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Efocte tkl disiirol6i9me en el Jesenvolupament cenductuai, l'aprenentatge i la rrwifole
gia de l'hipocamp 

B. CeDducta individual 

Qwm s' analitzen les variables de psi~citat amb el metOOe multivariant de 

l'aBalisi de la variimeia s'observa que el metor trad:amEmi e .. ~lica el 55% de la 

variabilitlat oomuna de les variables de psioom«ricitat (wiJks == 0,455, l' < 0,0(1). 

COO1 es pot: observar en eIs pesos esl:.aRdardit:zats i les eorrelacions de cada varia

ble amb la variable ~da, la variable que Inés cmtribue~ és el t«nps de per

manencia m el pla mclinat (m el poi positiu) i la latencia de rotació m el test de la 

geotaxia negativa (en el poI negatiu). 

L 'aplicació de contrastos mdica que la tiroxina no té efeetes signilicatius 

sobre la psicomotricitat, pero sí el methimazole: el 38,4% de la variabilitat 

comuna observada explicable per l'adrnmistració de methimazole (wilks = 
0,617, l' < 0,0(1). Aquest farmac afeetaria l'estat psioomotriu de l'anima~ 

augmentant el temps de permanencia m el pla inclmat i disrnmuint la latencia 

de rotació en la prova de la geotaxia negativa. EIs cootrastos també van 

mostrar diferencies mtre el grup methimazole i el ¡rup tiroxina m el tnateix 

sentit (wilks =: 0,479, p < OJ}Ol). 

La variable generada pel metode multivariant que esta representada a la 

grafiea fou: 

psicemotricitat = - 0,026 gneg - 0,068 cfixe + 0,019 barra + 0,05 pme 

(cooficimts no estandarditzats) 
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F~ B.l. Efeete-det-tnctament administr1lHlt'-llt-'psieemotrieitat. 

BZ. AetíWItú-ex¡ikJratoria 

L"analisi multivariant. de:. la-variancia- va- as~ll:~ ~ · e1:: 3:2%::~de- la 

variabilitat comuna· de les mesures- ~acfMfafexplOfatooa- .~eatBtm'laciens i 

aixecades} éS- atribuible a l'eféete-'deJ..,tfpus ae.fiihnae adm1ñistrat-(wilks· = 

0;678, P < -.Q-,fr5). Totes les:- v.ariab~ Hcorrelacionen .amh:. .. la.. variable 

discriminant-generada en sentit]>osititrma:lgratJffi.-~pes::estandarditzat 

negatiu. A~uest pes negatiu. es.. produeix per~--la vaT.iabjlitat . comuna 

d'aquestes ·variables és molt alta. 

BIs contrast-os indiquen que elgrup:-traetat;amb-,tíroxÍfta-,present:a-'-més'activitat 

exploratoria.-sent .. l'adminis.tració de- tiroxina...responsable:deJ 23,9%. :de:. la 

variabilitat comuna observada (wi1ks- = ·0,760, P. < '.o;05~ · Contrariament.no... es 
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gia de l'hipocamp 

van observar diferencies significatives produldes per l' administració de 

methimazole. 

La variable discriminant generada fou aquesta: 

activitat exploratoria = 0,057 deamb + 0,027 deamco2 + 0,125 rearb -

0,055 rearco2 

Fig. &2. Efecte de I'administració deis diferents inlctaments en I'activitat exploratória 

B.3. Exploració 

En l'anillisi conjunta de les mesures d'exploració del test de lIum-foscor i del 

nombre de forats explorats al Boissier s'observa que el tractament és responsable 

del 49,35% de la variabilitat comuna d'aquestes variables (wilks = 0,506, p < 

0,001). En la generació de la variable discriminant hi ha una distribució deIs pesos 
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Efecte de [!excés o-defieil crOnic d'hormona 

polaritzada-entreles mesures d'exploraciómés estatiea r.la que impliCa aetivitat: en 

el poI posititt se situen el nombre de: forats expJorats, les mirades_ i d temps de 

permanencia al compartiment iHuminatien eLpol negatiu el nombre de..caIwis de 

compartiment. Les diferencies se centren enl'augp1ent de l'exploraeió provocat 

per l'administració de methimazote tantpel quera al gmp control (wil.Ks-= 0,551, 

P < O,GG-}-) eom al· grup tractat amb-tiroxma(wiIks =-- 0,676-; p- < G,G-T). El grup 

traetat amb tir.oxina no diferia signific.atiYament del gIUJHxmtrol. 

La variable discriminant generada per l'anillisi foula següent: 

exploració-= 0,07 forats + 0,117 mirades-~O,1-4+ canvis- + 0-,000 tat--f-O,-004 t1l 

Eig.Jl3. Efede deltnctament en 1'.eIplm;ació. 
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B.4. Defecacions 

No s'observen diferencies si~catives en la variabilitat-comunade -les mesures 

de defecació en el test de Boissier i el camp obert. Pero els índexs univariats 

mostren que les mitjanes obtingudes pel grup tractat amb methimazole tendeixen a 

ser estadísticament superiors a les del grup control en la segona sessió del camp 

obert (f= 3,236, P = 0,078). De fonna similar el grup methimazole defeca més en 

el segon camp obert que el grup tractat amb tiroxina (f= 5,687, P < 0,05) i també 

s'observa en el primer camp obert una difurencia entre aquests dos grups en la 

rnateixa direcció, que tendeix a ser estadísticament significativa (f = 3,562, P = 

0,065). 

Fig. &4. Efecte del tractament en les defecacioDS. 
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Efeefede·l'exeés o·defieil-cr.onie d'hormona 

L'am'tlisi de mesur.es repetides assenya:1a :que no hi ha..adaptació mesurAda per:.les 

defecacions i que:ertractament:tampoc.no afecta la. diferencia oo:defecacions.:dels 

dos-camps oberts. 

Fig. B.5..L Adaptació.mesurada per .les..defeQu:ions. 

B.5.2~ Adaptació mesurada. per: les. deambulacions 

Globalment no hi ha adaptació en la mesura de deambulació. Pero paradoxalment, 

es veu una- evolució oposada: si· el grup methirnawte va- deambular menys en la 

seg00a sessió del carnp obert, el grup tiroJciD.a va áeambular més de 'manera 

significativa (p-< 0,05). 
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B.5.3. Adaptació mesurada per les aixecades 

Si es mira de fonna coniunta, els animals fan més aixecades a la se&ona Q~ssada 

del camp obert que a la primera. Els animals tractats amb tiroxina van mostrar un 

increment que tendia a ser significativament superior al mostrat pel grup control (p 

= 0,064). 
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Efecte de /'excés o deficit cronic d'hormona 

Fig. B.5.3. Adaptació mesurada per les aixecades en fundó del tractament 

B. 6. Ansietat mesul'tldtLeJLellaberint eLevat 

El 25,33% de la variabilitat comuna de les mesures del laberint aixecat seria 

producte de l'efecte del tractament ~!.3Í (wilks = 0,747, p._.< 0,05). En la 

variable discrirninant generada pel metode multivariat s'observa la distribució 

p"olaritzada de les entrades als bra~ tancats (al ~l ~itiu) i les entrades i el 

temps als bra~ oberts (al poI negatiu). El trad:ament amb methirnazole 

disminueix el nivell d'ansietat deIs animals (wilks = 0,844, p-= 0,05). Aquesta 

diferencia és més gran si es comparen les rates hipttiroides amb les hipertiroides 

(wilks = 0,798, P < 0,05). 

La variable discriminant generada per l'an8lisi multivariant és la següent: 
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Efocte del distirordisme en el desenvolupament conductual, l'aprenentatge i la morfolo
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ansietat = - 0,009 tbmo - 0,350 ebo + 0,459 ebt 

Fig. B.6. Efecte del tractament en l'ansietat mesurada allaberint elevat 

B 7. Aprenentatge d'evitació passiva 

Per a l'avaluació de l'efecte del tractament en l'aprenentatge d'evitació passiva es 

van empmr 41 anirnals (17 del ~~control, 13 del ~l? m~le i 11 del 

grup tiroxma). La resta d'animals van ser exclosos de l'an3Iisi perque presentaven 

una latencia superior als 3 minuts en la l?resentació d'estímuls (2 subjectes), o per 

no haver rebut correctament el xoc durant el test (8 subjectes). 

L'analisi de la variimcia }!..er a mesures reJ!...etides mostra ~e si bé s'observa 

l'aprenentatge de tot el conjunt de subjectes (f = 30,62, P < 0,001), ni el 

tractament ni l' 3p-arell afecten a'l!!~ al?!enentatge. 
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Efecle de I'excés o dejjcit cronic d'honnona 

Els índexs multivariats indiCJ!len CJ!le el WI!. tractat amb tiroxina I!.resenta una 

latencia major en passar al compartiment fosc superior en l'aparell específic per 

l'evitació Qassiva (wilks = 0.845. Q = 0,048). Els Qesos de la variable discriminant 

generada mostren que aquest efecte és més important en la latencia de la 

Qresentació d'estímuls CJ!le en la del retest. 

D'ahra banda, els índexs univariats mostren que el tractament afecta la latencia del 

Qrimer assai&.~ manera diferent en fimció de l'aQarell: tant els subiectes tractats 

amb met:himazole (p < 0,05) com els subjectes tractats amb tiroxina (p < 0,05) 

tarden més teIl1Qs a I!.assar a la foscor en l' aI!.arell construIt e5I!.ecíficament ~er 

l' evitació passiva que en la gilbia Shuttle. Aquest efecte no s'observa en el grup 

cootrol 

Fig. B. 7. Efecte del tractament sobre I'aprenentatge d'evitació passiva en els dos apareUs 
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Efocte del distirofdisme en el desenvolupament conductual, l'aprenentatge i la moifolo
de 

C. Conducta social 

L'avaluació del temps emprat en les pautes de conducta social activa 

mítjan~t el metooe multivariant ens mostra un mtens erecte del tractament. 

El 74,5% de la variabilitat comuna esta determinada pel tractament (wilks 

0,255, ~ < 0,0(1). A(J!lest efecte se centra en el maior te~s dedicat a les 

conductes que impliquen contacte corporal deIs subjectes que van rebre el 

methimazole en comparació amb el major temps emprat en les conductes que 

no impliquen contacte deIs animals tractats amb tiroxina (wilks:::: 0,305, p < 

0,(01) i el gru~ control (wilks = 0,372, P < 0,0(1). 

L'analisi de la freqüeneia en que es realitzen aquestes pautes mostra els 

mateixos resultats (wilks = 0,190, P < 0,001). Fins i t01 la intensitat de la 

relaeió amb el tractament és major (81 % de la variabilitat comuna). 

Les variables discriminants &enerades soo les seg!ients: 

Temps oondueta soeial activa 0,45 sotas - 0,025 aproxs - O,ClO fugis + 0,022 

olors 

FreqüeDcia condueta social activa = 0,371 fsota - 0,034 mprox - 0,039 ffugi + 

0,019 folor 

M2. 



Efecte de /'excés o deficit cronic d'honnona 

FTg; CLI~ Efécte def tractament so[)re ra conducta sodar actfva. 

Quan es van sumar els diferents temps emprats en les pautes de conducta 

social act.lvaWl e5- van... a.bs.erv:ar diferencies en. l'ef~ del~ fiumacs... Pe.ró sí 

que es va observar que els animals que havien rebut methimazole realitzaven 

amb maior freqüencia les pautes de conducta social activa en coniunt que el 

grup control (p < 0,01). 
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Fig, C.t;2;-Efe"cre ®tlracfamenfsobre etsumafort ® fem(!s ifte~üCncta ® ~s ()autes 

de conducta social activa. 

e 2. Conducta sociall!assiva 

El tipus de tractament utilitzat afecta el 45 ,26% de la variabilitat del temps 

total d'interacció social I>assiva (f = 16,13, I> < 0,001). L'administració de 

methimazole augmenta el temps de permanencia en interacció passiva tant pel 

que fa al !truI>_ control fu < 0,001) com al grtlI> tractat amb tiroxina (p < 

0,001), pero no afecta la freqüencia d'interaccions passives. El grup que va 

ser tractat amb tiroXÍDa mostra la pauta d'interacció gassiva amb menys 

freqüencia que el grup control (p = 0,074) si bé la diferencia no arriba a la 

si![lificació estadística. 
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Efecte de l'excés o dejicit cronic d'hormona 

Flg C.l. mecfe de FadministraCioTeTTracfament en ra condücta socililpasslva. 

e3. Activitat exploratoria en situ.ació social 

El tractament explica el 54,78% de la variabilitat comuna de les variables 

d'activitat exploratoria mesurada en el temps (wilks = 0,452, P < 0,001) i el 

55,48% de la mesurada en freqüencies (wi1ks = 0,44, P < 0,001). En la 

variable discriminant generada a partir de les freqüencies s'observa com l'alta 

variabilitat compartida d'ambdues variables grovoca el ~~s nul de la 

freqüencia de deambulacions en la generació de la variable discriminant 

malgrat tingui una correlació important (0,666). Aixó seria provocat perque 

la variabilitat comuna ja queda totalment explicada per la freqüencia de les 

investi~cions . 

El te~s el!l~rat a eXJ.?!orar durant la interacció social, ~ls animals tractats 
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amb methirnazole és inferior a l'utilitzat pels animals tractats amb tlroxma 

(wilks = 0,576, P < 0,001) o Qel8!!l~ control (wilks = 0,490, ~ < 0,001). El 

grup tractat amb tiroxina no presenta diferencies significatives respecte del 

gruQ, control. La frec@encia d'eXE.loració deIs animals tractats amb 

methimazole és inferior al grup control (wilks = 0,460, P < 0,001) i al grup 

tiroxina (wilks = 0,624, Q < 0,001). 

Temps d'activitat exploratoria = 0,044 deams + 0,019 invess 

Freqüencia d'activitat eIQ.loratoria = 0,000 fdeam + 0,056 finves 

Fig. C.3. Efecte del tractament en l'activitat exploratoria en situació social. 
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Efecte de /'excés o dejicit cronic d'homlOna 

C4. Resl!.ostes indicadores d'estres en situació social 

La variabilitat comuna de les mesures de temps d'autoneteja i imrnobilitat es 

veu afectada per l'administració de tiroxina, ~e aUS!llentaria el temps emprat 

en aquestes pautes, malgrat no arribi a la significació estadística (wilks, = 

0,874, P = 0,078). Els índexs univariats van mostrar 'l!le el s...rup .que va rebre 

tiroXÍDa dedícava més temps a autonetejar-se que el control (f = 4,44, P < 

0,05) i, de manera 'l!lasi sig~lÍficativa, més CJ!I:e el &iUP tractat amb 

methímazole (f = 3,63, P = 0,064). La freqüimcia en que el grup tiroXÍDa 

s'autoneteiava també va ser superior al s....rup_ methímazole (P. < 0,05) 

Fig. C.4.l. Efecte del tractament en variables indicadores d'estres. 

En les fi~t!.s de I'C.5.1. a I'C.5.6 es pe>! observar la diferent distribució de les 

pautes conductuals per cada grup. 
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aetivitat-eIplenttMitt

intenrcció--passiva-

Fig. C.S.l. Temps emprat pel grup que va rebre metbimazole en les diferents pautes. 
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Efecte de /'excés o deficit cronic d'hormona 

Fig. C.S.2. Temps emprat pel grup control en les diferents pautes. 
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Efecte del disliroidisme en el desenvolupament conductual, I'aprenentatge i la morfolo
gia de l'hipocamp 

Fig. C.5.4. Freqüencia de les pautes del grup que va rebre methimazole. 

l".ig. C.5.5. Freqüencia de les pautes del grup control. 
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Efecte de l'excés o deficit crónic d'hormona 

Fig. C.S.6. Freqüencia de les pautes del grup que va rebre tiroxina. 
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