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Santrauka. Tiriant lakiųjų riebalų rūgščių (LRR) įtaką kasos sekrecijai, bandymas atliktas su 27 Lenkijos merinosų 

veislės avimis (kūno masė bandymo pradžioje 45–55 kg). Avims į didįjį prieskrandį, dvylikapirštę bei klubinę žarnas 
buvo įsodinti kasos latako kateteriai ir paprastosios T-kaniulės. Bandymo dieną avys buvo alkinamos. LRR tirpalai (pH 
7,0 ar 1,5) buvo įliejami į didįjį prieskrandį ar dvylikapirštę žarną. Kasos sulčių mėginiai buvo imami 1 h prieš ir 7 h po 
infuzijos. Kas valandą matuojamas ištekėjusių kasos sulčių kiekis ir pH vertė. LRR (pH 1,5 ar 7,0) bei izotoninio tirpalų 
injekcijos į didįjį prieskrandį kasos sulčių sekrecijai įtakos neturėjo (p>0,05), tačiau įliejus LRR tirpalo (pH 1,5), kasos 
sulčių sekrecija buvo didesnė palyginti su izotoninio bei LRR (pH 7,0) tirpalų injekcijomis. 

Įliejus LRR tirpalo (pH 7,0) į dvylikapirštę žarną, kasos sulčių sekrecija sumažėjo (p<0,01) pirmą ir antrą, lyginant 
su izotoninio tirpalo (0,9 % NaCl) injekcija, bei antrą ir trečią valandą nuo įliejimo pradžios, lyginat su LRR tirpalo (pH 
1,5) injekcija. Įliejus LRR tirpalo (pH 1,5), kasos sulčių sekrecija buvo mažesnė (p>0,01) pirmą, antrą ir trečią valandą 
nuo įliejimo pradžios, lyginant su izotoninio tirpalo injekcija. Galima daryti išvadą, kad LRR gali turėti įtakos kasos 
sekrecijai. 
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