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рации полностью ингибируется. Довольно велика численность макро-

фагов, фагоцитирующих остатки погибших лимфоцитов. 
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Сярод прычын узнiкнення гепатозаў у прадукцыйных жывёл на 

першым месцы знаходзяцца таксiчныя пашкоджаннi органа, у сувязi с 

чым хваробу часцяком называюць «таксiчнай гепатадыстрафiяй». 

Шматлiкiя даследваннi дазволiлi высветлiць узаемасувязь памiж 

працэсамi перакiснага акiслення лiпiдаў i ўзнiкненнем таксiчнай 

дыстрафii печанi. Таму для карэктыроўкi функцыянальнага стану 

печанi i прафiлактыкi таксiчнага гепатозу рэкамендуецца ўжыванне 

антыаксiдантаў. Найбольш выбiтным з гэтых рэчываў з’яўляецца 

вiтамiн Е, цi такаферол.  

Мэтай нашых доследаў стала вывучэнне магчымасцi выкарыстан-

ня натуральных формаў вiтамiнаў Е i F у складзе канцэнтрату з рапса-

вага алею для прафiлактыкi гепатадыстрафii ў свiнаматак. 

Ва ўмовах свiнагадоўчага комплексу былi сфармiраваны дзве 

групы клiнiчна здаровых падсосных свiнаматак (кантрольная i дослед-

ная) па 30 жывёл у кожнай. Умовы кармлення i ўтрымання  свiнаматак 

былi падобныя, але жывёлы доследнай групы дадаткова атрымлiвалi 

канцэнтрат вiтамiнаў Е i F з рапсавага алею ў колькасцi 5,0 на свiнню. 

Канцэнтрат задаваўся да адымання парсючкоў, пасля чаго ад ўсiх 
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свiнаматак была атрымана кроў для бiяхiмiчных доследаў. Было выву-

чана ўтрыманне ў крывi жывёл агульнага бялку (АБ), альбумiну (АЛ), 

агульнага халестеролу (АХ), агульнага бiлiрубiну (Аб), а таксама 

актыўнасць аланiламiнатрансферазы (АлАт) i халiнэстеразы (ХЭ). Ат-

рыманыя дадзеныя былi апрацаваны статыстычна. Канцэнтрат 

вiтамiнаў утрымлiвае не менш за 1,8% такаферолу i не менш за 30% 

вiтамiну F. 

Пасля заканчэння выкарыстання канцэнтрату актыўнасць АлАт у 

крывi свiнамаматак кантрольная групы склала 39,52 ± 8,521IА/л, а кан-

цэнтрацыя Аб – 11,50 ± 3,102 ммоль/л. Пры гэтым актыўнасць АлАт i 

канцэнтрацыя Аб выходзiлi за межы фiзiялагiчных паказчыкаў адпа-

ведна ў 60 i 50% жывёл. Дадзеныя паказчыкi былi нiжэйшыя ў 

свiнаматак доследнай групы на 26,5% (для АлАт) i на 48,1% (для Аб). 

Значэннi выходзiлi за межы паказчыкаў толькi ў асобных жывёл.  

Сярэднiя значэннi паказчыкаў крывi, што характарызуюць 

гепатадыстрафiчны сiндром, у свiнаматак кантрольнай групы склалi 

для АБ –  69,27 ± 5,879 г/л, для АЛ – 39,81 ± 3,047 г/л, для АХ – 

2,64±0,521 ммоль/л, а для ХЭ − 321,84 ± 101,702 IА/л. У свiнаматак 

доследнай групы канцэнтрацыя АБ была нiжэйшай у параўнаннi з 

жывёламi кантрольнай групы на 19,7%, а астатнiя паказчыкi мелi 

большыя значэннi – канцэнтрацыi Аб i АХ на 26,4 i 47,4% адпаведна, 

актыўнасць ХЭ – на 25,8%. Пры гэтым значэннi вызначаных 

паказчыкаў выходзiлi за нiжнюю мяжу фiзiялагiчных паказчыкаў у 

свiнаматак кантрольнай групы: для АЛ – у 40% , для АХ – для 70%, а 

для ХЭ – у 50%. У пераважнай большасцi свiнаматак доследнай групы 

гэтыя паказчыкi знаходзiлiся ў межах фiзiялагiчных хiстанняў. 

Такiм чынам, выкарыстанне канцэнтрату вiтамiнаў E i F дазваляе 

эфектыўна прафiлактаваць развiццё дыстрафiчных змяненняў у печанi. 

Канцэнтрат вiтамiнаў Е i F з рапсавага алею можа ўключацца ў склад 

комплексных ветэрынарных прэпаратаў, якія распрацоўваюцца з мэтай 

прафiлактыкi гепатадыстрафii ў свiнняў.  
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