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3. EXPERIMENT 11 : 

EFECTE DE L'ADMINISTRACIÓ DE 

METHIMAZOLE DES DE LA PUBERTAT 





3.1. MATERIAL I METODES 





Efecte de l'adminislració de methimazole des de la pubertat 

3.1.1. Subjectes i grups experimentals 

En la realització del segon experiment es van utilitzar 61 mascles de la soca Wis

tar criats aloostre laboratorio Als 40 díes d'edat eIs animaIs van ser pesats i situats 

en gabies indívíduals. En aquesta edat s'iniciava el tractament, que continuava fins 

aIs 89 mes d'~ quan l*animal era sacrificat. El tractament amb methimazole es 

va rer vía oral seguint el mateix procediment i en les mateixes conmcions ambien

taIs que a l'experiment 1. Així rnateix, el consum de beguda i l'evolució del pes 

deIs animals es van controlat setmanalment. 

EIs animals es van assignar aIs difurents grups. El grup control com ja s'ha indicat 

en l'apartat de material i metodes de l'experiment anterior fou co~ú a tots els expe

riments. EIs grups experimentals van quedar agrupats de la següentmaoera: 

• grup control (o = 21) 

• grup methimazole amb una dosi de 10 mglloo mI d'aigua (n = 12) 

• grup methimazole amb una dosi de 20 rng/loo mI d'aigua (n = 15) 

• grup methimazole amb una dosi de 30 rng/100 mI d'aigua (n = l3) 

3.1.2. Avaluació conductual 

Les proves conductuals emprades foren les mateixes que en l'experiment I. 
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Efecte del distiroldisme en el deselWOlupament conductual, l'aprenentatge i la morfolo
gia de l'hipocamp 

2.1.3. Avaluació endocrina 

La valoracÍó de l'estat moi'dal deIs animals es va fer seguint el mateix procediment 

que en el primer experimento 

2.1.4. Histologia i anruisi moñometrica 

Tant el procediment com els pariunetres esturuats van ser els plantejats en el pri· 

mer experimento 

2.1.5. Anft1isi estadística 

Els parnmetres analitzats roren els mateixos que en l'experiment 1. 

El procediment seguit per avaluar les dades obtingudes fou en primer lloc con

trastar l'erecte deis animals que havien rebut metimazole (independentment de la 

dosi) amb el grnp control per tal de comprovar si el tractament tenia un efecte 

qualitatiu sobre els parnmetres mesurats. una segona analisi es va realitz.ar pre

nent en consideració les diferents dosis en les quals el grup control es considerava 

com a dosi O i aplicant contrastes polinomics per comprovar l'existencia d'efectes 

dosidependents. Finalment, també es va fer un contrnst ortogonal entre el grup 

control i la dosi de 20 mg de methimazole que havíem utilitzat en el primer expe

riment i en experiments aníeriors als que aquí s'han presentat. Aquest contrast ens 

pennetia comparar l'erecte obtingut per un perlode llarg d'afectació en vida adulta 
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Efecte de !'adminislració de methimazole des de la pubertat 

amb resultats que en experiments anteriors havíem obtingut. 

Així dones en totes les proves realitzades es va avaluar: 

1. L'efecte del tractament independentment de la dosi mitjan98l1t l'anéllisi de la 

vanancia. 

2. L'existencia d'una relació dosidependent mitjan98l1t contrastos polinomics. 

3. Les possibles diferencies significatives entre el grup control i el grup que havia 

rebut la dosi de 20 mg que havíem emprat en un aItres experiments pero que sha

vía administrat en aItres periodes (des deIs 9 dies gestacionals fins rus 21 dies 

postnatals, i des deis 60 dies fins aIs 90 dies). 
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3.2.- RESUL TATS 





Efecte de l'administraci6 de methimazole des de la pubertat 

A. Estat tiroidal 

Al. Nivells plasmdtics de T4 en sang 

Es van obtenir mostres de serum per analitzar de 19 subjectes del grup control: 

11, que havien rebut la dosi de 20 mg de methimazole; lO. que havien rebut la 

dosi de 40 mg i 9. que havien rebut 60 mg. L'anidisi estadística indica que el 

63,4% de la variabilitat observada en aquest pariunetre és produida per la dosi 

administrada (f= 26, P < 0.001). La fimció polinOmica que millor s'ajusta a Ite

fecte de la dosi en els nivells de T4 observats seria una fimció de ler grau encara 

que també és significativa la de segon grau. 

* Les dades corresponents a les arullisis estadístiques es poden consultar a rannex. 
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Efecte del distirordisme en el desenvo/upament conductua/. /'aprenentatge i /a morfa/o
gia de /'hipocamp 

-

o 1 2 3 

Dosi 

Fig. A Relació entre la dosi administrada i els niveUs de T4 obsen'ats. 

A.2. Efecte del methimazole en l'evolució del pes 

Com en l'experiment 1, es va emprar l'amilisi de la varumcia per a mesures 

repetides i els contrastos polinómics per estudiar l'efecte del tractament en el pes i 

veure quina era la fimció polinómica que millor descrivia l'evolució del pes. El 

total de subjectes emprats van ser 44: 15 de control; 8, del grup que va rebre 10 

mg de methimazole; 10, deIs que van rebre la dosi de 20 mg i 11, que van rebre la 
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Efecte del distirordisme en el desenvolupament conductual, I'aprenentatge i la morf%
gia de l'hipocamp 

Fig. Al. Relació de la dosi amb el pes. 
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B. Conducta individual 

El 21 % de la variabilitat conjunta de les variables de psiccmotncitat 

ooregistrades queda explicat per refeGte del traetamoot (wilks = Q,7~Q, P < 

0,(1). Els subjectes tractats amb methimazole mostren una latencia més curta 

en la geotixia negativa i una major pennanencia a la barra penjada que el 

!fUP control. 

L'analisi multivariant assenyala que l'administracié de les diferoots dosis de 

methimazole és la responsable del 31,3% de la variabilitat comuna observada 

(wilks = 0,687, p = 0,(50). Les variables que més eontribuien 00 la 

discriminació deIs diferents gmps experimentals van ser la latencia de rotació 

00 el test de geotixia negativa (00 el poI positiu) i el temps de permanencia a 

la barra penjada (00 el poI negatius). Per tant la variable discriminant 

generada indicaria l'estat PSiClOmotnU de l'animal 00 sentit ne_u. 

Els contrastes polinOmics van moRrar l'existencia d'una relació significativa 

dosidependoot amb la variable de psicometncitat ~ (f = 5,76, P = 

0,0(2) que quedaria descrita per una funcié polinOmica de tercer arau amb 

poo_t negatiu. 

EIs contrastes polinomics univariats ens mostren que la l ... cia a la ~xia 

negativa seguiria una relació dosidependent (f= 2,8, P < 0,(5) que explicaria 

un 12,8% de la variabilitat observada i ",ue la funcié ",ne millor descriuria 
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Efecte del distirofdisme en el deserrvolupament conductual. l'aprenentatge i la morfolo
gía de l'hipocamp 

aquest efecte seria una polinómica de tercer grau. 

Sense arribar a la significació estadística, es va observar que ellO, 7% de la 

variabilitat seguiria una relació dosidependent entre la pennanencia a la barra 

penjada i la dosi que seguiria una relació lineal creixent (f= 2,3, p = 0,09). 

L'analisi de la dosi de 20 mg no va mostrar que la psicomotricitat diferís 

significativament de la del grup control en la psicomotricitat. Només la 

mitjana superior d'aquest grup en la pennanencia a la barra penjada va 

mostrar una tendencia a la significació estadística (f= 3,3, P = 0,08). 

psicomotricitat = 0,051 gneg - 0,230 cfixe - 0,058 barra - 0,003 pmc 

(coeficients no estandarditzats) 

Fig. D.1. Relació entre la dosi emprada i la psicomotricitat. 
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Efocte de l'administrooió de melhil1U!l!M!Jle des de le puberttlt 

En l'analisi estadística realitzada no es va observar cap efeete de 

l'administració de methimazole ni en la variabilitat comuna ni individual de les 

variables d'activitat exploratOria. BIs contrastos polmOrnics tampoc no van 

indícar que hi hagués cap relació entre l'incremeot de la dosi i l'activitat 

exploratOria. Així mateiK, la dosi de 20 mg tampoc no iIltrodW3 difeNacies cm 

les mesures analitzades. 

L'administració de methimazole no té efectes significatius ni en la variabilitat 

comuna de les mesures d'Mploració, ni en els indexs univariats. 

Tampoc no s'observa una relació significativa de la dosi emprada i la variabilitat 

comuna d'aquestes pautes; montés s'observa que l'administració de les ~ 

dosis té un efeete en la pauta de canviar de oompart.immt:. que tendeix a ser 

significatiu (f= 2,5, p = 0,(7) i en la latElDcia a passar al compartiment iHumiut 

(f= 2,6, P = 6,(6). Els eontrastos polinOmies indiqucm que la iUnció polinOmica de 

tercer grau és la que millor deseriu tant la relació de la dosi de ~ amb 

els canvis, com la latWcia. &l el primer cas, aquesa relació explicarla 1'11,5% de 

la variabilitat ~ en els canvis í en el sepn, la relació «osi-latEncia 

Mplicarla e112% de la variabilitat observada. 
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Efocte del distiroi'disme en el desenvolupament conductual, l'aprenentatge i la morfolo
gia de l'hipocamp 

Fig. B.3.1- Efecte del metbimazole en I'exploració. 

Fig. B.3.2- Efecte del methimazole en I'exploració. 
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Efocte de I'administració de methimazole des de la pubertat 

B.4.Efecte de l'administradó de methimazole en /es defecocions 

L'aniilisi estadística va mostrar que si bé no hi havia diferencies en la variabilitat 

comuna, el grup methimazole defecava més en la prova de Boissier (f = 5,0 P < 

0,05) i també s'observava una tendencia en aquesta mateixa direcció en el primer 

camp obert (f= 3,3, P = 0,07). 

Contritriament, l'analisi de les diferents dosis no va mostrar l'existencia de cap 

relació ni cap tendencia significativa entre la dosi de methimazole administrat i les 

defecacions al camp obert. 

Tampoc no es van observar diferencies significatives entre el grupo control i el grup 

que va rebre la dosi de 20 rng. 

Fig. &4. Efecte de I'administració de methimazole en les defecadons. 
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Efecte del mstiroidisme en el deseTlVQlupament conductual, l'aprenentatge i la moifolo
gia de l'hipocamp 

11.5. Efecte del methimazole en l'adoptació 

No s'observa cap relació significativa entre la diferencia de les defecacions als dos 

camps oberts i l'administració de methimazole. Els tn3teÍxos resultats s'obtenen 

quan s'analitza la diferencia de deambulacÍons i aixecades deIs dos camps oberts. 

De fet, no sfobserva que globalment es produeixi tnla adaptació de les defecaciOlis 

o de les deambulacions. pero en canvi sí que s'observa un increment de les 

aixacades al segon camp obert en tots els grups. 

El grup que va rebre la dosi de 20 mg tampoc no va mostrar diferencies 

significatives respecte del grup control. 

11.6. Efecte del methimazole en l'ansíetat 

Vanalisi multivariant i els contrastos polinOmics indiquen que no hi ha cap efecte 

significatiu del methimazole en l'ansietat. 

11. 7. Efecte de l'administració de methimazole en l'aprenentatge 

d'evitació passiva 

37 animaIs es van emprar per analitzar l'efecte del methimazole sobre 

l'aprenentatge. La resta d'animals van haver de ser exclosos de l'anaIisi perque no 
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· Efocte de l'administradó de methimazole des de la pubertat 

van rebre correctarnent el xoc (19 animals) o perque no van passar al 

compartiment fosc abans deis tres rninuts (5 animals tractats amb methimazole). 

Si bé en conjunt tots els grups experimentals van aprendre, les analisis realitzades 

no van mostrar cap efecte significatiu de l'administració de methimazole, ni sobre 

les Iatencies considerades individualment ni sobre l'aprenentatge considerat com a 

l'increment de latencia en el retest. EIs contrastos polinómics tampoc no van 

descobrir cap tendencia paraHela a l'increment de la dosi. 
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Efecte del distíroi"disme en el desenvolupament conductual, l'aprenentatge i la moifolo
gia de l'hípocamp 

C. Conducta social 

el. Efecte de l'administradó de methimazole en la conducta social 

activa 

No s'observa una afectació significativa de la variabilitat comuna de les mesures 

de conducta social activa, ni pel que :fu a les mesures de temps ni a les de 

freqüencia. 

Quan s'analitzen els índexs univariats només la fteqüencia en la pauta d'olorar 

l'altre mostra una tendencia a la significació estadística (f= 3,7, p = 0,06), i també 

l.ll1a tendencia a la significació en la pauta,d'aproximació (f== 3,2, P == 0,08). EIs 

animals que han rebut methimazole oJoren i s'aproximen menys a l'altre que el 

grup control. 

En el mateix sentit. el sumatori de freqüencies de les pautes socials actives 

mostrava una mitjana estadísticament superior del grup control (f = 5,1, P < 0,05). 

L'analisi de la reIació de la dosi va mostrar que el 21 % de la variabilitat de la 

suma de freqüencies de les pautes socials actives segueix l.ll1a relació 

dosidependent (f= 3,4, P < 0,05) que seria descrita per una funció polinomica de 

tercer grau. 

La dosi de 20 mg presentava una mitjana inferior de temps d'olorar a l'a1tre (f == 

3,3, P = 0,08) i del sumatori deIs temps ampra! en les conductes socials actives (f 

== 3,0 ,p == 0,097) que tendien a la significació estadística. 
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Efocte de I'administració de methimazole des de la pubertat 

Fig. CI. Relació de la freqiiencia de conductes soOals actives amb la dosi administrada 

e2. Efecte de I'administració de methimazole en la conducta social 

passiva 

L'administració de methimazole no té cap efect:e significatiu en el temps de 

permanencia en interacció passiva peró si que el té en la freqüencia. 

L'administració de methimazole disminueix el 9,8% de la freqüencia d'interaccions 

passives (f= 4,3, P < 0,05). 

Quan s'analitz.a la relació d'aquesta variable amb la dosi es constata que un 18,6% 

de la variabilitat en la freqüencia d'interaccions passives seguiría una relació 

219 



Efecte del distirofdisme en el desenvolupament conductual, l'aprenentatge i la morfolo
gia de l'hipocamp 

dosidependent (f= 2,9, P < 0,05). EIs contrastos polinómics mostren que la relació 

entre l'increment de dosi i la variable seguirien una funció polinómica de tercer 

grau. 

La dosi de 20 mg no mostra diferencies significatives pel que fa a les mesures 

d'interacció passiva. 

Fig. C.2. Relació de la dosi amb la interacció passiva. 

e3. Efecte del methimazole en l'exploració de l'entorn en situació 

social 

No s'observa cap efecte en la variabilitat comuna del tractarnent en el temps en 

que l'animal explora l'entom en el test d'interacció social. Peró sí que s'observa en 
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Efeo(e de l'administraeió de methimt'BOle des de la puberlat 

els índexs univariats que el grup methimazole deambula Inés temps que el 00Dtr01 

de forma quasi sipiñcativa (p = 0,(6). 

El 25,2% de la variabilitat oomum\ de les variables de fteqümcia és atribuible él 

l'efecte de l'admimstraeió de ~le (p < 0,(1). La variable disorimirumt 

generada té en el poI positiu la freqiimeia dlitlvestigaeiODS i, en el poI negatiu, la 

ffeqüUlcia de deambulacions. Els animals que Ium rebut ~ deambulen 

rnés fteqüentmeot i investiguen l'entom amb menys freqümcia. 

Quan s'estudia la re1ació entre la dosi i el temps ernprat en l'exploraeió de l'entom 

en situació social 00 s'observa una relaeió significativa amb la variabilitat comuna 

d'aquestes variables. Pero sí que ID ha una relació significativa entre la dosi 

administrada i el temps de deambulació considerat individualment (f = 2,9, P < 

0,(5). Els oontrast:os polinOmics mostren una relació del temps de deambulaeió i 

I'increment de dosi que deseriuria una funció polinOmica de segon grau en forma 

de U invertida. El model explica el 18,8% de la variabilitat observada. 

les diferents dosis de methimazole també es relaeionen sipifieatiwment amb la 

variabilitat comuna de les mesures de freqiimcia (wilks = 0,547, P < 0,(1). El 

32,6% de la variabilitat de la variable discriminant generada tindría una re1ació 

dosidependent que seguiría una funeió polinOmica de tercer tpu amb pendent 

negativa. 

AOO :mateix també s'observa una reIaeió amb els índexs univariats de ffeqümeia 

de deambulaciODS (f = 3,4, P < 0,(5) i itlvestigacions (f = 5,7, P < 0,(1) que 
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Efecte del distiroidisme en el desenvolupament conductual, I'aprenentatge i la morfolo
gia de l'hipocamp 

també seguirien ooa funció polinómica de tercer grau i que recullen el 21,2% i el 

30,9% respectivament 

La dosi de 20 mg es va mostrar suficient per afectar la variabilitat comooa tant de 

les mesures de temps (wilks = 0,609, P < 0,01) com de freqüencia (wilks 0,712, p 

P < 0,05) · incrementant el temps i la freqüencia de deambulacions 

principalment. 

Fig. c'3.1. Efecte de l'administració de methimazole en el temps l'exploradó de l'entom en 

situadó sociaL 

exploració en situació social = - 0,035 fdeam + 0,084 finves 
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Efecte de l'administració de methimazole des de la pubertat 

Fig. C.3.2. Efecte de l'administració de metbimazole en la freqüencia d'exploració de 

l'entorn en situació social 

C4. Efecte del methimazole en les variables indicadores d'estres en 

situació social 

L'administració de methimazole va afectar el 16,5% de la variabilitat comuna 

del temps d'autoneteja i irnmobilitat (wilks = 0,834, P < 0,05). Ambdues 

mesures es veuen augmentades per l'administració de methimazole. 

També les diferents dosis afecten de manera quasi significativa la variabilitat 

comuna de les mesures de temps (wilks = 0,727, P = 0,06). La variable 

discriminant generada es relacionaria significativament amb la dosi seguint 

una funció polinómica de segon grau en forma de U invertida que explica el 

223 



Eficte del distiroidisme en el desenvolupament conductual, l'aprenentatge i la morfolo
gia de l'hipocamp 

17,5% de la variabilitat. 

La variable més afectada és el temps d'autoneteja que mostra una relació en 

forma de U invertida (f = 3,6, P < 0,05) i aixo explicar el 17,4% de la 

variabilitat. La freqüencia d'autoneteja també mostra una relació de U 

invertida amb la dosi (f= 3,1, P < 0,05) que explicaria el 19,45%. 

La dosi estimdard no es va mostrar efectiva per afectar la variabilitat comuna 

pero sí per augmentar de forma quasi significativa el temps emprat en 

l'autoneteja (p = 0,08). 

estres = 0,074 autos + 1,997 inmobs 

Fig. C.4.1. Efecte de I'administració de metbimazole en els niveUs d'estres en situació 

social. 
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Efocte de l'administració de methimazole des de la pubertat 

estres = 0,082 autos + 1,180 inmobs 

Fig. C.4.l. Relació de la dosi en elll niveUll d'elltrell en situació social. 

Fig. C.4.J. Relació de la dOlli amb les mesures de freqüencia i temps deis parametres 

d'estres 
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Efecte del distirordisme en el desenvolupament conductual, l'aprenentatge i la morfolo
gia de l'hipocamp 

En les grafíques de C.5 .1 a C.5.4 es poden observar la distribució en temps i 

freqüencies de les mesures analitzades en la interacció social per grups. 

_ activitat exploratória 

_ interacció passiva 

_ pautes socials actives de contacte 

O pautes socials actives de no-contacte 

.. estres 

Fig. CS.l. Distribució del te.mps emprat en els diferents tipus de pautes del grup 

control. 
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Efocte de l'administració de methimazo/e des de la pubertat 

Fig. C.5.2. Distribució del temps emprat en els diferents tipus de pautes del grup 

methimazole. 

Fig. C.5.3. Distribució de les freqüencies de les diferents pautes del grup control 
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Efecte del distiroi"disme en el desenvolupament conductual. I'aprenentatge i la morfolo
gía de l'hipocamp 

Fig. CS.4. Distribució de les freqüencies de les diferents pautes del grup methimazole. 
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Efocte de l'administració de methimazole des de la pubertat 

D. Efecte de ¡'administració de methimazole en la morfologia 

de les neurones piramidals de I'hipocamp 

D.l. Dades glohals 

D.l.l. DtUies globtds: ctmtp CAl 

D.I.IA. Arhre apical 

L'analisi estadística no va mostrar diferencies significatives en la loogitud del 

segment inicial sense arbori:tzacioos eBtre el grop control i el grop que haVÍa 

rebut methimazole ni 'luan s'analitzava l'efect:e de l'administraci€> del 

methimazole de manera conjunta ni 'luan s'analitzava l'efect:e de les dosis. 

Tampoc no es van observar diferencies pel que fa al nombre de deBdrÍtes 

primaries apicals 

En el radi de 50 micres l'administració de methimazole de manera coojunta no 

va afectar significativameBt els parametres estudiats, pere, sí que es van 

observar diferencies signiticatives 'luan es van analitzar les dosis. El 13,3% 

de la variabilitat observada eB el nombre de creuameBts és atribuible a l'efect:e 

de la dosis (f = 3,4, P < 0,(5), la relació eBtre la dosis de metllimazole 

administrada i el nombre de creUaffieBts seguiría una :funció polinomica de 

segoo grau en forma de U. 

En la resta de seccioos, des del radi de 100 a 250 micres no es van observar 

diferencies signiticatives. 
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Efecte del distiroi"disme en el desenvolupament conductual, I'aprenentatge i /a morf%
gia de I'hipocamp 

Taula D.1.1.A Efecte de I'administració de les diferents dosis de methimazole pel que 

fa al nombre de creuaments. 

El tractament no va mostrar afectar significativament la densitat d'espines 

apicals ni de forma conjunta ni quan es va analitzar l'efecte de la dosi . 

D.1.1.B. Arbre basal 

L'adrninistració de methimazole explicaria el 3,8% de la variabilitat 

observada en el nombre de dendrites primhies de manera propera a la 

significació (f = 3,2, P = 0,08), de forma que el grup control tindria més 

nombre de dendrites pri.maries. L'analisi de les dosis no va mostrar cap relació 

significativa entre el nombre de dendrites primaries i la dosi de methimazole 
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Efecte de I'administració de methimazole des de la pubertat 

administrada. 

En el racli de 50 Inlcres no es va observar un efecte significatiu DI del 

tractament ni de la dosi en els parametres estudiats. 

Quan s'analita el radi corresponent a les 100 micres s'observa, de manera 

próxima a la significació estadística (f= 0,9, p = 0,09), que l'administració de 

methimazole augrnentaria el nombre de dendrites que creuen, i és la 

responsable del 6,5% de la variabilitat. Quan s'analitza l'efecte de la dosi 

sobre el mateix parametre s'observa que aquesta incideix significativament (f 

= 4,0 P < 0,05) en el 23,8% de la variabilitat, essent la funció lineal creixent 

la que millor s'ajusta a aquesta relació. 

Taula D.1.1.B. Efecte de l'administració de les diferents dosis de metbimazole en el 

nombre de dendrites que creuen els radis. 
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E~ tie1 UiSlirorJisme M e1tie~~t ~l, l'~. i la morfokr 
de 

No es vm'l observar d~cies sípifí~ves ., la densU d,'espmes hasals ni 

pel que m a radmilUstrneió del methimazole ni pel que. a la dosi. 

».1.1. ~~: fNIIIIJI C43 

DJ.2.A. Amre'-

Ltadmmistra~ó de ~le és la r~bled. 1~,3%" la variabilitat 

observada (f = 7,6 P < 0,01) en la zona inicial sense arooritzacions. Aquest 

afecte ~sisteix en la major longitud de la aooa micial de la dendrita pri.maria 

apiaI sense arboritzaci<l!lls del grup meíihimazole. Qwm slana1i~ les dosis 

es corrobora aquest eme ja que la dosí explica el 15,1 % de la variatlilitat 

observada (f == 3,&. P < 6,(5). La lon3itud de la zona micial HnS& 

ar:bontzaciems i la OOsi ~irien ma bció polm~ • ~ lfau en 

forma de U invertida. 



Efecte de l'administració de methimazole des de la pubertat 

Taula D.1.2.A.l. Efecte de la dosi de methimazole administrada en la longitud de la 

zona inicial sen se arboritzacions. 

L'administració de methimazole sena la responsable del 5,7% de la 

variabilitat observada en el nombre de dendrites primaries apicals de manera 

quasi significativa (f = 3,6, P = 0,06), presentant els animals tractats una 

menor quantitat de dendrites que el grup control. L'analisi de la dosi no va 

mostrar que hi hagués cap relació significativa entre la dosi i el nombre de 

dendrites primilries. 

El 6,3% de la variabilitat observada en el nombre de creuaments al radí de 50 

rnicres s'atribueix a l'efecte de l'administració de methimazole (f = 4,1 , P < 

0,05) que dismÍnueix el nombre de creuaments. Pero l'analisi de les dosis no 

va mostrar que hi hagués cap relació significativa entre la dosi emprada i el 

nombre de creuaments. 
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Efecte del distiroidisme en el desenvolupament conductual, I'aprenentatge i la morfolo
gía de I'hipocamp 

L'analisi estadística no va mostrar l'existencia de diferencies significatives en 

els parametres deIs radis de 1 00 i 15 ° micres. 

Taula D.1.2.A2. Efecte de I'administració de methimazole pel que fa al nombre de 

creuaments apicals. 

L'administració de methimazole és la responsable del 17,2% de la variabilitat 

(f= 10,6, P < 0,01) i indueix una major densitat de les espines dendritiques. 

Aquest efecte es corrobora quan s'analitza la relació d'aquest parametre amb 

les dosis. La dosi emprada és la responsable del 17,5% de la variabilitat (f = 

3,5, P < 0,05) i la funció que millor descriuria aquesta relació és una funció 

lineal creixent. 
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Efocte de l'administració de methimazole des de la pubertat 

Taula D.1.2.A.3. Efecte de la dosi emprada en la densitat d'espines del 

radiatum. 

D.1.2.B. Arbre basal 

Ni el tractament ni la dosi emprada afecten significativament el nombre de 

dendrites primaries basals. 

Ni el tractament ni la dosi afecten de manera significativa els parametres 

corresponents als radis de 50 a 150 micres. Només s'observa una tendencia a 

la significació (f= 3,4, P = 0,09) de l'efecte de l'administració de methimazole 

en el nombre d'arboritzacions al radi de 150 micres que explicaria el 25% de 

la variabilitat i que induiria la reducció del nombre d'arboritzacions. 

L'administració de methimazole afectaria el 5,2% de la variabilitat de manera 
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Efecte del distiroiOisme en el desenvolupament conductual, I'aprenentatge i la morfolo
gia de l'hipocamp 

quasi significativa (f = 3,7, P = 0,06) i provocaria l'augment de la densitat 

d'espines basals respecte del grup control. Quan s'analitza la dosi es 

comprova que aquesta explica el 14,1% de la variabilitat (f= 3,6, p < 0,01) . 

La funció que mil10r descriuria la relació entre la dosi i la densitat d'espines és 

una funció polinómica de segon grau en fonna de U invertida. 

Taula D.1.2.B. Efecte de I'administració de les dosis de metbimazole en la densitat 

d'espines basals 

En les taules 0 .1.1 i 0 .1.2 es mostra el resum deIs resultats . 
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Eficte de l'administració de methimazole des de la pubertat 

CA1 APICAL 

DOSIS 

CA1 BASAL 

20n 

3er 

METHIMAZOLE VS CONTROL 

DOSIS 

3er 

tractament disminueix de forma significativa 

tractament disminueix de forma propera a la significació estadísitica 

El tractament incrementa significativament 

El tractament incrementa quasi significativament 

Existeix una relació dosi-depenent significativa 

Existeix una relació dosi-depenent quasi significativa 

No és valorable per manca de mostra 

Taula D.1.1. Efecte de I'administració de les dosis de methimazole en les neurones del 

camp CAL 
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Efecte del distirordisme en el desenvolupament conductual. l'aprenentatge i la morfolo
gía de l'hipocamp 

CA3 APICAL 

va ,.,..YT111ft1 

DOSIS 

CA3 BASAL 

.. nHI"AZOL~ VS CONTROL 

1er 

DOSIS 200 

3er 

El tractament disminueix de forma significativa 

El tractament disrninueix de forma pro pera a la significació estadísitica 

El tractament incrementa significativament 

El tractament incrementa quasi significativament 

una relació dosi-depenent significativa 

ix una relació dosi-depenent quasi significativa 

és valorable per manca de rnostra 

Taula D.1.2. Efecte de l'administració de les dosis de methimazole en les neurones del 

camp CAJ. 
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