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Poziom witamin w organizmie uzalężnlony jest od
ich wchłanianta z przewodu pokatmowego oraz od
syntezy przęz tkanki lub flo
mina C (kwas askorbowy) j
człowieka i świnki morskiej

U kurcząt zaś, wchŁania się zarówno z jelita czczęgo
jaki ślepego, iach
portu czynne aś n
dyfuzji (19). iele
cza\nych w wodzie przyspiesza lub zwalnia ten pro-
ces (1 I, 12, 19,20).

Katma dla drobiu bogata w skrobię, zawierającaziar-
na zbóż, bulwy i nasiona, dostarcza glukozę, która
częściowo ulega w jelitach fermentacji przy udziale
flory bakteryjnej do lotnych kwasów tłuszczowych (1).

Okazało się, ze powstający w tym procesie kwas octo-
wy i propionowy obniżająwchłanianie witaminy C
zarówno z jeltta czczego jak i ślepego kur (17, 18).

W krwi kwas askorbowy jest transpottowany w po-
łączentuz albuminą przy czylT|występuje tu głównie
w formie zredukowanej. Kwas askorbowy surowicy

j est chronio ny przedutlenienie
zw iązkt zaw ter aj ąc e grupy tio 1

Największą jej zawaft,ość stwierdza się w nadnerczach,
mozgu,soczewce oka, grasicy, wątrobie, trzustce, ścia-
nach jelit i leukocytach (6, 8,9,14,ż9).

W badaniach na psach wykazano, że insulina zwięk-
sza pobieranie z osocza kwasu dehydroaskorbowego
plzezkomórki krwi, g je hamuje.- 

Kury majązdolność ia witaminy C
w znacznych ilościac it syntetyzują
witaminę C w następujących ilościach:jeltto czczę 324
mg/kg tkanki, a jelito ślepe nki (2i).
Nadmiar wprowadzonego do jest wy-
dalany ptzeznerki, pTzezco jestjego
określony poziom w tkankach (9). Niekorzystne wa-
runki środowiskowe, stany stresu (przegrzantę, przę,_
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dobór witaminy C, któremu można skutecznie zapo-
biegać przezpodawanie jej w paszy lub wodzie pitnej
(2, 24). Systematyczne sto sowani e dodatku witaminy
C u kurcząt i młodych kaczek, wpływało dodatnio na
ich wzrost oTazprzyczyniło się do obniżenia wskaźni-
ka śmiertelności (24). Istotne znaczenie witaminy C
w procesach odpornościowych znane jest od dawna
(9, ż4),

Celem pracy było określenie wpływu magnezu i
manganu narodzaj transpotlu witaminy C we wchła-
nianiu jelitowym.

Matetiał imetody
B adan l a wykonano na 7 ż kur czętach mieszańcach Astra

B w wieku od 6 do 10 tygodni. Kurczęta przeby,wały w
klatkach przez okres 30 dni w pomieszczeniu o temperatu-
rze otoczenia 16"C- 1 8'C. U 72 kurcząt ozl7aczano przyży-
ciowo metodąperfuzjowanej pętli jelitowej (10, 19,23),
wchłaniani e witaminy C z jelita czczego i ślepego w obec-
ności magnezu w stęzeniu od 100 rng/l do 1000 mg/l (w
mjeszankach paszowych dla drobiu spotyka się około
500 mg/kg paszy), oraz lnanganu w stęzeniu od 25 rrrg/1 do
500 nig/l (w mieszankaclr paszowych dla drobiu spotyka
się około 50 mg/kg paszy). Kurczęta usypiano vetbutalem
w ilości 0,5 do 1,0 ml, a następnie po otwarciu jamy brzusz-
nej wyosabniano 10 cm odcinek jelita czczego (poczyna-
jąc od 20 cm za pętlę dwunastniczą) lub około 7-10 cm
odcinek jelita ślepego ipo założeniu gumowych kaniul w
oba końce pętli, umieszczano jąponownie w jamie brzlsz-
nej. Następnteprzez tak wyosobniony odcinek jelita prze-
puszczano płyn ftĄologiczny 0,9% NaCl o ternperaturze
39"C, zawterający witaminę C, oraz magnez lub mangan,
przy pomocy pompy perystaltycznej ,,Miniflow" typ 304
Unipan z szybkością l0 ml/min. ptzez30 minut. Po zakoń-
czeniu doświadczenia wycinano pętlę jelitową i mierzono
powierzchnię chłonnąjelita w cm2. Kwas askorbowy w pły-
ni e p erfuzyj n y m oznaczano meto dą Roe -Kuethera (2 5, 26),
a ilość wchłoniętej witaminy wyrażanow mglltlcn^f 160 min.

',,'.1,,,,,1:,,,;,;"';frgjy. 
aźi.:' ;llll 11,t4J,'

W celu zablokorł,ania transportu czynnego w jelicie, w
części doświadczeń podawano do płynu perfuzyjnego in-
hibitor Na-K -XIP -azy 0, 1 nM roztu,ór ouabainy (22, 21 ),

W doświadczeniach in vitro oznaczano również poziom
kwasu askorbowego po zmieszanil z pierwiastkami, aby
wykazac, czy nle posiadają one właściwości niszczących
krvas askorbowy w pĘnie perfuzyjnyn. Określon o też, jaka
1lośc zwchłoniętej witaminy C została zatrzynl,anaw ścia-
nie j elit w porównaniu do tej j ej części, która przeszła przez
barierę jelitową do krwi.

W badaniach stosowano kwas askońowy cz. Polfa, c.cz.
1 76,0 ; ouabalnę c.cz.57 1,0 Merck; chl orek m agnezory c.cz.

241,0 Poch; chlorek manganawy c.cz. 543,0 Poch, Dla
uwzględnien iaróżnic statystycznych wyniki badań podda-
no analizie statystycznej testem t-Studenta,

Wyniki iomówienie

W badaniach tych wykazano wpływ magnezu i man-
ganu na rodzą transpotlu witaminy C we wchłanianiu
w jelicie czczym i jelitach ślepych kurcząt. U czło-
wieka kwas askorbowy wchłaniany jest głównie w je-
licie czczym (22). Mechanlzm wchłaniania podobny
jest do mechanizmu transpońu cukrów i aminokwa,
sów w jelitach ssaków (28). Wchłanianie kwasu askor-
bowego u człowieka i świnki morskiej zachodzi na
zasadzie biernej dyfuzjl oraz transportu czynnego, na-
tomiast tylko na zasadzię dyfuzji u szczurów i chomi-
ków (.ż2). W ostatnim czasie (19) prześledzono trans-
porl z jelit witaminy C u kur i wykazano, ze witamina
ta z nlższych stęzeń transpotlowana jest na zasadzie
transportu aktywne go, z wy ższy ch zaś dro gą dyfuzjt.

Obecność magnezu lub manganu w płynie perfu-
zyjnymw badaniu przeprowadzonym u kur powodo-
waŁa znaczne zwiększenie wchłaniania witaminy C z
jelita czczego i jelit ślepych (tab. 1). Magnez i man-
gan dawały wzrost dyfvji biernej i transportu czyn-
nego witaminy C, czego dowodem jest to, że po za-

Tab. 1.WchłanianiewitaminyCzjelitkurczątwzależnościodstężeniamagnezuimanganu(x+s,n:25)

llość wchłoniętej witaminy G z

jelito czcze

l o,i,sly"

eIita czczeg0 w mg/|/cm2/60 min

ielito ślepe
IlxIs|'/"

200 mg/l wit.C

200 mg/l wit.C + 100 mg/l magnezu

200 mg/l wit.C + 500 mg/| magnezu

200 mg/| wit.C + 1000 mg/l magnezu

200 mg/l wit,C

200 mg/I wit.C + 25 mg/l manganu

200 mg/| wit.C + 50 mg/l manganu

200 mg/l wit.C + 500 mgil manganu

2,60 a

2,90 ab

3,83 c

5,48 d

2,60 a

3,82 b

4,51 c

5,37 d

0,14

0,1 1

0,23

0,26

0,14

0,1 8

0,22

0,33

1 00,0

111 ,5

147,3

210,8

100,0

146,9

173,5

206,5

4,10 a

4,35 ab

5,15 c

5,96 d

4,10 a

7,86 b

7,41 c

6,93 d

0,1 6

0,1 8

0,37

0,30

0,16

0,30

0,32

0,40

1 00,0

1 06,1

125,6

145,4

100,0

191 ,7

180,7

1 69,0

Objaśnienie: a, b, c, d średnie oznaczol1ę różnymi literami rożniąsię istotnie przy p < 0,05,



Tab.2. Wchłanianie witaminy C z jelita czczego i ślepego kurcząt w obecności Mg, Mn i ouabainy (x + s, n : 25)

200 mg/l wit.C

200 mg/ wit.C + 1000 mg/l magnezu

200 mg/l wit.C

200 mg/| wit.G + 500 mgil manganu

Płyn perluzyiny

200 mg/l wit.C

200 mgil wit.C + 1000 mg/| magnezu

200 mg/l wit.C

200 mg/| wit.C + 500 mg/l man9anu

5,37 b

]llość wgl

4,10 a

5,96 b

4,10 a

6,93 b

Objaśnienie:jak w tab. l.

Tab. 3. Rozmieszczenie witaminy C podczas wchłaniania z pętli jelitowej

h c

llość wit.C, klóra uległa
wchło n ię ciu

(a-b)

m0/|/cm'/60 min l Yo
]

d e

200 wit.C

200 wil.C + 500 Mg

200 wit.C + 50 Mn

200 wit.C

200 wil.C + 500 Mg

200 wil.C + 50 Mn

Jelito
tzcze

Je lilo
ślepe

13,33

11 ,04

1 2,50

16,13

1 2,03

21,27

10,65

7 ,14

7,90

11 ,98

6,83

13,77

2 ,68

3,90

4,60

4,15

5,20

7,50

100,00

100,00

1 00,00

1 00,00

100,00

1 00,00

0,006

0,016

0,01 7

0,007

0,01 3

0,01 1

0,22

0,41

0,37

0,1 7

0,25

0,1 5

2,674

3,884

4,583

4,1 43

5,187

7,489

99,78

99,59

99,63

99 ,83

99,75

99,85

b l okowaniu ouab ainą ( stro fantyna G) trans p ottLt czyn-
nego, maleje wchłanianie kwasu askorbowego, które
uprzednio wzrosło w obecności magnezu i manganu
(tab. ż). Biorąc pod uwagę fakt, że kwas askorbowy u
kurczątwchłania się na drodze dyfuzji biernej i trans-
porlu czynn e go, nal eży przyjąc, że magnez i man gan
mają zdolność przyspieszania tego procesl. Wraz ze
wzrostem stężenia magnezu i manganu w płynie per-
fuzyjnym, witamina C wchłaniała się intensyłvniej niż
beztychpierwiastków (tab. 1). Magnez i mangan wy-
wierał bardzo wyraźny wpływ na wchłanianie wita-
miny C zarówno z jeLlta czczego jak i jelit ślepych,
przy czym po manganie, witamina C wchłaniała się
lepiej niż po magnezie.

Jak wykazały poprzednie badania (1l, I2, 1,9, 20),
wiele witamin rozpuszczalnychw wodzie zmniejsza w

roż
B,,
rek
I8). Ze znanych witarnin rozpllszczalnych w wodzie,

bioĘna zwiększa-
askorbo 0). Podob-
hłaniani z jelit kur-

cząt(I4),natom enpro-
ces (15). Jednak zwięk-
szaĘjejsyntezę akglu-
koza (13). Jak podaje Doleżych i wsp. (4), kadm rów-
nteż obniżał wchłanianie witaminy C z jellt szczurów.

Magnezi mangan należąwięc do niewielu pierwiast-
ków, które podnoszą poziom witaminy C w ustroju
poprzęz lepsze jej wchłanianie, Mechantzm ten jest
baidzo istotny, szczegolnie u tych zwierząt, u ktorych



Tab. 4. Wartość odzyskanego kwasu askorbowego z plynu fi-
zjologicznego przed i po dodaniu magnezu, manganu i ouaba-
iny w doświadczeniach in vitro (n = r0)

synteza witaminy C nie zachodzi zpowodu braku od-
powiednich enzymóW lub tez istnieje w bardzo nie-
wielkim stopniu, jak u człowieka (3, 9).Nadrniar wpro-
wadzonego do ustroju kwasu askorbowego jest wyda-
lany przez nerki, co chroni organizmprzed nadmier-
nym obciążeniem tą witaminą (9).

Ilość wchłoniętej witaminy C po magnezie lub man-
ganie zależna była bowiem od stęzenia podawanych
pierwiastków w płynie perfuzyj nym, Po dobn ą zależ-
ność zaobserwowano we wchłanianiu samego kwasu
askorbowego (19). W jelitach czczym i ślepych wita-
mina C sama lub w obecności magnezu albo manganu
w płynie perfuzyjnym, wchłaniała się do jelit w roż-

.,nych ilościach.w zależnoścl od rodzaju płynu perfu;
zyjnego i miejsca wchłaniania. Z całkowitej ilości
wchłoniętego przęz jelita kwasu askorbowego tylko
nieznaczna część została zatrzymana w ścianie jelit
(rzędu 0,15 do 0,28o^),pozostała częścprzedostała się
przez barierę jelitową do organizmu (od 99,85 do
99,12o/o). Mozna zatęmprzyjąc, ze prawie caLawita-
mina C przedostała się do krwi i została zużytkowana
na potrzeby organizmu. Wchłanianie magnezu i man-
ganu nie wpĘrva na zatrzymywanie kwasu askorbowe-
go w ścianie jelit (tab. 3).

W celu sprawdzenta, czy dodatek magnezu, man-
ganu i ouabainy nientszczy witaminy C w płynie per-
fuzyjnym, w doświadc zęniach in vitro oznaczono w aF
to ś c i o dzyskane go kwasu askorb owe g o z pLy nu zaw ię -
rającego 200 mgllwitaminy C, w stosowanych stęże-
niach. Wartości odzyskanego kwasu askorbowego
wynosiły od 98,950ń do 99,900ń, co nie daje rożnic
statystycznie istotnych i dowodzi, że ubytek witaminy
z płyml perfuzyjnego stanowi wartość wchłoniętej
witaminy pTzęzjelita (tab. 4).

Wpływ magnezu i manganu na wchłanianie wita-
miny C zprzewodu pokarrnowego poprzezwzrost jej

Medycy t. , }

transportu aktywnego i biernej dyfuĄt, powinien być
uwzględniony w profilaktyce, żywieniu i lecznictwie
zwierząt domowych.
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bez dodatku

500

500 + ouabaina

1 000

1000 + ouabaina

50

50 + ouabaina

500

500 + ouabaina

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1 00,0

100 ,0

100,0

100,0

100,0

199,77 a 1,15

199,80 a 1,22

197,90 a 0,52

198,40 a 0,64

1 99,20 a 0,49

199,50 a 0,56

198,90 a 0,48

198,40 a 0,68

199,60 a 0,77

99,88

99,90

98,95

99,20

99,60

99,75

99,45

99,20

99,80


