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Witamina G w mięśniach, sercu i wątrobie kaczek
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vitamin G in muscles and livets of canalds

Sulllmary

The objective of the study was to demonstrate the process of vitamin C synthesis in canard§ from,th t
to 56th days after hatching as compared to their organ growth and body mass. The vitamin',C leV s

e ing to Roe-K er, heart, pect dem:
o ards in their sed the greate art +-

1 , femoral mu al muscles - 7
two months, liver increas e 29_7,0

mg/kg tissue). The bod1, weight growth was higher t
should be pointed out that the liver in this period of ti
first two months vitamin C synthesis in the heart in
tissue). An intensive weight growth, as much as 39.1
synthesis by the whole organ (from 0.05 to 2.34 mglen
C synthesis increased together with age (in the p to 121.0 scle
from 55.0 to97.13 mg/kg tissue).Intensive organ 507.79 t and
55.18 times - femoral musc|es caused a consider ynthesis the
pectoral muscles - from 0.04 to 27.36 rnglentire organ and femoral muscles - ttom 0.10 to 9.30 mglentire
Órgan). Yitamin C synthesis in canards throughout their lirst trvo months increases together with age, yót in
sońe unfavourable Ćonditions this may be insufficient. Therefore it would be advisable to administer vitamin
C as a preventative over this period of tirne. The high synthesis of vitamin C in canard's heart, muscles and
liver greatly increases their nutritional values.
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Ptaki dornowe, w przeciwienstwie do świnek rnor-
skich, posiadają cały zestaw enzymatyczny, który
urnożliwia im syntezę witarniny C] w tkankach. Inten-
sywna synteza przebiega między innylni rv mięśrriach
szkieletowych i wątrobie drobiu. Wykazano to w po-
przednic h b adani ach p opr zez oznaczenię rł, tkankach
produktu pośredniego w powstavvaniu witanriny C z
glukozy, którym jest kwas D-glukuronowy oraz ak:
tywności enzymu L-gulono-gamrna-oksy dazry (5,6, I0,
1 1 ). Stwierd zo no też, żę z tr zech przebadanych gatut l-
ków ptaków, najr,vyższy poziom witarniny C (przy die-
cie jej pozbawionej) występuje w mięśniach i wątro-
bie gęsi, niższy zaś u indyków, a najniższy u kur (3, 4,
8, 9). Biorąc pod uwagę fakt, że skład chemtczny tka-
nek jest za|eżny od takiclr czynników, jak garunek, rasa,
płeć, wiek i zywienie drobiu (I2,14,17), postanowio-
no określić kształtowanie się 1loziomu witanriny C w
mięśniach i wątrobie kaczekw okresie życiazarodko-
wego i dwóch pierwszych miesiącach po wykluciu.

Materiał imetody
Badarria r,r,ykollarrcl na 54 kaczkach rasy pekin, w wieku

od l do 56 dnia życia. Kaczki pcldzielono na 9 grr-Lp do-
śrviadczalnycli liczącl,ch po 6 ptaków-: I grupa 1 dzień po
rł.yltlr.rciu i przcd tltrzylnanietn pokarllllt. lI grupa 7 drri
życia, II t 1 ,ł dni. lV 2 ] dni, V 28 dni, Vl - 35 dni, VII

.ł2 dni, VIII 49 dni,IX 56 dni życia,Przez cały clkles
doświadczenia kaczl<i były żywione mieszanką KB-1, któ-
ra zalvierała śladowe ilościlvitaniny C. Poziom witaminy
C (kwasLr askorbowego) w nrięśniaclr piersiowyclr, udo-
wych, sercu i wąrrobie ozrlaczano metodą Roe-Kuethera
( l 5, 16), w której l<was askorbowy był Lltleniany do kwasu
dehydroaskorbowcgo przez jon niedzi (7).

W każdej gnrpie określano takze masę ciała gęsi clraz
pobranych rrarza.dów. Wyniki uzyskane z porrriarów po-
szczegóhrych grup były porównywane do grupy l, którą
stanowiły l<aczki jedrrcldniowe przed otrzymaniern pokar-
mu, a witanina C zawarta w tkankach pochodziła z synte-
zy w okresie zycia zarodkowego. Wyniki badań poddano
allalizie statystyczne.j testenl t-Studenta.



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

Zawartość witaminy
mg/kg tkanki

Zawańość witaminy
mg/cały nalząd

A

Masa narządu, g

B

Masa ciała, g

68,20

0,13

1

1,87

1

49,86

1

94,60*

0,65*

5,00

6,71

3,58

111 ,90

2,24

1 02,30 *

1 ,45*

11 ,15

14,34

7,66

265,32

5,32

166,10*

4,32*

33,23

24,Ą6

13,08

606,60

12,16

1 82,60 *

6,40*

4g,23

34,95

18,68

953,30

19,11

201 ,30*

g,27*

71,30

46,72

24,g8

1175,00

23,56

225,50*

9,05"

69,61

Ą8,72

26,05

1 600,00

32,08

234,30 *

13,79 *

1 06,07

54,97

29,39

2091 ,60

41,g4

297,00*

18,83*

144,84

63,19

33,79

2450,00

49,13

objaśnienia: A porównanie poziomu witaminy C w narząd ziew poszczególnych dniach życia, przYjmując Poziom witaminY w Pierw-

szym dniu Ącta jako 1 ; B - wzrost -u.y nu."ąóu; C - wrńst masy ciała; }p 
' 0,0 ] przy porównaniu do pierws zego dnia życta

Tab.2.poziom witaminy C w mięśniach piersiowych kaczek w okresie dwóch pierwszych miesięcY ŻYcia (n = 12)

Grupa

uI Vll

Zawartość witaminy
mg/kg tkanki

Zawartość witaminy
mgicały narząd

A

Masa nanądu,

B

77,00

0,04

1

0,44

1

93,50

0,10*

2;50

0,87

1,98

82,50

0,21 *

5,25

1,80

4.09

1 05,60

0,76*

1 9,00

6,91

1 5,70

94,60

1,30*

32,50

13,75

31.25

116,60

2,48*

62,00

24,09

54,75

99,00

5,53 *

138,25

56,06

127,40

113,30 *

12,19*

304,75

1 06,90

242,g5

121 ,00*

21,36*

684,00

223,43

507,79

Objaśnienia:jak w tab. 1.

Wyniki i omówienie

ny C (tab. 1).

tyle dlży, że lzyskaŁo
międzyIiVIII orazlX
56 dniach wzrastaław
do 121,0 mgkgtkanki (tab.Z).W przeliczeniuna caĘ
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Ryc. 1.ZawartośćwitaminyCwtkankachptakówdomowych.A-ldzieńpowykluciu,B-po8tYgodniachŻYcia.Dane
dotyczące kurcząt, indyków i gęsi zaczerpnięto z poprzednich badań (3, 4, 8, 9)

narząd wzrost ten wynosiŁ aż 684,0 razy w porówna-
niu c1o pierwszego dniażycia,który przyjęto zaI (0,04
mglcały narządiz7 ,36 mglcaĘ narząd). W ciągu dwu-
miesięczne go życia kaczek masa mięśni piersiowych
wzrosła aż223,43 razy amasa całego ciała tylko 49,13
razy, co świadczy, że mięśnie piersiowe są dobrym
źrodłęm witaminy C dla młodego rosnącego organi-
zmu.Poziom witaminy C w mięśniach piersiowych w
pierwszym dntu życtakaczek był wyraźnte najntższy
z całej grupy ptactwa domowego. Jednakże po dwóch
mie si ąc ach wyno sił j uż 1 2I,a mglkg tkanki i przewy ż-

witaminy C w tych mięśniach i kur, i
o 91,3 mg/kg tkanki), pozostając jed-
niżugęsi (143,0 mglkgtkanki) (ryc. 1).

Poziom zsyntetyzowanej witaminy C w okresie ży-
cia zarodkowego w mięśniach udowych kaczek był sto-
sunkowo niski, wynosił bowiem tylko 55,0 mg/kg tkan-
ki, podczas gdy u gęsi wartośó takształtowała się na
poziomie 88,0 mg/kg tkanki, a u kurcząt t tndycząt
przelłaczała 100,0 mg/kg tkanki (tab. 3), (ryc. 1).Przez
pierwsze pięć tygodni poziom witaminy w mięśniach
udowych kaczęk tylko nieznacznię się podnosił nie
dając różnic statystycznie istotnych, ale po 56 dniach
synteza była już intensywniejsza i wartość witaminy
C w mięśniach udowych wzrosła do 97,!3 mg/kg tkan-
ki. Jednakże zawartość witaminy w mięśniach udo-
wych kaczek po 56 dniach nadal była najntższa ze
wszystkich przebadanych grup ptaków domowych (gęś

264,0 mglkg, indyk 226,a mglkg i kurczęta 118,0 mgl
kg tkanki). W przeliczeniu na całą masę mięśni udo-
wych poziom witaminy C w 56 dniu (gr. IX)wzrosłaż

93 razy w porównaniu do pierwszego dnia. Masa mię-
śni udowych powiększyła się 55,18 razy, a masa ciała
49,I3 razy. Jest to niewielka różnica w przyroście masy
między mięśniami udowymi acaĘm ciałem.

W okresie życiazarodkowego mięsień sercowy ka-
czek syntetyzuje wyjątkowo dużo witaminy C,bo aż
118,8 mg/kg tkanki, np. gdy u gęsi wartość ta wynosi
tylko 71,5 mglkg, au indyka 60,5 mg/kg. Po 56 dniach

niu do pierwszego dnia życia (tab. a). W tym czasię
mięsień sercowy powiększył swojąmasę 39,1I razy, a
masa całego ciaławzrosłaznacznie więcej, bo aż49,I3
razy. Mięsień sercowy dostarcza organizmowi coraz
to mniej witaminy C.

Badania nad poziomem witaminy C w osoczu pta-
ków domowy ch vurykazaĘ, że naj więcej j ej było u gę s i,
znacznle mniej u kaczek, kur i indyków (2). Również
mięśnie i wątroba gęsi były najbogatsze w tę witami-
nę w porównaniu do pozostaĘch ptaków domowych
(3, 4, 8,9). Jak wykazano w badaniach przeprowa-
dzonychu drobiuw okresie odwyklucia do końca dru-
giego miesiąca życia, poziom kwasu askorbowego w
mięśniach i wątrobie stopniowo wzrastał. Witamina
C pochodziłazwłasnej syntezy, gdyż ptaki otrzymy-
wały karmę, która jej nie zawterała, Zostało to udo-
wodnione w p oprzednich b adania ch, p opr zez oznacze -

nie w tkankach produktu pośredniego w powstawaniu
witaminy C z glukozy, którym jest kwas D-glukuro-



Tab. 3. poziom witaminy C w mięśniach udowych kaczek w okresie dwóch pierwszych miesięcY ŻYcia (n : 12)

97,13*

9,30 *

93,00

96,56

55,18

88,00*

5,30 *

53,00

67,13

38,36

93,50 *

6,81 *

68,10

73,55

42,g3

56,76

2,23*

22,30

41,41

23,66

64,13

2,00 *

20,00

30,61

17,4g

60,50

0,58*

5,80

9,67

5,52

55,00

1,29*

12,90

19,56

11 ,18

55,00

0,10

1

1,75

1

58,30

0,25 *

2,50

4,31

2,46

Zawartość witaminy G

w mg/kg tkanki

Zawartość witaminy G

mg/cały narząd

A

Masa narządu, g

B

Objaśnienia: jak w tab. 1.

Tab. 4. poziom witaminy C w sercu kaczek w okresie dwóch pierwszych miesięcY ŻYcia (n : 12)

Objaśnienia: jak w tab. 1.

oksydazy w tkankach (5, 6, 10, 11).

Skład mlęSnt za\eży od wielu czynników takich jak

kach młodych kur, indyków, gęsi i kaczek wykazano,
że w okresie od wyklucia do końca drugiego miesiąca
życtapoziom witaminy C stopniowo wzrastał. Odno-
Snie aó \urczątinni autorzy vrykazalt,że wieknie miał



kach (5 g na dobę) u części chorych hamuje wzrost

Wnioski

1 . U dwumiesięcznych kaczek najwięcej witaminy
C znajduje się w wątrobie i mięśniach udowych, mniej
zaś w mięśniach piersiowych i sercu.

2. W ży ctllzarodkbwymkaczek zachodzi intensyw-
na synteza witaminy C.

3. Poziom witaminy C u kaczek od 1 do 56 dnia
ży cia w zr asta wr az z wiekiem.

4. Wysoki poziom witaminy C w tkankach kaczek
podnosi ich walory dietetyczne,
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LE ROUSIC S., KLEIN N., HOUGHTON S.,
CHARLESTON B.: Użycie,siary od krów immuni-

rus-induced diarrhoea in calves). Vet. Rec. I47,160-
161, 2000 (6)

Zakażenta rotawirusami są jedną z głównych przyczyn biegunek cieląt w

wieku 1-2 tygodni. Ze względu na powszechne występowanie tego wirusa w
populacji bydła, dorosłe zwierzęta posiadają przeciwciała przeciwko rotawiru-

som. Jedynie obecność przeciwciał w świetlejelita chroni cielęta przed chorobą

Celem zwiększenia ilości i czasu utrzymywania się przeciwciał w siarze, a tym

samym lepszego zabezpieczenta przewodu pokatmowego cieląt przed infekcją

rotawirusowązaszczepiono dwie kowy inakt},wowana szćzepionką (Lactovac),

zawierającąinaktywowany koronawilus bydlęcy (szczep 800), rotawirus (szczep

Holland i 1005/78), Escherichia co]iK99lF41 oraz jako adjuwanty wodorotle-

nek glinu i saponinę Szczepionkę podano podskómie dwukrotnie w odstęple 8

i 4 tyg. przed teminem wycielenia Badania przeprowadzono na 24 cielętach w
2 grupach doświadczalnych. Cielętom po ssaniu nieszczepionych matek w gru-

pie eksperymentalnej podano dodatkowo 2 1 siary od hiperimmunizowanych
krów w okresie pierwszych 12 godzin życia, Cielętom z gnrpy kontrolnej nie

podano tej siary. Po 24 godz. cielęta odizolowano od matek i karmiono zamien-

nikami mleka Okeślono miano seroneutralizacji koronawirusa w surowicy cie-

ląt w wieku 24 godz. oraz w odstępach Ęgodniowychprzez 6 Ęg Wirusy w kale

rłrykrywano testem ELISA Miano przeciwciał dla rotawirusa w siarze krów szcze-

pionych wynosiło 1I,66, zaś w siarze krów nieszczepionych 6,9 W surowicy

cieląt, którym podano siarę od hiperimmunizowanych krów miauo przeciwciał

dla rotawirrrsów przekraczało 9. Tak wysokie miano stwierdzono tylko u 4 z 12

cieląt z grupy kontrolnej. Biegunka wystąpiła u jednego cielęcia z grupy do-

świadczalnej (z kału izolowano rotawirusy i kryptosporidia) oraz u dwóch cieląt

ągrupy kontolnej (infekcja rotawirusowa i kryptosporidiowa lub koronawiru-

sowa). Przyrosty masy ciała były znamiennie wyższe u cieląt z gnrpy doświad-

czallei. 
G.

MAKOSCHEY B., KEIL G. M.: Odporność wcze-
sna indukowana przez szczepionkę pozbawioną gli-
koproteiny E przeciwko zakaźnemu zapaleniu no§a
i tchawicy bydła. (Early immunĘ induced by a gly-
coprotein E-negative vaccine for infectious bovine
rhinotracheitis). Vet. Rec. I 47, I89 -I9 I, 2000 (7)

Herpeswirus bydła-1 (BHV-1) wywołuje u bydła zapalenie nosa i tchawicy

(IBR) oraz zapalenie sromu i pochwy (W). Opracowanie szczepionki markero-

wej umożliwia odróżnienie zwierząt szczepionych od zwierząt zakażonych na

drodze nafuralnej. Dzięki temu można opracować nowe strategie zwalczania IBR.

Cztery grupy cieląt w wieku 2-3 miesięcy zaszczepiono szczepionką delecyjną

przeciwko BHV-1 pozbawioną glikoproteiny E, Dwóm gnrpom cieląt podano

szczepionkę domięśniowo oraz po 7 lub 14 dniach zakażono tereno\łrym szcze-

pem wirusa, donosowo w dawce 5,7 (0,3) log10 TCIDrn. Dwie grupy cieląt za-

szczepiono donosowo t zakażono po 3 lub 4 dniach po szczepieniu, Cielęta nie-

szczepione (kontrola) zakażorto identyczną dawką wirusa. U wszystkich szcze-

pionych cieląt objawy kliniczne były słabiej zaznaQzol7e aniżeli u cieląt z gtupy

kontrolnej. Zmntejszyło się też siewstwo wirusa 3 dnia po szczepieniu donoso-

wym. Maksymalne miano wydalanego wirusa przezszczepiole cielęta wynosiło

7 log10 TCID,o/g wydzieliny nosowej, zaś w kontroli wynosiło 9 1og10 TCIDro/g,

G,


