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Efecte de l'excés o dejicit cronic d'hormona 

D. Moñologia de les neurones piramidals de I'hipocamp 

D.1.Dades g10bals 

D.1.1.Dades globals: comp CAl 

D.lo1A. Arbre apical 

El tractament és responsable del 8% de la variabilítat observada en la zona 

inicial sense arboritzacions (f= 30,01, P = 0,056). Els contrastos mostren que 

les diferencies se centren en que el grup methimazole presenta una major 

distancia entre el soma i l'inici de les arboritzacions en la dendrita primaria 

apical que el grup control (p < 0,05) . 

Fig. D.l.l.A.l. Efecte del tractament en la zona inicial de la dendrita primaria sense 

arboritzacions. 
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Efecte del distiroi"disme en el desenvolupament conductual, l'aprenentatge i la morfolo
gia de J'hipocamp 

No es van observar que el tractament afectés el nombre de dendrites primaríes 

apicals. 

Per a l'estudi de l'arborítzació apical es van obtenir mostres fins a un radi de 

250 micres de distancia del soma. No hi havia suficients dades per analitzar 

les variables corresponents a distancies més llunyanes. 

L'analisi estadística va mostrar que el tractament és responsable de r11 % de 

la variabilitat observada en el nombre d'arboritzacions dins del radi de les 

primeres 50 micres (f = 4,2, P < 0,05) i que les diferencies se centraven en el 

fet que el grup control té un major nombre d'arborítzacions que el grup 

methimazole (p < .5) i que el grup tiroxina (p < 0,01). 

En el radi entre 50-100 micres, el tractament afecta el 8,5% de la variabilitat 

del nombre de dendrites que creuen el radi de 100 micres de forma quasi 

significativa (f= 2,9, P = 0,06). Aquest efecte es concreta en el major nombre 

de dendrites que creuen en el grup control respecte del grup que va rebre 

methimazole (p < 0,05). Així mateix, sense arribar a la significació, el 

tractament explicaría el 7,4% de la variabilitat observada en les 

arboritzacions (f = 2,5, P = 0,09). Les diferencies es centrarien també en un 

major nombre d'arboritzacions del grup control que en el grup methimazole (p 

< 0,05). 1, finahnent, el tractament seria el responsable de l' 11,6% de la 

variabilitat observada en el nombre de dendrites que finalitzen dins d'aquest 

radi (f= 4,1, P < 0,05) efecte que també es concretaria en un major nombre 

de dendrites que finalitzen del grup control respecte del grup methimazole que 

finalitzen (p < 0,05). 
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Efecte de l'excés o deficit cronic d'honnona 

Dins del radi de 150 micres, el tractament induiría el 20,5% de la varíabilitat 

observada en les arborrtzacions (f= 6,2, P < 0,01). El grup control presenta 

més arboritzacions que el grup methimazole (p < 0,01). D'altra banda, sense 

arribar a la significació estadística, el-tractament explicaria el 9,4% de la 

variabilitat observada en el nombre de dendrites que finalitzen dins del radi (p 

= 0,096). Aquest efecte que es concretaria en el major nombre de 

finalitzacions del grup control respecte del grup methimazole (p < 0,05). 

En el radi de 150 a 200 micres no es van observar diferencies significatives 

globals, només un major nombre de dendrites que finalitzaven dins d'aquest 

radi del grup control respecte del grup methimazole, que tendia a la 

significació estadística (p = 0,08). 

En l'últim radi del qual es disposaven dades, el de 250 micres, tampoc no es 

van observar diferencies significatives. 
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Efecte del distirol"disme en el desenvolupament conductual, l'aprenentatge i la morfolo
gia de l'hipocamp 

Fig. D.1.1.A2. Efecte del tractament en el nombre de creuaments de les dendrites en 

els radis. 

Fig. D.1.1.A3. Efecte del tractament en el nombre d'arboritzacions de les dendrites en 

els radis. 
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Efecte de I'excés o deficit cronic d'honnona 

Fig. D.1.1.A.4. Efecte del tractament en el nombre de dendrites que finalitzen en els 

radis. 

Només es van analitzar les espines que correspondrien a l'estrat radial (fins a 

200 micres de distancia del soma) perque no hi haviadades suficients de la 

capa lacunosum-moleculare. No es van observar diferencies significatives en 

les espines deIs tres grups experimentals . 

D.1.1.B. Arbre basal 

L'anitlisi estadística no va mostrar que hi hagués diferencies significatives en 

el nombre de dendrites primaries basals de CAL 

El desenvolupament dendritic de l'arbre basal es va analitzar fins a les 100 

micres de distancia respecte del soma. Les últimes 50 micres (fins a 150) no 

es van poder analitzar en aquest apartat perque no hi havien dades suficients. 
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Efecte del distirordisme en el desenvolupament conductual, l'aprenentatge i la morfolo
gia de l'hipocamp 

Dins de les primeres 50 rrucres el tractament explica el 16,5% de la 

variabilitat en el nombre de dendrites que creuen (f = 6,3, p < 0,01), 

concretament el grup control presenta major nombre de creuaments que el 

grup methimazole (p < 0,001). 1 també el tractament seria el responsable del 

14% de la variabilitat observada en el nombre d'arboritzacions (f = 5,2, P < 

0,01). En aquest cas també el grup control presenta un nombre major 

d'arboritzacions que el grup methimazole (p < 0,01). 

En el radi de les 100 rrucres globalment no s'observen diferencies 

significatives entre els diferents grups, només queda assenyalat en els 

contrastos que el grup control tindria un major nombre de dendrites que 

creuen aquest radi que el grup methimazole, diferencia que no arriba a la 

significació estadística (p = 0,06). 

Fig. D.1. l.B. 1. Nombre de dendrites que creuen els radis. 
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Efectede l'excés o deficit C1'Ónic d'hormona 

Fig. D.1. l.B.2. Nombre d'arboritzacioDs. 

L'analisi estadística no va mostrar que hi hagués -diferencies en la densitat 

d'espines dendritiques basals deIs diferents grups experirnentals. 

D.l. 2. Dades globals: camp CA3 

D.1.2.A. Arbre apical 

No s'observen diferencies significatives globals en la zona inicial sense 

arboritzacions pero en els contrastos es mostra que el grup methirnazole té 

una major longitud d'aquesta zona, tot i que aquesta diferencia tendeix a la 

significació estadística sense assolir-Ia (p = 0,07). 
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Efecte del distiroidisme en el desenvolupament conductual, I'aprenentatge i la morfo/o
gia de I'hipocamp 

L'anaJisi estadística indica que el nombre de dendrites primaries de les 

neurones piramidals de la regió CA3 tendeix a ser significativament diferent (f 

2,7, P = 0,09) i que el tractament explicaria el 15,6% d'aquesta 

variabilitat. EIs contrastos assenyalen que el grup control té un major nombre 

de dendrites pnmaries apicals que el grup methimazole (p < 0,05). 

Fig. D.1.2.Al. Efecte del tractament en relació amb el nombre de dendrites primaries 

apicals. 

No hi ha diferencies significatives en les rnitjanes deis índexs corresponents 

als radis de 50 rnicres i de 100 rnicres . En aquest camp no es van obtenir 

dades deIs radis més allunyats. 

El tractament és responsable del 23,2 % de la variabilitat observada en la 

densitat d'espines apical (f = 4,4, p < 0,05). Les diferencies se centren en el 

fet que el grup methimazole presenta una major densitat d'espines dendritiques 
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Efecie de l'excés o deficil cronic d'honnona 

que el grup control (p < 0,05). 

Fig. Rl.2A.2.. Efede del tractament pel- que fa ala -densita:t de Jes. espines 

dendritjq~es 

D.l.2.B. Arbre basal 

No es van observar diferencies significatives en relació amb la mitjana de 

dendrites Drirnaries basals deIs tres grups experimentals. 

Tampoc no es van observar diferencies significatives en la majoria de 

variables indicadores del densenvolupament de l'arbre basal en els radis de 50 

i 100 micres; només es va observar, en els contrastos, una mitjana superior 

del grup control respecte del grup meth~le pel -que fa al nombre de 

dendrites que finalitzen dins del radi de 100 micres (p < 0,05). 
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Efecte de/ distiroi"disme en el desenvo/upament conductua/, l'aprenentatge i la morf%
gia de l'hipocamp 

Fig. D.1.2.B.1. Efecte del tractament en relació amb el nombre de dendrites que 

finalitzen dios deis radis 

No es van observar diferencies significatives pel que fa a la densitat d'espines 

basal. 

En les taules D .1 .1 i D .1.2 es poden observar els resultats obtinguts de fonna 

resumida: 

CA1 APICAL • 
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Efocte de I'excés o deficit cronic d'hormona 

CA1 BASAL 

tractament disminue~de fonna propera a la significaci6 esladlsitica 

tractament in<:rementa significativamem 

és valorable per manca de rnostra 

Taula D.l.l. Efecte del tractament en les neurones piramidals del camp CAl. 

CA3 APICAL 

CA3 BASAL 
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Efocte del distiroi"disme en el desenvolupament conductual, l'aprenentatge i la morfolo
gia de l'hipocamp 

El tractament disrrinueix de forme significativa 

B tractament disrrinueix de forme propera a la signiflcació estadlsnica 

El traclamenl incrementa signiflcativament 

El tractament incrementa quasi sig,niflcativamenl 

No és valorable par manca de mostra 

Taula D.1.2. Efecte del tractament en les neurones piramidals del camp CAJ. 
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Efecte de I'excés o deficil cronic d'homlOna 

Fig. D.l.1.. Neurona del camp CAl del grup control 

Fig. D.1.2. Neurones del camp CAl del grup metbimazole 
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Eficte de l'excés o déficit cronic d'hoffllOna 

Fig. D.1.3. Neurones del camp CAl del grup tiroxina. 

Fig. D.l.4. Neurones del camp CAJ del grup control 
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Efecte de ,'excés o deficit cronic d'hormona 

Fig. D.1.5. Neurones del camp CAJ del grup metbimazole 

Fig. D.1.6. NeuroJ.les del camp CAJ del grup tiroxina. 
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E;fecte de I'excés o déficit cronic d'hormona 

Fig. D.1.7. Espines bassals del camp CA3: grup control 

Fig. D.I.8. Espines bassals del camp CA3: grup methimazole 
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Efecte de !'excés o déficit cronic d'hormona 

Fig. D.1.8. Espines bassals del camp CA3: grup tiroxina. 
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Efecte de I'excés o defici! crimic d'honnona 

D.2. Dades per regions 

D.2.1. Regió anterior: camp CAl 

No hl havia dades suficient en el grup tiroxina i, pertant, nornés es van poder 

anaIitzar les diferencies entre el grupcontrol iel grup methimazole. Lesanalisis es 

van fer amb mes mostres molt petites (en alguns casos el grup era de 4 o 5 sub

jectes) per la qual cosa els resultats de l'analisi s'han de llegir amb la precaució 

necessana. 

D.2.1.A. Arbre apical 

L'analisi indica que el tractament explica el 32,5% de la variabilitat observada en 

la longitud de la zona inicial sense arboritzacions de la dendrita primaria (f= 5,3, 

P < 0,05) presentant el grup methlmazole ma distimcia superior de la dendrita fins 

a la primera arborització. 

No es van observar diferencies en el nombre de dendrites pnmaries apicals. 

Només hl havia dades per analitzar eIs índexs corresponents al ram de 50 miCfes 

en les quals el tractament explica el 41,6% de la variabilitat observada en les arbo

rit.zacions (f= 7,0, P < 0,05) i~I 34,6 %de la variabilitat-delnombrede.finalit

zacions (f;:::: 5,3, P < 0,05). En ambdós casos el grup control presentava una mit

jana superior al grup methimazole. 
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Ejecte del distirordisme en el desenvolupament conductual, l'aprenentatge i la moljOlo
gia de l'hipocamp 

No es van observar diferencies significatives pel que fa a la densitat d'espines 

dendritiques apicals 

D.2.1.B. Arbre basal 

No es van observar diferencies entre el gmp control i el grup methimazole pel que 

fa al nombre de dendrites prirnitries. 

Només es van poder analitzar els índex de desenvolupament de l'arbre basal cor

responents al radi de 50 micres sense observar-se diferencies significatives en 

aquests indexs. 

L'adrninistració de methimazole ésresponsable del 40,2% de la variabilitat obser

vada en la densitat d'espines basals (f= 9,4, p < 0,01). El grup control presenta 

una densitat d'espines basals a la regió anterior superior al grup methimazole. 

D.2.2. Regió posterior: camp CAl 

D.2.2.A. Arbre apical 

L'analisi estadística no va mostrar diferencies significatives entre els tres 

grups experimentals pel que fa a la distancia fins a la primera arborització en 

la dendrita primaria apical. 
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Efecte de J'excés o defla! cronic d'hormona 

L'anitlisi estadística tampoc no va mostrar diferencies significatives pe} que fa 

al nombre de dendrites apicals primarias entre eis tres grups experimentals. 

Dins del radi de 50 micres, tot i no haver diferencies significatives globals, eIs 

contrastosvan indicar que el grup control presentava més arboritzacions que 

el grup tiroxina (p < 0~05), 

En el radi de 100 micres el tractament es mostra responsable del 12% de la 

variabilitat observada en el nombre ereuaments (f z:¡ 3.6, P < 0,(5). El grup 

control presenta més creuaments que el grup methimazole (p < 0,05). Tot i 

que no hi ha diferencies global s pel que fa al nombre de finalitzacions, eIs 

contrastos indiquen que el grup control presenta una mitjana de finalitzacions 

superior al grup tiroxina, que tendeixa.1a ~ignificació .egtadistica (p=0,8). 

En el mdi de 150 micres el tractament explica e114% de la variabilitat en el 

nombre decreuaments (f= 3,4. p<{),05), mete que es concreta en un major 

nombre de creuaments del grup control respecte del grup methimazole (p < 

0,05). Així mateix, el tractament explica.al 20% del nombre d'arboritzacions 

(f= 5,0, p < 0,01), el grup control presentarla més arboritzacions que el grup 

methimazole (p < 0,01). També s!observa en el grup control unanritjana més 

alta de finalitzacions que el grup methimazole, que tendeix a la significació 

estadística (p = 0,08). 

En el radi de 200 micres el tractament explica eI18,6% de la variabilitat deIs 

creuaments de forma quasi significativa (f= 3,1, p = 0,06) si bé eIs contrastos 

mostren que el grnp control no presenta diferencies envers els altres grups 

experlmentals perque les diferencies ·se centrarienentre el grup tiroxina i el 
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Efocte del distiroillisme en el desenvolupament conductual, l'aprenentatge i la moifolo
gia de l'hipocamp 

grup methimazole. De manera significativa el tractament explica el 27,7% de 

la variabilitat observada en el nombre de finalitzacions (f = 5,0, P < 0,05). El 

grup control presenta major nombre de dendrites que finalitzen dins d'aquest 

radí que el grup methimazole (p < 0,01). 

Els indexs corresponents al radi de 250 micres no presentaven diferencies en 

funció del grup experimental. 

L'analisi de la variancia no va mostrar que hi hagués diferencies significatives 

entre els diferents grups experimentals en relació amb la densitat de les 

espines apical de la regió posterior de CAL 

D.2.2.B. Arbre basal 

No es van observar diferencies significatives pel que fa al nombre de dendrites 

primaries basals. 

Dins del radí de 50 micres el tractament explica el 20,8% de la variabilitat 

observada en el nombre de creuaments (f= 6,9, P < 0,01), especmcament el 

grup control té major nombre de creuaments que el grup methimazole (p < 

0,001). En aquest mateix sentit el tractament és el responsable del 19,1% de 

la variabilitat en el nombre d'arboritzacions (f= 6,2, p < 0,01), en el mateix 

sentit que en el cas anterior, el grup control presenta major nombre 

d'arboritzacions que el grup methimazole (p < 0,01). 

En el radí corresponent a les 100 micres tot i que no s'observa un efecte 
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Efecte de l'excés odeficiJ cronic d'hormona 

global significatiu del tractament s'observa que la mitjana superior del grup 

control en relació amb el nombre de finalitzacions respecte del grup 

methimazole, tendeix a ser significatiu estadísticament (p = 0,06). 

Tot i que globalment l'analisi -estadística no s'observa un efecte del tractament, 

els contrastos indiquen que el grup tiroxina presenta una major densitat 

d'espines basals que el grup control (p < 0,05) . 

En la taula 02a estan representats els resultats obtinguts en l'analisi de les 

neurones del camp CAl en la zona anterior i posterior. 

CA1 APICAL 

ANTERIOR 

CA1 APICAL 

POSTERIOR 

250 
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Efecte del distirordisme en el desenvolupament conductua/, l'aprenentatge i /a morf%
gia de l'hipocamp 

CA1 BASAL 

ANT~RIOR 

• !: • E .. .. • 
YS rnlMTllnl 

VS CONlROl 

CA1 BASAL 
• 

POSTERIOR 
• 
E .. 
• 

MnHIMaZOLe YS 

TIROXINA VS CONlROl 

El tractament disminueix de forma significativa 

El tractament disminueix de forma propera a la significació estadísitica 

El tractament incrementa significativament 

El tractament increrneria quasi signiIicativame 

No és valorable per manca de mostra 

Taula D.2.A. Efecte del tractament en les neurones piramidals del camp CAl anterior i 

posterior. 
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Efocte de !'tm:és f!J rJejicit rime d'hf!Jnmma 

».2.3. Regié tmterier: camp C43 

Ates que no hi havia suñeients casos dellfUP tÍroxma per ana1.ibm-ne l'efecte, les 

analisis es van fer ~ només l'efecte de l'administeaeió de metbimazole m 

la morfología de les neurones piramidals de la regió anterior de CA3. Igual que m 

el eas de les neuronas del eamp CAl les mostres-que es disposaven de la regió 

anterior erm petites, per laqual cosa els resultats de l'anitisi s'han d'interpretar 

amb prudencia. 

D.2.3.A. Arbre .pical 

NQ s'observm diferencies significaiives m la· regió anterior quant a la 

distancia a la primera aroorització en la dendrita primaria. 

El grup control presmtava més dmdrites primaries apicals que el grup 

methimazole de manera quasi signiñcativa (f = 4,1, P :::::: 0,(58). 

L'administració de methimazole seria la responsable del 18,5% de la 

variabilitat observada. 

L'analisi no mostea difereneies signiñeatives m eIs index: d'arborització 

corresponents als radis de 50 i 100 micres. 

Tampoc no es van observar diferencies signiñcatives peI que fa a la dmsitat 

de les espines apicals. 
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Efecte del distiroiaisme en el desenvolupament conductual, l'aprenentatge i la morfolo
gía de l'hipocamp 

D.2.3.B. Arbre basal 

No es van observar diferencies significatives en cap de les variables 

analitzades. 

D.2.4. Regió posterior: camp CA3 

Les analisis es van realitzar comparant el grup control amb el grup tiroxina 

ates que mancava mostra suficient de neurones que haguessin rebut el 

tractament de methimazole. De manera similar en la regió anterior les analisis 

fetes es van dur a terme amb mostres petites i, per tant, cal tenir-ho present en 

la interpretació. 

D.2.4.A. Arbre apical 

No s'observen diferencies significatives entre els dos grups experimental s en 

cap de les variables analitzades. 

D.2.4;B. -Arbre basal 

Per manca d'una mostra suficient del grup methimazole, només es va poder 

valorar l'efecte de la tiroxina, que no va introduir diferencies significatives en 

el nombre de dendrites primitries basals. 
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Ejécte de l'excés-o dejicit crOnic d1wrmona 

Només es va valorar el ram de les 50 primeres micres respecte del grup 

tractat amb tiroxina. Es va observar que l~dministraeió de la tiroxma era la 

responsable del 36.3% de la variabilitat en el nombre de dendrites que erellen 

el :ram (f:= 6.3, p < 0,05). Concretamen:t el grup control té majar nombre de 

creuaments que el grup tiroxina. 

En la densitat d1espines basals -es van-poder msposar de dades deIs tres -grups 

per a ranMisi. L'<malisi indica que el tractament emprat explica el 21)8 % de 

la variabilitat observarla en la rlensitat d'espines basals quan s'analiíza l/efecte 

del tractament en els tres grups conjuntament (f =: 3.5. p = 0,05). EIs 

contrastos mostren que ~ itiferencies es centren· en un~ -major -densitat 

dlespines basais del grup :methimazole respecte del grup control (p < O~ 05) 

En la taula D 2.B. es poden observar 'els 'Cfectes anaiitzats. 

CA3 APICAL 

ANTERIOR 
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Efocte del distiroi'disme en el desenvolupament conductual, l'aprenentatge i la morfolo
gia de l'hipocamp 

CA3 APICAL 

POSTERIOR 

CA3 BASAL 

ANTERIOR 

MI!THIIlAZOLE VS II!n,MTlRnl 

TIRO XI NA VS CONTROL 

CAl BASAL 

POSTERIOR 

MI!THIMazOLl! VS II!nMTI.nl 

TlROXINA VS CONTROL 
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Efectede J'excés.o de.ficit cronic d'hormona 

. tractalJLent disminueiltde forma significativa 

El tractament disminueix de fOfl11a propera el- la significació estadisitica 

B tractament incrementa significativament 

B tractament incr.ementa quasi significativament 

No és valorable per manca de mostra 

Taula D.2.B. Efecte del tractament en les neurones piramidals del camp CAJ anterior i 

posterior. 
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Ffecte del distiro'idisme en el desenvolupament conductual, l'aprenentatge i la moifolo
gia de llJlipocamp 

D.3. Dades per hemisferis 

D.3.1. Hemisferi dret: camp CAL 

D.3.1.A. Arbre apical 

No es van observar diferencies significatives pe} que fa a la zona inicial de la 

dendrita prirm\ria apical sense arboritzacions entre els grups experimentals. 

Tampoc· no es van observar diferencies significatives en relació amb el 

nombre de dendrites primihies apicals. 

Dins del mm de 50 micres el tractament afectarla quasi signmcativament (f = 

2,7, P = 0,08) el 14,6% de la variabilitat observada en el nombre de 

creuaments. Aquesta afectació s'observa en la mitjana superior de creuaments 

delgrup control respecte del grup methimazole (p < 0,05). Pe} que fa a les 

arboritzacions, els contrastas mostren que la superior mitjana del grup control 

respecte del grup tiroxina s'apropa a la significació estadística (p == 0,06). 

En elradi de les 100 micres el tractament afecta el 23,4% de la variabilitat 

observada en el nombre de creuaments (f = 4,6, P < 0,05), Aquestes 

diferencies es corroboren en el major nombre de creuaments del grup control 

quan es comparaamb el grup methitnazole (p < 0,01). 

Din.s del radi de les 150 micres, el tractament explica el 22t5% de la 

variabilitat deIs creuaments (f= 3,4, p:::: 0,05), relació que es comprova en el 

major nombre de creuaments del grup control respecte del grup methimazole 

186 



Efecte de l'excés o d¿jicit cycmic d'honnona 

(p < 0,01). Més important és l'afectació de les arboritzacions: el tractament 

explica el 40,8% de la variabilitat "Observada(f = 1,9, P <0,01). EIs 

contrastos mostren que el grup control presenta un major nombre 

d'arboritzacions tant en el.zrup methimazole {p -< O,OOI)-com en el grup 

tiroxina (p < 0,05). 

Vafectació dins del radi de les 200 micres és encara més important. El 

tractament explica el 37,3% de la variabilitat del nombre de creuaments (f = 

4,5, P < 0,05), aquestes diferencies se centrarien en el menor nombre de . 

creuaments del grup methimazoletant pel que fa al grup control (p := 0;057) 

com al de tiroxina. El 36,5% de la variabilitat de les arboritzacions és 

provocada pel tractament (f·=:: 4,3, p <O,OS). En aquest cas el grup control 

presenta un major nombre d'arboritzacions tant respecte del grup methimazole 

(p < 0,05) com del grup tiroxina {p = .a,OS). 1, finalment, el 56,1 % de la 

variabilitat del nombre de dendrites que finalitzen dins d'aquest radi esta 

provocada pe! tipus de tractament~prat {f-9;6, p< 0,01). EIgrupcontrol 

presenta un major nombre de dendrites que finalitzen dins del radi tant pel que 

fa al grup methimazole (p <0,(1) -com al grup-tiroxina {p < 0;01). 

En el radi de 250 micres només es van poder avaluar les diferencies entre el 

grup control i el grup tiroxina par manca de mostra del grup-methimazole. No 

es van observar diferencies significatives en els diferents índexs dins d'aquesta 

franja. 

No es van observar diferencies significatives entre la densitat d'espines 

dendrítiques apicals deIs diferents grups experimentals. 
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D.3.1.8- Arbre basal 

Globalment el tractament no afecta de manera significativa el nombre de 

dendrites primaries basals, pero els contrastos mostren que el grup control 

presenta més dendrites primaries que el grup tiroxina (p = 0,06)· de forma 

proxima a la significació. 

Dins del ram de les primeres 50 micres. el tractament introdueix el 40% de la 

variabiIitat observada en el nombre de creuaments (f = 9,7, P < 0,01). 

Concretament el grup control és significativament superior que el grup 

methimazole (p < 0,001) i que el grup tiroxina. quasi significativament (p = 

0,07). El 17,3% de la variabilitat de les arboritzacions seria atribuible al 

tractament malgrat que globalment no arribi a la significació (f = 3,0, P = 

0,06). Quan s'apliquen els contrastos s'observa que el grup control presenta 

més . arborltzacions en aquest.radi que .el grup . metbimarole.OO manera 

significativa (p < 0,05) i que el grup tiroxina, de manera quasi significativa (p 

= 0,08). Finalment, el tractament.explicaria .el J 7,9% .deJa variabilitat del 

nombre de finalitzacions (f= 3,2, P = 0,05). Aquest efecte es concreta en el 

major nombre de dendrites que finaJitzen.ooLgrup. metbimazo1e .que el .grup 

control de manera quasi significativa (p = 0,06). 

En el radi de les 100 micres nornés es van poder.analitzar les diferencies entre 

el grup control i el grup tiroxina sense que es trobés cap diferencia 

significativa. 

No hi ha diferencies significatives pel que fa a la densitat d'espines 
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dendritiques basals. 

D.3.2. Hemisferi esquerre: campeAl 

D.3.2. Arbre apital 

La distancia entre el soma i la primera arborització de la dendrita primaria 

apical és superior en el grup 'IDethimazole que en el grup control de manera 

quasi significativa (p =: 0,059). 

No hi ha diferencies en el nombre de dendrites apicals. 

Dins del radí de les 50 micres s'observa que el grup control presenta més 

arboritzacions que el grup methímazole (p < 0;05) i que el grup. tiroxina de 

manera quasi significativa. (p ::;: 0,08), malgrat que globalment ranalisi no 

mostri que el tractament afectisignificativament les llrboritzacions. BIs índexs 

univariats mostren que el 13,9 % de la 'variabilitat del nombre de 

finalitzacions es podría atribuir -al Vclctament :tot· i que· no arribi a la 

significació (f= 2,8, p == 0,08). El grup control presentaria un major nombre 

de dendrites que finalitzen dins d'aquest-radÍ que el grup control (p <0,05). 

En el radi de les 100 micres només slobserven diferencies significatives en el 

nombre de dendrites que finalitzen. El 23,8% de lavariabilitat sena induIda 

peI tractament (f::;: 4.6, p < 0,05). Les diferencies es concreten en una 

superior mitjana del grup cpntrol respecte del gn\p .methimazole (p <0,01) i 

del grup tiroxina quasi sigl1i~ciativament (p::;: 0,06). 
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Dins del radí de les 150 micres.elsoontrastos mostren que elgrup tiroxina 

presenta més quantitat de creuaments que el grup control (p = 0.05)~ malgrat 

que el tractament globalment..no .hi,afecti significativamen:t let tractament 

explica de manera quasi significativa (f = 3,2, P = 0,058) el 23% de la 

variabilitat observada en el nombrecfarboritzacion~si bé nohihadiferencies 

deIs grups experimentals respecte del grup control perque les diferencies se 

centrarien entre els dos grupsexperimentals. 

En el radi de les 200 micras només es van poder analitzar les diferencies entre 

el grup control i el grup methimazole perque mancava mostra del grup 

tiroxina, i es va comprovar que no hi havia diferencies significatives entre els 

dosgrups. 

El tractament explica el 28,7% de la variabilitat observada en la densitat 

d'espines apicaIs (f::::: 3,8, p < 0,05). ELgrup control presenta major densitat 

dtespines dendritiques que el grup methimazole de manera quasi significativa 

(p = 0,08). 

D.3.2.B- Arbre basal 

No s'observen diferencies en el nombre de dendritas primaries basaIs deIs 

diferents grups experimentals. 

Dins del radi de 50 micres l'únic' parametre afectat pel tractament seria el 

nombre d1arboritzacions. El tractament explicarla ~ 15,5%.de la variabilitat 
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d'aquest parametre de manera quasi significativa (f =:; 3,0, p = 0,07). Els 
.~.'".: 

contrastos mostren que les diferencies se centrarien en el major nombre 

d'arboritzacions del grup control envers el grup methimazole (p < 0,05). 

En la zona del ram de 100 micres, el tractament explica el 27,7% de la 

variabilitat deIs creuaments (f:: 3Ay p = O,OS), si bé no hi ha diferencies 

significatives deIs gmps experimentals envers el control. Així mateix, el 

tractament explicaría el 29,5% de la variabilitat observada en les 

arboritiacíons (f:: 3.8, p < 0,05), que es concretarla en un major nombre 

(I'arboritzacions en el gmp control que en el gmp methimazole (p < 0,05). 

Malgrat el tractament no afecti de manera significativa el nombre de 

ñnalitzacions, els contrastos mostren que el grup control tin~a més quantitat 

de dendrites que ñnalitzen dios el radi que el grup methimazole de manera 

quasi significativa (p :: 0,09). 

No es van observar diferencies significatives pe! que fa a la densitat d'espines 

basals deIs diferents grups experimentals. 

En la taula D.3.A es poden observar els resultats obtinguts en ambdós 

hemisferis al camp CAl. 
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CA1 APICAL 

H.DRET 

CA1 APICAL 

H. ESQUERRE • 

CA1 BASAL 

H.DRET 

• 

METHIIlAZOLE YS II!nIYTI~ft. 

TlROXINA VS CONTROL 
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CA1 BASAL 

H. ESQUERRE 

VS CONfROl 

B tractamentdisminueix de forma significativa 

El traQament disminueixde forma propera -a la significació estadisitica 

EUractament jnaementa significativament 

EJ:tradament incrementa quasi significatillament 

No és valorable per manca de mostra 

Taula D.2.A Efecte del tractament en les neurones piramidals ' del camp CAl de 

I'hemisferi dret i esquerre. 

D.3.3. Hemisferi dret: camp CA3 

No hi havia una mostra suficientperanalitzar els efuctes deltractament ml'hemis

feri dret. Només es va poder analitzar la diferencia entre les espines basals del 

grup control idel grup tiroxina sense que s'hi observessin -diferOOciessignificatives. 

D.3.4. Hemisferi esquerre: camp CA3 

En els parametres de l'arbre apical (excepteel segment inicialsense arboritzaci

ons) no es va disposar d'una mostra suficient de neurones del grup tiroxina per 
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poder valorar l'efecte de la tiroxina. per la qual cosa les anidisis van contrastar el 

grup control amb el grup que va rebre methimazole. 

D.3.4.A. Arbre apical 

L'analisi estadística no va mostrar que el tractament afectés la longitud de la 

zona inicial sense arboritzacions de la dendrita primaria apical. 

L'administració de methimazole explica el 21,2% de la variabilitat d'aquest 

parametre (f = 4,3, P = 0~05). Aquest tractament reduiria el nombre de 

dendrites primaries apicals. No es va poder analitzar l'efecte de la tiroxina ja 

que hi mancava una mostra mésamplia. 

Només es va poder analitzar l'efecte del methimazole en els radis de 50 i 100 

micres sense que s'hi observessin diferencies significatives. 

El 21,9% de la variabilitat observada en la densitat de les espines apicals és 

atribuible a l'efecte de l'administració de methimazole (f = 4,4, P = 0,05); 

aquest incrementaria la densitat de les espines apicals. 

D.3.4.B. Arbre basal 

El tractament no afecta de manera global el nombre de dendrites primaries 

basals, peró els contrastos mostren que el grup control presenta més dendrites 

primaries que el grup tiroxina (p < 0,05). 
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En el ram de 50 mieres el traetament no afecta globalment els parametres 

d'arborització pero els contrastos ~íque mostrendiferencies "entre els gmps 

experimentals. El grup control té més creuaments que el grup methimazole (p. 

< 0,05) í més arboritzacions que el grup -methimazole de manera quasi 

significativa (p = 0.06). Així mateix el gmp control també presenta més 

dendrites que finalitzen dins9'aquest:radi-que~ grup tiroxina (p<{),05). 

En el ram de les 100 mieres l'administració de methimazole explica el 42,8% 

de la variabilitat observada -en el nombre de. dendrites queñnalitzen dins 

d'aquest ram (f = 6,0, P < 0,05). Concretament, el grup control té més 

dendrites que finalitzen que el grup methimazole(p -< {l,.(5):Els efectes de la 

tiroxina no es van poder atÍalitzar perque hi mancava de mostra. 

El nombre d'espines basals ~O$ ven afootat de manera "Significativa segons el 

tipus de tractament emprat. 

EIs resultats es poden veurea latauIa D.3.B. 

CA3.APICAL 

H.'DRET 
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CA3 APICAL 

H. ESQUERRE • 

CAl BASAL 

H.DRET 

• 

METHlllAZOLe YS cnIMT.ln~ 

TIROXlNA VS CONTROL 

CA3 BASAL 

H.ESQUERRE 

METHllIAZOLe YS cnMT.n,LI 

TIROXlNA VS CONTROL 

El tractament disminueix de fcnna significativa 

El tractament disminueix de tonna propera a la significació estadísitica 

El tractament incrementa significativament 

El tractament incrementa-quasi si.gnificativament 

No és valorable peI" nanea de nIosIra 

Taula. D.2.B. Efecte del tractament en les neurones piramidals del camp CAJ de 

l'bemisferi dret i esquerre 
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