,6 ł18,7a

120,4 t 62,8a

196,8 t 12,7bd

136,8 t 39,6acd

160,8 t 'l1 
,3c

147 ,2 ł 23,Zac

Objaśnienie: a. b. c, d śrcclnie w koltrrllnic oznaczolle różllynli litcrami różniąsię istotnic przy p < 0,0l

Mateńał imetody
Badania wykonano na 30 sześciotygoóliowych kLrrczę-

tacl:r rzcźlych rasy Arbor Acros o poczaJl<owej średniej
tllasie ciała l ,74 kg, zywionych mieszanką paszową DKA-
C. nie zai,vielającąwitamirry C. Kurczęta podziclono na 5

_9rup dośrł,iadczalnych po 6 ptaków lnicszanej płci (4 kurki
i 2 l<ogutl<i). Kurczętom podawano codziennie sondą do-
przełykowo olej sojowy zawierajapy 55% niezbędnych nie-
nasyconyclr kwasów tfuszczowych (NNKT) i rvitaninę C
(cz,d.a,) w, postaci kwasu L-askorborł,ego \\, l lll rł,ody.
I grLrpa (kontrolna) nie otrzynry.wała oleju i rł,italniny C,
lI grupa 50 mg witaminy C, III grupa 2 ml olejr.r sojorvc_9o.
IV _gnrpa 50 lng witaminy C i 2 ml oleju. V ertrpa 50 m_u

witanriny C i 3 ml oleju sojowego. Po 6 ty_uodniach kury i
kogutki o średniej rnasie ciała 4,2kg po pobraniLr l<rrł,i zo-
stały uśnrierconc przez dekapitację. Jednocześnic pobiera-
no wątrobę, nerki, śledzionę, mięśnic ltdowc i piersiorve.

W surowicy k-wi i tkankach poziorn rvitaminy C ozna-
czono metodą Roe-Kuethera w rnodyfikacji Omaye (18,
20), lipidy całkowite metodą ekstrakcyjno-wagową Soxh-
leta. a w surowicy przy pomocy Bioclrerntest POCH. Oce-
nę statystyczllą istotności różnic rniędzy grupalni przepro-
wadzono za polxocą testu t-Studenta,

Wyniki iomówienie
Wyniki badań podano w tab. I i 2, orazna ryc. I i2.

U trzymiesięcznych kurcząt stanowiących grupę kon-
tro lną naj wy ższy poziom witaminy C w badanych tkan-
kach wykazano w wątrobie i nerkach. Nieco niższy w
śledzionie, a zdecydowanie najniższy w mięśniach
piersiowych i udowych. Poziom witaminy C w suro-
wicy wynosiŁ 120,4 pmol/I. Najwyzszy procent lipi-
dów całkowitych wyka-
zanow wątrobie, orazw
mięśniach udowych i
nerkach.

Podawanie kurczętom
przez 6 tygodni witami-
ny C w ilości 50 mgl
dzień, nie spowodowało
jej wzrosfu w wątrobie,
nerkach, śledzionie i mięś-
niach piersiowych, ale w
mięśniach udowych jej

poziom podwyższył się o 50oń, jak również w surowi-
cy ktwi o 63%o. Podawanie 2 ml oleju sojowego dzien-
nie, bez witaminy C, przyczyniło się do obniżenia
kwasu askorbowego w porównaniu z wpąkontrol-
ną: w śledzionie o 25%o i w mięśniu udowym o 53oń.
Łączne stosowanie witaminy C i oleju sojowego przęz
6 tygodni zdecydowanie obniżyło poziom witaminy C
w wątrobie w porownaniu z grupą kontrolną b o o 27 oń,

w nerkach o 47 oń, śledzionie o 360ń, mięśniu udowym
o około 40oń, chociaż povryższe różnicę nie zawsze
uzyskiwały potwierdzenie statystyczne (tab. 1, ryc. 1).
Podawanie 50 mg witaminy C dziennie w istotny spo-
sób wpłynęło na wzrost lipidów całkowitych w wątro-
bie, bo z 5,28Yo do l2,69Yo całej masy tkanki, oraz w
mięśniu piersiowym z0,98oń do I,97%o,w innych tkan-
kach takich zmian nie obserwowano. Jednakże poda-
wanie kurczętom przez6 tygodni 2 mloleju sojowego
nie wpĘnęło nazawartość lipidów całkowitych w ba-
danych tkankach i surowicy krwi. Ale łączne stoso-
wanie witaminy C i oleju sojowego zdecydowanie
obniĄło poziom lipidów w mięśniu udowym w po-
równaniu z Wpąkontrolną z 3,420ń do około 2,0oń,
oTazw surowicy krwiz0,500ń do 0,42%o (tab.2,ryc.2).

W skład lipidow całkowitych wchodzą między in-
nymi trójglicerydy, kwasy tłuszczowe, lipoproteiny,
cholesterol, witaminy A, D, E,K. Znaczenie lipopro-
tein dla transporfu tłuszczu w organizmie jest istotne,
gdyż jako związki nierozpuszczalne \M wodzie mogą
być transpońowane przezL<rew tylko w połączeniu z
białkami (6). Istnieją nieliczne dane dotyczące wpĘ-
wu tłuszczu diety na zawartośc witaminy C w organi-

Tab.2. Poziom lipidów całkowitych rv tkankach i surowicy kurcząt wvrażon1. w oń w stosunku
do masy tkanki

Grupa Wąlroba N erki ś ledziona Mięsień udowy Mięsień piersiowy S u row ica

I

ll

lll

lV

V

5,28 ł 2,48a

12,69 t 4,59b

5,78 ł 2,04a

9,14 t 3,43b

4,82 ł 1,27a

3,10 t 1,24ac

3,71 x 1,29a

2,69 t 0,72bc

2,38 t 0,16bc

2,63 t 0,53ab

'l ,93 t 0,46ad

1,55 t 0,25a

2,00 t 0,45cd

2,30 t 0,40bc

1,62 t 0,31a

3,42 t 1,08ab

2,02 x1,04ab

1,63 t 0,28ab

1,54 t 0,62a

2,1 3 t 0,83b

0,98 t 0,40ac

1,97 t 0,92b

1,24 x 0,07ab

0,83 t 0,48c

1,05 t 0,50ac

0,50 t 0,14ab

0,48 t 0,1 Sabd

0,45 t 0,1 ()ac

0,59 t 0,23bd

0,42 ł0,22cd

Objaśnicnie jak w tab. l.
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zmie. Między innymi stwierdzono, że l świnek mor-
skich dieta bogata w oleje hlb tŁaszcz zwierzęcy po-
woduje większe gromadzenie się kwasu askorbowego
w naruądach wewnętrznych (23). Badania własne prze-
prowadzone na kurczętach nie potwierdzają jednak
powyższej hipotezy, gdyż podawany kurczętom olej
sojowy nie wpływał na poziom lipidów całkowitych
w tkankach i surowicy krwi, ale zdecydowanie obni-
żńzawartość witaminy C, co jestprocesem niekorzyst-
nym dla ustroju. Zaobsęrwowano równteż, że łączne
podawanie oleju sojowego i witaminy C, v,ryzlva|aroż-
ne reakcje ze strony tkanek, gdyż wystąpiło obniżenie
poziomu kwasu askorbowego w wątrobie, nerkach,
śledzionie i mięśniu udowym, pozostając bez wpĘwu
na mięsień piersiowy. Obniża się tez zawartość lipi-
dów całkowitych w mięśniu udowym i surowicy krwi.
Wcześniej s ze badanta na kur czętach ( 1 ) wykazaĘ, że
olej sojowy łącznie z witaminą C powodował w suro-
wicy krwi spadek cholesterolu całkowitego, kosztem
obniżenia frakcji LDL, a nie wpĘrvało to na frakcję
cholesterolu HDL. Podobnie u człowieka wykazano
dużą skutecznośc dieĘ zawierającej oleje roślinne w
stabilizacji lipidów osocza krwi po transplantacji ser-
ca. U tych pacjentów zanotowano redukcję stęzenia
cholesterolu całkowitego i jego frakcji LDL przy bra-
ku zmian w stężeniu cholesterolu HDL. O skutecz-

l oruoa 1 ! oluDa 2
1 60 _ Órupa r Órupa ł
1 40 ! grupa 5

Wątroba nelki śledziona mięsień mięsień surowica
udowy piersiowy

Ryc. l. Poziom witaminy C w tkankach i surowicy kurcząt
wyrażony w 7o w stosunku do grupy l kontrolnej

250

Wąlloba nelki śledziona mięsień mięsień surowica
Udowy piersiowy

Ryc. 2. Poziom lipidów całkowiĘch w tkankach i surowicy
kurcząt wyrażony w 7o w stosunku do grupy 1 kontrolnej
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ności tego sposobu żywtenia decyduje przede wszyst-
kim duża zawartośc anĘoksydantów w olejach oraz
kwasu oleinowego. Przeciwutlęniaczę zawarte w ole-
jach roślinnych znacznie ograniczają peroksydację li-
pidów, zmntejszając powstawanie zmian mtażdżyco-
wych (25). W badaniach własnych olej sojowy stoso-
wany u kurcząt sam lub z witaminąC powodował ob-
niżenie zawartości tej witaminy i lipidów w mięśniu
udowym, a pozostawałbez wpłylvtl na mięsień pier-
siowy. Można więc stwierdzic, że skład chemiczny
mięśni udowych zależy od diety w większym stopniu
niż mięśni piersiowych. Wiąże się to niewątpliwie z
rożnąbudową tych mięśni, funkcją otaz z zachodzą-
cymi w nich procesami metabolicznymi.

Wykazano i stotny mv iązek między skł adem i 1o ś c i o -
!\rym i jakościowym dieĘ a częstością występowania
chorób układu krĘenia (23,25). Kwasy tłuszczowe
zaw arte w p okarmi e należą do p o ds tawowych e l e men-
tów budulcowych błon komórkowych, dlatego teżre-
gulujątransport jonowy w komórce i wiązanie jonów,
co niewątpliwie wpływa na budowę ścian naczyń
krwionośnych, a tym samym nazmiany ciśnienia krwi
(14). Naturalnymi źrodłamt nienasyconych kwasów
tłuszczowych sąniektóre oleje np. sojowy, Iniany,rze-
pakowy lub zielone liście roślin. Spozywanie nadmia-
ru nasyconych kwasów tłtlszczowych, powoduje
wzrost ryzyka rozwoju chorób nowotworowych oraz
miażdĘ cy nac zy ń tętni c zy ch dop rowaczaj ąc ej do nad-
ciśnienia tętniczego i udaru mozgu, Stosowany olej
sojowy był złożony głównie z kwasu linolowego, li-
nolenowego i oleinowego, gdzie stosunek NNKT do
NKT (nasyconych kwasów tŁuszczovnrych) był wyso-
ki, wynosił bowiem 3,75, podczas gdy w oleju z oli-
wek sięgatylko 0,58. NNKT mogąwystępować w for-
mie cis lub trans. Forma trans, podobnie jak NKl dzia-
ła niekorzystnie na organ:rzm, przyczyniając się do
powstawania chorób cyrvilizacyjnych (l5). Jak wyka-
n! ą liczne b adania choroby cyr,v i l iz acyj ne s ą zw iąza -
ne z witaminami antyoksydacyjnymi i poziomem oraz
r o dzaj em lipidów w organizmie. Wykaza no, że zaw ar -
tość nadtlenków lipidów w ścianie naczyń zmienio-
nych miażdżycowo jest wprost proporcjonalna do na-
silenia choroby. Niewąęliwym ich źrodłem sąkwasy
tłuszczowe ulegające peroksydacji przez wolne rod-
niki tlenowe, a także frakcje lipoprotein o małej gę-
stości (LDL), nie występują one jednak w lipoprote-
inach o dużej gęstości (HDL) (14). Nadtlenki lipidów
w cząsteczce LDL powodują jej modyfikację dopro-
wadzając do łatwiejszej jej fagocytacji przez krwinki
białe. I w tym właśnie mechanizmie szuka się przy-
czyny obniżenia w surowicy krwi cholesterolu zwią-
zanego z lipoproteinami przez zawarte w diecie nie-
nasycone kwasy tłuszczowe (7, II, 13). Najnowsze
badania wskazują że niejest to korzystne dla organi-
zmu, ponieważ obniżenie cholesterolu w surowicy
przyczynia się do odkładania w ścianach naczyńclrto-
toksycznych produktów peroksydacji lipidów oraz
cholesterolu (9, 10). W świetle Ęch danych wcześniej-
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szy pogląd o korzystnym wpĘrvie nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych na organizm wymaga dalszych ba-
dań, a przynajmniej weryfikacji, gdyż oleje bogate w
nienasycone kwasy tłuszczowe sąbardziej podatne na
oksydację.

W leczeniu miażdży cy istotną rolę odgrywaj ą wita-
miny antyoksydacyjne, takie jak witamina E, A i C.
Witaminy te chronią wielonienasycone kwasy tłusz-
czowe przed utlenieniem, jak również nie dopuszcza-
ją aby ściana naczyń uległa pogrubieni\]ptzez rozrost
mięśniówki gładkiej. Mimo niewątpliwego wpĘwu
Ęch witamin na hamowanie proces ów mińdĄcowych
nie ustalono doĘchczas ich konkretnych dawek profi-
laktycznych (5, I7). Witaminy antyoksydacyjne czę-
sto działają synerge§cznie, np. witaminy C iE łącz-
nie, bardziej efekĘwnie hamują reakcje utleniania li-
pidów niż każda z nich zastosowana osobno, gdyż
witamina C posiada zdolnośc regenerowania rodnika
tokoferolowego, który powstaje w reakcji z nadtlen-
kami lipidów i witaminą E. Jednocześnie kwas askor-
bowy w tych reakcjach jest regenerowany przez en-
zym reduktazę (4, 16, 19). Witamina C jako anĘoksy-
dant rozpuszcza|ny w wodzie ma możność reagowa-
nia z rodnikami hydroksylowymi, nadtlenkami wodo-
ru i rodnikami nadtlenkowymi. Witamina C występu-
je w postaci kwasu L-askorbowego i dehydroaskorbo-
wego, które w pewnych przypadkach mogą działac
odmiennie. Kwas L-askorbowy jest przeciwutlenia-
czem, który hamuje reakcje wolnorodnikowe przęz
oddawanie atomu wodoru na cząsteczki rodników.
Kwas dehydroaskorbowy zaśnie chroni lipidow przed
utlenianiem przęz rodniki hydroksylowe, ale broni
przed peroksydacj ą wywołanąj onami miedzi (2, 3, 2 I),
W przypadku niedokrwienia mięśnia sercowego istot-
nąrolę odgrywająwolne rodniki tlenowe jak również
witamina C, gdyż obserwuje się wtedy we krwi spa-
dek aktywności enzymów anĘoksydacyjnych oraz sła-
be wysycenie organizmu tą witaminą a więc zmniej-
szenie je1 działania przeciwutleniającego. Kwas ace-
Ęlosalicylowy może pogłębić ten proces, ponieważ nie
§lko ma dzińanie pozytywne, antyagregacyjne, ale
posiada też zdolność do blokowania pobierania wita-
miny C przez pĘtki krwi i leukocyĘ, jak również ob-
niżenie jej poziomu w osoczu (I2,24).

Reasumując należy stwierdzić, że dieta wywarła
niewątpliwy wpĘrv na skład chemiczny tkanek i krwi.
Jednakże poziom konkretnej substancji we krwi nie
odzwierciedla jej zawartości w organizmie, gdyż czę-
sto obniżenie lub podwyższenie jej w surowicy. wiąże
sięzprzeciwnymi zmianami w tkankach. Jest to istot-
ne dla medycyny ludzkiej, gdyż u człowieka poziom
cholesterolu określa się tylko w osoczu, ponieważ po-
branie materiału tkankowego u osób żyjących nie
wchodzi w rachubę lub jest utrudnione. W niniejszych
badaniach wzrost lipidów całkowitych w surowicy
krwi kurcząt łączy się z ich wzrostem w wątrobie i
śledzionie, ale obniżeniem w mięśniach piersiowych,
udowych i nerkach. Dobrym przyl<ładem odmiennego

reagowania na substancj ę zawartąw diecie jest mię-
sieńudowy i piersiowy kurcząt. Mięśnieudowe wprze-
ciwieństwie do mięśni piersiowych zdecydowanie re-
agowaĘ na dietę, poprzez zmianę swego składu che-
micznego, ktory zależał od podawanej substancji. Na-
Ieży też zauważyĘ że olej sojowy obntżał wysycenie
tkanek kwasem askorbowym, ale na ogół pozostawał
bez wpĘvu na poziom lipidów całkowitych.
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