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Santrauka. Norint nustatyti su lesalais gaunamo ochratoksino A (OTA) kiekį ir galimą jo prevenciją naudojant
mikotoksinus neutralizuojantį priedą, ištirta 200 vienos dienos viščiukų broilerių. Paukščiai suskirstyti į 20 grupių
(keturias bandomąsias ir vieną kontrolinę, po 10 viščiukų kiekvienoje). Penkias savaites viščiukai buvo lesinami taikant
skirtingas dietas. Kontrolinės grupės (I) viščiukai buvo lesinami lesalais be OTA; II grupės viščiukai gavo OTA (1
mg/kg) be mikotoksinus neutralizuojančio priedo; III grupės – OTA (1 mg/kg) kartu su mikotoksinus neutralizuojančiu
priedu (jis lesale sudarė 0,2 proc.); IV grupės viščiukai gavo OTA (2 mg/kg) be mikotoksinus neutralizuojančio priedo
ir V grupės – OTA (2 mg/kg) su mikotoksinus neutralizuojančiu priedu (0,2 proc.). Didinant OTA kiekį, sunaudoto
lesalo kiekis ir viščiukų svorio prieaugis palaipsniui ženkliai mažėjo. Mikotoksinus neutralizuojantis priedas iš dalies
panaikino neigiamą OTA poveikį. Tiriamųjų grupių viščiukų kepenų ir inkstų svoris, taip pat ALT ir AST aktyvumas
buvo daug didesni negu kontrolinės grupės. Lesinant lesalais su OTA, bendras cholesterolio kiekis buvo gerokai
mažesnis. Didinant OTA kiekį lesale, jo kiekis kepenų ir inkstų audiniuose taip pat ženkliai padidėjo. Lesinant lesalais,
kuriuose, be OTA, buvo ir mikotoksinus neutralizuojančio priedo, OTA vidaus organuose kaupėsi mažiau. Be to,
mikotoksinus neutralizuojantis priedas pastebimai pagerino OTA ir metabolito OTA šalinimą su ekskrementais. Tyrimų
rezultatai parodė, kad mikotoksinus neutralizuojantis priedas sumažino OTA kaupimąsi organuose ir susilpnino jo
neigiamą poveikį svorio prieaugiui. Taigi OTA kepenų ir inkstų audiniuose gali būti laikomas ochratoksinu A užterštų
lesalų indikatoriumi.
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