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kilpirauhashormonit puberteetti metsãmyyrã kives hypertyroidia hypotyroidia
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Urosten sukupuolisen erilaistumisen viimeisessã vaiheessa, puberteetissa, siittiötuotånto käynnis-

tyy ja sekundaariset sukupuoliominaisuudet ilmaantuvat. Puberteetin hormona¿liseen sliätelyyn

osallistuvat päãasiassa hypotalamus, aivolisäke ja sukurauhaset.

Tåssã pro gradu -työssä selvitetiin laboratorio-oloissa kilpirauhashormonien (trijodotyroniini Tt
ja tyrotsiini T) osuutta puberteetin valojaksovålitteiseen kãynnistyniseen ja viivåistymiseen

kausit¿isesti lisäãntyvillä metsämyyräuroksilla (Clethriorcnrys glareolw). Tällä lajilla pitkä

valojakso kãynnistãã ja lyhyt valojakso viiväs$rttåä pubertaalisen kehitylsen.

Kilpirauhashormonien osuutta lyhyen valojakson aika¿nsaamaan puberteetin viivästymiseen

tutkiüiin immatuureilla urosmetsãmyyrillä, jotka siirre$iin 18-20 vrk:n ikäisinä pitkästil valojak-

sosta (20L:4D) lyhyeeseen valojaksoon (6L:18D). Vastaavasti kilpirauhashormonien vaikutusta

pitkãn valojakson aikaansaamaan puberteetin kãynnistymiseen selvitettiin 9-11 viikon ikäisillä

uroksilla, jotka oli saatethr regressiivisilsi pitåmåillä elåiimiil 6-8 viikkoa lyhyessåi valojalsossa.

Myyrät siirrettiin koejakson alussa pitkå¿¡n valojaksoon, jolloin niiden puberteetti käynnistyi.

Kummankin ryhmän koe-eläimet jaefiin kahteen ryhmälin, josta ûoinen saatettiin hypotyroidiaa

vastaavaån tilaan lisäämällä juomaveteen PTU:ta (Gpropyyli-2-tiourasiili) 0.L 96 w/v ja toinen

hypertyroidiaa vastaavaan tilaan antamalla elflimille subkuøanisina injektioina T3:sta (10¡rg/100g

ruumiinpainoa). Jokaisella koeryhmällä oli oma konholliryhm¿insä. Koejakso kesti kolme viik-
koa, jonka jåilkeen kaikki eläimet lopetettiin dekapitaatiolla.

El?iinten hormonipitoisuudet G, ja TJ mitaüiin verinäyceistå radioimmunologisella menetelmåillä

ßIA) ja kiveksistä t€htiin parafiinileitteitä histologista analyysiä varten. Leikkeistå t¿rkasteltiin

kivesten yleistä hisúologista tilaa, siittiötiehyeiden leveyttä ja Leydigin solujen tumien kokoa.

Myyrien altistus PTU:lle laski plasman Tn-pitoisuuksia erittãin merkitsevästi. Tr-injektiot laskivat

tþitoisuutsia merkitsev?isti ja todennäköisesti nostivat Tr-pitoisuutsia. Tehdyissåi kokeissa ei

havaiuu eroja koe- ja kontrolliryhmien kivesten välillä. Kolmen viikon hypotyroidia øi h¡'perty-

roidia ei tässä tyõssä vaikutønut metsämyyräurosten kivespainoon tai -histologiaan eikä siit-
tiötuotantoon. Sekä koe- e$ã kontrolliryhmien sisãllä esiintyi melko suurta ryhmåinsisäistå hajon-

taa kivesten aktivaation suhteen, mutta varsinaista sukukypsyyttå ei saavutettu missään ryhmässä.
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