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Influence of tamoxifen on testosterone concentlation in b!ood
and on the development of cocks'testis tissue

Summary

The aim of this experiment was to estimate the influence of the antiestrogene - tamoxifen (TAM) on stimu-
lating the development of the reproductive system in White Dominant Cornish males. Histological develop-
ment of testis and testosterone concentration in the blood of males was evaluated. For the purpose of evaluat-
ing the level of testosterone, blood was collected from 9, 12, 13 and 15-week-old-males. Determinations in the
serum were conducted by the radioimmunological method using tritiate testosterone. Histological examina-
tions of male testis were at 3,5,7,9, and 11 weeks-of-age (5 or 3 in each term, in experimental and control
group§ respectively). The results were statistically analyzed using t-Student test.

Testosterone concentration in the blood serum of males from the control group in the period from 9 to 15
weeks-of-age was almost stable within a range of 0.59-0.90 nmol/l. Ilowever, in the experimenta| group in each
term it was statistically significantly higher (P < 0.01) and ranged from 2.34 to 4.11nmol/l. Age of males and
TAM had a statistically significant influence on testis weight and spermatic duct diameter. In the period from
3 to 11 weeks-of-age the average testis weight of males in the control group (without tamoxifen) increased
from 0.0ó to 0.71 go However, the diameter of the spermatic duct increased only from 34.0 to 47.9 ćm. Simul-
taneously, in the experimental group which was treated with tamoxifen the value of the evaluated parameters
was from 0.10 to 4.27 (growth of more than 40 fold) and from 58.7 to 117.8 óm respectively.

The results of this investigation show the influence of tamoxifen on the stimulation of earlier sexual matu-
riĘ of cocks.

Keywords: meat type cocks, tamoxifen, sexual maturity

Metody pracy hodowlanej nad kurami mięsnymi są
szczegolnie skomplikowane. Długotrwałe postępowa-
nie hodowlane sprawia , że poziom cech uzyskiwanych
w rodach hodowlanych ujawnia się w towarowej pro-
dukcji kurcząt brojlerów dopiero po czterech latach
( 1 6). Większość cech użytkowych j est nisko odziedzi-
czalna, ponadto niektóre z nich są ujemnie skorelo-
wane ze sobą. Totez pracę hodowlaną w oparciu o
odpowiednie indeksy selekcyjne, prowadzi się w wy-
specjalizowanych rodach męskich i żeńskich, w celu
uniknięcia niekorzystnych efektów uj emnej korelacj i
genetycznej między cechami reprodukcyjnymi a szyb-
kim tempem wzrostu we wczesnym okresie odchowu
ptaków (4, 8, 10). Dopiero dalszym etapem jest krzy-
zowanie i ocena zdolności kombinacyjnej poszczegó1-
nych rodów. Najważniejsze cechy, podlegające presji
selekcyjnej, charakteryzujące użytkowość mięsną
(masa ciała i wydajność rzeźna) oceniane są współ-

cześnie w 5-6 tygodniu życia ptakow, podczas gdy
cechy reprodukcyjne przynajInniej kilkanaście tygo-
dni pózniej. Przyśpieszenie wieku osiągnięcia dolrza-
łości płci ow ej przez koguł stwarza możlirł,ości wcześ-
niejszego wykorzystania ich do rozpłodu, tyrn samym
zmni ej szenia odstępu pomiędzy kolejnymi pokolenia-
mi i w efekcie zwiększenia postępu hodowlanego sza-
cowanego rł. jednostce czasu (I4).Toteż hodowcy za-
interesowani są skracaniem odstępu między pokole-
niami selekcjonowanych ptaków, w wyniku osiągania
wcześniej s zej dojrzałości płciowej .

W miarę poznawania endokrynologi cznych mecha-
nizmów procesów dojrzewanta zaczęto prowadzic
doświadczenia nad stymulacją gruczołów wydziela-
nia wewnętrznego (2, 6, J, 9, 1 1, 13, 15).

Podjęto także ptace nad wykorzystaniem rożnych
substancji o charakterze antyestrogenowym w stero-
waniu proc e s ami fizj olo glc znymi organizmów Pierw-
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szym z preparatów lżytym w odniesieniu do ptaków
(6, 9, 18) był cytrynian klomifenu (CLM). Stwierdzo-
no, że CLM po zaaplikowaniu bezpośrednio do grze-
bania kurcząt lub po iniekcji domięśniowej ujawnia
aktywność antyestro genową która j e st j e szcze wyr aź-
niej zaznaczonaw przypadku łącznego podania zben-
zoesanem estradioiu, Obiecujące efekty uzyskano w
innych badaniach ( 1, 5, 1 1, 1 5) w, wyniku oddziaływa-
nia na organizm kogutow produkowanego syntetycz-
nie antyhormonu z grupy wybiórczych modulatorów
receptorow estrogenowych (selective estrogen recep-
tor modulators - SERMs) o nazwie tamoksyfen
(TAM). Jest to niesterydowa pochodna trójfenyloety-
lenu będąca transizomerem l -p-dwumeĘloaminoetho-
xyfenylu- 1, 2dwufenyl-2-etyloetylenu.

Badania dotyczyły najczęściej kogutów lekkich ras
kur n i e śnych, które o dznaczaj ąsi ę wysokirn pozi omem
cech reprodukcyjnych i nigdy nie były selekcjonowa-
ne na cechy ujemnie znimi skorelowane. Bardziej in-
teresujące wydają się natomiast badania nad oddzia-
ływaniem tamoksyfenu na koguty cięzkich ras kur
mięsnych. tym bardziej, że charakteryzują się one
znacznie gorszymi w porównaniu z kogutami rasy le-
ghorn wskaznikami reprodukcji, które sąujernnie sko-
relowane z cechami rnięsnymi (8).

Toteż celem badań była ocena wpływu antyestroge-
nu - tamoksyfenu na stymulację rozwoju układu roz-
rodczego kogutów ciężkiej mięsnej rasy dominant
wh i te c orni s h, zwłaszc za na obr az h i sto l o gi czny j ąder
oraz koncentrację testosteronu we krwi.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na kogutach rnięsnych pocho-
dzących z rodu CE-2 rasy dominant white comish, hodow-
li Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Drobiar-
stwa. Ptaki lęzono, zgodnie z obowiązującą instrukcją w
Zakładzie Wylęg., Drobiu w Dąbrowie, a odchowlruvano w
Oddziale Hodowli Kur Mięsnychw Zaktzewie k. Poznania.

Tamoksyfen (Serva) podawano kogutom drogą pokar-
mową w postaci dwuhydrocytrynianu zawierającego oko-
ło 650ń czystego składnika. Przygotowano tabletki (Polfa-
Poznań) zawierające 0,6; 1,5; 4,0 i l1,0 mg czystego ta-
moksyfenu, a wyliczoną za7eżnie od wieku i masy ciała
ilośc tamoksyfenu uzyskiwano podając odpowiedni zestaw
tablętek. Preparat podawano ptakom z grupy doświadczal-
nej (TAM) do 2 tygodnia życla, a jego dawka (5 mg/kg

Tab. 1. Zawartość testosteronu (nmol/l) lve krlvi kogutólv
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masy ciała ptaka) ustalana była raz w tygodniu na podsta-
wie wazenia i przewidywanej masy ciałana koniec tygo-
dnia. Koguty z grupy kontrolnej (K) otrzymyłvały tabletki
pozbawione tamoksyfenu. Ze względu na okres połrozpa-
du wynoszący od24 do 53 godzin (3) antyestrogen poda-
wany był co 48 godzin.

Krew do badań pobierano w 9, 12,13 i l5 tygodniu ży-
cia ptaków w celu określenia poziomu testosteronu. Ozna-
czenia w surowicy wykonywano metodąradioimunologicz-
ną z uży ciem testosteronu znakowanego trytem.

Badania histologiczne jąder kogutków prowadzono w
wieku 3,5,7,9 i l1 tygodni (po 5 lub 3 w każdymztermi-
nów, odpowiednio rł,grupie doświadczalnej - TAM i kon-
trolnej - K). Lewe jądro, po zważęniu rozcinano na 2 lub 3

części (w osi poprzecznej) i utrwalano w płynie Bouina, po
czym zatapiano je w parafinie. ścinano na mikrotomie na
skrawki 5 pm i barwiono rutynowąnretodąH + E (17). Na
przekroj ach poprzeczny ch tkanki j ądrowej mi erzono śred-
nice kanalików nasiennych za pomocą lanametru i ocenia-
no stadiurn rozwoju spenTlatogenezy. Ocenie poddano 50
kanalików plemnikotwórczych u kazdego osobnika, Uzy-
skane wyniki opracowano statystycznie. Dane dotyczące:
poziomu testosteronu we krwi oraz masy jąder i średnic
kanalików nasiennych poddano dwuczynnikowej analizie
lł,ariancji z uwzględnieniem interakcji, a istotność rożnic
pomiędzy grupami zweryfikowano za pomocą testu t-Stu-
denta.

Wyniki iomówienie
Stęzenie testosteronu w surowicy krwi kogutów z

grupy kontrolnej (tab. 1) w okresie od 9 do 15 tygo-
dnia życia utrzymywało się na względnie stałym po-
ziomie. W grupie doświadczalnej natomiast było w
każdym z badanych terminów statystycznie istotnie
(p < 0,01)wyższe.

We wcześniejszych badaniach (1 8) stwierdzono, że
koguty doj rzewaj ące naj wcześniej charak teryzow ała
na początku okresu dojrzewania płciowego istotnie
większa zawartośc testosteronu we kr-wi, w porówna-
niu z pozostałymi ptakami. Za|eżnośc ta systematycz-
nie malała i ostatecznie zacierała się w ciągu kilku ty-
godni dalszego dojrzewania ptaków. Sugeruje to, że
koguty dojrzewające poźniej rekompensują niską ak-
tywn o ś c w ewn ątrzw y dzi elnic ząj ąder s zyb s zy m pr ze -
bie giem późniejszych etapow pro cesu doj rzewania.

W nirriejszych badaniach nie obserwowano zjawi-
ska takiej kompensacji, bowiem badane cechy charak-
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Obj aśnienie: średnie oznaczone rożnymi litcrami różn ią się statystycznie istotnie przy p < 0,0 l



tery zljące doj rzewanie kogutów
wskazują na znaczny stopień za-
awansowania tego procesu w gru-
pie otrzymującej tamoksyfen, wpo-
równaniu do kontrolnej. Jak wia-
domo u kogutów ras ciężkich sper-
matocyty i rzędu pojawiają się w 8

Ęgodniu zycia, spermatocyĘ II rzę-
du - w 12 tygodniu, spermatydy w
14-16 tygodniu, a pierwsze plem-
niki między 16 a 18 tygodniem ży-
cia (I2). Mozna, więc przypusz-
czać, że w okresie, w którym ko-
guty doświadczalne uzyskały doj-
rzałość płciową Qlubeńas) (9-II
tydz. życia), ptaki kontrolne pozo-
stawaĘ nadal w okresie prepuber-
tas. Tezętę potwierdza obserwowa-
ny w tym okresie gwałtowny
wzrost poziomu testosteronu w su-
rowicy krwi kogutów otrzymują-
cych tamoksyfen w odróżnieniu od
ptaków kontrolnych (tab. 1).

Ryc.l. Przekrój poprzeczny jądra 5 Ęgodniowego koguta
otrzymuj ącego tamoksyfen
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Tab. 2. Masa jąder i średnice kanalików nasiennych kogutów otrzymujących (TAM)
i nie otrzymujących (K) tamoksyfen § + s; zakres)

Ryc. 3. Przekrój poprzeczny jądra 11 tygodniowego koguta
otrzymuj ącego tamoksyfen (strzałkami oznaczono plemniki)

Ryc. 2. Przekrój poprzeczny jądra 5 tygodniowego koguta z
grupy kontrolnej

Ryc. 4. Przekrój poprzeczny jądra 11 tygodniowego koguta z
grupy kontrolnej
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30,9
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49,0
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Objaśnienie: jak w tab. 1,
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Związane z wpłyłvem TAM i wieku kogutów zmia-
ny w rozwoju jąder i tkanki rozrodczej przedstawiono
w tab, 2, atakże na ryc. I i2 oraz 3 i 4. Analizawa-
riancji wskazuje na statystycznie istotny wpływ wie-
ku kogutów oraz TAM na masę jąder oraz średnicę
kanalików nasiennych. W okresie od 3 do 11 tygodnia
życia średnia masa jąder kogutow z grupy kontrolnej
(nie poddanej działaniu tamoksyfenu) zwiększyła się
prawie trzynastokrotnie, jednakże średnica kanalików
nasiennych wzrosła nieznacznie. W tym samym cza-
sie w grupie doświadczalnej (TAM) średnia masa ją-
der kogutów wzrosła ponadczterdztestokrotnie, a śred-
nica kanalików nasiennych ponad dwukrotnie.

Analizując proces rozwoju tkanki jądrowej stwier-
dzono, że 3-tygodniowe koguty z obu grup posiadały
kanaliki plemnikotw orczę, z jednąwarstwą komórek
spermatogonii i bardzo silnie rozwiniętą tkaŃę śród-
miĘszową. Wśród kogutów 5-tygodniowych zazna-
czają się rożnice między grupą kontrolną i doświad-
czalną. W grupie kontrolnej (ryc. 2) zmniejszał się
udztał tkanki środmiĘszowej, a kanaliki posiadały
nadal tylko jedną warstwę komórek i pojawiało się
światło kanalika. Natomiast w grupie doświadczalnej
(ryc. 1) kanaliki ściślej przylegały do siebie. zmniej-
szał się udział tkanki środmiĘszowej i w kanalikach
występowało już kilka warstw komórek, w tym poja-
wiały się spermatocyty I rzędu. Bardzo wyraźne roż-
nice w strukturze tkanki jądrowej zaobserwowano
między grupami u kogutów 11-tygodniowych. Kana-
liki ptaków grupy kontrolnej były ciasno upakowane,
występowało między nimi niewiele tkanki śródmiąż-
szowej, zawierały spermatogonia oraz spermatocyty I
i II rzędu (.yc.a) Natomiast w tej samej grupie wie-
kowej u wszystkich kogutów traktowanych TAM ka-
naliki plemnikotwórcze były bardzo duże t obserwo-
wało się w nich aktywną spermatogenezę. Obserwo-
wano, zatem wysoki nabłonek plemnikotwoTczy ze
wszystkimi komórkami procesu spermatogenezy i

spermiogenezy. Widoc zne były spermatogonia, sper-
matocyty I i II rzędu, okrągłe i wydłużone spermatydy
oraz, po raz pierwszy, w pobliżu komórek Sertoliego
pojawiały się spermatozoidy (ryc. 3).

Analizując proces rozwoju tkanki jądrowej kogu-
tów, stwierdzono wyrażne rożntce w jej strukturze
między grupami doświadczalnąi kontrolną. W grupie
doświadczalnej rozwój tkanki był znacznie bardziej
zaawansowany niż u kogutów kontrolnych. Srednica
kanalików nasiennych, np. w l l tygodniu życia wy-
niosła 117,8 pm w grupie doświadczalnej a 47,9 pm
w grupie kontrolnej. Uzyskane wyniki odnieść można
do jedynej opublikowanej pracy dotyczącej tego za-
gadnienia (l l), w której uzyskano rożnjce w rozwoju
tkanki j ądrowej 7 -tygo dniowych ko gutów, otrzymuj ą-
cych lub nie tamoksyfen. Wyniki niniejszych badań
świadczą że kanaliki plemnikotwórcze kogutów otrzy-
muj ących TAM wyka zy w ały aktywną sp ermato gene -
zę, zęwszystkimi komórkami procesu spermoto- i sper-
mlogenezy.

u7

Uzyskane wyniki, dotyczące poziomu testosteronu
we krwi orazrozwoju tkanki jądrowej jednoznacznie
wskazują że możIiwajest stymulacja układu rozrod-
czego ciężkich kogutów dominant white cornish, se-
lekcjonowanych w kierunku wysokiej masy ciała i
szybkiego tempa wzrostu, ujemnie zazwyczaj skore-
lowanych z cechami reprodukcyjnymi (8).

Uzyskanie wcześniej s zej dojtzałości płciowej, bę-
dącej efektem podawania kogutom SERMs nie jest
jednoznaczne z produkcją nasienia odpowiedniej ja-
kości, umożliwiającego skuteczne zapłodnienie ko-
mórki jajowej i rozwoj zarodka, a tym bardziej pro-
wadzenie kilkupokoleniowej selekcji kogutów na ce-
chy mięsne. Konieczne jest zatem prowadzenie dal-
szych badań w celu ocenyjakości uzyskanego nasie-
nia oraz dokonanie kilkupokoleniowych obserwacj i
ptaków pochodzących po kogutach otrzymujących ta-
moksyfen.
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