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Ilmiasun joustavuus määritellään genotyypin kykynä tuottaa erilainen ilmiasu 

ympäristöolosuhteista riippuen. Ilmiasun joustavuus mahdollistaa yksilöiden 

sopeutumisen muuttuviin ympäristöolosuhteisiin, ja se voi olla myös luonnonvalinnan 

kohteena. Vanhempainvaikutukset ovat ilmiasun joustavuuden muoto, jossa vanhempien 

ilmiasu vaikuttaa jälkeläisten ilmiasuun. Vanhempainvaikutukset ovat yleisiä kaikissa 

eliöryhmissä ja voivat olla adaptiivisia. Vanhempainvaikutukset voivat välittyä joko 

isältä tai äidiltä, mutta suurin osa kirjallisuudesta on keskittynyt äitivaikutuksiin.  

Äidiltä välittyvät hormonit ovat yksi mahdollinen äitivaikutusten välittäjämekanismi, 

joka on saanut huomiota erityisesti viimeisten 20 vuoden aikana. Suurin osa 

tähänastisesta kirjallisuudesta on keskittynyt steroidihormoneihin (androgeenit ja 

glukokortikoidit): äidiltä välittyvien hormoneiden vaikutuksesta jälkeläisten ilmiasuun 

on nyt laajaa tutkimusnäyttöä. Toiset hormonit, kuten kilpirauhashormoni, ovat 

vähemmän tutkittuja äitivaikutusten välittäjiä. Kilpirauhashormonit ovat tärkeitä 

selkärankaisille (mm. alkionkehitys, poikasten kasvu, metabolia ja lisääntyminen), mutta 

myös selkärangattomille (kasvu ja metamorfoosi). Kilpirauhanen tuottaa tyroksiinia, 

hormonin esiastetta, joka muunnetaan kudoksissa trijodityroniiniksi. Trijodityroniinia 

pidetään biologisesti aktiivisena muotona, sillä se kiinnittyy hormonireseptoreihin. Jodi 

on kilpirauhashormonin keskeinen osa, jota organismit eivät voi itse tuottaa, vaan ovat 

riippuvaisia ympäristön jodista. Tämän vuoksi on kiinnostavaa tutkia, onko äidiltä 

jälkeläisille välittyvä kilpirauhashormoni kustannus äidille. 

Linnut ovat hyvä malliorganismi äitihormonien tutkimukseen, sillä alkiot kehittyvät 

munissa riippumattomissa äidin fysiologian lyhytaikaisista muutoksista. Munien 

hormonitasoja voidaan myös mitata ja manipuloida ilman, että äidin fysiologia muuttuu.  

Väitöskirjassani pyrin vastaamaan useisiin kysymyksiin äidiltä välittyvien 

kilpirauhashormonien vaihtelun syistä ja seurauksista linnuilla. Tutkin (i) voiko jodi 

rajoittaa äidin kilpirauhashormonituotantoa ja munan hormonitasoja; (ii) kykenevätkö 

emot säätelemään munien hormonitasoa riippumatta omasta hormonitasoistaan; (iii) 

onko alkionkehityksen kilpirauhashormonitasolla lyhyt- tai pitkäkestoisia vaikutuksia 

jälkeläisten ilmiasuun; ja (iv) riippuvatko alkionkehityksen kilpirauhashormonitason 

vaikutukset poikasiin niiden kasvuympäristöstä. Havaitsin, että (i) jodin saatavuus 

rajoittaa munantuotantoa joillakin naarailla; (ii) naaraat eivät kykene säätelemään munan 

hormonitasoa omista hormonitasoistaan riippumattomasti; (ii) alkionkehityksen 

aikainen kilpirauhashormoni ei näytä aiheuttavan pitkäkestoisia muutoksia jälkeläisten 

ilmiasuun, ja lyhytkestoiset vaikutukset ovat vaihtelevia eri tutkimuksissa; ja (iv) 

alkionkehityksen aikainen kilpirauhashormoni ei näytä vaikuttavan poikasten 

kehitykseen lämpötilasidonnaisesti. 

Väitöskirjani valottaa tärkeän, mutta eko-evolutiivisessa kontekstissa vähän tutkitun 

hormonaalisen signaalin merkitystä äitivaikutusten välittäjänä. Väitöskirjani toimii 

inspiraationa tuleville tutkimuksille varhaiskehityksen kilpirauhashormonista, 
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esimerkiksi hormonin adaptiivisesta vaihtelusta ja alkioiden vasteesta tähän äidin 

signaaliin. 
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