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Podczas wzrostu i rozwoju układu kostno-szkieleto- jawia się w 50,0% zmniejszeniu wiapania estradiolu
wego sterydowe hormony płciowe pełniąkluczowąrolę popTzęz obnizanie transkrypcji protoonkogenu c-fos.
w metabolizmie w tkanki kostnej. Odmienności wiel- Antagonistyczny w stosunku do estrogenóń typ dzia-
koŚci, masy, a nawet kształtu kości czaszki, miednicy łaniatamoksifenu zna7azłzastosowanió w nieopiracyj-
czy teżkości długich, wynikające zróżnicy płci sąefek- nym leczeniu nowotworów sutka, jako terapia-urup-.i-
tęmzrÓżnicowanego wzrostu i modelowaniaprzezhor- niająca (l1). Agonistyczny wpływ tamoksiienu na o1.-

TonY Pł9iowe. Wpływ estrogenów na kość przejawia ganizm polega na zachowaniuczy wręcz wzmocnieniu
się w oddziaływaniu na architekturę tkanki kostnej korzystnego działantaestrogennego naukład selco\\.o-
u wie]ukręgowców popTzezmodyfikowaniewewnątrz- -naczyniowy i centralny układ-nerwowy (12, 15).
membranorvego formatowania kości płaskich oraz Ochronny, a więc estrogenopodobny typ Óddziałyrł,a-
wzrostPromieniowy, atakże modelowanie i remodelo- nia tamoksifenu obserwowano rOwniez * prrypudku
wanie beleczek kości długich (14, 19). Rola estroge- układu kostno-szkieletowego zarówno u zwieiŻąt po
n9I W fizjologii układu kostno-szkieletowego ptaków owariektomii, jak i u kobiet po menopauzie (5, 1 8). Ta-
nie jest całkowicie wyjaśniona. Samice rozwijają wy- moksifen z powodzeniem stósowanylest również w le-
soce labilnY sYstem wtórnej kości. Ze względu na spo- czeniu nowotworow gruczołu mlekowego zwierzaJ
sób jej Powstawania, kość tę określono mianem kości hodowlanych (6, l3). Antagonistyczne/Ęonistyczne
szpikowej, której powstawanie jest ściśle powiąz,ane działanie tamoksifenu wykaŹuje duże zriżnicowanie
z forrnowaniem się skorupek jaj (21) gatunkowe otaznarząd,owe l zi\eżne jest takze od sto-

Tamoksifen jest związkiem o budowie niesterydo- sowanej dawki (2, 12, 18).
wej, selektywnie oddziałującym na receptory estroge- Podjęte badania miały na celu porównanie efektów
nowe (selective estrogen receptor modulators SERM) wpływu I7 -B estradiolu oraz tamóksifenu będącego
Swoje silne działanie antyestrogenne wykazuje poprzez selektywnym modulatorem receptorów estrogerro*y.1,
kompetycyjne blokowanie receptorów estrogenowych podawanych od 21 . do 42. dnla'życia- na właści*bś"i
w tkankach docelowych. Działanie tamoksifenu prze- wytrzymałościowe oraz cechy geometryczne, a także



powierzchniową (BMD) i wolumetrycznągęstość mi-
neralnąkości (vBMD) udowej i ramiennej kurcząt broj-
lerów w 6. tyg. życia. Dodatkowym celem badań była
równiez próba oceny przydatności kurcząt brojlerów
jako gatunku doświadczalno-modelowego, umozliwia-
japego badanie oddziaływań hormonalnych i farmako-
logicznych na procesy wzrostu, rozwoju i mineraliza-
cj ę układu kostno-szkieletowego.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na 30 kurkach i 30 kogutkach

brojlerach rasy Hybro o średniej masie ciała ok. 800 g,utrzy-
mywanych w standardowych warunkach fermy drobiu. Ze
względu na odmiennośc dynamiki wzrostowej oraz efektów
produkcyj no-hodowl anych, kurczęta w 20. dniu ży ci a podzl e-
lono na grupę kurek i kogutków oraz umieszczono w uprzed-
rrio przygotowanych klatkach, Kurczęta zywiono standardo-
wą rnieszanką pełnoporcj ową Grower (rnieszalnia pasz Agro-
pol, Motycz k/Lublina), zgodną z Normami ŻywtentaDrobiu
otazzapewniono stały dostęp do wody. Doświadczcnie obej-
mowało okres od 21 . do 42. doby zycia. Kurczęta podzielono
na grupę kontrolna_, otrzymującą płyn fizjologiczny w dawce

w częściach przynasadowych stosowano rozstaw podpór od-
powiadający 40,0oń długości kości,

Wytrzymałość mechaniczną kości oceniano na podstarvie
następuj ących parametrów:

- wartości siły maksymalnej, obliczonej z wartości okreś-
lających tzw. punkt złamania, w którym następuje dezinte-
gracja struktury kości (ryc. 1),

- wartości siły w punkcie przekraczania granicy spręzys-
tości (Wy), obliczonej z tzw. punktu spręzystości, Wznaczo-
nego odchyleniem stycznej od linii obrazującej zależnośc
między siłą a odkształceniem (ryc. 1),

- wartości sz§rvności, określanej jako |lorazprzyrostu dzia-
łającej siły (Wy) do przyrostu odkształcenia w zakresie zmian
prostoliniowych (dy) (ryc. 1).

Na podstawie pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych
śrcdnic kości w płaszczyźnie bocznej i AP określono właści-
wości geometrycznę kości, takie jak:

- wtórny moment bezwładności w odniesieniu do osi po-
ziornej wg wzonr: Ix:3,14 (B]H-brh)/64 (ryc, 2),

- pole przekroju poprzęczlego wg wzoru;
A : 3,14 (HB-hb)/4 (ryc.2),

- średrrią względną grubośc wg wzoru:
MRWT: t@-bYb + (H-h)lh]l2 (ryc.2).

Okręślono także powierzchnio-
wą gęstość mineralną - BMD (wy-
razonąw gramach minęrału kostnc-
go na centymetr powierzchni) oraz
wolum ettyczną gęstość mineralną -
vBMD (wyrazoną w gramach mi-
nerału kostnego na centymetr obję-
tości) kości udowej i ramiennej,
mierzone w części środkowej trzo-
nu, z wykorzystaniem programu
komputerowego Radi ograph Work-
shop 2.0. Zasada pomiaru polega na
porównawczej ocenie stopnia za-
czernienia kliszy rentgenowskiej
przezkośc oraz wzorcowy klin alu-
rniniowy. Wszystkie zdjęcia radio-
logiczne wykonane zostały tym sa-
mym aparatem RTG, na kliszach tej
samej serii, które wywołano auto-
natycznie (4).

Uzyskane wyniki poddano ana-
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Ryc. 1. Schemat przedstawiający zależność mię-
dry działającą siłą a odkształceniem kości w trój-
punktowym teście ugięcia

3 ml per o^s (kurki/kogutki n : l0/10), Tamoksifen bloker
receptorów estradiolowych (Hexal Pharma GmbH, Niemcy)
w dawcę l0 mg/kg m.c./dobęper os (kurkiikogutki n: l0/10)
lub Estradiol (Oestradiolum Benzoicutn Jelfa S.A., Polska)
w dawce 2 mglkg m.c./dobę w iniekcji domięśrriowej (kurki/
/kogutki n: 10/10). W 42. dniu życiakurczętapoddano ubo-
jowi, a następnie izolowano kości udowe i ramienne, które
badano w zakresie parametrów wytrzymałościowych, geo-
metrycznych oraz powierzchniowej (BMD) i wolumetrycz-
nej (vBMD) gęstości mineralnej.

Analiza cech mechanicznych kości przeprowad zona zostńa
w oparciu o trójpunktowy test ugięcia z wykorzystaniem apa-
ratu obciążeniowego INSTRON 4302 sptzężonęgo z kompu-
terem, rejestrującym w postaci wykresu zależnośc między siłą
działającąprostopadle do dfugiej osi kości a odkształceniem
(9) W badaniach zastosowano głowicę pomiarową o zakrę-
się dztałania od 0 do l kN, a za kryterium oceny przyjęto siłę
obciążającą przy stałej prędkości głowicy pomiarowej
V - l0 mm/min. Kości umieszczano na specjalnie skonstru-
owanych podporach umożliwiających dostosowanie ich roz-
stawu do dfugości kości. Celem uniknięcia podparcia kości

B - średnica zewnętrzna boczna kości

H - średnica zewnętrzna AP kości
b - średnica wewnętrzna boczna kości

h - średnica wewnętrzna AP kości

Ryc. 2. Schemat pomiarów śred-
nic zewnętrznych i wewnętrznych
kości w płaszczyźnie AP i bocznej

lizie statystycznej z wykorzystanietn testu t-Studenta. Oce-
niano istotnośc róznic średnich wafiości badanych parame-
trów pomiędzy grupamidoświadczenia, osobno dla kurek i ko-
gutków oraz zrożnicowanych funkcj onalnie i metaboli czn ie
kości udowych i ramiennych.

Wyniki i omówienie

Dzjałanie tamoksifenu związane jest z jego agonis-
tycznym i antagonistycznym wpł}łvem w odniesieniu
do estradiolu. Rodzaj oddziaływania zależy od gatun-
ku, a nawet od stosowanej dawki. Tamoksifen moze
działać odmiennie naróżnę narządy i tkanki w obrębie
tego samego gatunku (2, 12, 18). Dotychczasowe ba-
dania nad wpływem tamoksifenu na metabolizm tkan-
ki kostnej wykazały jego ochronne oddziaływanie
u zwierząt doświadczalnych po usunięciu jajników oraz
u kobiet w okresie pomenopauzalnym (I,'7 , 16, l8). To
ochronne działanię na tkankę kostną jest szczegolnie
widoczne w kręgach lędźwiowych oraz części proksy-
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59 (12)

malnej kości udowej. Kości kończyny piersiowej wy-
kazywały wolniejszy ubytek masy w odpowiedzi na
działanię tamoksifenu (5). Odmienny wpływ tamoksi-
fenu na metabolizm tkanki kostnej obserwowany był
u kobiet w okresie premenopauzalnym. Badania Powle-
sa i wsp. dowodzą, że trzyletnl okres terapęutycznego
stosowania tamoksifenu istotnie obntżyL gęstość mi-
neralną kości zarowno w kręgach lędźwiowych, jak
i w kości udowej, co sugeruje antagonistyczny mecha-
nizm dzjałania tamoksifęnu w warunkach premenopau-
zalnego stęzenia estrogenów (17). Dane te zgodne są
zwcześniejszyrni wynikami badań uzyskanych na mo-
delach zwierzęcych. Samice szczurów wykazujące pra-
widłową funkcję gonad, poddane działaniu tamoksife-
nu, cechowały się także zmniejszeniem gęstości mine-
ralnej kości (BMD), podczas gdy u samic z doświad-
czalnię usuniętymi jajnikami obserwowano jego hamu-
jące działanie na procesy utraty tkanki kostnej (5, 20).

Podawanie tamoksifenu przez okres 21 dni istotnie
zwiększyło masę ciała kurek w porównaniu z grupą
kontrolną (p < 0,01), zaś masa kogutków grupy kon-
trolnej i otrzymującej tamoksifen była zbliżona(.yc 3).
Tendencja do wyzszych wartości masy ciała obserwo-
wana była równiez w grupie kurek otrzymujących es-
tradiol. Kogutki otrzymujące estradiol w dobowej dawce
2 mglkg m.c. wykazywały statystycznie istotny (p <
0,0l) spadek masy ciała w porównaniu z kogutkami
glupy kontrolnej i otrzymujapej tamoksifen (ryc. 3).

Zastosowanie tamoksifenu statystycznie istotnie
zwiększyło masę badanych kości udowych i ramien-
nych zarówno u kurek, jak i kogutków w porównaniu
z grupami kontrolnymi i otrzymującymi estradiol. Es-
tradiol zwiększył, w porównaniu z grupą kontrolną,
masę kości kurek przy odmiennych efektach w grupie
kogutków (tab. 1). Podawanie estradiolu u kurek istot-
nie obnizyło, w porównaniu z grupą otrzymĄącąta-
moksifen, długość kości udowej i ramiennej kogutków
oraz ramiennej kurek. Tamoksifen, podawany w dawce
10 mg/kg m.c./dobę, zwiększył rowniez istotnie dłu-
gość badanych kości kurcząt w porównaniu z grupą
kontrolną(tab. l). Badanie i po-
znawan ie właściwośc i wytrzy -
małościowych kości j est współ-
cześnie oceniane jako jedno
z najbardziej wartości owych
postępowań umozliwiaj apych
obiektywną ocenę stanu czyn-
nościowego kości, atakże ana-
Iizę zmian rozwojowych oraz
wpływu róznorodny ch czyrlni-
ków na procesy wzrostu, roz-
woju i mlneralizację układu
kostno-szkieletowego (3, 8, l0).

Anaiza siły maksymalnej,
warunkuj ącej całkowit ą dezin-
tegrację struktury kości w miej-
scu przyłożenia siły wykazała,
że zarowno w kości udowej, jak
i ramiennej kurczal obu płci
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Ryc. 3. Masa ciała kurcząt brojlerów, Wartości przedstawia-
iąr+S.E.M.(n:10)
Róznice statystycznie istotne mas ciała kurek (małe litery) oraz
kogutków (duze litery) zaznaczono nad kolumnami p < 0,0l

otrzymuj apych tamoksifen stwierdzono statystycznie
istotny wzrost wartości tego parametru w porównaniu
z grupąkontrolną i otrzymującą estradiol. Zastosowa-
nie estradiolu obniżyło równiez istotnie warlości siły
maksymalnej kości udowej kurek (p < 0,05) oraz udo-
wej i ramiennej kogutkow (p < 0,01) w porównaniu
z grupąkontrolną (tab. 2).

Granica spręzystości, określaj ąca wartość maksymal-
nej siły odkształceń elastycznych, wykazywała statys-
tyczny wzrost wartości w kości udowej i ramiennej
w grupie kurek i kogutków otrzymującyóh tamoksifeń
w porównaniu z kurczętami po estradiolu, orazwyłącz-
nie w kości udowej kogutków (p < 0,01) w porówna-
niu z grupą kontrolną. Podawanie estradio7u przez
21 dni nie zmieniło cech spręzystych kości udowej ku-
rek i kogutków, w porównaniu z grupąkontrolną, sta-
tystycznie je obnizając w kości ramiennej obu płcl
(p . 0,0l) (tab. 2).

W wieku 6 tyg., tj. po 2l dniach podawania, tamok-
sifen istotnie zwiększył sztywność kości udowej i ra-
miennej kurek i kogutków w porównaniu z grupą otrzy-
mującąestradiol (p < 0,01). Analizaporównawcza gru-

Tab. l. Masa i długość kości udowej i ramiennej kurcząt brojlerów. Wartości przedsta-
wiająx + S.E.M. (n : 10)

Objaśnienie: Statystycznie istotne rożnicę dla kości udowych oraz ramiennych kurek (tło jaś-
niejsze) i kogutków (tło ciemniejsze) zaznaczono w kolumnach literami: maĘmi p < 0,05,
duzymi-p < 0,01

x

kośó ramienna

Kurki Kogutki

x ts.r.m. I i IS.E.M.

Masa kości

s.55A ] o.za 11.21A l 0,84

10.25 AB I o.os 10,67 A 0.09

11,39B 0,43 l ls,słB 0,34

7,31 A l o,1s 8,94 ABll
7,83 a 0,25 | 8,04 A

8,99 Bb 0.38 10.01 B

0,49

0,27

0,20

0,32

0,09

0.10

1,20 A 0.14 7.2g A

7,28 A 0,09 7,40 A

7,96 B l o,o, 8.19 B

Długość kośc

6.94a | 0.12 6.8SA 0.16

6,87A 0.09 l o.zoł 0.06

7,2g bB 0,07 7,46 B 0.07



py otrzymuj ącej tamoksifen
i grupy kontrolnej wykazała
wzrost sztywności wyłącznie
w kości udowej kurcząt (p <
0,0l), zaś sztywność kości ra-
miennych kurek i kogutków
obu grup byłazbliżona. Sztyw-
ność kości udowej obu płci
otrzymujących estradiol była
zbllżona do wartości obsetwo-
wanych w grupie kontrolnej,
zaś kości ramienne wykazywa-
ła statystycznie istotny spadek
wartości analizowanego para-
metru zarówno u kurek (p :
0,0 1 ), j ak i kogutków (p : 0,0 1 )
(tab.2).

Tamoksifen istotnie zwięk-
szył, w porównaniu z grupą
otrzymującąestradiol, jak i gru-
pą kontrolną wartość wtórne-
go momenfu bezwładności koś-
ci udowej kurek i kogutkow.
Tendencja do wyzszych wartoś-
ci tego parametru obserwowa-
na była równiez w kości udo-
wej obu płci w grupie otrzymu-
japej estradiol. Kości ramienne
kurcząt po estradiolu cechowa-
ły statystycznie istotnie niższe
wartości wtórnego momentu
bezwładności w odniesieniu
zarówno do kości ramiennej
kurcząt grupy kontrolnej, jak
i otrzymującej tamoksifen. Po-
dawanie tamoksifenu pozosta-
łobez wpływu na analizowany
parametT kości ramiennej kur-
cząt obl płci w porównaniu
z grupąkontrolną (tab. 3).

Estradiol i tamoksifen zwięk-
szył pole powierzchni przekro-
jl poprzecznego kości udowej
kurek i kogutków w porówna-
niu z grupąkontrolną co zostało statystycznie potwier-
dzon ę. N i e stwierdzono natomiast istotnych r ożnic w ar -
tości pola przekroju poprzęcznęgo kości udowych ku-
rek i kogutkow grup otrzymujących tamoksifen i estra-
diol, Pola przekroju poprzecznego kości ramiennych
kurek grupy kontrolnej oraz otrzymującej estradiol i ta-
moksifen były zbliżone, Podobne wartości badanego
parametru stwierdzono w kościach ramiennych kogut-
ków grupy kontrolnej i otrzymującej tamoksifen, pod-
czas gdy e stradi o l zmniej szyŁ pol e przekr oju p opr zecz-
nego kości ramiennej kogutków w porównant) zpozo-
stałymi grupami (tab. 3),

Ocena średniej względnej grubości ścian kości udo-
wej oraz ramiennej kurek i kogutków dowodzi, ze es-
tradiol zmniejszył objętość kanafu szpikowego bada-

Tab. 2. Parametry wytrzymałościowe kości udowej i ramiennej kurcząt brojlerów.
Wartości przedstawiają x + S.E.M. (n : 10)

Objaśnienia: jak w tab. l.

Tab. 3, Cechy geometryczne kości udowej i ramiennej kurcząt brojlerów. Wartości przed-
stawia.ią x + S.E.M. (n : 10)

nych kości zarlwno u kurek, jak ikogutkow,przy czym
silniej zazflaczolvę rożntce obserwowano w kości udo-
wej. Kości ramienne kurek i kogutkow wykazywały
j edynie statystycznie niei stotną tendencj ę do wy ższy ch
wartości średniej względnej grubości ścian. Potwier-
dza to tezę o nierównomiernym rozmieszczeniu kości
szpikowej, której tworzenie podlega kontroli estroge-
nowej (tab, 3).

Estradiol podawany przez okres żI dni zwiększył,
w porównaniu z grupą kontrolną powierzchniową gęs-
tość mineralnąkości udowej i ramiennej obu płci, przy
silniej wyrażonych wzrostach w badanych kościach
kogutków. Podobną jak w grupie po estradiolu,lecz
słabiej zaznaczoną tendencję obserwowano po poda-
waniu tamoksifenu (tab.4), Wolumetryczna gęstość mi-

Gtupy kurcząt

kość udowa

Kurki 1 xogurłi

i 1=s.E,M. l i ts.E,M.

kość mmienna

Kurki l Xogutti

, ts,E.M,I i tS.E.M.x

Konlrola

Estra d io l

Ta moksile n

Ko nlro la

Eslrad io l

Ta moksile n

K0 nilo la

Estra d iol

Ta mo ksile n

227 ,96 aA i o,as 
l

196,03 bB 10,46

275,18 c 12,70

,125,84 AB 7 ,48 
l

113,25 A 8,30 
l,142,00 B 5,3l 
l

Siła maksymalna l

231 ,13 A 7,,l3

2,10,97 A 12,19

323,56 B 14,58

Granica sprężystośc

137,81 A 8,24

137,80 A 11,65

180,49 B 10,03

Sztywność (N/mn

150,32Al 3,64 l154,33Al 9,61

144,63Al ,,,, lrur,unol i,94

170,38BI u,r, l.rno,u.rr] 5,13

290,86 A

200,30 B

310,2g A

l 
lzo,slł ] 5,30

l 132,08B i g,77

| ,ru,o,o ] 7,10

5,41

8,37

13,21

N)

233 73 A

160 76 B

271 66 c

(N)

147 61 A

,l04 03 B

154 32 A

)

4,23

12,15
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x IS.E.M x IS.E,M.

Kutki I Kogulki
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16l ,74 A

181 ,23 A

251 ,71 B
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32,90 b

34,19 B

0,41 A 
i

0,60 B l

1

0.45 A i

Wtórny moment bezwładnl

6.58 216.06AI rs.lo

14.51 218,97AI lo,aa

6,77 292.09B 1 22,1a

Pole pzekro|u pOrzeczne

0.80 31,87 aA I z,ol

2,11 38.26b l z,zo

0.81 39.12B | 1.08

Średnia względna grubo

0.01 | 0.47A ' 0.03

0,04 ; 0,76B 0.08

0,02 l 0,50A 0,02

lści (mma)

88,08 a 
]

66,01 bB 
]

87,05 A

0,74

0,37

,1,23

0,03

0,04

0,03
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neralnalrzonu cechowała się naj-
większymi wańościami w kości
udowej i ramiennej kurcząt
otrzymujących estradiol, Qo zo-
stało statysty cznie potwierdzo-
ne. Tamoksifen zwięks zył rów -
nież wartośc analizowanego pa-
rametru. w porównaniu z gru-
pą kontrolną, przy czym zmia-
ny te miały wyłącznie charak-
ter tendencji, a statystycznie
istotne rożnicę obetwano wy-
łącznie w kości ramiennej ko-
gutków (p < 0,01) (tab. 4).

P od sumowuj ąc naleĘ stwier-
dzjc, że analiza cech wytrzyma-
łościowych kości, takich jak:
siła maksymalna, sprężystość, szlywność, badanych w trój-
punktowym teście ugięcia, w powiązaniu z właściwoś-
ciami geometrycznymi i gęstością mineralną umozli-
wiają ocenę wpływu estradiolu i tamoksifenu na proce-
sy mineralizacyjne kości kończyn kurcząt brojlerów.
Kurczęta, jako gatunek doświadczalno-modelowy, stwa-
rzają dodatkową mozliwośc oceny wpływu badanych
związkow na formowanie tak specyficznego rodzaju
tkanki kostnej, jaką jest kość szpikowa, w warunkach
stymulacji i blokowania receptorów estradiolowych.

Zastosowanie estradiolu zwięks zyło zarówno po-
wierzchniową jak i wolumetryczną gęstość mineralną
kości udowej i ramiennej przy odmiennych efektach
u kurcząt otrzymujących tamoksifen. Wpływ estradio-
Iu zaznaczył się również zwiększeniem syntezy szpi-
kowej tkanki kostnej. KonsekwencjąĘch zmian był spa-
dek wartości wtórnego momentu bezwładności oraz
pola przekroju poprzecznęgo. Odmienne efekty obser-
wowane były po zastosowaniu tamoksifenu. Wzrost
wartości parametrów geomeĘczny ch, przy jednoczes-
nym zachowaniu względnej grubości ścian kości na
niezmienionym poziomie, zwiększył wytrzymałość
mechaniczną tych kości.

Właściwości ftzyczne i geometryczne kości udowej
i ramiennej kurcząt brojlerów podlegają zróżnicowa-
nym zmianom zależnym od płci, czasu stosowania es-
tradiolu, a także selekt}rvnego modulatora receptorów
estrogenowych i wynikąą, odmienności funkcj onal-
nej kości udowej orazramiennej u tego gatunku. Szyb-
ki wzrost klrczątbrojlerów, powiązany z wysokim tem-
p em zmian rozwoj owo -mineralnych w zr ożnicowanych
funkcjonalnie kościach udowych i ramiennych, dowo-
dzi moż|iwości wykorzystania tego gafunku jako mo-
delowego w badaniach na wpływem czynników zywie-
niowych, farmakolo g iczny ch i toksykolo giczny ch na
rozwoj i mineralizację kości,
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