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Synthesis of Uitamin C in geese in embtional and pastnataI life

Summary

The objective of the study was to demonstrate the process of vitamin C synthesis in geese from their lst to
56h days after hatching as compared to their organ growth and body mass. The vitamin C level was estalr-
lished according to Roe-Kuether's method in the liver, heart, pectoral and femoral muscles. It was proved that
the greatest amount of vitamin C in geese in their embrional stage was synthesized by the liver - 154.0 mg/kg
tissue, then femoral muscles - 88.0 mg/kg, the pectoral muscle - 91.6 m/ks tissue, and heart - 71.5 mglkg.

Over the first two months, vitamin C synthesis in the liver increased together with age (from 154.0 to 355.3
rng/kg tissue). The body weight growth was higher than that of the liver weight (51.6 times and 43.56 times). It
should be stated than the liver 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 71.5 to 168.3 mg/kg tissue). In
the pectoral and femoral muscle vitłmin C synthesis increased together with age (in the pectoral muscle from
91.6 to 143.0 mglk§ and femoral muscle from 88.0 to 264.0 mg/kg tissue). Intensive organ mass growth, as

much as 295.0 times - pectoral muscle, and 68.3 times - femoral muscle, caused a considerable increase of
vitamin C s}ńthesis lry the whole organ. Vitamin C synthesis in geese throdghout their flrst fwo months in-
creases together with age, yet in some unfavorable conditions this may be insufficient. That is why it woUld be
*dvisable to admińisteivitamin C as a preventative over this period of time. The high synthesis of vitamin C
in geese muscles and liver greatly increases their nutritional value. 
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Witamina C (kwas askorbowy) należy do witamin,
które w róznym stopniu są syntetyzowane przez po-
szczególne gatunki zwierząt domowych. U ptactwa
domowego wysoką syntezę tej witaminy, jużw życlu
zarodkowym jak i w pierwszych dwóch miesiącach
życla,wykazano u kur i indyków (9, 10, 13). Doświad-
częniaprzeprowad zol7ę na czterech gatunkach ptaków
domowych tj. kurach, indykach, gęsiach i kaczkach,
w wieku dwóch miesięcy, wykazały że poziomkwasu
askorbowego w osoczu był najwyższy u gęsi, niższy
zaś u pozostałych gatunków (11), Zawartość witami-
ny C w tkankach gęsi, a szczego7nie w mięśniach i
wątrobie jest bardzo istotna, gdyz witaminata zalicza-
na jest podobnie jak witamina E do antyoksydantów
chroniących organizm przed nadmiernąilością szkodli-
\\ych dla ustroju wolnych rodników i nadtlenków lipi-
dów, związanych niewątpliwie z powstawaniem niektó-
rych chorób cywilizacyjnych (1, 3, 6, 8, 14).

Celem pracy było stwierdzęnię stopnia syntezy wi-
taminy C w mięśniach szkieletowych, sercu i wątro-
bie u gęsi w okresie życiazarodkowego i postnatalne-
go. Zagadnienie to nie zostało dotąd dokładnie wyja-
śnione.

Materiał i metody

Badania wykonano na 54 gęsiach rasy biała włoska, w
wieku od i do 56 dnia życia. Gęsi podzielono na 9 grup

doświadczalnych liczących po 6 ptaków: l grupa 7 dzień
po wyklucir,t, przed otrzymaniem pokarmu, Il grupa 7 dni
życia,III 14 dni, IV 21 dni, V 28 dni, VI 35 dni, VII

42 dni, VIII 49 dni, IX - 56 dni życia, Przez cały okres
doświadczenia gęsi byĘ żyłvione mieszankąKB- 1. Poziom
witaminy C w mięśniach piersi, ud, sercu oraz wątrobie
oznaczarro metodąRoe-Kuethera (15, 16). W każdej gru-
pie określano także masę ciała gęsi oraz pobranych tarzą-
dów. Wyniki uzyskane z pomiarów poszczególnych grup
były porównywane do I grupy którą stanowiĘ gęsi jed-
nodniowe, które nie otrzymaĘ jeszcze pokatmu, a witami-
na C zawarta w ich tkankach pochodziła z syntezy w okre-
sie życia zarodkowego. Uzyskane wyniki poddano anali-
zie statystycznej testem t-Sfudenta.

Wyniki iomówienie
Poziom witaminy C w wątrobie w pierwszym dniu

życia gęsi przed otrzymaniem pokarmu wynosił 154,0
mglkg tkanki. Była to witamina w}tworzona w okre-
sie życia zarodkowego. Następnie synteza kwasu
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Ryc. l. Zawartość witaminy C w tkankach kurcząt, indyków i gęsi. Dane dotyczące kurcząt i indyków zaczetPnięto z PoPrzednich

badań (9, 10, l3).

Tab. 1. Poziom witaminy C w wątrobie gęsi w okresie dwóch pierwszych miesięcy życia (n:12)

pierwszy dzień życia

wątroba Wątroba

Zawartość witaminy C

w mg/kg tkanki

objaśnienia: A porównanie poziomu witaminy C w narządzierv poszczególnych dniach życia, przyjmując poziomrvitaminY w Pierw-

szymdniużyciajakol;B wzrostmasynarząóu; C wzrostmasyciała; p.o,ot;* _porównanie dopierwszegodniażycia,

askorbowego stopniowo wzrastała, osiągając po mie-
siącu 215,6mg/kg tkanki i dochodząc po dwóch rnie-
siącach życia do 355,3 mg/kg tkanki. W przeliczeniu
na- caLy nar ząd, syntezawi taminy C wzrosła z 0,4ż mgl
lcały narząd do 42,56 mglcaŁy narząd, tj. I0I,3 razy.

W okresie pierwszych dwoch miesięcy masa wątroby
wzrosła 43,56 razy w porównaniu do pier-wszego dnia
życta, a masa ciała 5I,68 razy (tab, 1). Można więc
ptzyjąć, ze w tym okresie życia wątroba dostarcza or-
ganiŻmowi coraz mniejszą pulę witaminy C, jednak
wzrastającąwlaz zę wzrostem organizmu. W pońw-
naniu do produkcji witaminy C u kuraków, tj, u kur-
cząt t indyków w tym okresie życta, u gąsiąt była ona

nliznaczniewyższa(ryc. 1). W pierwszym dniu życia
gęsi, gdy cała witamina C w organizmie pochodzlłaz
Ś}nteŻy w okresie życta zarodkowego, poziom jej
w mięŚniach piersiowych wynosił 9I,6 mglkg tkanki,



Tab. 2. Poziom witaminy C w mięśniach piersiowych gęsi w okresie dwóch pierwszych miesięcy życia (n:12)

Objaśnienia:jak w tab. l.

Tab. 3. Poziom witaminy C w mięśniach udowych gęsi w okresie dwóch pierwszych miesięcy życia (n:12)

Zawartość witaminy
w mg/kg tkanki

Objaśnienia: jak w tab. l.

sylvny wzrost masy mięŚni udowych b o aż205,04 razy
w porównaniu z pielwszym dniem życia spowodował,
że syntezakwasu askorbowego w przeliczeniu nacaĘ
narząd istotnie wzrastaŁa(z0,2I8 mg do 44,7 mglcały
narząd). Synteza kwasu askorbowego w mięśniach
udowych gęsi po dwóch miesiącach życtabyłaznacz-
nie wy ższa (264,0 mglkg) niż l kur cząt ( 1 1 8, 0 mg/kg)
i indycząt (226,0 mg/kg) (tab. 3, ryc. 1 ).

W okresie życiazarodkowego mięsień sercowy gęsi
syntetyzuje 7I,5 mglkg witaminy C. Znaczny wzrost
syntezy nastąpił w drugim miesiącu życia osiągając
168,3 mg/kg. W tym czasie serce powiększyło swoją
masę 34,25 raza, co łączyło się ze znacznym wzro-
stem syntezy kwasu askorbowe go przęz cały narząd -
0,06 mg/cały narząd w pierwszym dniu życia i 4,95
mglcały narząd po dwóch miesiącach. Przyrost masy
serca był niższy niż masy ctała, co dowodzi, że mię-

sień sercowy w miarę wzrostu organizmu dostarcza
coraz mniej witaminy C (ab. 4). Mimo, że w pier-w-
szychdniach życiaw mięśniu sercowym gęsi synteza
kwasu askorbowego była niższantżu kur, to po dwóch
mi e s i ąc ach znacznie pr zekr o czyła warto ś c i uzyskane
u kur i indyków, gdyz mięsień sercowy gęsi zawierał
168,3 mg/kg witaminy C, u kur 110,0 mg/kg, a u indy-
ków 128 mg/kg (ryc. 1), Włókna mięśniowe drobiu
wodnego są grubsze niż grzebl.ącego, ale zawierają
mniej tkanki łącznej (12). O odżywczej warlości mię-
sa decyduje głównie białko, które powinno zawięrać
wszystkie aminokwasy egzogenne. Obecne w mię-
śniach białko Łącznotkankowe (kolagen i elastyna)
oceniane jest jako mniej wartościowe pod względem
odżywczym, gdyż nie zawiera wszystkich aminokwa-
sów egzogennych, np.: tryptofanu i jest też mniej straw-
ne od białka mięśniowego. Wykazano, że u ptaków



Tab. 4. poziom witaminy C w sercu gęsi w okresie dwóch pierwszych miesięcy życia (n:12)

Zawańość witaminy
w mg/kg tkanki

Objaśnienia: jak w tab. 1.

blaszkodziobych zaw artość białka w mię śniach w zr a-

stawtaz z wiekiem osiągając po trzech miesiącach w
mięśniach piersiowych24,5oń, a w mięśniach nóg tyl-
ko 22,3oń,

Natomiast mięśnie nóg w porównaniu z innymi mię-
śniami zawierająwięcej białka tkanki Łącznej - kola-

uczestntczy w biosyntezie i uwolnieniu prokolagenu
przęz fibroblasty, stanowiąc główną częśó centrum
Ónzymów b iorących udziałw pro c e s ach hydroksylacj i
proliny ilizyny (4,7).

ce w poziomie syntezy kwasu askorbowego u drobiu
zależąnie tylko od tożntc gatunkowy ch t zapotrzebo -

wania organizmu na tę witaminę, ale równięż od wa-
runków środowiskowych, w jakich żyjąptakl. Wyka-
zano, że u gęsi migrujących w mięśniach nóg i pier-

rych sztucznie wywołano niedoczynność tarczycy,
wystąpiło zmntejszenie masy mięśnia sercowego o
I7% I aż o 5]oń mięśni piersiowych (5).

Wysoki poziom witaminy C w mięśniach i wątro-

zacyjnych (I, 3, 6, 8, 14).

Wnioski

dowlanych.
2. Wysoki poziom witaminy C w mięśniach i wą-

trobie gęsi podnosi ich walory dietetyczne.
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