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Summary

The aim of the investigations was a three generation observation of effects of an antiestrogen-tamoxifen
(TAM) per os administration on male chickens, and its estimation as a reducing factor of generation interval.
The studies were conducted on 543 Dominant White Cornish cockerels from three generations, from which
the first one (F0) was the parental population for the subsequent ones (Fl and F2). The two-week-old chicks
were divided into two groups. The cockerels from the experimental group (TAM) were administered gelatin
capsules containing 5 mg of tamoxifen per kg of body weight every second day, those from the control group
(C) were administered gelatin capsules only, without TAM. Body growth and depth of breast muscle of
chickens were not affected by the treatment. The development of secondary sexual characters (comb and
phallic folds) was accelerated by TAM treatment.

TAM administration induces precocious puberty in the cockerel in each of the bird generations (F0, Fl and
F2). The semen was produced by juvenile males from the TAM group only. In the subsequent generations
a similar percent of 8 and ll-week-old cockerels was capable of fertile semen production: 3-8 and 42-43,
respectively. The time of a generation was reduced from 28 to 15 weeks in the TAM group compared to
C group, as a result of puberty of the treated males. It was estimated that the annual genetic progress may be
higher by 70oń in TAM cockerel treated populations than in the traditionally bred chickens.

Keywords: cockerels, precocious puberty, generation interval

B adani a nad fi zj o l o gic zny m o ddziały w antem r ó ż-
nych sub stancj i o charakterze antyestro genowym, zw a-
nych wybió r czymi modulatorami receptorów estroge-
nowych (selective estrogen receptor modulators
SERMs), v,lJkazaĘ mozliwości szerokiego ich zasto-
sowania w medycynie, m.in. w leczeniu niepłodności
mężczyzn (3) lub nowotworów piersi u kobiet (4).
Wkrótce znaleziono zastosowanie SERMs w odnie-
sieniu do zwierząt, np. w badaniach nad stymulacją
układu rozrodczego ptakow (13, 14). Zwłaszczapre-
paraĘ nowej generacji, np. tamoksyfen (TAM), o sze-
rokim spektrum działaniaw róznych tkankach, zm:re-
niającym się w odniesieniu do estrogenów od czysto
antagonisty cznęgo do agonisty cznego ( 1 2), podawa-
ne drogąpokarmowąlub w formie iniekcji domięśnio-
wej, umożliwiaj ą znaczne przysp ie szenie doj rzało ś ci
płciowej ptaków. Wykazano, ze nasienie zdolne do
zapłodnienia można uzyskać od kogutów rasy white
leghorn otrzymujących TAM, w 9. §godniu zycia (15),
od indyków w wieku 13,5 tygodnia, a od kaczorów
pizmowych w wieku 17,5 tygodnia (19).

Wcze śni ej s zę b adania własne (7, 8) pr zeprowadzo -
ne zostaĘ na kogutach ciężkich ras mięsnych, charak-
tery zlĄ ący ch się znaczni e g ors zymi w skaźnikami re -

produkcji, w porownaniu z kogutami rasy white leg-
horn. Uzyskane wyniki dotyczące poziomu testoste-
ronu we krwi, rozwoju pierwszo- i drugorzędowych
cech płciowych oraz tkanki jądrowej wykazały, że
podawanie TAM w dawce 5 mg/kg masy ciała stymu-
luj e wcześniej szą dojrzałośc płciową kogutow. Moz-
liwe okazało się bowiem uzyskanie zdolnego do za-
płodnienia nasienia od 9-11-tygodniowych kogutów
dominant white comish. ponadto nie stwierdzono ne-
gatywnego wpływu TAM na ujemnie skorelowane
zazwyczaj z reprodukcyjnymi cechy mięsne kogutów.

Dotychczasowe badania ograniczĄ się do kilku-
tygodniowych obserwacji efektów oddziaływania
TAM na niektore wybrane cechy ptaków ikohczyĘ
się najczęściej osiągnięciem przez nie dojrzałości
płciowej. Uzyskanie wcześniej s zej dojrzałości płcio-
wej, będącej efektem podawania kogutom SERMs nie
j e st j ednoz nacznę z pro dukcj ą nas ienia o dp owiedniej
j akości, umozliwiaj ącego zapłodnienie komorki j aj o-
wej i rozwój zarodka w kolejnych generacjach ptaków,
a tym b ar dziej prowadzenie skutecznej selekcj i ko gu-
tów na cechy mięsne, Celem niniejszych badań było
określenie upływu antyhormonu TAM, podawanego
dro gą p okarmową na or ganizm ko gutów trzę ch gene -
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racji i ocena możliwości jego zastosowania jako azyn-
nika zmniejszającego odstęp między pokoleniami kur
mięsnych.

Materiał imetody
Doświadczenie przeprowadzono na trzech pokoleniach

kogutów kur mięsnych, rasy dominant white cornish, zktó-
rych pierwsze (F0) stanowiło populację wyjściową dla kolej-
nych pokoleń ptaków (Fl i F2). W grupie doświadczalnej
(TAM) kogutom podawano w zelatynowych kapsułkach TAM,
co 48 godz., od 2. tygodniaichżycia, a jego dawka (5 mg/kg
masy ciała) ustalana była raz w tygodniu na podstawie ważę-
nia i przewidywanej masy ciała ptaków na koniec tygodnia.
Grupę kontrolną (K) stanowiły ptaki losowo wybrane z popu-
l acj i, ktore otrzymywały j edynie zelatynowe kapsułki, p ozb a-
wionę TAM. Badaniami objęto łącznie 543 koguty. Wszyst-
kie koguty oceniano pod względem następujących cech: masy
ciała (kontrolowanej raz w tygodniu); głębokości mięśnia pier-
siowego (w 42. dnllżycla, ocena zgłębnikiem igłowym (2);
stopnia rozwoju grzebienia, ocenianego od 3. do 7 . tygo;dnia
życia,razw tygodniu, plzy pomocy indeksu, który wyliczano
na podstawie pomiaru dfugości i szerokości grzebienia (5).

Od 8. tygodniażycia u kogutow stosowano masaż grzbie-
towo-brzuszny ( 1 ). Zabieg ten pozwolił na przyzwy czajenie
ptaków do pobierania nasienia, określenie stopnia rozwoju
narzalu kopulacyjnego Qlhalus non protrudens) oceniane-
go w skali 4-punktowej oraz indywidualne określenie dojrza-
łości płciowej kazdego z kogutów (brak lub obecność nasie-
nia w skali zerojedynkowej). Nasienie pobrane od kogutów
z gr:lpy TAM posłużyło do inseminacji kur, a wylęzone ko-
gutki stanowlły materiał doświadczalny w kolejnym pokole-
niu. Wyliczono procent zapłodnienia, wylęgu z jaj nałożo-
nych i wylęgu zlaj zapłodnionych,

Dane dotyczące: masy ciała i głębokości mięśnia piersio-
wego poddano analizje wariancji, a istotnośó różnic pomię-
dzy grupami zweryfikowano za pomocątesfu t-Studenta (l1).
Istotność różnlc pomiędzy wartościami procentowymi doty-
czącymi liczby kogutów oddaj apych nas ienie, zapłodnienia,
wylęgu z jaj nałożonych i zapłodnionych oceniono za pomo-
cą testu 12 (9).

Wyniki i omówienie

W przypadku kur mięsnych masa ciała jest podsta-
wowym kryterium ich selekcji. Dązy się bowiem do
uzyskania j ak najwięks zych przyrostów w określonym
czasie. W liniach hodowlanych kur mięsnych cechę tę
ocenia się najczęściej w 42. dniu, życia. W tym dniu
średnia masa ciała wahała się w poszczegolnych gru-
pach i pokoleniach (tab. 1) od 1486 g (grupa K w po-
koleniu F2) do 17 52 g (grupa K w pokoleniu F 1), j ed-
nak nie stwierdzono istotnego wpŁywu czynnika do-
świadczalnego (TAM) na jej wartość, Srednia wyli-
czona łąc znie dl a ptakow z tr ze ch g eneracj i była w obu
grupach niemal identyczna: 1615 g (TAM) i 1619 g
(K), Wynikl anahzy wariancji wskazują że TAM nie
wpĘwał rownież na głębokość mięśnia piersiowego.
P o dobni e w e wc z e śni ej s zych b adaniach, także pr ow a-
dzonych na kogutach kur mięsnych, nie stwierdzono
wpĘrvu dawki (1, 5, 10 mg/kg masy ciała) TAM na
ich masę ciała w okresie od 2. do 9.Ęe. życia (8).
P owyz sze uo gólnieni a znaj duj ą p otwierdzenie w b a-
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Tab. 1. Wpływ TAM na masę ciała i głębokość mięśnia pier-
siowego kogutów w wieku 45 dni

Ryc. t. Wpływ TAM na rozwój drugorzędowych cech płcio-
wych kogutów
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daniach prowadzonych na kogutach kur nieśnych, bo-
wiem większośó autorow nie znaj&tje istotnego wpły-
wu SERMs namasę ciałaptaków (6,14,I1,I9). Moz-
na j e dnak znależć przykŁady większej ( 1 5 ) i mniej s zej
(16) masy ciała kogutów, którym podawano TAM.
Wydaje się, ze zróżnicowane wyniki mogąbyć następ-
stwem właściwości SERMs, które wywierają działa-
nie antagonis§czne do estrogenów w niektórych tkan-
kach i naśladująte hormony w innych (10). Wiadomo
natomiast, że iniekcja syntetycznego estrogenu powo-
duje m.in. większe otłlxzczęnte ptakow (13, 17), pod-
czas gdy podanie ptakom testosteronu redukuje ich
otŁuszczenie (i8).

Wyniki doĘczące rozwoju drugorzędowych cech
płc iowych ko gutow ( grzeb ienia t narządu kopulacyj -

nego) przedstawiono na ryc. 1. W pokoleniu F0 i ko-
lejnych wartość indeksu grzebienta ptaków z grupy
doświadczalnej (TAM) była znaczntę większa (p <
0, 0 1 ) w porównani u z tym charaktery zljącym ko guty
z grupy kontrolnej (K). Rożnice u 7-tygodnio-
wych kogutów obrazuje ryc. 1. Na przykład, w po-
koleniu F0 średni indeks grzebienta w grupie
TAM wynosił od 115,2 mm2 (3. tyg.) do
I075,ż mm2 (7. Ęg. życia), podczas gdy w gru-
pie K jedynię od 52,4 do 535,5 mm2.

Podobnie, porownując rozwój narządu kopu-
lacyjnego stwierdzono, ze ptaki z grapy doświad-
czalnej otr zy myw Ńy staĘ styczni e i stotni e wyż sz e
oceny w stosunku do ptakow z grapy kontrolnej,

W badaniach posłuzono się pomiarem indęk-
su grzebienia, jako kryterium pośrednio umozli-
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dukcji nasienia. Natomiast różnlł sięw zależności od
ich wieku i wynosił od3Yo do 8% w 8. tyg., a od 42oń

do 43%" w 11, tyg, życta.
Wyniki reprodukcji II-I2-Ęg. kogutów przedsta-

wiono w tab, 3. ByV one na Ę|e zadowalające, tż
umozliwiĘ uzyskanie w pokoleniach od F0 do F2 od-

Tab.2.Wpływ TAM na procent kogutów, od których uzyska-
no nasienie

wiającym obserwacje rozwoju ukła-
dl r ozr odczego ko gutów, począwszy
od trzeciego Ęgodnia Ęcia, Wielkość
grzebtenią oceniana na podstawie
specjalnie skonstruowanego indeksu
(5) jest dobrym wskaźnikiem, zwłasz-
cza w badaniach nad relacj ami pomię-
dzy rozwolem drugorzędowych cech
płciowych, dojrzałością systemu en-
dokrynolog lczne go, a produkcj ą ej a-
kulatu (20). Uzyskane w trzech ko-
lejnych pokoleniach kogutów kur
mięsnych wyniki, doty czące rozwoju
pierwszo- i drugorzędowych cech
płciowych wskazują podobnie jak
wyniki krotkotrwĄch obserwa cji (7,
14,I5), że efektem podawania sam-
com ptaków SERMs jest uzyskanie
wcześniej s zej dojrzałości płciowej .

Powyższe stwierdzenie dobitnie
potwierdzają wyniki przedstawione
w tab. 2.W każdym z badanych po-
koleń ptakow (F0, F1 i F2) nasienie
uzyskano tylko od młodych kogutów
z Brup doświadczalnych (TAM).
W kolejnych pokoleniach zbltżony
procent kogutów był zdolny do pro-
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Ryc. 2. Wpływ zastosowania TAM na zmniejszenie odstępu między pokoleniami
kur mięsnych
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Tab. 3. Wyniki reprodukcji kogutów otrzymujących TAM

pokolenie Wiek
kogutów

Liczba iaj
nałożo nych

PlOcent
za płod n ie nia

Plocent Wylęgu z iai:

nałożonych I zapłodnionych

F0
11

12

389

631

34,7

39,5

30,1

28,6

86,7

72,6

F1
11

12

390

128

50,0

50,0

44,9

47 ,7

89,7

95,3

F2
11

12

340

32g

Ą3,2

48,6

39,5

Ą2,8

91,1

88,4



powiednio licznego
potomstwa (od 237
do 300 szt.), pozwa-
lającego na prowa-
dzenie selekcji kogu-
tówpochodzącychpo
ojcach otrzymujących
TAM,

W dotychczaso-
wych publikacjach
autorzy ograniczali
się do opisu bezpo-
średnich, krótkotrwa-
Ęch efektów oddzia-
ływanta SERMs na
badane cechy. Układ doświadczenia zastosowany w ni-
niej szych badaniach umożliwił kilkupokoleniowe ob-
serwacje efektow oddziaĘwania TAM, podanego dro-
gą pokarmową na organizm kogutów. Jak wykazano,
mozliwa jest reprodukcja kogutów stymulowanych
TAM w kierunku uzyskania wczesnej dojrzałości płcio-
wej oraz ich selekcja pod względem cech mięsnych.
Uzyskane wartości badanych cech uzasadniają zda-
niem autorów, zastosowanie opisanego sposobu po-
stępowania w programie hodowlanym kur mięsnych.
Efekt zastosowania TAM w reprodukcji kur mięsnych
przedstawiono na ryc.z. Po ocenie cech mięsnych i se-
lekcji ptaków w 6,5. §godniu Ęciaw grupie kontrol-
nej (nie otrzymującej TAM) i osiągnięctu przez nie
dojrzałości płciowej w 24. tygodniu, dalsze etapy re-
produkcji: nakład jaj wylęgowych i wyląg piskląt od-
by*a się, odpowiednio w 25. i 28. tygodniu zycia ko-
gutow. Natomiast dojrzałość płciowa (inseminacja),
nal<ład jaj wylęowych i wyląg piskląt w grupie kogu-
tow otrzymujących TAM miĄ miejsce, odpowiednio,
w 11., 12. i 15. tygodniu życia. Odstęp między poko-
leniami kogutów w obu grupach wyniósł: 28 tygodni
- grupa kontrolna, 15 tygodni - grupa TAM, Na tej
podstawie możnawyliczyć (tab.4), że w grupie do-
świadczalnej można uzyskać średnio 3,46 pokolenia
kogutow w ciągu roku, natomiast w grupie kontrolnej
odpowiednia wielkość wynosi 1,86 pokolenia. Dalsze
wyliczenia wskazują że roczny postęp hodowlany
uzyskany w stadzie, w ktorym koguty będątraktowa-
ne TAM możę być większy o 70oń (2,66-I,86), w sto-
srrnku do ptakow uzytkowanych metodami tradycyj-
nymi. Postęp ten wynika z możltwości reprodukcji

Tab. 4. Liczba pokoleń kur i kogutów uzyskanych w roku
w wyniku zastosowania TAM

0dslęp między pokoleniami

Liczba pokoleń w loku

dd
oo++

Średnio

1 5 tygodni

3,46

1,86

2,66

28 Ęgodni

1,86

1,86

,|,86

Ryc. 3. Porównanie wielkości grzebieni kogutów w 7. tygodniu życia: A - kogut z grupy doświad-
czalnej ; B - kogut z grupy kontrolnei

większej liczby kolej nych, podle gaj ących pre sj i s elek-
cyjnej, a więc doskonalonych pokoleń kogutów.
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