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Summary
The action of Tamoxifen on sexual drive, sperm qua|ity and some parameters of unspecific cell mediated

response was tested on 12 dogs of mixed breed, 4-9 years old having a body weight of 15-20 kg. Tamoxifen was
applied at a daily dose of 1,0 mg/kg per bw for 3 weeks. Hematological parameters (Ht, Hb, RBC, \Ą/BC) and
parameters of unspecific immune responses (NBT, phagocyte activity, phagocyte index) were examined in full
blood count. The volume, concentration of spermatozoa, percentage of dead spermatozoa and their morpho-
logical changes were examined in semen. Histopathological examinations of testicles were carried out before
and after applying Tamoxifen. Tamoxifen significantly increased the value of WBC from 12 888 to 21 267
l10'/Ll and the percentage of lymphocytes from 21,2 to 25,6, as well as significantly increasing the reduction of
NBT by neutrophils during both rest (from 19,5 to 90,2o/o) and stimulation periods during testing (from 54,2
to 92,0%o). Stimulation persisted for 7 davs following the application of Tamoxifen. The percentage of phago-
cytes in the blood increased from 37,9olo to 87,5Dń. The number of spermatozoa decreased great|y up to asper-
mia, which persisted for 7 weeks, whereas the number of defective spermatozoa increased (main and second-
ary defects) during the experiment. Tamoxifen induced progressive atrophy and necrosis of the germinal
epithelium, necrosis and desquamation of degeneration and necrotic spermatocytes and hyperplasia of the
Leydig cells. Tamoxifen had no effect on the sexual drive of the dogs.
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Obserwowany w ostatnim 20-1eciu wzrost przypad-
kow występowania nowotworów gruczołu sutkowego
i układu roztodczego u psów stał się przyczynąbliż-
szego zainteresowania tym zagadnieniem (11). DoĘch-
czasowe leczenie.tych chorob polegało głównie na
op eracyJ nym usunięc iu zmian nowotworowy ch. Ob ec-
nie coraz częściej w terapii nowotworów wykorzystu-
je się metody zachowawcze, polegające na stosowa-
niu chemioterapeutyków. Dostępne piśmiennictwo
zawiera informacje dotyczące stosowania, między in-
nymi, tamoksifenu i winkrystyny w leczeniu nowo-
tworów gruczołu sutkowego u suk oraz nowotworów
jąder, prostaty i odbytu u psów samców (.7, 12, 14).
Uzyskanie wysokiego odsetka pozytywnych wynikow
w leczeniu nowotworów zlokalizowanych w okolicy
odbytu u samców w efekcie podania tamoksifenu spo-
wodowało, że prepatat ten jest ao raz powszechniej
stosowany w onkologii weterynaryjnej, Jest antagoni-
stą receptorów estrogenowych, a podstawowym me-
chanizmem działanialeku jest znoszenie wpĘ.wu, jaki
wywierają estrogeny na komórki mające receptory es-

trogenowe (1, 3, 13). Zaobserwowano ponadto, że lek
ten wykazuje rł,łaściwości inhibitora angiogenezy oraz
powoduj e ap optozę(3 ). Tym dodatkowym mechani z-
mom dziaŁania przypisuj e się obecnie j e go aktyrł,n o ś ć
w stosunku do nowotworów pozbawionych recepto-
rów estrogenowych, jak i progesteronowych. Z danych
piśmiennictwa wynika, ze długotrwałe jego stosowa-
nie u psów samców może prowadzić do osłabienia
flunkcji rozrodczych (9). Natomiast brak jest danych
dotyczących wpływu stosowania tamoksifenu na układ
immunolo g iczny up sow. Uboczne skutki chemiotera-
pii w chorobach nowotworowych nie zawsze są wi-
doczne w pełnym zakresie. Immunosupresyjne dzia-
łanie większości leków przeciwnowotworowych
zwiększa ryzyko infekcji. Obserwacje kliniczne wy-
kazują że następuje spadek wartości biologicznej na-
sienia, manifestujący się obnizoną zdolnością do za-
płodnienia. Problem nabiera istotnego znaczenia
w przypadku występowania choroby nowotworowej
u psów reproduktorów, posiadających wybitne cechy
uzytkowe. Właściciele takich psów liczą ze po usu-



nięciu nowotworu i zakończonej kuracji wspomaga-
jącej z zastosowaniem chemioterapeutykow, będą
mogli odtazlwykorzystywać je w rozrodzię,

Celem badań było określenie wpływu tamoksifenu
na zachowanie popędu płciowego i jakość nasienia oraz
wybrane wskazniki nie swoistej odporno ści komorko-
wej u zdrowych psow.

Matetiał i metody

Badania wykonano na l2 psach, samcach mieszańcach,
o tnasie ciała 15-20 kg, w wieku 4-9Iat. ZwierzętabyĘ
kl i niczni e zdrowe i wykazyw aĘ prawidłowe odruchy płc io-
rł,e. od psów na dwa miesiape przed okresem planowane-
go doświadczenia pobrano próbki kału do badań parazyto-
logicznych, które wykonano wedhg powszechnie przyję-
tych rnetod. Pomimo uzyskania ujemnych wyników badań
koproskopowych zwierzętom tym podano Drontal-Plus
(Bayer AG Leverkusen, Germany), który aplikowano we-
dług wskazań producenta. Tamoxifen-ratiopharm 20, po-
dawano per os w dawce terapeutycznej (l rng/kg m. c.)
codziennie, pzez okres 3 tygodni. Dawkę terapeutyczną
preparatu przyjęto w oparciu o dane piśrniennictwa (2,7).

Materiał do badań stanowiła krew oraz nasjenie. I(rew
od psów w ilości 10 ml pobierano z żyły dostopowej (ve ła
sapltena) do jałowych probówek silikonowanych z dodat-
kiern heparyrry wolnej od śr,odków konserwujapych (20 j/ml)
i gentamycyny (l0 pg/ml) o tej samej porze dnia. Przed
podaniem tamoksifenu krew pobierano trzykrotnie w od-
stępach l4-dniowych, następnie trzykrotnie w odstępach
7-clniowych w trakcie jego aplikacji oraz dwukrotnie w od-
stępach I4-dniowych po zakończeniu stosowania prepara-
tu, W pełnej krwi wykonano badania hematologiczne (Ht,
Hb, RBC i WBC) oraz okreśIono wybrane wskazniki nie-
swoistej odporności komórkowej, Zdolność pochłaniarria
bakterii przez neutrofile określolro w stosunku do wzorco-
wego szczepl Stuplrylococclls lure,us Oxford-209P, Do
odczynu fagocytarnego uzywano bakterii o stęzeniu 6x l 03

komórek/ml oraz surowicy homologicznej uzyskanej z kr-wi
pobranej od 5 zdrowych psów w wieku 1 roku. Zdolność
pochłaniania bakterii przez neutrofiIe wykonano wg neto-
dy opisanej przez Kostro (8). Wyniki odczynu fagocytar-
nego przedstawiono w postaci procentll komórek fagocy-
tujących oraz indeksu fagocytarnego. Zdolność redukcji
błęki tu n i trotetrazol iowe go przez neuttofi le okreś lono te s-
tern NBT wykonanym wg rnetody Parka i wsp. (10) w dwu
wariantach: spontanicznym i styrnulowanym. Do stymula-
cji redukcji NBT przez neutrofile uzyto lateksu (Lateks,
Difco Laboratories, USA). Wyniki testu NBT wyrazono
w procentach komórek wykazujących obecność fonnoza-
nu NBT w l00 kolejno liczonych neutrofilach.

Nasienie psow pobierano metodą manualną trzykrotnie
w odstępach 14-dniowych przed rozpoczęciem podawania
tamoksifenu (próba kontrolna) oraz raz w tygodniu w trak-
cie jego podawania, a następnie co 7 dnj przez kolejn e 9 ty-
godni po zakończonej aplikacji. Określono objętośc ejaku-
latów, koncentrację plemników, odsetek plemników mar-
twych oraz zmiany w ich budowie morfologicznej. Mate-
riał do badań histopatologicznych stanowiły wyciŃijąder
pobrane od dwóclr psów poddanych jednostronnej kastra-
cji. Pierwszego psa poddano kastracji po upły,wie 2 tygo-
dni od chwili rozpoczęciapodawania tamoksifenu, zaś dru-
giego po upływie 3 tygodni odzakończenia aplikacji pre-

paratu. Wycinki ja.der utrwalono w l0o/o obojętnej formali-
nie, następnie wykonano preparaty histopatologiczne me-
todą parafinową które zabatwiono hematoksyliną i eozyną.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej testem
t-Studenta. Wyniki porównywano do średniej uzyskanej
ztrzech pierwszych pobrań materiału do badań (pobrania
przed podaniem tamoksifenu).

Wyniki i omówienie

Wyniki doĘ czące wpływu sto s owani a tamoksi fenu
u psów samców na wskaźniki hematologiczne poda-
no w tab. l. W okresie aplikacji preparatu dochodziło
do istotnego spadku ogolnej |tcńy erytrocytów (RBC)
z 6,65 do 5,60 x 1012/1 i poziomu hemoglobiny z I4,9
do Iż,6 mmol/l. Natomiast stwierdzono statystycznie
istotny (p ś 0,01) wzrost liczby leukoclów zrówno-
czesnym przesunięciem obrazu w lewo oraz odsetka
limfocytow o 4,4oń. Po 2 tygodniach od zakohczenta
podawania tamoksifenu badane wskaźniki hematolo-
giczne o si ągały warto ści wyj ściowe.

Wyniki nieswoistej odpowiedzi komórkowej u sam-
ców po aplikacji tamoksifenu przedstawiono w tab.2.
W okresie podawania preparatu dochodziło do statys-
tycznie istotnego (p < 0,01) wzrosfu zdolności neu-
trofilów do redukcji NBT zarowno w teście spoczyn-
kowym, jak i stymulowanym w porównaniu z jego
wartościami wyjściowymi. W 7. dniu stosowania pre-
paratu średnie warlości testu NBT ulegĘ istotnemu
wzrostowi w stosunku do wartości wyjściowych
(tab.2). Na zblizonym poziomie wartości testu NBT
utrzymywaĘ sięprzez dalsze 2 §godnie aplikacji pre-
paratu. Po tym czasię zdolność redukcji stopniowo
malaŁa i w 7. dniu po zakohczentu podawania tamo-
ksifenu osi€ała waftości zbliżone do wyjściowych,
Pro c ent komórek fa go cytuj ąc y ch pr ze d podaniem ta-
moksifenu wynosił średnio 37 ,9oń. W 7. dniu jego sto-
sowania odsetek neutrofilów fagocytujących uległ
istotnemu wzrostowi - wynosił średnio 8J,5oń i na
p o dob nym p o zi omi e utr zy myw ał stę pr zez dalsze ż ty -

godnie. Między pierwszym a drugim tygodniem po za-
kończonej aplikacji preparatu procent komórek fago-
cyfujących byłzbltżony do wartości wyjściowych. Po-
dobnie w ciągu całego okresu stosowania preparatu
utrzymywały się na istotnie wyższym od wyjściowe-
go poziomie wartości indeksu fagocytamego i byĘ one
najwyższe w tych samych terminach oznaczeń, co pro-
cent komórek fagocytuj ących.

WpŁyw stosowania tamoksifenu u psów samców na
objętość i skład oraz morfologię plemników przedsta-
wiono w tab. 3. Srednia objętość ejakulatów pobra-
nych od psów przed podaniem tamoksifenu wynosiła
3,2-4,0 ml. Po upływie 7 dni od rozpoczęcla podawa-
nia preparatu zmniejszyła się istotnie i wynosiła
0,61 ml. Po 9-tygodniowym okresie występowania
aspermii uzyskano w kolejnych dwóch terminach ba-
dań ejakulaty o objętości odpowiednio 1,0l i2,46mL
Koncentracja oraz odsetek plemników martwych
w ejakulatach pobranych przed podaniem pleparatu
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Tab. l. \}płl,tl,tamoksifcnu na lvskaźniki hcmatologiczne u psórr,(n: 12)
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Kolejne pobrania materiału do badań

lVlv
Hl (%)

Hb (u/|)

BBc (101ł)

WBc (10łl)

N e utrolile
segmentowane (%)

N e utrolile
pałeczkowate (%)

Limlocyty (%)

46,60 t 2,88

14,90 t '| ,66

6,65 t 0,43

13,70 t 3,00

57,40 t 11 ,60

43,40 t 4,56

14,50 t 1 ,51

6,'16 t 0,64

13,50 t 3,20

64,20 t 7,79

40,90 t 3,55

13,60 t 1,18

5,84 t 0,50

12,90 ł 2,20

64,20 t 7 .75

38,10 t 3,07

12,60 t 1,3'|

5,44 t 0,57

1 7,80 t 3,30a

67,40 t '11,6

38,20 t 3,07

13,50 t 0,75

5,60 t 0,35

21 ,80 t 6,60b

67,80 t 11,6

39,10 t 2,3'|

13,00 t 0,74

5,60 t 0,33

21,60 t 6,70b

67,70 t 9,99

'l2,50 t 8,40

24 ,40 ł 12,90

43,90 t 1,32

14,60 t 0,41

6,30 r 0,22

13,90 t 3,20

61,40 t '13,70

10,50 t 3,'l4

22,40 t 8,89

46,50 t 2,88

15,50 t '1,00

6,60 t 0,42

8,50 t 3,50a

60,50 t'15,00

7 ,50 x 2,25a

21,90 t 9,19

16 ,20 x 2,7 9

12,8 ł 11 ,20

9,80 ł2,77

17,20 t 6,79

7,80 t 3,10

21,20 t 6,96

4,50 t 3,67b

25,20 ł 11,9

'16,50 t 4,23

25,60 t 11 ,90

Objaślricniir: * pierr,i.,sze;loclarricleku: **-ostatllicpodanielcl<Lt: a p < 0.05:b p< 0.00l

Tab.2, \\'pll,tr tamoksil'cnu naTrskaźniki tldporności niesrroiste.i u psó\\ (n: l2)

0ceniane wskaźniki

NBT (%)

NBT - slym. (%)

Aktyw noś ć la gocylarna ("l")

1 
lndeks lagocylarny

'l7.8 t 4.08 19.5 t 7.66 90.2b t 3,65

52,1 ł3,14 5Ą,2ł3,71 lnr,oo=r.u'

24,3 ł6,1Ą 37.9 t 5.38 87.5b t 2.88

10.2 t 3.08 l 
g.oł 

= 
o.gg l5.9bt 1.04

85,2b t 4,35

87,7b t 6,97

86,2b t 8,35

13,7Ę 0,91

89,8 t 2,78

89,4b t 5,03

85,7b t 5,0

13,8b t 1,88

19,5 ł 4,72 14,5 t 3,08

41 ,4b t 7,96

26,5 
= 

4,2

93 t '1,89

Obj aśn ie ll ia : .jak rv tab. 1 .

Tab,3. \\'plllt tamoksil'cnu na llskaźniki occnl nasienia psa (n: l2)

Kolejne pobrania maleriału do badań

ll lll- | lV V Vl* * l vll Vlll

14,3 t 3,1'|

57,4 t 4,01

26,5 t 4,90

9,9 t 2,03

Parametry nasienia

0bjętość ejakulatu (ml)

Koncentracja (1 06/cm3)

Plemniki martwe (%)

M o rlo log ia
p le mn ików

f/"|

3,2 t 0,75

261 t 154

10,3 t 9,2

90,1 t 1,9

3,0 t 0,8

6,8 t 1,0

4,0 t 1 ,09

2l1 l-169

10,6 t 6,1

90,2 t 2,5

2,8 
=,0,7

7,0 t 3,5

3,83 t 1,5

291 t 164

13,1 t 6,7

89,6 t 3,9

2,8 
= 

0,7

7,6 t 3,5

0,61 t 0,31

83,0 t 6,0

3,3 t 2,4

13,7 t 5,8

118 t 177 l

20,2 t 18,3 ]

'1,01 t 0,43

87,5 t 19,8

11 ,4 t 4,0

83,1 t 2,1

1,5ł2,3

9,4 x2,1

2,46 t 0 ,42

114 x 48,2

11,2 t 5,1

89,7 ł 2,7

3,2 ł 1,0

7,1 t 1,5

Objaśnicnilr: * pieruszcpoclaniclcklt; ** osla1llicpodallielekt1.1-1. ll. pJenrrriki 1ll,ar,i,ic1lorłe; rl,.gl ri,aclygłórł,ne: ri, 1l rrac11

podrzędllc; a aspertrria

wynosiły odpowiednio: 267,21l I ż91 x 106/cmr
i l0,3oń, 10,60ń i l3,1o/o. W pierwszym tygodniu sto-
sowania tarnoksifenu koncentracja plemnikow w eja-
kulatach uległa zmniejszeniu do 118 x lO"/cm], zaś
odsetek plemników maftwych wzrósł do 20,2oń. Po
2 tygodniach aplikacji tamoksifenu stwierdzono asper-
mię, która utrzymywała się do 7. tygodnia po zakoń-
czeniu podawania preparatu. W kolejnych 2 terminach
badań w ejakulatach pojawiły się plemniki, jednakże
ich koncentracja była niska i wynosiła odpowiednio
87,5 i 174 x 1Oó/cm,', natomiast odsetek plemników
maftwych wynosił II,4o^ i II,2o^.

Wpływ tamoksifenu znalazł takze odbicie w budo-
wie morfologicznej plemników. W badaniach kontrol-
nych nasicnia przed podaniem preparatu odsetek plem-

nikow o budowie prawidłowej wynosił odpowiednio:
90,70ń,90,20ń i 89,60ń, w tym udzlał wad główrlych:
3.0oń, ż,8oń i ż,8oń oraz 6,80ń,7 ,0oń I7 ,6oń wad pod-
rzędnych. Po 7 dniach od zastosowania tamoksifenu
odsetek plemnikow o budowie prawidłowej obnizył
się do 83,0oń, natomiast odsetek plemników z wada-
rni głównymi i podrzędnyni wzrósł kolejno do 3,3oń
i 13,]oń. W ostatnich 2 terminach badań w pobranych
ejakulatach odsetek plemników o blrdowie prawidło-
wej kształtował się w granicach odpowiednio 83,1%
i 89,Jo^,natomiast odsetek plemnikow z wadani głów-
nymi - 3,2IYo i ],5Yo oTaz z wadami podrzędnymi -
7 ,1Yo i 9,4o^.

Wyniki badań histopatologicznych z pobranych
wycinkow jąder ilustrują ryc. |, 2 i 3. Obraz mikro-

Kolejne pOblania materiału do badań

1 2 i 3* l 4 5 6** 7-13 14 15



skopowy j ąder uwidocznił obecnoś c zmian inwo lucyj -
nych charakteryzujących się postępuj ącym zanikiem
i martwicąnabłonka plemnikotwórczego. U psa, któ-
remu usunięto jądro w 2. tygodniu podawania tamok-
sifenu, w preparatach histopatologicznych obserwo-
wano wyraźne zahamowanie procesu spermatogene-
zy oTaz obumieranie t złuszczenie się zwyrodniałych
i martwiczo zmienionych spermatocytów do światła
kanalikow nasiennych . Liczne kanaliki nasienne wy-
słane były silnie scieniaĘm nabłonkiem plemnikotwór-
czym, o wyrażnie pyknotycznych jądrach. W świetle
kanalików ob e cne byĘ liczne włókienkowe struktury
eozynochłonnę, przy braku plemnikow. Błona pod-
stawna w niektórych obkurczonych kanalikach miała
falisty, nieregularny pr zebieg, uwidaczniaj ąc przesttzeń
śródmiązszową. Stwierdzono równtęż ogniskową hy-
perplazjękomórek Leydiga (ryc. 1). U drugiego psa,
któremu usunięto jądro po upĘwie 3 tygodni od za-
kończenia podawania preparatu, w obrazię histopato-
logicznym wycinka jądra stwierdzono rozległe i silnie
wytażone zmlany zwyrodnieniowe i martwiczę oraz
zanikowe nabłonka nasiennego z całkowitym zatar-
ciem jego struktury. Kanaliki nasienne zawieraĘ nie-
licznę iniedojrzałe orazw znacznym stopniu zwyrod-
niałe lub zŁuszczonę komorki nabłonka. Niektóre ka-
naliki zawierały tylko komórki Sertoliego (ryc. 2),
Swiatło kanalikow nasiennych jądra oraz przewodow
najądrzapozbawione było plemników (ryc. 3).

W przebiegu całego doświadczenia nie obserwowa-
no natomiast zaburzęń w zachowaniu zwierząt i ich
pobudliwości płciowej. Psy reagowaĘ zgodnie zbe-
hawiorem seksualnym zarówno na suki będące w rui,
jak i na pobudzanie płciowe, związane z pobieraniem
nasienia metodą manualną.

Działantę tamoksifenu polega na zdolności jego
kompetycyj nego wiązan ia z receptorami estrogenowy-
mi w komórce, co powoduje zablokowanie syntezy
i uwalniania czynników wzrostu, prowadząc w kon-
s ekwencj i do zahamowania p o dziaŁll komórki. Ni eza-
lężnię od działania za pośrednictwem receptorów dla
estrogenów, preparat ten powoduj e zmniejszenie stę-
żęnia w surowicy IGF-1 - sprzyjającego proliferacji
komórek i zwiększa uwalnianie TGF-B - hamującego
procesy podziałowe . Zmniejsza ponadto aktywność
kinazy białkowej C, a także fosfodiesterazy cyklicz-
nego AMP regulowanej przez za|eżnąod Ca-* kalmo-
dulinę, co w efekcie ma hamowaćpodziaĘ komorko-
we, Lek ten wykazuje takżę właściwości inhibitora
angiogenezy orazpowoduje apoptozę (3), łm dodat-
kowym mechanizmom działania przypisuje się obec -

nie jego aktywność w stosunku do nowotworów po-
zbawionych receptorów estrogenowych, co znacznie
tozszerza zakres jego stosowania.

Stwierdzenie w badaniach własnych zmniejszonej
koncentracji i objętości nasienia, a następnie aspermii
oraz istotnego zwiększenia wad głównych i podrzęd-
nych, jak też odsetka plemników martwych w nasie-
niu psów po zastosowaniu tamoksifenu świadczą że

preparat ten powoduje długotrwałę zaburzenia funk-
cjt r ozr o dczych. D ane te p otwi erd zaj ąw cześniej sz e ob -

serwacje kliniczne (1). Uzyskane wyniki badań włas-
nych jednoznacznie wskazują ze dfugotrwałe stoso-
wani e tamoks i fenu p owo duj e p o stępuj ący zanlk i mar -
twicę nabłonka plemnikotwórczego, obumieranie
t złuszczenie się zwyrodniałych i martwiczo zmienio-

Ryc. 1. Postępujący zanik i martwica nabłonka plemnikotwór-
czego. Barwicnie H+E, pow. l60x

Ryc. 2. Rozległe zmiany zwyrodnieniowe nabłonka plemni-
kotwórczego z całkowitym zatarciem jego struktury. Barwie-
nie HłE, pow. l60x

Ryc.3. Przekrój poprzeczny pozbawionych plemników prze-
wodów w głowie najądrza. Barwienie H+E, pow. 160x



nych spennatocytów, tworzenie się licznych włókien-
kowych struktur eozynochłonnych oraz ogniskową hy-
p erp Iazj ę komórek Leydi ga. Zatem mo żna stwi erdzic,
ze powstałe zmlany degeneracyjne w jądrach i nająd-
r zach były pr zy czy ną zabur zeni a pro c e s ó w sp ermato -
genęzy (ryc. 2).Podobne wyniki uzyskali Sfikasis
i wsp. (l3) w badaniach wykonanych na szczurach -
stwierdzili oni, że tamoksifen podawany zar ówno w nis-
kich (1 mg/kg m.c.), jak i wysokich (10 mg/kg m.c.)
dawkach powodował zmniejszenie masy jąder i gru-
czołow p ęcherzykolvych oraz i stotny spadek p o ziomu
testosteronu w surowicy krwi. Niekorzystny wpływ
preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie na
układ tozrodczy samców został omówiony we wcześ-
niejszych publikacjach (5, 1 5).

Wykazano, że przywrocenie prawidłowej funkcji
proce su sp ermato genezy pod wpływem dziŃanta Ę ch
preparatów uwarunkowane jest stopniem ich toksycz-
ności, wielkością dawki oraz czasem ekspozycji.

W badaniach własnych stwierdzono, że z chwilą
zapr ze stania po dawani a tamoks i fenu na stępuj e stop -
niowy powrót do prawidłowej funkcji jąder. Wskazu-
je to jednoznacznie, iż stosowanie tego preparatu w te-
rapii przeciwnowotworowej u samców powoduje
przej ściową ich niepłodność, utrzymuj ąc ą się przez
okres 7-8 tygodni po zakończeniu kuracji. Fakt ten po-
winien być uwzględniany przez właścicieli samców
reproduktorów poddanych uprzednio terapii tym pre-
paratem.

Istotny wzrost zdolności do redukcji NBT zarówno
w teście spoczynkowym, jak i stymulowanym) oraz
aktyr,vności fagocytarnej neutrofi lów świadc zą o im-
muno stymuluj ącym wpływie tamoks ifenu na nie swo -
iste mechanizmy odporności komórkowej. Immuno-
potencj alizuj ące właściwo ści tamoksifenu w połącze-
niu z jego bezpośredntm działaniem przeciwnowotwo-
rowym prawdopodobnie potęguj ą j e go efekt terapeu-
ty czny p optzez przywró c enie prawidłowej funkcj i ko -
morkowych mechanizmów odpomości nieswoi stej, za-
burzany ch supre sj ą wywoływaną pro c e s em nowo two -
rowym. Należy podkreślić, iz tamoksifen nie jest pre-
paratem o dziaŁanil cytostatycznym, tak jak winkry-
styna czy winblastyna,W przypadku tych preparatów
obserwuje się silne działante immunosupresyjne (12,
I 4) oraz pogorszenie j akości nasienia, co związane jest
zbezpośrednim wpływem tego leku na rezerry plem-
nikow w obrębie najądrzy i nasieniowodow (I2). Ce-
lem ustalenia mechanizmu tego negatywnego oddzia-
łyłvania potrzebne sąjednak dalsze badania.

Badania przeprowadzonę na szczlrach (13) wyka-
zały, że przy wysokich dawkach tych preparatów
(10 mglkg m.c.) moze dojść do zahamowania sperma-
togenezy.

Wnioski

1. Tamoksifen stosowany u psów samców w dawce
terap eutyc znej p owo duj e przej ś c i ow e zabur zenia fu nk-
cji układu rozrodczego.

Medycyna Wet. 2003, 59 (11}

2. Tamoksifen wywiera stymulujący efekt na nie-
swoiste mechanizmy odporności komórkowej.
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