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This work is based upon a series of quantitative morphologi
cal studies of the parathyroid glands of Mongolian gerbils 
and rats. Standard stereological methods were used on light 
and electron microscopical levels.
Subclassification of the chief cells based on the staining 
affinity and electron density of the cytoplasm was not cor
related with contents (volume and surface densities) of 
organelles.
Compared to fixation by immersion, fixation by perfusion 
caused a remarkable reduction in the number of light chief 
cells and atrophic cells, indicating that the occurrence of 
those kind of cells is dependent on factors of artifactual 
nature.
The early response of the parathyroid gland to altered con
centrations of extracellular calcium was studied in vitro. 
At six hours of "incubation, enlargement of the Golgi zone 
(Golgi complex and presecretory granules), but unaltered 
endoplasmic reticulum, was seen in glands incubated in low 
(0,5 mM) compared to those incubated in high (3,0 mM) cal
cium concentrations.
Prolonged hypocalcemia induced in vivo by intraperitoneal 
injections of ethylenediaminetetraacetate and calcium defi
cient diet for eight days, did not give rise to any major 
quantitative morphological changes in the individual para
thyroid cell, and furthermore, the quantitative morphology 
of the parathyroid cell was unchanged in experimentally 
induced hyperparathyroidism (calcium deficient diet for 16 
weeks).
The morphological data do not support the opinion of a func
tional cycle in the parathyroid chief cell, but suggest that 
the early response of this cell to altered extracellular 
calcium may be funtional activities associated with the Gol
gi zone.
Key words : Parathyroids - stereology - electron microscopy
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cal studies of the parathyroid glands of Mongolian gerbils 
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cium concentrations.
Prolonged hypocalcemia induced in vivo by intraperitoneal 
injections of ethylenediaminetetraacetate and calcium defi
cient diet for eight days, did not give rise to any major 
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thyroid cell, and furthermore, the quantitative morphology 
of the parathyroid cell was unchanged in experimentally 
induced hyperparathyroidism (calcium deficient diet for 16 
weeks ) .
The morphological data do not support the opinion of a func
tional cycle in the parathyroid chief cell, but suggest that 
the early response of this cell to altered extracellular 
calcium may be funtional activities associated with the Gol
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I N T R O D U K T I O N

Allmänt

Parathyreoideahormon (PTH), calcitonin (37), och aktiva 

metaboliter av vitamin D̂  ( 38 ) , upprätthåller, genom effekter 

på skelett, njurar och tarm den för den levande individen 

nödvändiga kalciumhomeostasen (25, 26, 33). Den viktigaste 

reglerande faktorn är parathyreoidea, som momentant svarar 

på fluktuationer i koncentrationen av joniserat kalcium 

(33) .

Parathyreoidea (PT), som har studerats i denna avhandling, 

har alltsedan den beskrevs första gången 1880 av Sandström 

(94), varit förmål för en stor mängd morfologiska och bio

kemiska studier, såväl på försöksdjur, som på människa. Den 

första elektronmikroskopiska undersökningen utförd på råtta 

publicerades 1957 (68). Förutom studier in vivo (12, 45, 46, 

61, 99, 111), har såväl normal (32, 52, 57, 73, 85, 91, 106) 

som patologisk (9, 30, 40) PT-vävnad även undersökts i olika 

in vitro system såsom vävnadsodling (9, 30, 32, 40, 52, 73,

91, 106), perifusionssystem (57, 85), odling av isolerade

celler (23, 76, 81) samt cellfria system (65). Beträffande 

detaljer hänvisas till översiktsartiklar med omfattande 

referenser till såväl morfologiska (2, 26, 84, 90) som bio

kemiska (33, 47, 70) arbeten.
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PTH ökar i njurarna återresorptionen av calcium (105), 

utsöndringen av fosfat (56) och bildningen av l^SfOH^D^ 

(39). Den senare substansen verkar huvudsakligen på tarmen 

och ökar absorptionen av kalcium (38). Förhöjt serumkalcium 

utövar i sin tur negativ feedback effekt på PT (99). I ske

lettet ökar PTH resorptionen av ben och därmed frisättningen 

av kalcium och fosfat till circulationen (87, 105).

Generaliserad osteitis fibrosa, som är det klassiska tecknet 

på hyperparathyreoidism (HPT), börjar ofta som en fokal jät

tecell sreaktion eller en generell demineralisering av ske

lettet (59). I en sammanställning av 138 fall opererade för 

hyperparathyreoidism mellan åren 1930 och 1960 företedde 44 

procent någon av ovanstående röntgenologiskt påvisbara ske

lettförändringar (59). I samma material hade 86 procent av 

patienterna röntgenologiskt påvisbara förändringar i njurar 

eller urinvägar i form av nephrocalcinos eller urinvägskon- 

krement. Andra irreguljärt uppträdande fynd vid HPT är 

hypertoni, eventuellt sekundärt till njurskada, pancreatit 

och gastroduodenalt ulcus.

"Traditionell" morfologisk uppfattning

Nedan ges en beskrivning av den så kallade "traditionella" 

uppfattningen om parathyreoideas morfologi. På senare tid 

har man emellertid börjat ifrågasätta delar av denna upp

fattning, till exempel den funktionella betydelsen av upp
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delningen i ljusa och mörka celler (18, 35, 36, 64, 84, 95, 

96, 102), uppfattningen att syntesen av hormon ökar vid 

stimulering och manifesteras som ökning av endoplasmatiska 

retiklet (47, 50, 70, 73) samt uppfattningen att den enskil

da cellen genomgår en funktionell cykel (35, 71, 84, 104).

s e k r e t o r i s k  c y k e l

s y n t e s  t r a n s p o r t

Figur 1. Den sekretoriska cykel som den enskilda parathyreoidea- 
cellen har ansetts genomgå. Efter Shannon, W A, Roth, S I: An 
ultrastructural study of acid phosphatase activity in normal, 
adenomatous and hyperplastic (chief cell type) human parathyroid 
glands. Am J Pathol 77:493-506 (1974).



8

Parathyreoidea är uppbyggd av en basal typ av sekretoriska 

celler, som benämns "chief cells" eller huvudceller (82). 

Dessa celler anses genomgå en individuell sekretorisk cykel 

oberoende av omgivande celler, och stimulering respektive 

hämning ger karaktäristiska ultrastrukturella förändringar 

(2, 24, 26, 90, 98,) (Figur 1).

Med ökande ålder och vid kronisk stimulering kan huvud

celler omvandlas till sekretoriskt inaktiva så kallade oxy- 

phila celler (2, 14, 26, 90). Kronisk stimulering kan alter

nativt resultera i uppkomsten av så kallade vattenklara cel

ler (2), som ej finns i normal PT-vävnad, men däremot i vis

sa typer av hyperplasi och adenom hos människa (89).

Majoriteten av huvudcellerna befinner sig i vilofas, vars 

längd kan påverkas av kronisk hypo- eller hyperkalcemi (26, 

82, 90). Vilofasen följs av en fas med intensiv syntes av 

hormon, i sin tur följd av en period med packning av hormon 

i Golgiregionen, överföring av hormon till sekret- eller 

förrådsgranula, och slutligen utsöndring av hormon genom 

exocytos, varefter cellen återgår i vilofas (2, 26, 90).

Vilofasens längd är begränsad. Även under kronisk hämning, 

går den enskilda cellen till sist över i aktiv fas (26, 90). 

Den kroniskt stimulerade körteln utmärks av ett stort antal 

aktiva celler, medan den kroniskt hämmade körteln har ett 

stort antal vilande celler (2, 26, 90).
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Kronisk stimulering resulterar i sekundär hyperplasi av PT 
(26, 90). Den stimulerade huvudcellen har ansetts utmärkas

av ökad cellyta ( "tortuositet" av plasmamembranen), ökat 
antal och storlek av mitochondrier, ökad mängd ribosomer 
samt ökad volym av endoplasmatiskt retikel och Golgiapparat, 
ökat antal små vesikler och presekretoriska granula och 
reducerat antal så kallade fettkroppar (2, 26, 84, 90). 
Inaktivering resulterar i motsatta förändringar (2, 26, 84,

90) .

Såväl på 1jusmikroskopisk som elektronmikroskopisk nivå, har 

huvudcellerna kunnat uppdelas i ljusa och mörka varianter. 
De celler som ter sig ljusa i ljusmikroskopet har låg elek
trontäthet och ter sig sålunda även ultrastrukturel1t ljusa 

(35, 84). Skillnaden i färgbarhet har sagts vara beroende av 
funktionstil1ståndet.Den aktiva cellen har ansetts vara mörk 
pga stort organel1innehål1 och att cytoplasmans grundsubs
tans färgas kraftigare beroende på ett ökat antal fria ribo

somer och minskad mängd glykogen (2, 26, 90). Den inaktiva 
cellen är ljusare av motsatta skäl.

Hormonets Transport, Upplagring och Sekretion 
Parathormon (P T H ) syntetiseras som en precursor kallad pre- 
proPTH bestående av 115 aminosyror (65) (se figur 2, som 
illustrerar bovint PreProPTH). Det nya proteinets första del 
(25 aminosyror) är hydrofob och har benämnts "signalpeptid"



Figur 2. Bovint pre-pro-PTH. Pre motsvarar segmentet -31 till -7 
och pro segmentet -6 till -1. PTH spjälkas 33/34 eller 36/37 i 
perifera organ och i parathyreoideaceller. Bokstavskoden för 
aminosyrorna: A-alanin, D-asparaginsyra, E-glutaminsyra, F-fe- 
nylalanin, G-glycin, H-histidin, I-isoleucin, K-lysin, L-leucin, 
M-metionin, N-asparagin, P-prolin, Q-glutamin, R-arginin, S-se- 
rin, V-valin, W-tryptofan samt Y-tyrosin. Efter Cohn, D V, Mac 
Gregor, R R: The biosynthesis, intracellular processing, and 
secretion of parathormone. Endocr Rev 2:1-26 (1981).

(11). Signalpeptiden penetrerar endoplasmatiska retiklets 

membran och åstadkommer en vidhäftning av ribosomen mot 

membranen. Dessutom tillåts den växande peptiden att under 

syntesens gång, succesivt förskjutas in i det endoplasma

tiska retiklets inre (11, 33, 47, 49). Redan under pågående 

syntes avspjälkas detta presegment (33, 47). Efter avspjälk- 

ning av signalpeptiden benämns polypeptiden proPTH. Prohor- 

monet transporteras sedan till Golgikomplexets inre (33, 47, 

70), vilket står i förbindelse med det endoplasmatiska 

retiklet (figur 3).



11

Min.

0

1

15

30

Figur 3. Syntes och sekretion av hormon i parathyreoidea. Efter 
Mac Gregor, R R, Cohn, D V: The intracellular pathway for parat
hormone biosynthesis and secretion. Clin Orthop 137:244-258 
( 1978) .

I Golgikomplexet sker en avspjälkning av prosegmentet som 

består av 6 aminosyror, så att PTH bildas (33, 47, 70). Det 

i sekretoriska vesikler inneslutna hormonet transporteras 

mot cellperiferin och kommer på sin väg att endera smälta 

samman med andra vesikler för att bilda sekretgranula res

pektive förrådsgranula, eller smälta samman med primära 

lysosomer för att brytas ner, eller nå cellmembranen och 

tömma sitt innehåll genom exocytos (70). Tidsintervallerna 

(Figur 3) har erhållits genom autoradiografi efter inmärk-

POLYSOME

P r o P TH

GOLGI

C Y T O 
P L A S M A
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ning med radioaktiva aminosyror (49, 83), varvid man kunnat 

följa proteinets väg genom cellen.

En rad faktorer har visat sig kunna påverka parathormonsek- 

retionen (magnesium, katecholaminer, prostaglandiner etc.), 

men deras exakta roll är oklar (48). Joniserat kalcium, som 

allmänt anses vara den viktigaste regulatorn, har antagits 

reglera hormonsekretionen på ett omvänt proportionellt sätt 

(99), som emellertid ej visat sig vara helt linjärt (74). 

Företrädare för den traditionella morfologiska uppfattningen 

menar, att parathyreoidea akut kan öka hormonsekretionen 

genom att mobilisera förråden och på längre sikt genom att 

öka syntesen (26). Det har emellertid visat sig att hormon

sekretionen vid maximal stimulering är fem gånger högre än 

vid maximal hämning, utan att syntesen av PTH eller proFTH 

eller omvandling av proPTH till PTH är påverkad (78, 79). 

Denna uppfattning, att biosyntesen av hormon ej i väsentlig 

grad påverkas av kalciumhalten, stöds starkt av senare års 

biokemiska forskning (50, 51, 70, 73, 78, 79). Endast ett

arbete som hävdar motsatsen har återfunnits (76).

Intracellulär nedbrytning av hormon
Parathyreoidea syntetiserar ett stort överskott av hormon, 

som degraderas intracel1ulärt (31, 34, 50, 78). Denna ned

brytning tycks spela en nyckelroll vid regleringen av hor

monproduktionen (33, 47, 70). Förutom intakt PTH utsöndras
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även hormonfragment från körteln, däremot inte proPTH (55) 

Dessa hormonfragment består av den biologiskt inaktiva hal

van av PTH, nämligen den C-terminala delen (Figur 2) (81).

Under hypokalcemi utsöndrar körteln i huvudsak intakt hor

mon, och vid hyperkalcemi sescerneras en större andel hor

monfragment än intakt hormon (75).

Sekretgranula

Antalet sekretgranula har ansetts som en dålig mätare av 

cellaktiviteten (1). Skillnaden mellan olika djurarter är 

stor (2). Bara en bråkdel av det syntetiserade hormonet upp

lagras i sekretgranula, medan huvuddelen utsöndras utan 

föregående upplagring (71). Man har ansett att det finns två 

skilda pooler av hormon i paratyreoidea (71). Hormonet i de 

båda poolerna är identiskt, och kan mobiliseras separat. 

Dibutyryl cAMP och 1-isoproterenol (3-agonister), som båda 

är kända för att öka PTH-sekretetionen, kan enbart frisätta 

det upplagrade hormonet, medan hypokalcemi medför frisätt

ning av hormon från båda poolerna (33). Ovanstående reso

nemang kan förklaras av åtminstone 3 olika morfologiska 

modeller. (Figur 4) (33).

Enligt Sekvensmode1len finns båda poolerna i samma cell, 

och hormonet kan endera utsöndras direkt, brytas ned eller 

upplagras. Upplagrat hormon kan mobiliseras eller degrade

ras. Skillnader i de membraner, som omsluter hormonet eller
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Figur 4. Tre modeller, som var och en, kan förklara förekomsten 
av två skilda hormonpooler i parathyreoidea. Efter Cohn, D V, 
Mac Gregor, R R: The biosynthesis, intracellular processing and 
secretion of parathormone. Endocrin Rev 2:1-26 (1981).

lokalisationen av hormonet i cellen, kan förklara skillna

derna i mottaglighet för sekretionsstimuli. Även i Diver- 

gensmodel1en förutsätts båda poolerna finnas i samma cell, 

men motsvaras av två typer av sekretgranula, som kräver oli

ka tid innan de är tillgängliga för sekretion. Den tredje 

möjligheten är att hormonet produceras av Två olika cel

ler eller av samma cell i olika funktionsstadier (33).

Perifer metabolism
PTH genomgår snabbt efter frisättningen från parathyreoidea 

(halveringstid 1-10 min) perifer metabolism i lever och
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njurar (33, 100). Levern avlägsnar intakt PTH från cirkula

tionen, däremot ej C-fragment eller N-fragment (100). Spjälk- 

ningen av PTH i levern är kalciumberoende och ökar vid lågt kal

cium och minskar vid högt (100). Liksom i körteln sker klyvning

en i peptidens mitt (Figur 2). Nedbrytningen i levern kan ev 

spela en stor roll för den fysiologiska kalciumhomeostasen, men 

detta är ännu oklart. Njurarna avlägsnar PTH , C-fragment och 

N-fragment ur circulationen (100). Glomerulusfiltration är krop

pens enda kända sätt att göra sig av med biologiskt inaktiva 

C-fragment (100). N-fragment, som produceras av både lever och 

njurar, utövar sannolikt parathormonets biologiska effekter på

skelettet (Figur 5) (100). ^ ^
P a r a t h y r o i  d e a

V
PTH 1-84

F r a g m e n t

/
/ i
i LEVjER

\
\

NJURAR

P T H - f r a g m e n t  

N - f r a g m e n t  C - f r a g m e n t

NJUR
TUBULI

Figur 5. Möjlig perifer metabolism av PTH. Efter Slatopolsky, E, 
Martin, K, Morrisey, J, Hruska, K: Current concepts of the meta
bolism and radioimmunoassay of parathyroid hormone. J Lab Clin 
Med 99:309-316 (1982) .
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I serum finns endast en liten kvantitet PTH i förhållande till 

mängden biologiskt inaktiva C-fragment. Mängden N-fragment antas 

också vara låg (47). Problemet med radioimmunoassay (RIA) av 

parathormon är att man mäter en blandning av aktivt och inaktivt 

hormon (Figur 6). Mätningar med C-terminala antisera har visat 

sig vara bäst korrelerade till parathyreoideafunktionen (47, 

100) .

IGENKÄNNINGSSTÄLLEN FÖR ANTISERA

exterm ina it'
fAntiserum //
U  l i £U i à ii A / * *

N -term inalt
Antiserum

 '/ i t u / u  r>'> > u / V /
IN T A K T < H 0 R M 0N /y  V

Figur 6. "Igenkänningsställen" för PTH-antisera. Efter Slato-
polsky, E, Martin, K, Morrisey, J, Hruska, K: Current concepts 
of the metabolism and radioimmunoassay of parathyroid hormone. J 
Lab Clin Med 99:309-316 (1982).
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Ändra sekretionsprodukter än PTH
Även om intresset under många års studier av PT-funktionen varit 
fokuserat på PTH och dess precursorer, utgör hormonsyntesen bara 
5,7 procent av PT-vävnadens totala proteinsyntes (72). Förutom 
PTH, har man funnit ett glykoprotein, som först benämndes PSP 
(Parathyroid secretory protein) (66) och senare SPI (Secretory 
protein I) (80). Även om funktionen och eventuell biologisk 
effekt av detta nya protein är okänd, tilldrar det sig stort 

intresse. Liksom PTH syntetiseras det snabbt. Dess utsöndring 

styrs av kalcium och magnesium och det har med immunocytokemiska 

metoder påvisats i samma sekretgranula som PTH (33).

Genes till hyperparathyreoidism (H P T )

Hormonproduktionen i parathyreoidea går ej att stänga av trots 
hämning med ofysiologiskt höga kalciumkoncentrationer (40, 50, 
57 , 77 , 80). Patologisk PT-vävnad har ingen absolut autonomi,, 
men däremot en viss basai sekretion, som ej kan utsläckas (9, 30, 
40). Transplantation av multipla parathyreoidea ger HPT och 
hyperkalcemi (45). Totala antalet celler är således av betydelse 
för graden av överskottssekretion av hormon vid HPT (40, 45,
47). Ädenomvävnad kännetecknas i vissa fall av mindre känslighet 
för kalcium än normal parathyreoidea, dvs körteln uppfattar en 
högre kalciumkoncentration som normal.Man har benämnt detta "set 
point error" (22, 40, 47). Kronisk stimulering resulterar i
hyperplasi av huvudcellerna (47, 90). Även primär HPT kan möj

ligen vara en konsekvens av 1ångtidsstimulering av någon okänd
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faktor (47 , 88 ) .

M Å L S Ä T T N I N G  F Ö R  D E N N A  S T U D I E

Mot den bakgrund, som redovisades i introduktionen, har mål
sättningen med denna studie varit att undersöka:

1. Vilka morfologiska förändringar kan påvisas med kvantitativa 
metoder vid stimulering respektive hämning av parathyreoidea?

2. Föreligger någon skillnad i kvantitativ morfologi mellan 
parathyreoideas ljusa och mörka huvudceller, som skulle kunna 
tyda på funktionsskillnader?

3. Påverkar fixeringsmetoder parathyreoideas morfologi exem
pelvis uppträdandet av ljusa och mörka celler?

M A T E R I A L  O C H  M E T O D E R

Eftersom vi i varje delarbete ingående redogjort för använda ma
terial och metoder, och dessutom under rubriken diskussion i 
denna sammanfattning ytterligare berör en del metodologiska 

spörsmål, kommer i detta avsnitt bara allmänna synpunkter, samt 

några få detaljer, som ej framgår på annan plats, att beröras.
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Definition av undersökta strukturer
Innebörden av uttrycken presekretoriska granula, ; sekretoriska
granula och förrådsgranula varierar (1, 2, 5, 28, 61, 84, 98)- 

och försök till andra indelningar av granula finns (29, 96). I
denna studie avser vi med sekretgranula runda membranbegränsade 

strukturer, helt eller delvis utfyllda av sekretoriskt material, 
med en diameter på cirka 200 till 300 m y .  Uttrycket förrådsgra- 
nula har reserverats för granula av sekretorisk typ med diame

tern 400 m y  eller mer. (I delarbete I har gränsen för förråds- 
granula satts vid cirka 300 m y ).

Då det i praktiken är ogörligt att mäta varje granulum används 
följande "tumregel": Som förrådsgranula räknas sekretoriska gra
nula från drygt mitochondriestorlek och uppåt. Som sekretgranula 
benämns alla sekretoriska granula, som tydligt kan urskiljas och 
ej faller under definitionen för förrådsgranula. Dessa defini
tioner avslöjar att övergångsformer finns och att denna indel

ning på intet sätt är biologiskt självklar.

Med lysosomer avses alla typer av lysosomala strukturer. 
Golgizonen har mätts enligt Sturgess (103), dvs såväl själva 

Golgikomplexet som omgivande område med presekretoriska granula 
har räknats in i volymen för Golgizonen.
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Siffermässiga skillnader mellan olika delarbeten

För att enskilda mätvärden skall vara jämförbara krävs att
undersökningarna utförts under identiska betingelser, samt av 
samma undersökare. I denna avhandling är huvuddelen av beräk
ningarna gjorda av samma person. Volymsdensiteterna i delarbete
I är dock beräknade av en annan undersökare, liksom bestämning

av kärnprofilareorna i delarbete IV. Dessutom användes vid bes
tämningarna i delarbete IV en annan apparatur än tidigare, vil
ket också kan ha bidragit till att dessa mätvärden ligger lägre 
än övriga*

Den fria zon, som i förråds- och sekretgranula ofta ses mellan 
innehåll och membran, kan eventuellt vara en prepareringsarte- 
fakt. Ibland påträffas vesikler, som liknar granula, men helt 

saknar innehåll och därför ej kan klassificeras som granula. Så
dana vesikler var vanligare vid användning av in vitro teknik 

(delarbete III) än med annan teknik, vilket sannolikt förklarar 
de låga värdena på Vy för sekret- och förrådsgranula i detta 
arbete.

En annan faktor, som i hög grad påverkar resultaten av stereolo

giska morfometriska bestämningar, är den förstöringsgrad som 
använts. Membranytor ökar med förstoringen på så sätt att ytter
ligare veckbildningar, som innebär en förlängning, avslöjas.
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Individuellt fel

Individuella felet vid upprepade mätningar brukar uttryckas som 

Standarddeviationen för den enskilda observationen,
Se = \ p  / 2n ' (44). Vår teknik, som innebar slumpmässig place
ring av ett genomskinligt mönster över bilden, medgav ej beräk
ningar av det individuella felet på angivet sätt. Vid ett sådant 
förfarande skulle vi förutom det individuella felet ha kommit 
att mäta den variation som beror på olika placering av 

mönstret.Vi valde istället att skatta det relativa felet enligt 
Weibel (109) Ev = 0,6745^(1 -Vv ) / Pt x Vv̂  där Pt är antalet 
punkter som använts för att bestämma volymsdensiteten Vv . Vid 
kontrollanalys av 10 EM-bilder ur delarbete II, var avvikelserna 
mellan, vid skilda tillfällen uppmätta medelvärden för en viss 
Vv , av samma storleksordning som det skattade relativa felet.

Statistik

Där normalfördelning har kunnat förutsättas har Student's t-test 
och variansanalys använts, och i övriga fall Mann-Whitney test 

och Kruskar Wallis test. Se delarbetena.

Medelvärde + S.E.M. har genomgående använts vid resultatredo

visningen. Figur 7 illustrerar hur många analyser som krävs för 
att det kumulativa medelvärdet skall ligga inom det intervall 
som angivits. Figuren baseras på analys av 25 ljusa huvudceller 
i immersionsfixerad parathyreoidea (delarbete II).



22

MITOCHONDRIEP
10-

ENDOPLASMATISKT RETIKEL

GOLGI KOMPLEX ♦ PRE5EKRETORISKA GRANULA

I MVr ts.

UJ
Q
2>-—iO

7

5

3

1 LIPIDER

3 LYSOSOMER

1

SEKRETGRANULA

L MV 
f iS E M

L MV r îSE.M.

FORRADSGRANULA

10 15 20 25 30 35 40 45 50
ANTAL MÄTVÄRDEN

>► 
t -  L 
<  •-

ENDOPLASMATISKT RETIKEL

15 20 25 30 35ANTAL MÄTVÄRDEN
Figur 7. Kumulativt medelvärde för volymsdensiteten för olika 
cellorganel1er samt ytdensiteten för endoplasmatiska retiklet 
som funktion av antal mätvärden. Figuren baseras på analys av 25 
ljusa huvudceller i immersionsfixerad parathyreoidea (delarbete 
II). Mätvärdena för varje cell har i slumpmässig ordning med- 
tagits i det kumulativa medelvärdet. I figurens mitt illustreras 
medelvärdet för hela gruppen celler. Därefter har mätvärdena 
ytterligare en gång räknats in i de kumulativa medelvärdena i 
samma ordning som den ursprungliga.
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I detta avhandlingsarbete har såväl volymsdensiteterna (Vv ) som 

ytdensiteterna (Sy) för endoplasmatiska retiklet bestämts. Figur 

8 visar korrelationen mellan dessa mätvärden (korrelationskoef- 

ficient 0,74 , p<0.001). Bilden baseras på samtliga mätvärden

för endoplasmatiska retiklet som uppmätts i delarbete II.
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Figur 8. Korrelation mellan bestämning av volymsdensiteten res
pektive ytdensiteten av det endoplasmatiska retiklet. Figuren 
baseras på samtliga mätvärden för endoplasmatiska retiklet i 
delarbete II (korrelationskoefficient 0,74, p<0,001).
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R E S U L T A T  O C H  D I S K U S S I O N  

DELARBETE I OCH II

Allmänt

När delarbete I påbörjades 1979 var stora delar av den omfattan

de kunskap om parathyreoideas funktion, som redogjorts för i 

inledningen, fortfarande ej känd. Syftet med undersökningen var 

att kvantifiera mängden cellorganel1er och jämföra olika typer 

av huvudceller, klassificerade enligt traditionella kriterier. 

Vi använde det försöksdjur och de histologiska metoder, som 

legat till grund för tidigare arbeten från detta laboratorium 

(14, 15, 16, 17, 18, 19, 21). Våra kvantitativa iakttagelser av 

morfologin överensstämde väl med ett tidigare normalarbete på 

samma försöksdjur (18). Huvudcellerna kunde klassificeras i lju

sa och mörka, samt en mellangrupp av celler med något varierande 

cytoplasmatisk färgbarhet, vilka vi benämnde intermediära cel

ler. Förutom huvudceller återfanns så kallade atrofiska celler, 

men inga oxyfila celler eller vattenklara celler. Enkel morfo- 

metrisk standardteknik enligt Weibel (109) användes (Se material 

och metoder delarbete I och II).

Den enskilda cellens morfologi

I motsats till den traditionella morfologiska uppfattningen, 

kunde vi inte påvisa några kvantitativa skillnader i cellorga- 

nellinnehållet mellan extremvarianterna av huvudceller. Vid



25

beräkning av volymsdensiteterna (Vv ) för sällsynta organeller 

(V mindre än 1 procent), närmar sig det relativa felet 10 pro- 

cent med den metodik vi använt, (undantag delarbete IV). Vi har 

därför, i delarbete I, ej dragit några slutsatser, och i övriga 

delarbeten ej gjort några signifikansberäkningar på volymsdensi

teter, där det förväntade felet beräknas närma sig 10 procent.

I delarbete II upprepades kvantitativa bestämningar av

volymsdensiteterna. Dessutom beräknades ytdensiteten (S ) för 

det endoplasmatiska retiklet, eftersom membranytan har ansetts 

vara bättre korrelerad till den biologiska funktionen än voly

men. Inte heller nu kunde vi påvisa några skillnader mellan å 

ena sidan ljusa och å andra sidan intermediära och mörka celler, 

vad gäller innehållet av organeller för syntes och omhänder

tagande av nybildat protein. Däremot fann vi att de ljusa cel

lerna innehöll mindre mitochondrier än intermediära och mörka 

celler (p<0,02), ett fynd som vi för närvarande inte kan förkla

ra .

Ljusa och mörka huvudceller

Den traditionella uppfattningen, om de mörka huvudcellerna som 

de mest aktiva, liksom överhuvudtaget klassifikation grundad på 

cytoplasmans täthet, har tidigare ifrågasatts från detta labora

torium (18). Stoeckel och Porte (102) ansåg att variationer i 

cytoplasmans färgbarhet var en artefakt. Nakagami och medarbeta

re (83) fann, vid autoradiografi , en jämn fördelning av radio
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aktivitet över alla huvudceller, oberoende av om det morfolo

giska utseendet tydde på aktivitet eller inaktivitet. Altenähr 

ansåg (2), att denna skillnad i fixeringsegenskaper, orsakades 

av funktionsskillnader hos cellerna.

Setoguti (95) jämförde olika fixeringsmetoder på PT hos senila 

hundar med en teknik, som vad gäller tider och lösningar för 

fixering och perfusion, mycket liknade vår (Se material och 

metoder, delarbete II). I likhet med Setoguti (95) fann vi, att 

huvudcellerna i immersionsfixerade körtlar lätt kunde klassifi

ceras i ljusa och mörka. I överensstämmelse med Setogutis iakt

tagelser (95) utgjordes i vissa körtlar majoriteten (upp till 68 

procent) av cellerna av ljusa huvudceller. De ljusa cellerna har 

beskrivits som större och rundare än mörka celler, vilka ofta är 

kantiga och oregelbundna i formen (35, 95). Vi kunde kvantita

tivt visa att ljusa huvudceller jämfört med mörka och interme

diära celler hade större cellprofil (p<0,05) och större beräknad 

cellvolym (p<0,05). Samma sak gällde kärnprofil (p<0,05) och 

beräknad kärnvolym (p<0,05). Formfaktorn var högre för ljusa 

huvudceller än för intermediära och mörka celler (p<0,01) tydan

de på att de ljusa cellerna var rundare än de övriga cellerna.

De siffermässigt låga signifikanserna kan trots allt tillmätas 

relativt stor säkerhet, eftersom vi vid hypotesprövningen jäm

fört medelvärden för varje djur, och att varje sådant medelvärde 

grundas på analys av ett stort antal celler (Se delarbete II).
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I perfusionsfixerade körtlar är subklassificering av cellerna 

grundat på färgbarhet svår att genomföra (95), eftersom even

tuell skillnad i färgbarhet mellan cellerna ej på långt när är 

lika uttalad som i immersionsfixerade körtlar. Liksom Setoguti 

(95) fann vi, att nästan alla celler hade en jämn, medelstark 

färgning av cytoplasman, medan mörka celler sällan förekom och 

extremt ljusa celler helt saknades. Skillnaden i förekomst av 

ljusa celler var höggradigt signifikant (p<0,005) vid jämförelse 

mellan körtlar fixerade med immersion (54,0 procent) och perfu

sion (10,8 procent). Setoguti har i senare arbeten (96) bekräf

tat, att tydliga skillnader i färgbarhet mellan olika celler, 

bara förekommer i dåligt fixerade områden.

Vårt arbete, liksom Setogutis (95), visar att olika fixerings- 

förfaranden otvetydigt påverkar färgningen av grundcytoplasman i 

de enskilda cellerna. Utifrån dessa resultat, kan man med fog

anta att ljusa huvudceller ej förekommer i perfekt fixerad PT- 

vävnad. Man kan dock inte utesluta, att denna fixeringsartefakt

i sin tur beror på egenskaper hos den enskilda cellen, som har

en funktionell grund (2, 95). Man kan inte heller utesluta före

komsten av ett litet antal mörka celler, vilket påvisats även i 

perfekt perfusionsfixerad PT-vävnad (28, 95).

Huvudcellernas kärnstorlek

Olika kärnparametrar har använts för att karaktärisera och funk- 

tionsbestämma normal och patologisk PT-vävnad (3, 41, 42, 46,
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93). Skillnaden i såväl kärnprofilarea (p<0,05) som beräknad 

kärnvolym (p<0,05) mellan å ena sidan ljusa och å andra sidan 

intermediära och mörka huvudceller i delarbete II, anser vi inte 

bero på någon skillnad i DNA-innehåll eller funktion. Vid upp

komsten av ljusa huvudceller ökar både cell- och kärnvolym san

nolikt pga en viss artefaktmässig svullnad av cellerna.

Atrofiska celler

Kronisk suppression in vivo ger atrofi av parathyreoidea och 

uppkomst av så kallade atrofiska celler, som beskrivs vara små, 

mörka, oregelbundna, skrumpna celler, med vidgat intercellulär- 

avstånd till omgivande celler (2, 10, 26). Liknande celler har 

beskrivits in vitro (21). En celltyp som beskrivits ha pykno- 

tisk kärna, mörk cytoplasma, vidgat "perinuclear space" och 

dilaterat vesikulärt endoplasmatiskt reticulum (19, 35) har ock

så betecknats som atrofisk. Liknande celltyper påträffas också 

vid experimentellt framkallad parathyreoidit (4), samt har 

beskrivits i parathyreoidea hos hund under beteckningen syn- 

cytiecel1er (8).

I delarbete I påträffas denna senare typ av "atrofiska" celler

i tre av åtta undersökta körtlar. Dessa celler hade mindre Vv
för kärnan än huvudcellerna (p<0,02). De utmärktes kvantitativt 

framför allt av minskning av lamellärt (p<0,001) och ökning av 

vesikulärt (p<0,001) endoplasmatiskt retikel, vilket kan vara 

ett degenerativt tecken (20). I delarbete II återfanns denna typ
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av "atrofiska celler" i tre av fem immersionsfixerade körtlar, 

men inte i någon perfusionsfixerad.

Resultaten talar för att åtminstone en del av de celler, som 

tidigare gått under benämningen atrofiska, liksom de ljusa 

huvudcellerna, är en produkt av dålig fixering. För detta talar 

även att dessa två celltyper ofta förekommer tillsammans. Huru

vida alla typer av beskrivna atrofiska celler i PT är att hän

föra till fixeringsartefakter, kan ej avgöras utifrån denna 

undersökning.

Skillnaden mellan immersions- och perfusionsfixerade körtlar 

Immersion, den huvudsakliga fixeringsmetod som använts i mor

fologiska studier av parathyreoidea, medför artefakter jämfört 

med den mer arbetskrävande perfusionsfixeringen. Små försöksdjur 

försvårar perfusionstekniken. I vissa situationer, t .ex vid in 

vitro försök, finns bara immersionsfixering att tillgå. Vi har 

därför i delarbete II försökt kvantifiera skillnaden mellan 

huvudceller fixerade enligt dessa båda metoder, för att se vilka 

eventuella fel som införs.

Vid perfusionsfixering blir i vårt försök både cellkärnan 

(p<0,05) och cellerna rundare (högre formfaktor, p<0,02), vilket 

kan vara beroende av det perfusionstryck som använts. I övrigt 

är volymsdensiteterna för olika organeller och ytdensiteten för 

det endoplasmatiska retiklet väl överenstämmande i immersions- 

och perfusionsfixerade celler. Om man har kännedom om de felkäl-
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lor som införs, kan det alltså vara berättigat att i vissa 

situationer använda sig av immersionsfixering.

DELARBETE III

Ällmänt

Av tidigare in vitro studier, som utförts med syftet att klar

lägga parathyreoideas morfologiska svar på variationer i extra- 

cellulärt kalcium (16 ,21, 29, 30, 40, 85, 91) har morfometri

använts i två arbeten (29, 30), varav ett med semikvantitativ 

metodik (29). Då resultaten av dessa studier ej är helt överens

stämmande, ansåg vi det vara av stort intresse att med vederta

gen stereologisk metodik (109), studera det morfologiska utseen

det av parathyreoidea hos ökenråtta (Meriones unguiculatus) 

vid maximal stimulering respektive hämning.

I tidigare studier har man använt sig av stimulerande medier 

med koncentration av joniserat kalcium mellan 0 och 0,75 mM. 

Koncentrationen i normalmediet har varierat mellan 1,2 och 

1,5, och i hämmande mediet mellan 2,6 och 3,75 mM (16, 21, 29, 

30, 40, 85).Vi använde koncentrationerna 0,5, 1,25 och 3,0 mM 

mot bakgrund av att dessa värden representerar extremerna av de 

kalciumkoncentrationer, som maximalt stimulerar respektive häm

mar hormonsekretionen (51, 54, 57, 77). Parathyreoideas sekre- 

toriska svar på hypocalcemi är mycket snabbt (inom 20 sek) (12), 

och når maximal styrka efter 20 minuter (57). In vitro har
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ultrastrukturella förändringar tidigare beskrivits efter 2 , 5 - 6  

timmar (29, 30, 40, 85, 91), Vi valde att studera morfologin 

efter en respektive sex timmars inkubation.

Den enskilda cellens morfologi

Efter en timme sågs inga signifikanta skillnader i volymsdensi

teterna för olika cellorgänel1er eller i ytdensiteterna för 

endoplasmatiska retiklets mémbran eller cellmembranen. Efter sex 

timmar däremot hade volymsdensiteten för Golgizonen (Golgikomp- 

lex och presekretoriska granula) (72,73) ökat signifikant 

(p<0,001) i körtlar inkuberade i lågt kalcium jämfört med kört

lar inkuberade i högt kalcium. Denna skillnad blev också uppen

bar vid jämförelse mellan två körtlar från samma djur inkuberade 

i olika kalciumkoncentrationer (p<0,01). Dessa resultat är del

vis samstämmiga med tidigare in vitro studier ( 40, 91), i 

vilka man funnit en förstoring av Golgiapparaten och mängden 

presekretoriska granula i dess närhet. Korrelationen mellan den 

sekretoriska aktiviteten och storleken av Golgikomplex och pre

sekretoriska vesikler sammantaget har ansetts vara bättre än 

mellan sekretorisk aktivitet och antalet sekretgranula (1, 5,

71, 91). Rapporter om förstoring av Golgikomplexet (16) kombine

rat med ackumulation av sekretgranula vid suppression (30) finns 

även.

Varken efter en eller sex timmar kunde vi konstatera någon 

skillnad i storleken av det endoplasmatiska retiklet (volymsden
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sitet och ytdensitet), vilket andra har funnit vid stimulering. 

Uppkomst av "stacking" (lagring av 3-5 lameller) eller spiral

former av endoplasmatiskt retikulum (ER) har även ansetts karak

täristiskt vid stimulering (29 ,- 40, 85, 91). Denna typ av möns

terbildning i ER kunde vi emellertid återfinna, förutom i stimu

lerade, även i normala och till och med hämmade körtlar.

Ovanstående resultat överensstämmer, med den bland biokemister nu 

allmänt accepterade uppfattningen om att kalcium utövar sin reg

lerande effekt på parathyreoidea, inte genom att styra syntesen 

av hormon utan genom att påverka den intracellulära nedbrytning

en och sekretionen av hormon.

Förekomsten av intracellulär degradering av överskottshormon i 

parathyreoidea har stöd i morfologiska studier (61, 62, 63, 98). 

Granula av sekretorisk typ (26, 27, 61) samt lysosomala struktu

rer (26, 61) har påträffats i Golgiregionen och dess närhet. 

Fosfatasaktivitet har förutom i lysosomer, även påvisats i Gol

giregionen (97, 98), som antas vara platsen där primära lysoso

mer bildas (98).

Våra resultat i delarbete 3 talar för att parathyreoideas tidiga 

svar på ändringar i extracellulärt kalcium är funktionella akti

viteter associerade med Golgizonen, som eventuellt kan vara 

platsen för nedbrytning av nybildat hormon.
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Efter sex timmar sågs också en antydd ökning (p<0,05) av cell

membranen (ytdensiteten) i körtlar inkuberade i lågt jämfört med 

högt kalcium, vilket är i överensstämmelse med tidigare studier 

(29, 30, 40, 85, 91). Emellertid har studier på en annan ult

rastrukturell nivå (cirka 60 000 ggr förstoring), visat ökning 

av små submembranösa pinocytosvesikler vid stimulering (30), 

vilket antyder en mekanism för återanvändning av membranmaterial 

efter exocytos av hormon (30, 107).

DELARBETE IV

Al lmänt

Vår avsikt i delarbete IV var att ta reda på om längre tids sti

mulering av parathyreoidea, gav upphov till några morfologiska 

förändringar, som svar på det ökade hormonbehovet.

Parenteralt givet EDTA är ett allmänt accepterat sätt att indu

cera hypokalcemi (12, 13, 58, 60, 61, 96, 111). Vanligtvis har 

man studerat morfologin eller PTH-sekretionen minuter eller tim

mar efter injektionen. Kvarstående morfologiska förändringar 24 

till 48 timmar efter en enkel injektion av EDTA har dock rappor

terats (61). Med samma dygnsdos EDTA per 100 g kroppsvikt (cirka 

30 mg) intraperitonealt, som vi använt initiait (uppdelat i två 

doser), har man på vattenödla åstadkommit en 7 0-procentig sänk

ning av serum-kalcium som ej återgått till normalvärdet förrän
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efter 6 tim (61). Vi har dessutom använt kalciumfattig kost för 

att om möjligt ytterligare accentuera hypokalcemin mellan injek

tionerna .

De djur, som vi använde och avlivade på åttonde dagen, cirka 24 

timmar efter senaste injektion, hade signifikant sänkt serumkal- 

cium (p<0,01) och ökat (p<0,01) serumfosfat.

Kärnparametrar

Parathyreoideas principiella svar på kronisk stimulering tycks 

vara ökad DNA-syntes och ökad celldelning (hyperplasi) (47). 

Kronisk stimulering t.ex. vid njursvikt, ger nästan regelmässigt 

hyperplasi av parathyreoidea (53).

Varierande uppgifter föreligger i ljusmikroskopiska studier, 

huruvida kärnstorleken hos parathyreoideas huvudceller avspeglar 

funktionsgraden (41, 43, 46, 93). I adenomvävnad har såväl ökad 

kärnstorlek (3, 6) som ökat DNA-innehåll (hyperploidi) (6) påvi

sats. Vid jämförelse mellan adenomvävnad med hög grad av kärn- 

atypi och normal eller hyperplastisk PT-vävnad, föreligger god 

korrelation mellan kärnstorlek och DNA-innehåll (6). Därmed är 

det inte säkert att den DNA-syntesökning, som eventuellt föran

letts av kronisk stimulering, är av den storleksordning att man 

får mätbara skillnader i kärnstorlek. I en studie med identisk 

uppläggning som delarbete IV, misslyckades vi med att med cyto- 

fluorometri uppmäta någon skillnad i DNA-innehåll mellan celler
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från stimulerade körtlar och kontroller (preliminära resultat). 

Även flödescytofluorometri, som vi använt, kräver nämligen att 

cirka 2 procent av cellerna befinner sig i mitos för att säkert 

kunna upptäckas.

I delarbete IV analyserades kärnstorleken på elektronmikroskopi

ska bilder. Någon skillnad i kärnprofilarea kunde ej påvisas 

mellan grupperna.

Den enskilda cellens morfologi

Vi kunde inte heller påvisa några skillnader mellan EDTÄ-gruppen 

och kontrollgruppen vad gäller den enskilda huvudcellens inne

håll (volyms- och ytdensiteter) av organeller sysselsatta med 

syntes och omhändertagande av hormon. Tvärtom var ytdensiteten 

för endoplasmatiska retiklet lägre (p<0,05) bland EDTA-djuren, 

vilket ytterligare understryker att någon ökning av hormonsyn

tesen ej förelåg. Faktisk minskning av hormonsyntesen vid stimu- 

lering, kan knappast förklaras biologiskt och kan ej utläsas ur 

våra resultat.

Ökningen av lipider bland EDTA-djuren var oväntad och kan för 

närvarande ej förklaras. Variationen i 1ipidinnehål1 mellan 

EDTA-djuren var stor och understryker ytterligare vikten av för

siktiga slutsatser.
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DELARBETE V

Allmänt

Syftet med denna studie var att studera parathyreoideas morfolo

gi vid experimentellt inducerad hyperparathyreoidism (HPT). 

Parathyreoidea undersöktes på vuxna råttor, som ingick i ett 

större material där avsikten var att jämföra osteopeniutveckling 

i olika ben, inducerad av långtidsuppfödning på kalciumfattig 

kost (16 veckor). Med hänsyn till det större antalet djur, 

användes immersionsfixering av parathyreoidea.

Hos såväl vuxna (67, 92, 93) som unga djur (101) ger kalciumfat- 

tig kost upphov till osteopeni, vars orsak har antagits vara 

sekundär hyperparathyreoidism (93, 101). Unga djur får vanligen 

hypokalcemi (27, 86, 101), medan vuxna har normalt serumkalcium 

(67, 93). Normalt serumkalcium utesluter dock ej HPT (7), och 

volymsökning av parathyreoidea (101) respektive förhöjt PTH 

(93) har rapporterats trots normokalcemi vid uppfödning på kal- 

ciumfattig kost.

Morfologi

I denna studie sågs inga skillnader i serumkalcium eller serum- 

fosfat, men däremot en signifikant minskning av mängden spong- 

iöst ben i tibia (p<0,05) och mandibel (p<0,001) talande för att 

normokalcemisk hyperparathyreoidism förelåg. Under dessa beting

elser kunde inga ultrastrukturella skillnader i den enskilda
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PT-cellen påvisas vid jämförelse mellan experimentgrupp och 

kontrolldjur.

G E N E R A L  S U M M E R Y

This thesis is based upon a series of quantitative morphologi

cal studies of the parathyroid glands of Mongolian gerbils and 

rats. Standard stereological methods were used on light and 

electron microscopical levels.

The chief cells in normal parathyroid glands of Mongolian ger

bils were classified electron microscopically into light, inter

mediate and dark cells, based upon the electron density of the 

cytoplasm. The volume and surface densities of the cell organel

les were not significantly different in light and dark cells. 

So-called "atrophic" cells had significantly less volume densi

ties for nucleus and lamellar endoplasmic reticulum, but higher 

volume densities for vesicular endoplasmic reticulum than the 

rest of the chief cell population.

After fixation of the two parathyroid glands from the same ani

mal either by immersion or perfusion, electron microscopical 

classification into light and dark/intermediate chief cells was 

readily performed in glands fixed by immersion, but difficult or 

impossible in glands fixed by perfusion.The number of light 

chief cells was remarkably reduced and no "atrophic" cells were
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found in glands fixed by perfusion. The light chief cells had a 

significantly higher cell and nuclear profile area and calcula

ted cell and nuclear volume than dark/intermediate chief cells. 

The light cells also had a more spherical shape. The volume den

sity of mitochondria was reduced in light cells but otherwise 

there was no quantitative difference in the contents of cell 

organelles, and thus no indication that the cells were in a dif

ferent functional state.

The early response to altered concentrations of extracellular 

calcium was studied in parathyroid glands from gerbils in vit

ro . The glands were incubated at high (3.0 mM), normal (1.25 

mM) and low (0.5 mM) calcium concentrations for one or six 

hours. At six hours, the Golgi zone (the volume density of Golgi 

complex and presecretory granules) was significantly enlarged, 

but the endoplasmic reticulum (volume density and surface densi

ty) was unaltered. These findings were also evident when compa

ring the two glands from the same animal incubated at different 

calcium concentrations. In stimulated glands the surface density 

of the cell membrane was also increased.

Hypocalcemia was induced in gerbils by intraperitoneal injec

tions of ethylendiaminetetraacetat (EDTA) and calcium deficient 

diet for eight days. The serum level of calcium was significant 

decreased and that of phosphate significantly increased. Quanti

tative morphology could not disclose any signs of a higher fune-
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tional activity of the individual cells in these stimulated 

glands. The EDTA treated group of animals exhibited a small inc

rease in volume density of lipid bodies and a decrease in surfa

ce density of endoplasmic reticulum.

Rats fed a calcium deficient diet for 16 weeks showed a reduc

tion of spongious bone in proximal tibia metaphysis and mandibu- 

la suggestive of hyperparathyreoidism. In spite of this chronic 

parathyroid stimulation, the quantitative morphology of the in

dividual chief cells was unaltered.

C O N C L U S I O N S

The morphological data of this investigation do not support the 

opinion of a functional cycle in the parathyroid chief cell. The 

occurrence of light chief cells and some variants of "atrophic" 

cells is dependent on the manner of fixation. The early response 

of the parathyroid cells to alterations in extracellular calcium 

is functional activities associated with the Golgi zone. The 

data also support the view that the synthesis of precursors of 

parathyroid hormone is unaffected in stimulated parathyroid 

glands. As the morphology of the individual chief cells is un

changed in prolonged hypocalcemia and chronic stimulation, our 

data are consistent with the opinion of regulation of hormone 

production at the level of cell growth and division (hyperplasia),
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