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group, a group that received physiological saline at a d
treated with testosterone (2 mg/kg b.nr/day i.m. [10
(15 mgikg b;w./d,a} p.o.) (10 feńale/lO male). On the 42
humer:a we,re isolated, cleaned of soft tissues and s
(ultińate stiengih;, lience and resistance), geometr

, areaąńd miań,rela wall thickness) as well as plan
that,flutamide,ńas an'influence,on broilór chicken bónes as
influence of flutamide improved the mechanical. geometric
changes but more weaklv marked were observed in the
ńales ańd females,,were observed. The agonistic effect of flutamide was more potent in males,than in females: 

,
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W 1889 r. francuski fizjolog Chatres ńdouard Brown- osteoporozy u mężczyzn Spadek poziomu androgenów
-Sóquard na spotkaniu Socićte de Biologie w Paryzu wywołany hypo- lub afunkcją gonad prowadzi do zmian
obwieścił odkrycie metody ,,odmŁadzania ciała i duszy" osteoporotycznychtkanki kostnej, podobnie jak u kobiet
dzięki zastrzykom ekstraktu uzyskiwanego z jąder psów w warunkach obnizonego poziomu estrogenów, zaś hor-
i świnek morskich. Tęn'72-Iętni wówczas profesor do- monalnaterapia zastępcza(HTZ) testosteronemlubjego
wodzlł,iżterapiatakaznacznie wzmogłajego siłę ftzycz- analogami znacznie poprawiała stan czynnościowy tkanki
nąoTaz potencję intelektualną. Jego odkrycie doprowa- kostnej (2,6,2I).
dziło do lznaniamechanizmów ,,wydzielania wewnętrz- W l981 r. wprowadzony został niesterydowy antyan-
nego" (pojęcie to wprowadził w 1855 r. Claude Bernard) drogen przęznaczony do Leczenia chorych z zaawanso-
za podstawę organoterapii zastępczej (5). Odkrycie wanymnowotworemgruczołukrokowegozarównou lu-
Sćquarda doprowadziło w 1935 r. do zsyntetyzowaniate- dzi, jak i zwierząt. W badaniach na modelach zwlerzę-
stosteronu, zapoczątkowując wielokierunkowe badania cych wykazano, że flutamid jest ,,czystym" antyandroge-
nad oddziałyvaniem tego horrnonu. nem nie wykazującym aktywności hormonalnej (IB,2ż).

WpVw testosteronu przejawia sięw płciowym dymor- Antyandrogenowy typ oddziałyłvania wykorzystany zo-
ftzmie kośćca, polegającym naróżnicy masy i wielkości stał w terapii nowotworu gruczołu krokowego zarówno
kości pomiędzy samicami a samcami. Oddziałując ha- w medycynie ludzkiej, jak i weterynaryjnej (4,I9).
mująco na osteoklastyczną resorpcję tkanki kostnej, są Celem badań była porównawcza ocena wpływu testo-
niezbędne do podtrzymania masy oraz kształtu kości steronu oraz flutamidu będącego niehormonalmym blo-
u samców (l7 , ż3). Stwierdzony został równiez pozy- kerem receptorów androgenowych, podawanych od 2l.
tywny wpływ androgenów na gęstośc tkanki kostnej do4ż.dniażycianawłaściwościwytrzymałościoweoraz
u samców po zakończeniu wzrostu (ż1).Pięćdziesiąt lat cechy geometryczne, a także powierzchniową gęstość
temu Albright i Reinfenstein jako jedni z pierwszychza- mineralnąkości (BMD) udowej i ramiennej kurczątbroj-
obserwowali pozytywny wpływ testosteronu w leczeniu lerów w wieku 4ż dni.



Mateilał i metody
Badania przeprowadzono na 30 kurkach i 30 kogutkach broj-

lerach rasy Hybro o średniej masie ciała ok. 800 g, utrzymy-
wanych w warunkach przemysłowej fermy drobiu. Ze wzglę-
du na odmiennośó dynamiki wzrostowej oraz efektów produk-
cyjno-hodowlanych kurczęta w 20. dniu życia,podzielono na
grupę kurek i kogutków oraz umieszczono w uprzednio przy-
gotowanych klatkach. Kurczęta żywiono standardową mieszan-
ką pełnoporcjową Grower (mieszalnia pasz Agropol, Motycz
kJlublina), zgodnąz Normami Zywienia Drobiu oraz zapęw-
niono stały dostęp do wody. Doświadczenie obejmowało okres
od 21. do 42. doby życta. Kurczęta podzielono na grupę kon-
trolną otrzymującąpłyn f,rzjologiczny w dawce 3 mlper os (kur-
ki/kogutki n: 10/10), Flutamid - blokęr receptorów testostero-
nowych (Anpharm S.A,, Polska) w dawce 15 mg/kg m.c./dobę
per os (kurki/kogutki n : 1 0/ 1 0) lub tęstosteron (Testostronum
Propionicum Jelfa S,A., Polska) w dawce 2mglkgm,c./dobę
w iniekcji domięśniowej (kurki/kogutki n: 10/10). W 42. dniu
życlakvczęta poddano ubojowi, a następnie izolowano kości
udowe, które badano w zakręsie parametrów wytrzymałościo-
wych, geometrycznych oraz powterzchniowej gęstości mine-
ralnej (BMD).

Analiza cech mechanicznych kości przeprowadzona została
w oparciu o trójpunktowy test ugięcia z wykorzystaniem apa-
ratu obcia.zeniowego Instron 4302 sprzężonęgo z komputerem,
rejestrującym w postaci wykresu zalężnośc między siłą działa-
jącąprostopadle do długiej osi kości a odkształceniem (l 1, 24),
W badan iach zastos owano głowic ę p omiarową o zakr ęsię dzia-
łania od 0 do 1 kN, a za kryterium oceny przyjęto siłę obciąza-
jącąprzy stałej prędkości głowicy pomiarowej V - 10 mm/min.
Kości umiesz czano I7a specj alnie skonstruor,vanyclr podporach
umozliwiających dostosowanie ich rozstawu do długości
kości. Celem uniknięcia podparcia kości w częściach przyna-
sadowych stosowano rozstaw podpór odpowiadający 40% dłtt-
gości kości (24).

Wytrzymałość mechaniczną kości oceniano na podstawie
następuj ących parametrów:

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

. wartości siĘ w punkcie przekraczania granicy spręzys-
tości (Wy), obliczonej z tzw. punktu spręzystości, wyznaczo-
nego odchyleniem stycznej od linii obrazującej zalezność mię-
dzy siłą a odkształcęniem (ryc. l),

. warlości sztywności, określanej jako |lorazprzyrostu dzia-
łającej siły (Wy) do przyrostu odkształcenia w zakresie zmian
prostoliniowych (dy) (ryc. 1).

Na podstawie pomiarów zewnętrznychi wewnętrznych śred-
nic kości w płaszczyżnie bocznej i AP określono właściwości
geometrycznę kości, takie jak:
. wtómy moment bezwładności w odniesieniu do osi poziomej
Wg Wzoru:

Ix-3,14(BrH b3h)/64,
. pole przekrojupoprzecznego wg wzonr:

A:3,],4 (HB - hb)/4,
. średnią względną grubość wg wzorrr:

MRWT: t(B - byb + (H -h)lh]l2 (24),
gdzie: H średnica zęwnęłrzna w płaszczyżnie bocznej; h -
średnica wewnętrzna w płaszczyźnie bocznej; B - średnica
zęwnęftzna w płaszczyźnie AP; b - śrędnica wewnętrzna
w płaszczyżnie AP.

Określono także powierzchniową gęstość mineralną- BMD
(wyrazoną w gramach minęrału kostnego na centymetr po-
wierzchni) kości udowej i ramiennej. mierzone w części środ-
kowej trzonu, z wykorzystaniem programu komputerowego
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Ryc. 1. Schemat przedstawiający zależność
między działającą siłą a odkształceniem
kości w trójpunktowym teście ugięcia

Radiograph Work-
shop 2.0. Analiza
planarnej gęstości
mineralnej kości
przeprowadzona
została w oparciu o
metodę radiografii
komputerowej, po-
legającej na po-
równawczej ocęnie
stopnia zaczęrnte-
nia kliszy rentge-
nowskiej pTzęz
kość oraz wzorco-
wy klin aluminio-
wy (8). Zdjęciara-
diologiczne kości
wykonywano ra-

zem z wzorcowym klinem aluminiowym o wzrastającej co
0,5 mm grubości stopni klina. Radiogramy wprowadzono do
pamięci komputera w postaci pliku graficznego w formacię
Tagged Image File (TlF). Wszystkie radiogramy wykonano tym
samym aparatem rentgenowskim Multax 320, na kliszach tej
samej serii, przy zachowaniu stałych warunków ekspozycji
i wywoływano automatycznie.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wyko-
rzystaniem testu t-Studenta. Oceniano istotność róznjc śrędnich
wańości badanych parametrów pomiędzy grupami doświad-
czenia, osobno dla kurek i kogutków orazzróżnlcowanych funk-
cjonalnie i metabolicznie kości udowych i ramiennych.

Wyniki iomówienie
Spadek poziomu androgenów prowadzi u samców do

zmian osteoporotycznych tkanki kostnej, podobnych do
tych, które obserwujemy u samic w warunkach obnizenia
poziomu estrogenów, a hormonalna terapia zastępcza te-
stosteronem lub jego analogami znacznię poprawia gęstość
mineralną iwytrzymałość kości (3, 16, 25). Mechanizm
oddziaływania androgenów na tkankę kostną jest wciąż
mało poznany. Androgeny, podobnie jak estrogeny, dzia-
łająnatkankę kostnąw sposób bezpośredni, za pośrednic-
twem specyficznych receptorów zlokalizowanych na osteo-
blastach, jak również pośrednio, popTzez inne czynniki
wzrostowe oraz cytokiny (1, 13). Ochronny wpływ an-
drogenow na tkankę kostnąprzejawia się równieżpoprzez
inhibicj ę osteoklastog eTvezy, na drodze hamowania syntezy
interleukiny 6 (IL-6). Na podkreślenie zasługuje także
wpływ testosteronu, najakt}.wniejszego z androgenów, na
tkankękostnąpo jego uprzedniej aromaĘzacji do estroge-
nów (13, 14). Wpływ androgenów na tkankę kostną po-
legaj ący na oddziaĄrvaniu na siłę i masę mięśniową ma rów-
nież znaczenie w pośrednim waruŃowaniu cech kości (20).

Flutamid będący niesterydowym antyandrogenem, nie
wykazującym aktywności hormonalnej, jest od ponad
dwudziesfu lat stosowany w terapii raka prostaty. Miej-
scem działania flutamidu jest ostatni etap cyklu biosynte-
zy androgenów i ich interakcji z receptorami w komór-
kach docelowych. Wchodzi on w połączęnię z receptora-
mi jądrowymi komórek docelowych, gdzietworzy nieak-
tywne kompleksy. Blokada receptorów androgenowych
uniemozliwia wiązanie się dihydrotestosteronu z białkiem
tych receptorów w komórkach prostaty, co prowadzi do
zahamowania aktywowanego dihydrotestosteronem wzro-
stu i podziału komórek raka prostaty. Nie został stwier-
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dzony hamujący wpływ flutamidu na syntezę testosteronu
orazna jego konwersję do dihydrotestosteronu (l 8). Brak
jest dotychczasprac, które ujmowałyby wpływ flutamidu
na właściwości fizyczne i geometryczne kości u ptactwa.
Nieliczne badania, doĘczące oddziaływania flutamidu na
układ kostno-szkieletowy, nie dają jednoznacznej oceny
wpłyłvu tego antyandrogenu na procesy metaboliczne za-
ch odzące w tkance kostn ej . B adanla przeprowadzon e przez
Gouldinga i Golda (I2) na szczurach wskazują na osteo-
peniczny charakter wpływu tego antagonisty receptorów
testosteronowych, Dowodzą oni, ze flutamid hamuje
wpływ androgenów pochodzenia zarówno gonadalnego,
jak i nadnerczowego. Wyrazem tego hamowania jest ogra-
niczenie proliferacji i róznicowania się komorek kostnych,
ograniczając w ten sposob proces fonnowania tkanki kost-
nej. Z drugiej strony na uwagę zasługują badania Hof-
bauera i wsp. ( l5), Wykazali oni, ze zastosowatrie flutami-
du - niehonnonalnego antyandrogenu, ograniczyło synte-
zęIL - 6, cytol< i ny akty.wi z uj ącej o steoklasto gen e zę i re s olp-
cj ę tkanki kostnej, przez l<olnorki linii osteobl astycznej.
Wykazali oni zróznicowaną odpowjedź tkankowąl narza;
dowąna dztałanie flutamidu. Tego typu oddziaływanie su-
geruje, ze flutarnid możebyc tzw. selektywllyl,n modula-
torem receptorów androgenowych.
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Ryc, 2. Masa ciała kurcząt brojlerórr, (n : 10; i + SEM)
Objaśnienic: statystycznie istotne róznice l-rras ciała kurek (małe
litery) oraz kogutkólł,(duzc litery) załlaczonl nad kolttmnatni
p < 0,01

Granica sprężystości kości będąca maksymalną warloś-
ciąw zakresie obciązen elastycznych wykazl.wała podob-
ną do siĘ maksynalnej tendencję n,njanw przypadl<u koś-
ci udowej kogutl<ów, u ktorych flutamid i testosteron spo-
wodowały statystycznie istotny jej wzrost (p < 0,01)
(tab. 2). Statystyczny wzrost spręzystości po te stosteronie

Objaśnienia: statystycznie istotne róznicc dla kości udowych oraz rarniennych
kurek i kogutków zaznaczono w kolumnach literarni: małymi - p < 0,05, duży-
mi-p < 0,0l

Zastosowanie testosteronu w okresie od 2l . do 42. doby obsetwowano równiez w kościach udowych kurek (p <

kurcząt brojlerow nie wpłynęła na masę ciała kurel<, zaś 0,01), zaś blokowanie receptorow dla testosteronu nie
masaciałal<ogutkowbyłaistotnie niższa(p < 0,0l). Rów- zmieniło wartości tego parametru w porównaniu z grupą
niez kogutki otrzymujące flutarnid cechowała statystycz- kontroJną. Wartości granicy spręzystości kości ralniennych
rrie istotnie niższa masa ciała. Kurki tej grLrpy cechował kr-rrek otrzyrnu;ących flutamid były statystycznie istotnie
statystycznie istotny wzrost masy ciała (rryc. 2) (p < 0,01). wyzsze wporówllaniu z grupąotrzylnującątestosteron (p <

Flutamid podawany przez okres 2l dni statystycznie 0,0L),Kościratniennel<ogutkówniewykazylvaĘistotnych
istotnie zwiększył masę kości udowej i ramierrnej zaTow- różnic wartości porniędzy gruparni (tab. 2).
no u kurek j ak i kogutków w porówn aniu z grupą l<ontlol- Sztywnośc l<ości określana jako zależnośc pomiędzy
nąorazotrzymującątestosteron (p . 0,0l) (tab. 1). Testo- działającą siłą a jej odkształceniem w trójpunktowym
steron, stosowany w fym salnyln oklesie, nie zmietlił masy teście ugięcia r,vykazywała statystycznie istotny wzrost war-
badanych l<ości w porównaniu z grupami kontrolnyrni. Po- tości lv kości udowej kurek i kogutków w następstwie dzia-
dobnatendencjaobserwowanabyławprzypadkudługości łania testosteronu (p < 0,0]) (tab.2). Blokowanie fluta-
badanych kości. Kości kurcząt otrzymujących flutamid midem receptorów dla tego hornronu zwiększyło istotnie
w dawce l 5 ng/kg m.c.l24 godz. były statystycznie istot- statystycznie, w por,ównaniu z grupą l<ontrolna., warlość
nie dłuższe od kości kurek i kogutków grupy kontrolnej tego palametru wyłącznie u kogutkow (p ś 0,01). Kości
oraz otrzylnującej testosteron (p < 0,01). Testosteron nie ran]ienne kogutków cechowały się zblizonymi waftościa-
zmienił długości kości udowej oraz ramiennej ani kurek, mi analizowanego parametru, zaś r-r kurek obserwowano
ani kogutków w porównaniuz grupąkontrolną (tab. 1).

Ocena siły maksymalnej warulrkujapej cał- Tab. l. Masa i długość kości udowej i ramiennej kurcząt brojlerów
kowitądezintegrację struktury kości wykazała, (n : 10; i + SEM)
ze podawanie kurczętom flutamidu oraz testo-
steronu przez okres 2l dni statystycznie istot-
nie zwiększyło wartość badanego parametru
w kości udowej w porównaniu z grupąkontro-
lną (tab. 2). Siła maksymalna kości udowej l<u-

rek i kogutków otrzymujących testosteron oraz
bloker receptorów dla testosteronu była zb\iżo-
na. Flutarnid istotnie zwiększył również siłę
maksymalną kości ramiennej kurek w porów-
naniu zarówno z kurkami grupy |<ontrolnej, jak
i otrzymującej testosteron (p ś 0,01). Bloko-
wanie receptorów androgenowych fl utamidem
statysĘcznie i stotnie zw iększyło wytrzymałośc
mechanicznąkości ramiennej kogutków w po-
równaniu z gnlpąotrzymującą testosteron (p <
0,01), pozostając na zbliżonym do grupy kon-
trolnej poziomie (tab. ż).

Grupy kutcząt
Kośó

Ku*i

ldowa

Kog utki

kość ramienna

Kurki l Kogutki

Masa kości

Konlrola

Testoste ro n

Flulamid

9,55A

9,39A

1 2,08B

0,28

0,46

0,63

11 ,21^

1 1 ,50A

13,84B

084

019

030

7,31A

7,45A

9,38B

0,13

0,39

0,41

8,94A

8,69A

1 0,54B

0,49

0,1 7

0,31

Długość kości

Konlrola

Te slO§le ro n

Flutamid

7,20A

7,22A

7.g2B

0,14

0,13

0,13

1,29a

7,65A

8.1 obB

0,32

0,09

0,12

6,94a

6,83A

7,36bB

0,12

0,12

0"l4

6,89A

7,1 0A

7,53B

0,16

0,08

0,05
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stan sn-cznie istotny wzrost wartości
sztrrr ności w odpowiedzi na działa-
rlie t-lutamidu (p < 0,01) (ab. 2).

\\-spółcześnie twierdzi się, ze me-
chaniczne cechy kości uwarunkowa-
ne są zarówno j akością materiału kost-
ne,eo. j ak równiez, związaną bezpo-
średn i o z wytrzy małością na obciaze-
nia. jego architekturą wynikającą
z rł łaściwości geometrycznych, jak:
li,tólny moment bezwładności, pole
przekroju poprzęcznego i średnia
rizględna grubość ścian (9, 10).

Kości udowe kurek i kogutków
otrzymujących flutamid cechował
istotny statystycznie wzrost wartości
rvtómego momentu bezwładności
rr porównaniu z grupąkontrolną oraz
otrzymującą hormon (p < 0,01)
( tab. 3). Kość udowa kogutków otrzy-
llujących testosteron wykazywała
nieistotnie statystyczni e wyższe niż
grLrpa kontrolna, wartości wtornego
momentu bezwładności, zaś u kurek
paranletr ten byl statystycznie istotnie
ntższy niz w grupie kontrolnej (p <
0.0 l ), K urczęta otrzymujące testoste-
ron w dawce 2 mglkg m.c.l24 godz.
wykazylvaĘ sta§sĘcznie istotnie niz-
sze waftości tego parametru w koś-
ciach ramiennych w porównaniu
z gnrpą kontrolną oraz grupą kurcząt,
u ktorych blokowano receptor dla
testosteronu flutamidem (p < 0,01).
Kości rarnienne kurek i kogutków
otrzymujących flutamid cechowały
się nieznacznie nizszymi, w porówna-
niu z grupą kontrolną wartościami
analizowanego parametru (tab. 3).

Flutamid zwiększył równiez pole
przekroj u poprzęcznego kości udowej
kurek i kogutków porównaniu z gru-
pąkontrolną(p ś 0,01) (ab. 3). Sta-
tystycznie istotny wzrost wartości
tego parametru, w porównaniu z gru-
pą kontrolną, stwierdzono równiez
w kości udowej kogutkow otrzymu-
jących testosteron (p < 0,01). Pola przekroju kości ramien- dek wartość średniej względnej grubości ścian (p < 0,01)
nych kurek poszczególnych grup były zbliżone, zaś u ko- (ab. 3). Potwierdza to obser-wacje Tumera i wsp. (26), któ-
gutkow obser-wowano statystycznie istotny spadek war- rzy twlerdzą ze powstawanie kości szpikowej u ptaków
tości tego parametru w grupach dośwjadczalnych w po- stymulowane jest zarówno przez estrogeny, jak i andro-
równaniu z grupąkontrolną(p < 0,01) (tab. 3). geny oTazjej nierównomiernym rozmieszczęniu w orga-

Testosteron zmnielszył średnicę jamy szpikowej , czego nlzmle.
wyrazem był statystycznie istotny wzrost średnie.j względ- Wprowadzone techniki radiodensytometryczne umoz-
nej grubości ścian kości udowej kurek i kogutków w po- liwiĘ powtarzalne badanie masy kostnej (BMC), przy rów-
rownaniu z kurczętami grupy kontrolnej oraz otrzymują- noczesnej analizie kształtu i powierzchni analizowanej
cej flutamid(p < 0,0l) (tab.3), Stosowanietestosteronu kości, atakże wyliczenie tzw. powierzchniowej gęstości
zwiększyło równiez średniąwzględnągrubość ściankości kości BMD (g/cm'). Metody radiodensytometryczne nie
ramiennej kurek (p < 0,01). Kośc ramienna kogutków gru- pozwalająwprawdzie na ostateczne rozpoznanie stanu kli-
py kontrolne1 oraz otrzymujących testosteron cechowała nicznego, niemniej dostarczają istotnych informacji iloś-
zbllżona wartośó analizowanego parametru, zaś w odpo- ciowychnatematmasykostnej orazlmożliwiająprogno-
wiedzi na flutamid obserwowano istotny statystycznie spa- zowanie odporności mechanicznej kośćca iryzykazłamai

Tab.2. Pararnetry wytrzymałościowe kości udowej i ramiennej kurcząt brojlerów
(n=10;i+SEM)

Objaśnienia: jak w tab. 1 .

Tab. 3. Cechy geometryczne kości udowej i ramiennej kurcząt brojlerów (n : 10;
i + SEM)

G rupy kurcząl
kość udowa

Kurki Kogutki

kość tamienna

Kurki Kogulki

Wtórny momenl bezwładności (mma)

Konlrola

Te slOsle r0 n

Flutamid

,167,74a^

141 ,31 
bB

224,82c

6,18

,l0,39

8,00

21 6,06A

n4,11A

293.59B

1 5,36

,l1 
,36

8,28

88,08A

61,52B

81,09A

8,24

4,61

5,61

12t,11^

80,42B

111 ,45A

6,22

4,60

4,22

Pole przekroju porzecznego (mm2)

Kontrola

Te slOsle r0 n

Flutamid

27,75A

2 8,96bB

33,32cc

0,80

1,49

1,03

31,87A

39,30B

39,04B

2,01

1,05

,|,32

23,68

21,02

22,43

1,27

0,75

0.47

29,52A

24,60B

25,69B

0,14

1,08

0,80

Średnia względna grubość ścian

Ko ntlola

Testoste ro n

Fluta m id

0,41A

0,59B

0,43A

0,01

0,02

0,01

0,47A

0,67B

0,51A

0,03

0,04

0,02

0,57A

0,698

0,57A

0,02

0,03

0,02

0,69A

0,71A

0.57B

0,03

0,03

0,02

Objaśnienia: jak w tab. 1,

Koś ć

Kurk

dowa

Kogulki

Siła maksymalna (N)

KOnt]Ola

Testoste ro n

Flulamid

227,96aA

258,07b

254,$B

6,85

9,85

6,39

231 ,13A

333,31B

324,1 3B

7,13

11,33

13.69

233,nA

220,7gAB

267,988

4,23

6,60

10,93

290,86AB

268,90A

308,58B

5,41

9,60

8,59

Gtanica sprężystości (N )

K0 ntrola

Testoste ro n

Flulamid

125,84A

160,49B

1 35,98A

7,Ą8

4,41

6,24

,l 
37,81A

1 87,74B

1 85,93B

8,24

11,34

9,53

1 47,61 AB

139,12A

1 52,088

6,20

4,78

1 0,40

178,31

166,0,|

171,17

5,30

5,81

8,54

Sztywność (Nimm)

Kontrola

TeslOslerOn

Flutamid

,l50,32A

1 83,55B

1 41 ,85A

3,64

7 ,93

7,92

1 54,33A

221 34B

1 92,19c

9,61

4,70

7,13

1 73,48A

1 7 6,07AB

190,70B

3,35

4,44

7,54

205,11

198,22

195,99

4,36

9,26

12,24



u ludzi oraz u zwierząt. Ze względu na niski
stopień napromieniowan ia oraz nieinwazyj ność,
stosowanie badań radiodensytometrycznych
spowodowało istotny przełom w diagnostyce za-
burzeńbudowy tkanki kostnej. Wysoka powta-
rzalność i odtwarzalność wynikow badań radio-
densytometrycznych, a także możliwość ich
wykonania w każdej pracowni radiolo gi cznej to
dodatkowe argumenty stanowiące o ich klinicz-
nej przy datności (7, 8),

Gęstość mineralna kości udowej i ramiennej
kogutków cechowała się istotnym statystycznie wzrostem
wartości w odpowiedzi na testostęronoraz flutamid w po-
równaniu z kogutkami g-py kontrolnej (p < 0,01). Ten-
dencję do wyzszych wartości gęstości mineralnej wykazy-
wały równieżbadane kości kurek grup doświadczalnych
w porownaniu z grupą kontrolną (tab, 4).

Reasumuj ąc należy stwierdzi ć, że r ów nież prezentow a-
ne badania potwierdzaj ąprzydatność kurcząt, jako gatun-
ku doświadczalno-modelowego, stwarzaj ącego możliwość
oceny wp§rvów farmakologicznych, żywieniowych, a tak-
ze toksykologicznych na metabolizm tkanki kostnej (24).
Atrakcyjność tego gatunku, jako modelowego, podnosi
mozliwość oceny wspomnianych oddziały.wań na odmien-
ne, pod względem czynnościowym oraz metabolicznym,
kości udowe oraz ramienne,

Właściwości ftzyczne i geometryczne kości udowych
i ramiennyc h kurcząt bro i l erów po dle gaj ą zróznic owanym
zmianom w następstwie stosowania testosteronu i fluta-
midu. Użycie metody trójpunktowego testu ugięcia w po-
wiązaniu z analizą cech architektonicznych materiału ko st-
nego, a takze powierzchniową gęstością tkanki kostnej
pozwala na ocenę wpływu homonu oraz niesterydowego,
synteĘcznego liganda receptorów testosteronowych na pro-
cesy mineralizacyjne kości kończyn kurcząt brojlerów.

OddziaĘwanie flutamidu na badane kości kurcząt broj-
lerów wykazuje cechy typowe dla selektyrvnego modula-
tora receptorów androgenowych i charakteryzuje się ago-
nistycznym w odniesieniu do testosteronu wpływem na
kość udową i ramienną kurcząt. Agonistyczne działanie
flutamidu, w którego efekcie obserwowano poprawęwłaś-
ciwości mechanicznych, architektonicznych oraz gęstości
rnineralnej tkanki kostnej, jest szczególnie widoczne
w przypadku kości udowej. Kośc ramienna nie prezento-
wała tak dynamicznych zmian. Potwierdza to cytowane
wcześniej obserwacje Gouldinga i Golda (12) dotyczące
narządowego zróznicowania w działanlu flutamidu. Uzu-
-pełnieniem tych obserwacji jest równiez stwierdzenie zróż-
nicowania efektów działania flutamidu porniędzy kurka-
mi i kogutkami. Agonistyczne, w stosunku do receptorów
andro genow y ch, o ddziałyłvanie fl utam i du inten sywni ej -

sze było w przypadku kogutków niz kurek.
Podsumowuj ąc należy stwierdzić, ze badanie i pozna-

wanie właściwośc i wytrzymałościowych kości w powią-
zaniu z c e cham i architektoni czny mi o raz gęsto ś c i ą mine -

ralną kości jest współcześnie oceniane jako jedno z naj-
b ar dziej w arto śc iowych p o stępowań umozl iwiaj ących
obiektywną ocenę stanu czynnościowego kości, a także
analtzę zmian rozwojowych oraz wpływu roznorodnych
czynników na procesy wzrostu. rozwoju i stopień minera-
Iizacji układu kostno-szkieletowego.

Tab.4. Powierzchniowa gęstość mineralna kości udowej i ramiennej kur-
cząt brojlerów (n : 10; i + SEM)

Gtupy kulcząl
kośó udowa

Kuili I Kogutki

kość mmienna

Kurki I Kogutki

K o ntro la

Testosle r0 n

Flutamid

0,68

0,74

0,72

0,027

0,021

0,020

0,67A

0,788

0,76B

0,021

0,020

0,020

0,61

0,63

0,67

0,016

0,024

0,021

0,63A

0,69B

0,71B

0,015

0,016

0,020

Objaśnienia jak w tab. l
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