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Santrauka. Darbo tikslas buvo nustatyti žaliojo dumblio padermės Chrollera vulgaris IFR-111 poveikį Naujosios 

Zelandijos jaunų ir triušingų patelių organizmui, hematologiniams rodikliams, aklosios žarnos mikroflorai, akių struktū-
ros komponentams, kepenų, inkstų, širdies masei bei kepenų ir inkstų histologinei struktūrai. Tirta dvidešimt 3 mėnesių 
Naujosios Zelandijos triušių ir 2 metų triušingos patelės. Pagal amžių ir svorį triušiai suskirstyti į keturias grupes, kiek-
vienoje po penkis. Triušiai laikyti Lietuvos veterinarijos akademijos vivariume ir šerti pašaru, pagamintu UAB „Kauno 
grūdai“. Visų grupių gyvūnėliai šerti tos pačios sudėties pašaru, jo ir vandens gavo ad libitum. I grupės 3 mėnesių triu-
šiai buvo girdyti vandeniu (kontrolinė grupė); II grupės tokio pat amžiaus triušiai su vandeniu kasdien 4 savaites gavo 
po 25 ml chlorelių tirpalo; III grupės triušingos 2 metų patelės girdytos vandeniu; IV grupės triušingos 2 metų patelės 
viso triušingumo laikotarpiu kasdien buvo girdytos po 50 ml chlorelių tirpalu. Chlorella vulgaris IFR-111 padermė ne-
turėjo neigiamo poveikio nei jaunų triušių, nei triušingų patelių organizmui. Žaliasis dumblis teigiamai veikė kai ku-
riuos triušių fiziologinius parametrus, pagerino hemopoezę, padidino bendrą baltymų kiekį kraujo serume. Chlorelių 
veikiamas cholesterolis sumažėjo ir jaunų, ir triušingų patelių kraujyje (p<0,05). Jaunų triušių širdies svoris buvo 10,71 
proc. (p<0,05), inkstų –1,03 proc. (p>0,05) mažesnis, tačiau kepenų –3,31 proc. (p<0,05) didesnis palyginti su kontrole. 
Jaunų triušių aklojoje žarnoje statistiškai nereikšmingai buvo mažesnis bendras enterobakterijų bei Lactobacillus spp. 
kiekis (p>0,05). Jaunų triušių buvo nežymiai mažesnis akies ašies, stiklakūnio ašies ilgis, priekinės kameros gylis 
(p>0,05) bei lęšio storis (p<0,05). Chlorelių priedas nei kepenų, nei inkstų histologinės struktūros nepakeitė. 

Raktažodžiai: triušiai, Chlorella vulgaris IFR-111, kraujas, mikroflora, akys, histologiniai tyrimai. 
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Summary. The aim of the experiment was to study the effect of Chrollera vulgaris IFR-111 strain on the organism 

of New Zealand White juvenile rabbits and pregnant females. A total of 20 rabbits were divided by stratified random 
method to four groups each of five animals. Rabbits were kept individually in cages at vivarium of Lithuanian Veteri-
nary Academy and fed a standard diet manufactured by UAB „Kauno grūdai”. After 7 days adaptation, rabbits in Group 
1 (control – three months old) were fed standard diet and drinking water ad libitum; Group 2 (experimental − three 
months old) fed standard diet and drinking water ad libitum supplemented with Chlorella vulgaris IFR-111 extract 25 
ml daily for 4 weeks; Group 3 (control – pregnant females, 2 years old) were fed standard diet and drinking water ad 
libitum, and Group 4 experimental (pregnant females, 2 years old) fed standard diet and drinking water ad libitum sup-
plemented with Chlorella vulgaris 50 ml daily for 4 weeks. Chlorella vulgaris IFR-111 concentration was 10,8x109/L. 
Every week blood samples were collected from ear vein and level of glucose, triglicerids, cholesterol, proteins, erytro-
cytes, Hb and oxygen were determined. A-mode ultrasonography was used to determine eye's morphological indexes. 
At the end of experiment 6 rabbits (3 from Groups 1 and 2) were euthanised and the microflora of caecum, weigh of the 
liver, kidney and heart, histological parameters of kidney and liver were determined. Blood parameters were not signifi-
cantly affected by Chrollera vulgaris. However, Chrollera vulgaris IFR-111 strain positively influenced physiological 
parameters, improved hemopoiesis and increased the total protein level in blood serum. In experimental Groups 2 and 4 
significantly decrease of the level of total cholesterol compared to controls was registered (P<0.05). The weight of 
hearts in juvenile rabbits was on 10.71% (P<0.05), kidney on 1.03% (P>0.05) lower and liver weight on 3.31% 
(P<0.05) higher compared to controls. In young rabbits (Group 2) total amount of enterobacteria and Lactobacillus spp. 
strain in the caecal content significantly decreased compared to controls in Group 1 (P>0.05). The juvenile rabbits in 
Group 2 had significantly lower axis of vitreous body length anterior chamber depth in front and the thickness of crys-
talline lens (P<0.05) compared to controls. In Group 2, histological structure of liver and kidney were not affected by 
Chlorella vulgaris. 

Keywords: rabbits, Chlorella vulgaris IFR-111, blood parameters, microflora, eye structure, histology. 
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Įvadas. Pastaruoju metu vis daugiau žmonių valgo 
dietinę mėsą, o triušienos paklausa nuolat auga visose 
valstybėse. Šios mėsos pasiūla rinkoje yra mažesnė nei 
paklausa. Triušienoje yra apie 20 proc. baltymų, labai 
mažai cholesterolio palyginti su kitų gyvūnų mėsa. Nuolat 
ieškoma būdų, kaip per trumpesnį laiką užauginti sveiką 
triušį, sunaudoti mažiau pašarų ir gauti daugiau šios dieti-
nės produkcijos, naudojant įvairius pašarų papildus. Lie-
tuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare, vadovau-
jamasi teisės aktais, kuriais gyvūnų organizmo funkci-
joms koreguoti, produkcijai didinti, imuninei sistemai 
stiprinti ir augimui aktyvuoti draudžiama naudoti kai ku-
riuos sintetinius preparatus, hormonus, antibiotikus. Taigi 
natūralių produktų – probiotikų, prebiotikų, fitobiotikų, 
kaip pašarų papildų, – naudojimas įgauna vis platesnį 
mastą.  

Natūralūs papildai ir žmonių, ir gyvūnų mityboje, nors 
ir naudojami ilgesnį laiką, daug efektyvesni nei sinteti-
niai, nes aktyvina hemopoezę, skatina vystymąsi, augimą, 
stiprina organizmo imuninę sistemą, aktyvina virškinimo 
sistemos mikroflorą bei fermentinius procesus (Morita et 
al., 1999; Hasegawa et al., 2000; Merchant, Andre, 2001; 
Scott et al., 2003; Spolaore et al., 2006). L. Ašmenskaitė 
ir kiti tyrėjai (2007) nustatė, kad triušių sveikatingumui 
užtikrinti, augimui stimuliuoti, virškinimo sistemos fer-
mentinei veiklai aktyvinti gali būti naudojami ir augaliniai 
preparatai (cikorijos), pasižymintys ryškiomis prebioti-
nėmis savybėmis. M. J. Kwon su bendradarbiais (2003) 
teigė, kad gerų triušių sveikatos rodiklių galima pasiekti į 
racionus pridėjus česnako miltelių. Daugelyje valstybių 
gyvūnų ir žmonių mityboje organizmo funkcijoms gerinti 
pradėtas naudoti žaliasis dumblis Chlorella vulgaris (Kra-
lovec, 2003; Justo et al., 2001; Becker, 2004; Spolaore et 
al., 2006). Japonijos, Kinijos, Anglijos, Vokietijos, Itali-
jos, Latvijos, Izraelio, Armėnijos, Rusijos, Amerikos 
mokslininkai atliko daugybę studijų tyrinėdami natūralaus 
vienaląsčio augalo – žaliojo dumblio Chlorella vulgaris 
įtaką žmogaus, laboratorinių gyvūnų – pelių, žiurkių, taip 
pat viščiukų, vištų dedeklių bei lapių ir audinių organiz-
mui (Dantas et al., 1999; Chovančikova, Šimek, 2001; 
Justo et al., 2001; Merchant, Andre, 2001; Sugimoto et 
al., 2002; Spolaore et al., 2006; Cпруж, 1990). T. Kanno 
ir D. Klinghardt (2005) teigė, kad chlorelė nėra didesnė 
už eritrocitą, tačiau turi polisacharidinę membraną, kuri 
gali absorbuoti daug dioksino, gyvsidabrio, švino ir kitų 
toksinų bei kancerogeninių medžiagų. 

Lietuvos UAB „Aconitum“ gamina chlorelių preparatą 
„Chlorella CE“, kurį siūlo kaip natūralų žmonių maisto 
papildą organizmo funkcijoms atstatyti, aktyvinti imuninę 
sistemą, gerinti virškinimo procesą, kepenų ir tulžies 
veiklą. Be to, chlorelės pasižymi antioksidacinėmis savy-
bėmis, turi natūralaus beta karotino, vitaminų ir nukleino 
rūgščių (Stašonienė, 2003). Jų sudėtyje yra mineralinių 
medžiagų jodo, bromo, kobalto, kalio, fosforo, 23 amino-
rūgštys, vitaminai K, A, B1, B2, B6, B12, C, E. Chlorelių 
biomasės sausojoje medžiagoje yra 60 proc. žalių protei-
nų, 7–10 proc. lipidų, 30 proc. angliavandenių, 12 proc. 
pelenų, kuriuose gausu fosforo, magnio, sieros, kalio, 
natrio, kalcio, boro, geležies, vario, cinko, nikelio, chro-
mo, molibdeno (Cпруж, 1990; Morita et al., 1999). 

Moksliniais tyrimais nustatyta, kad Chlorella vulgaris 
naikina pelių odos navikus, pasižymi antivėžinėmis savy-
bėmis vystantis atipinėms ląstelėms odoje (Certik, Shimi-
zu, 1999; Singh et al., 1999; Justo et al., 2001; Sugimoto, 
2002). C. Y. Chu su bendradarbiais (2004) nustatė, kad 
chlorelės turi ir antibiotikams būdingų savybių prieš pato-
genines bakterijas. Be to, ištirta, kad Chlorella vulgaris 
papildo organizmą aminorūgštimis – lizinu, metioninu, 
triptofanu, argininu, histidinu, leucinu, fenilalaninu, treo-
ninu, valinu, sujungia laisvuosius radikalus (Merchant, 
Andre, 2001; Piccione at al., 2002; Vijayavel et al., 2007). 
A. H. Scott ir kiti tyrėjai (2003) teigė, kad, medicinoje 
profilaktiškai vartojant chloreles tabletėmis, kapsulėmis 
arba ekstraktą, sumažėja cholesterolio kraujyje ir alergi-
nių reakcijų rizika, ypač po vakcinavimo nuo gripo. 
Moksliniais eksperimentais įrodyta, kad chlorelės aktyvi-
na makrofagų veiklą, stiprina T kilerių aktyvumą ir taip 
didina organizmo atsparumą infekcijai bei pasižymi anti-
bakteriniu poveikiu (Dantas et al., 1999; Kralovec, 2003; 
Queiroz et al., 2003). Chlorelės maisto medžiagas padeda 
pasisavinti tuomet, kai gyvūnai šeriami subalansuotu, 
visaverčiu racionu, bet ne tada, kai gyvūnai badauja arba 
racionas nėra subalansuotas. Mokslininkai nustatė, kad 
girdant suspensija triušius kasdien, 30 dienų iš eilės po 
50–100 ml priklausomai nuo svorio, padidėjo triušių prie-
svoris, kito hemopoezė (Спруж, 1999; Spolaore et al., 
2006). Mokslinėje literatūroje dar nėra pakankamai duo-
menų apie chlorelių poveikį atskirų triušių organizmo 
sistemų funkcijoms, organams, ne iki galo išaiškintas jų 
veikimo mechanizmas.  

Darbo tikslas – nustatyti žaliojo dumblio Chlorellla 
vulgaris IFR-111 poveikį Naujosios Zelandijos triušių 
organizmui, hematologiniams rodikliams, aklosios žarnos 
mikroflorai, akių struktūros komponentams, kepenų, inks-
tų, širdies masei bei kepenų ir inkstų histologinei struktū-
rai. 

Medžiagos ir metodai. Tyrimai atlikti su Naujosios 
Zelandijos triušiais, laikytais Lietuvos veterinarijos aka-
demijos vivariume, vadovaujantis laboratorinių gyvūnų 
naudojimo etikos reikalavimais, laikantis Gyvūnų, skirtų 
eksperimentams ir kitiems mokslo tikslams, laikymo, 
priežiūros ir naudojimo reikalavimų, patvirtintų Valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  
2008 12 18 įsakymu Nr. B1-639 (Žin., 2009, Nr. 287). 
Vivariumo mikroklimato parametrai buvo tokie: patalpos 
temperatūra – 18–22oC, santykinė drėgmė – 55–60 proc., 
apšvietimo ciklas per parą – šviesa/tamsa 12:12 val. 

Tirta dvidešimt 3 mėnesių Naujosios Zelandijos triu-
šių ir 2 metų triušingos patelės. Pagal amžių ir svorį triu-
šiai suskirstyti į keturias grupes, po 5 kiekvienoje. Gyvū-
nai šerti triušiams skirtu granuliuotu pašaru, pagamintu 
UAB „Kauno grūdai“. I grupės 3 mėnesių triušiai buvo 
girdyti geriamuoju vandeniu (kontrolinė grupė); II grupės 
3 mėnesių triušiai su vandeniu 4 savaites kasdien gavo po 
25 ml chlorelių suspensijos; III grupės 2 metų triušingos 
patelės gavo geriamojo vandens ad libitum (kontrolinė 
grupė); IV grupės 2 metų triušingos patelės su geriamuoju 
vandeniu kasdien gavo 50 ml chlorelių suspensijos visą 
triušingumo laikotarpį. Chlorelių dozė parinkta pagal gy-
vūnų svorį, remiantis preliminariomis užsienio šalių 
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mokslininkų rekomendacijomis. Chlorella vulgaris IFR-
111 koncentracija buvo 10,8x109/L. Paruošiamasis ban-
dymo laikotarpis truko vieną savaitę, o bandymas – 30 
dienų. Triušiai buvo sverti individualiai prieš bandymą ir 
jo pabaigoje. Gyvūnėliai buvo laikomi individualiuose 
„Techniplast“ (Italija) narveliuose. 3 mėnesių triušiai 
prieš bandymą svėrė vidutiniškai 2100±0,22 g, o triušin-
gos patelės – 5000±0,40 g.  

Kraujas prieš šeriant imtas iš ausies marginalinės ve-
nos (v. auricularis ext.) į centrifuginius ir vakuuminius 
(Venoject, Belgija) su antikoaguliantu EDTA mėgintuvė-
lius. Serumui skirti kraujo mėginiai buvo be antikoagu-
lianto ir 15 min. centrifuguoti 1000 apsisukimų per min. 
greičiu (Labofuge GL, Heraeus Christ, Belgija). Gliuko-
zės, trigliceridų ir cholesterolio kiekis nustatytas refleksi-
niu fotometru (Accutrend GCT, Soft Test system, Roche, 
Šveicarija), baltymai – refraktometru RL 3 (Lenkija), o 
eritrocitų, hemoglobino ir deguoninės kraujo talpos tyri-
mai atlikti pagal V. Jablonskienės ir kitų mokslininkų 
(2007) metodiką. 

Eutanazija atlikta I ir II grupės triušiams (n=3), laikan-
tis Lietuvos laboratorinių gyvūnų naudojimo Etikos ko-
misijos reikalavimų (Šimkevičienė, Rukšėnas, 2001). Po 
laparatomijos iš trijų bandomųjų ir kontrolinės grupių 
triušių histologiniams tyrimams buvo paimti širdies, ke-
penų, inkstų mėginiai. Organai nusausinti, pasverti. Ke-
penų ir inkstų audiniai fiksuoti 10 proc. neutraliu formali-
no tirpalu, plauti tekančiu vandentiekio vandeniu, įmirkyti 
audinių įmirkymo procesoriumi, įlieti parafine ir pjaustyti 
rotaciniu mikrotomu. Iš parafininio mėginio bloko atpjau-
ti 4 mikrometrų storio audiniai dažyti hematoksilinu ir 
eozinu bei tirti šviesiniu mikroskopu (OLIMPUS BX 41, 
Japonija). 

Po enukleacijos triušių akys laikytos inde su fiziologi-

niu tirpalu ant sudrėkintos vatos 400C temperatūroje. 
Triušių akių anatominių elementų matavimai atlikti ultra-
garsiniu biometriniu metodu su OTJ-1000 aparatu, naudo-
jant 12 MHz keitiklį. Taikytas kontaktinis A tipo ultragar-
sinis matavimo būdas, kai keitiklis tiesiogiai glaudžiamas 
prie ragenos, statmenai jos paviršiui. Išmatuota sagitalinė 
akies ašis, priekinės kameros gylis, lęšio storis ir stikla-
kūnio ašies ilgis. 

Mikrobiologiniam aklosios žarnos tyrimui turinio me-
džiaga buvo užsėta ant selektyvių ir diferencinių diagnos-
tinių standžių terpių Petri lėkštelėse (Поздеев, 
Покровский, 1999). Tiriant fekalijas nustatytas bendras 
aerobinių ir fakultatyvinių anaerobinių bakterijų, laktoba-
cilų ir enterobakterijų kiekis bei enterokokai. Bendram 
aerobinių ir fakultatyvinių anaerobinių bakterijų kiekiui 
nustatyti kiekvienas mėginys užsėtas trijose Petri lėkštelė-
se su mitybiniu agaru (Liofilchem, Italija). Bendram lak-
tobacilų kiekiui nustatyti mėginiai užsėti lėkštelėse su 
MRS agaru (Liofilchem, Italija) ir 48 val. mikroaerofili-
nėmis sąlygomis kultivuoti (5–10 proc. CO2) +37oC tem-
peratūroje. Bendram enterobakterijų kiekiui nustatyti mė-
giniai užsėti lėkštelėse su „Mac Conkey“ agaru (Liofil-
chem, Italija) ir 24 val. kultivuoti +37oC temperatūroje. 
Mikroorganizmų kiekis apskaičiuotas pagal LST ISO 
7218:2000. Mikroorganizmų kiekis KSV/g (kolonijas 
sudarantys vienetai) pateiktas logaritmine išraiška. 

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant statistinį 
paketą „R 2.2.0“ (Venables, Smith, 2005). Rezultatai lai-
kyti patikimais, kai p<0,05. 

Tyrimo rezultatai. Triušių hematologiniai, aklosios 
žarnos mikrofloros, akių struktūros komponentų, paren-
chiminių organų svoris, kepenų ir inkstų histologinių ty-
rimų rezultatai pateikti 1, 2, 3, 4, 5 lentelėse ir 1, 2 pav. 
Hematologinių tyrimų rezultatai pateikti 1 ir 2 lentelėje.  

 
1 lentelė. Chlorella vulgaris IFR-111 poveikis jaunų (3 mėn.) triušių hematologiniams rodikliams 
 

Triušių grupės 
I (kontrolinė) II Rodikliai 

Prieš bandymą Po bandymo Prieš bandymą Po bandymo 
Eritrocitai, X 1012/L  4,55±0,35 4,56±0,93 4,43±0,16 8,24±1,63* 
Hemoglobinas, g/L 112±3,50 113±2,12 114±3,74 157±4,71* 
Deguoninė kraujo talpa, O2/ml 150,08±5,12 150,75±2,90 151,78±6,06 196,52±13,89* 
Baltymai, g/L 62,40±0,38 62,40±0,52 60,33±0,41 69,20±0,71* 
Gliukozė, mmol/l 4,83±0,37 4,84±0,96 4,66±0,40 4,27±0,18* 
Trigliceridai, mmol/l 0,90±0,10 0,92±0,17 0,90±0,00 0,90±0,25* 
Cholesterolis, mmol/L 4,30±0,11 4,44±0,03 4,22±0,13 4,25±0,09* 

 
*p<0,05 
 
Analizuojant 1 ir 2 lentelių duomenis nustatyta, kad 

Chlorella vulgaris IFR-111 veikiami eritrocitai augančių 
jaunų triušių kraujyje pasidaugino beveik du kartus, o 
triušingų patelių kraujyje jų buvo 7,31 proc. (p<0,05) 
daugiau, nei kontrolinės III grupės. Hemoglobino kiekis 3 
mėnesių triušių kraujyje gavus chlorelių padidėjo 38,93 
proc. (p<0,05), deguoninė kraujo talpa – 30,36 proc. 
(p<0,05), tačiau triušingų patelių kraujyje po bandymo šie 
rodikliai palyginti su kontroline grupe nekito. Baltymų 3 

mėnesių triušių grupės kraujo serume padaugėjo 10,89 
proc. (p<0,05), o triušingų patelių kraujyje baltymų kiekio 
skirtumo nenustatyta lyginant su kontroline III grupe. 
Girdant chlorelių suspensiją 30 dienų, ir jaunų, ir triušin-
gų patelių kraujyje gliukozės buvo atitinkamai 11,78 proc. 
(p<0,05) ir 0,7 proc. (p<0,05) mažiau palyginti su kontro-
linėmis grupėmis. Trigliceridų kiekio skirtumas kraujyje 
nustatytas tik suaugusių triušingų patelių grupėje. Su ge-
riamuoju vandeniu duodant chlorelių, trigliceridų triušin-
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gų patelių kraujyje padaugėjo 8,33 proc.(p<0,05), tačiau 
šis rodiklis nekito 3 mėnesių triušių kraujyje. Vieną mė-
nesį girdant chlorelių preparatu jaunus triušius, choleste-

rolis sumažėjo 4,28 proc. (p<0,05), o triušingų patelių 
kraujyje – 2 proc. (p<0,05) palyginti su kontrolinėmis 
grupėmis. 

 
2 lentelė. Chlorella vulgaris IFR-111 poveikis triušingų patelių hematologiniams rodikliams  
 

Triušių grupės 
III (kontrolinė) IV Rodikliai 

Prieš bandymą Po bandymo Prieš bandymą Po bandymo 
Eritrocitai, X 1012/L  4,20±0,11 4,51±0,17 4,60±0,32 4,84±0,09* 
Hemoglobinas, g/L 148,2±0,07 150,0±0,11 142,5±0,02 150,3±0,08* 
Deguoninė kraujo talpa, O2/ml 198,5±0,05 201,0±0,09 150,75±5,50 201,4±1,05* 
Baltymai, g/L 61,0±0,10 62,4±0,17 60,0±0,12 62,3±0,31* 
Gliukozė, mmol/l 4,37±0,22 4,31±0,19 4,33±0,41 4,28±0,16* 
Trigliceridai, mmol/l 1,67±0,01 1,80±0,01 1,64±0,04 1,95±0,13* 
Cholesterolis, mmol/L 3,80±0,21 4,00±0,17 3,89±0,11 3,92±0,40* 
 

*p<0,05 
 
3 lentelė. Jaunų triušių aklosios žarnos turinio mikrobiologiniai rezultatai bandymo pabaigoje, log/g 

 
Triušių grupės Mikrobiologiniai rodikliai I grupė (kontrolinė) II grupė 

Aerobinės ir  
fakultatyvinės anaerobinės bakterijos 4,56±0,19 4,34±0,15 

Bendras enterobakterijų kiekis 4,10±0,23 3,82±0,15 
Bendras laktobacilų kiekis 3,99±0,24 3,70±0,16 

 
Kaip matyti iš 3 lentelėje pateiktų rezultatų, II bando-

mosios grupės jaunų triušių aklojoje žarnoje aerobinių ir 
fakultatyvinių anaerobinių bakterijų buvo 4,80 proc. 
(p>0,05) mažiau, nei kontrolinėje I grupėje. Bandomosios 
II grupės jaunų triušių aklojoje žarnoje nustatyta mažiau 
nei kontrolinėje I grupėje enterobakterijų ir laktobacilų – 
atitinkamai 7,4 proc. ir 6,9 proc. (p>0,05). Skirtumai sta-
tistiškai nepatikimi. 

Širdies, inkstų ir kepenų svorio rezultatai pateikti 4 
lentelėje. Bandomojoje grupėje jaunų triušių, 30 dienų su 

vandeniu gavusių chlorelių, širdis svėrė 10,71 proc. 
(p<0,05), inkstai – 1,03 proc. (p>0,05) mažiau, bet kepe-
nys – 3,31proc. (p<0,05) daugiau, nei kontrolinės grupės 
gyvūnėlių. 

Analizuojant duomenis, pateiktus 5 lentelėje, tarp I 
kontrolinės ir II bandomosios grupių triušių akių anato-
minių elementų matmenų žymaus skirtumo nebuvo 
(p>0,05), išskyrus lęšio storį; jis bandomosios II grupės 
buvo 12,49 proc. (p<0,05) plonesnis, nei kontrolinės I 
grupės triušių. 

 
4 lentelė. Chlorella vulgaris IFR-111 įtaka jaunų triušių širdies, kepenų ir inkstų svoriui, g  
 

Triušių grupės Organai I grupė (kontrolinė) II grupė 
Širdis  9,133±1,11 8,155±1,17* 
Kepenys 75,671±0,41 78,179±0,72* 
Inkstai 19,687±1,14 19,466±1,72 

 
*p<0,05 
 
5 lentelė. Chlorella vulgaris IFR-111 įtaka jaunų triušių akių anatominių elementų matmenims, mm  
 

Triušių grupės Akies struktūriniai elementai I grupė (kontrolinė) II grupė 
Akies ašies ilgis 21,71±1,43 22,03±1,31 
Priekinės kameros gylis 2,96±0,39 2,89±0,36 
Lęšio storis 8,49±0,72 7,43±0,69* 
Stiklakūnio ašies ilgis 10,14±1,04 10,59±1,11 

 
*p<0,05 
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Triušių kepenų histologinė struktūra pateikta 1, 2 pav. 
Histologinis kepenų ir inkstų tyrimas parodė: tiriamų 

ir kontrolinės grupių triušių kepenyse bei inkstuose audi-
nių histologinė struktūra nebuvo pakitusi. Kepenų skilte-
lių ribos – ryškios, kepenų sijų struktūra – aiški, triadų 
srityje apie kraujagysles ir tulžies latakėlius buvo imuni-
nio atsako ląstelių. Vienų triušių kepenyse jų rasta dau-
giau, kitų – mažiau, bet skirtumų tarp grupių nepastebėta. 
Hepatocitų ribos – nepažeistos, kai kuriose kepenų ląste-
lėse rastos pavienės lipidų vakuolės arba nežymus hepa-
tocitų pabrinkimas. Hepatocitų branduolių pokyčių nepa-
stebėta. Kraujagyslių sienelių vientisumo pažeidimo ne-
buvo. Kai kurių triušių kepenyse pastebėta veninė hipe-
remija, kuri galėjo būti susijusi su gyvūnų eutanazija. 
Inkstų parenchimoje ir stromoje jokių pakitimų nerasta. 
Glomerulų, proksimalinių ir distalinių kanalėlių ribos – 
ryškios, pavienėse kanalėlių epitelio ląstelėse rastos lipidų 
vakuolės. Inkstų struktūra – nepakitusi, kanalėliai – neiš-
siplėtę, epitelis – normalus, be intarpų. 

 

 
 
1 pav. Triušio kepenyse mažesnis imuninio atsako 

ląstelių skaičius triadų srityje (10xobj.); dažyta 
hematoksilinu-eozinu 

 

 
 
2 pav. Triušio kepenyse didesnis imuninio atsako 

ląstelių skaičius triadų srityje (10xobj.); dažyta 
hematoksilinu-eozinu 

 

Aptarimas ir išvados. Triušių augimas, vystymasis, 
bendra sveikatos būklė, reprodukcinio laikotarpio trukmė, 
produkcijos kiekybė ir kokybė labai priklauso nuo geneti-
nių veiksnių, bet didelė reikšmė teikiama ir mitybai. Paša-
rų gamintojai triušiams skirtus kombinuotuosius pašarus 
papildo įvairios kilmės vitaminais, mineralinėmis me-
džiagomis bei natūraliais komponentais pagal gyvūnų 
fiziologinę būklę ir amžių. Neretai pasitaiko, kad tie patys 
natūralūs komponentai, įmaišyti į vienos rūšies gyvūnų 
racionus, yra efektyvūs ir pagerina hemopoezę, padeda 
medžiagas pasisavinti, aktyvina virškinimo procesus, 
imuninę sistemą, tačiau, jais papildžius triušių racionus, 
poveikio nėra. Manome, kad, vertinant įvairių preparatų 
poveikio atskiroms organizmo funkcinėms sistemoms 
ypatumus, būtina įvertinti išskirtinę triušių organizmo 
savybę – kaprofagiją.  

Remdamiesi savo tyrimų rezultatų duomenimis, gali-
me teigti, kad Chlorella vulgaris IFR-111 per os Naujo-
sios Zelandijos triušių organizme aktyvina eritropoezę. Ir 
jaunų triušių, ir triušingų patelių kraujyje padaugėjo erit-
rocitų, o hemoglobino buvo daugiau tik jaunų triušių 
kraujyje. Deguonies jungiamoji galia triušingų patelių 
kraujyje taip pat nekito. Tapačius rezultatus gavo ir kitų 
šalių mokslininkai, chlorelėmis papildę racionus (Kwon et 
al., 2003; Spolaore et al., 2006; Спруж, 1990). Nustatė-
me, kad chlorelės gali koreguoti ir aktyvinti baltymų apy-
kaitą bei didinti baltymų kiekį kraujyje, kol triušis dar 
nesuaugęs, o triušingoms patelėms jų priedas įtakos neda-
ro. Tačiau literatūroje pateikta duomenų, kad chlorelės, 
nepaisant gyvūnų rūšies ir amžiaus, didina baltymų kiekį 
kraujo serume (Спруж, 1990; Sugimoto et al., 2002; 
Kwon at al., 2003; Kano, Klinghardt, 2005). Jauniems 
triušiams ir triušingoms patelėms duodant chlorelių prie-
dą, gliukozės kiekis kraujyje buvo mažesnis už kontroli-
nės grupės triušių. Mūsų tyrimų rezultatai tapatūs kitų 
šalių mokslininkų išvadoms (Becker, 2004; Spolaore et 
al., 2006). Chlorelių veikiamame kraujyje trigliceridų 
kiekis padidėjo tik triušingų patelių, o augančių, jaunų 
triušių kraujyje nekito. J. Y. Cherng ir M. F. Shih (2005) 
nustatė, kad chlorelės gyvūnų kraujyje mažina trigliceridų 
kiekį. Neskirstant pagal amžių, bandomųjų grupių triušių 
kraujyje trigliceridų kiekis buvo panašus į ištirtą kitų šalių 
mokslininkų (Ahmad et al., 2008). Mūsų tyrimų rezultatai 
rodo, kad bandymo pabaigoje visų grupių triušių kraujyje 
cholesterolio buvo daugiau nei prieš bandymą, tačiau 
bandomosios jaunų triušių grupės kraujyje cholesterolio 
buvo 4,28 proc., o triušingų patelių –2 proc. mažiau, nei 
triušių, negavusių chlorelių, suspensijos kraujyje. 

M. Chovančikova ir V. Šimek (2001), J. Y. Cherng ir 
M. F. Shih (2005) atliko analogiškus tyrimus su triušiais 
bei graužikais, tirdami chlorelių poveikį cholesterolio 
kaitai kraujyje ir nustatė, kad jos daro įtaką kraujagyslių 
elastingumui, dėl to kaupiasi mažiau cholesterolio, suma-
žėja jo koncentracija kraujyje, gerėja širdies veikla. 

Akloji žarna pirmąją atvestų triušių savaitę daugiausia 
kolonizuojama griežtų anaerobų. Priklausomai nuo am-
žiaus aklosios žarnos mikroflora keičiasi. S. Salminen su 
grupe tyrėjų (1998) nustatė, kad fakultatyvinės anaerobi-
nės bakterijos yra ypač svarbios, nes jos kolonizuoja triu-
šio virškinimo traktą kartu su laktobacilomis, kurioms 
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būdingos probiotinės savybės. Mikrofloros veikla triušių 
aklojoje žarnoje užtikrina virškinimo procesą ir sveikatin-
gumą (Padilha et al., 1995). Chlorelės, patekusios į virš-
kinimo traktą, pirmiausia tampa svarbiais mitybiniais 
komponentais, skatinančiais žarnyno mikrofloros vysty-
mąsi, ypač laktobacilų (Богданов, 2007), kurios jautrios 
mitybinei terpei (Зинченко, 2000). Mūsų tyrimų duome-
nimis, chlorelių suspensija statistiškai reikšmingos įtakos 
triušių virškinimo trakto mikroflorai neturėjo. 

Kai kurių gyvūnų akių struktūros elementai labai jaut-
riai reaguoja į aplinkos veiksnius, mitybos pokyčius, vais-
tus ar pašarinius priedus, kai dar nėra pakitę kraujo rodik-
liai ar atskirų organų struktūra bei funkcijos. Ne visada 
vienas ar kitas maisto ar pašarų papildas teigiamai veikia 
visas organizmo funkcijas. Pastebėta, kad, net ir ilgą laiką 
duodant natūralių priedų preparatus, aktyvinama daugelio 
organizmo funkcijų veikla, bet pakinta regėjimo aštrumas. 
Todėl duomenys apie akies anatominių elementų būklę, jų 
matmenis reikšmingi ir reikalingi sprendžiant ir moksli-
nes, ir klinikines regėjimo problemas. Svarbiausias akies 
akomodacijos elementas yra lęšis. Jame atsirandantys 
biocheminiai pokyčiai pirmiausia rodo ir organizme besi-
vystančius pokyčius, susijusius kad ir su įvairių papildų 
naudojimu (Barbazetto et al., 2004). Biometriniai lęšio 
tyrimai leidžia nustatyti lęšio būklę – ar jis yra sveikas, ar 
patologiškas. Jei lęšyje prasideda pokyčiai, jis tampa plo-
nesnis už sveikos akies, nors jų abiejų svoris yra vienodas 
(Gwon et al., 1993; Kuszak et al., 2000). J. Ye su bendra-
darbiais (2002), K. Yao ir kiti tyrėjai (2004), I. A. Barba-
zetto ir kiti mokslininkai (2004) nustatė, kad lęšis yra 
labai jautrus akies elementas, kurį pirmiausia ir greičiau-
siai pažeidžia aplinka, neigiami mitybos veiksniai, radia-
cija, įvairios cheminės medžiagos ir kiti baltymų sudėtį 
veikiantys faktoriai. Mūsų tyrimai rodo, kad jaunų triušių, 
kurie gavo chlorelių, lęšiai buvo plonesni, todėl ateityje 
bus atliekami biocheminiai lęšių tyrimai, kurie galėtų 
patvirtinti teiginį, kad juose nėra baltymų pokyčių. Triu-
šių akys – maistui nevartojamas organas, todėl manome, 
kad pakitimai lęšio baltymų struktūrose duodant chlorelių 
neturėtų neigiamos įtakos kitoms triušių organizmo funk-
cijoms ar mėsos kokybei, bet galima būtų gauti daugiau 
duomenų tyrinėjant jų veikimo mechanizmą, šiandien dar 
detaliai neištirtą. 

Mūsų tyrimų duomenimis, chlorelių priedas racione 
neturėjo neigiamos įtakos triušių kepenų ir inkstų histolo-
ginei struktūrai. Atlikus tyrimą, ir bandomųjų, ir kontroli-
nės grupių triušių kepenyse bei inkstuose audinių histolo-
ginė struktūra rasta nepakitusi. Literatūros duomenimis, 
chlorelės stiprina imuninę sistemą, gerina virškinimą, 
fermentinius procesus, kepenų, tulžies veiklą, jos turi an-
tioksidacinių savybių, aktyvina fermentinius procesus 
(Morita et al., 1999; Stašonienė, 2003; Scott et al., 2003; 
Spolaore et al., 2006). Remiantis mūsų tyrimų rezultatais 
ir kitų tyrėjų duomenimis, galima daryti prielaidą, kad 
chlorelių priedas teigiamai veikia kepenų ir inkstų funkci-
jas. Dėl pastebėtų imuninio atsako ląstelių kiekio skirtu-
mų triušių kepenų stromoje ateityje reikėtų atlikti plates-
nius ir detalesnius tyrimus. Lietuvoje su chlorelėmis, kaip 
natūraliu dumblių mišiniu, atlikta labai mažai mokslinių 
tyrimų. Bandymai atlikti kiaulių ir veršelių organizmo 

funkcijų stiprinimui koreguoti, tačiau chlorelių poveikis 
triušiams ir triušingoms patelėms bandytas pirmą kartą. 

Apibendrindami galime teigti, kad Chlorella vulgaris 
IFR-111 padermė neturėjo neigiamo poveikio nei jaunų 
triušių, nei triušingų patelių organizmui. Žaliasis dumblis 
teigiamai veikė kai kurias triušių fiziologines funkcijas, 
pagerino hemopoezę, padidino bendrą baltymų kiekį 
kraujo serume. Jaunų triušių, kurie gavo chlorelių, aklo-
sios žarnos turinyje neženkliai sumažėjo bendras entero-
bakterijų bei Lactobacillus spp. kiekis (p>0,05). Bando-
mųjų jaunų triušių buvo nežymiai didesnis akies ašies, 
stiklakūnio ašies ilgis (p>0,05) ir mažesnis priekinės ka-
meros gylis (p>0,05) bei lęšio storis (p<0,05). Tačiau jau-
nų triušių širdies svoris buvo 10,71 proc. (p<0,05), inkstų 
– 1,03 proc. (p>0,05) mažesnis, o kepenų – 3,31 proc. 
(p<0,05) didesnis palyginti su kontroline grupe. Triušių 
girdymas chlorelių priedu kepenų ir inkstų histologinės 
struktūros nepaveikė. 
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