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Bakgrunn 
Scrapie hos sau og geit er prototypen på de såkalte overførbare spongiforme 
encefalopatier ("transmissible spongiform encephalopaties", TSE) som i dag også 
betegnes som prionsykdommer. Et fellestrekk ved disse sykdommene er at et av 
kroppens egne proteiner (prionprotein: PrP) som vanligvis forekommer i en 
normal, cellulær form (PrPC), omdannes til en unormal, scrapie-assosiert form 
(PrPSc). PrPSc er usedvanlig stabilt og opphopning av denne formen i cellene fører 
til de karakteristiske (spongiforme) vakuoliseringene i hjernevev hos syke 
individer. Den normale og patogene utgaven av proteinet har samme 
primærstruktur (aminosyre-sekvens), men skiller seg mht sekundær- og 
tertiærstruktur, dvs hvordan proteinet folder seg.  
 
Klassisk scrapie og variasjon i priongenet 
Det er vist at mottakeligheten for naturlig scrapie, samt inkubasjonstid og 
sykdomsforløp ved eksperimentell poding, er nært knyttet til ulike naturlig 
forekommende varianter av priongenet. Den kodende delen av priongenet hos sau 
inneholder 257 kodoner og det er funnet minst 33 variasjoner (polymorfismer) av 
en slik type at de fører til forandring av proteinets aminosyre-sekvens. Variasjon i 
kodon 136, 154 og 171 er funnet å være assosiert med forekomsten av klassisk 
scrapie (Hunter 1997). PrP-allelene blir derfor gjerne angitt ved én-bokstavkodene 
for de aminosyrene som forekommer i disse tre posisjonene, for eksempel ARQ 
(underforstått alanin-136, arginin-154, glutamin-171). ARQ er regnet som 
”villtype-allelet” fordi det er dominerende blant de sauerasene som er ansett å 
være de mest ”opprinnelige” og fordi alle andre alleler kan avledes fra dette ved 
én enkelt aminosyre-substitusjon. Det forekommer vanligvis fem alleler hos sau: 
ARQ, VRQ, ARR, AHQ og ARH og disse definerer i alt 15 mulige genotyper 
som alle er funnet blant norske dyr (ARQ/ARQ, ARQ/VRQ, osv).  
 



Forekomsten av klassisk scrapie er primært assosiert med VRQ i de rasene hvor 
dette allelet forekommer (Tranulis m.fl. 1999). Allelet ARQ er assosiert med 
moderat eller høy mottakelighet, mens AHQ er assosiert med moderat eller noe 
nedsatt mottakelighet, avhengig av hvilken sauerase det er snakk om. Allelet ARR 
ser ut til å være forbundet med høy grad av resistens mot scrapie (Hunter 1997). 
Dette danner bakgrunnen for at det i flere europeiske land er satt i gang 
avlsprogrammer med sikte på å forskyve genotype-frekvensene i retning 
homozygote ARR/ARR. Siktemålet er å kunne redusere eller i beste fall eliminere 
scrapie i sauepopulasjonene.  
 
Genotyping av scrapie Nor98 kasus, flokker og kontroller 
Det ble i 1998 påvist en atypisk form for scrapie i Norge som har fått betegnelsen 
scrapie Nor98. Denne varianten skiller seg fra klassisk scrapie bl.a. ved hvordan 
avsetningene av PrPSc fordeler seg i nervevevet (Benestad m.fl. 2003). For å 
undersøke om scrapie Nor98 er assosiert med visse PrP-genotyper og om disse i 
så fall tilsvarer de som er assosiert med klassisk scrapie har vi genotypet samtlige 
scrapie Nor98 kasus. Genotypingene ble basert på PCR-amplifisering av den 
kodende delen av priongenet og direkte-sekvensering av PCR-produktene. Det 
blir også foretatt genotyping av samtlige flokkmedlemmer til scrapie Nor98 kasus, 
noe som f.o.m. 2004 utgjør grunnlaget for en differensiert utsjalting. Disse 
genotypingene ble utført ved amplifisering av den sentrale delen av priongenet og 
påfølgende sekvensering eller analyse av basesubstitusjonene i de aktuelle 
posisjoner vha SNaPshot Multiplex systemet (Applied Biosystems). Som følge av 
et EU-direktiv for TSE-undersøkelser er det i tillegg foretatt genotyping av et 
representativt utvalg normale dyr (n=200) fra norske slakterier.  
 
PrP-genotyper assosiert med scrapie Nor98 kasus 
Det er pr. dags dato diagnostisert 45 tilfeller av scrapie Nor98 her i landet. 
Sekvensering av priongenet hos disse viste, noe overraskende, at scrapie Nor98 er 
sterkt assosiert med en polymorfisme i kodon 141, dvs en posisjon som ikke 
tidligere er vist å ha sammenheng med scrapie. Variasjonen i kodon 141 består av 
L (leucin) og F (fenylalanin) og det er allelet med fenylalanin som er assosiert 
med scrapie Nor98. Dette allelet betegnes her som AFRQ. Det viste seg også å 
være en sterk assosiasjon mellom scrapie Nor98 og allelet AHQ (Moum m.fl. 
2005). Sett i forhold til fordelingen av PrP-alleler blant normale dyr er AFRQ og 
AHQ sterkt overrepresentert blant kasus (Tabell 1). Av i alt 45 kasus er det kun 3 
som verken har allelet AFRQ eller AHQ representert i genotypen (Tabell 2). Vi 
kan også merke oss at allelet VRQ som er så sterkt assosiert med klassisk scrapie 
hittil ikke er funnet hos scrapie Nor98 kasus til tross for at det foreligger i 18.5 % 
av de normale dyrene og i 22.0 % av flokkmedlemmene til scrapie Nor98 kasus.  
 



Tabell 1. Allelfrekvenser (%) for priongenet hos 45 norske scrapie Nor98 kasus og et 
tilfeldig utvalg normale slaktedyr (n=200). 
 

 scrapie Nor98 kasus normale slaktedyr 
 antall frekvens antall frekvens 
alleler     
AFRQ 30 33.3 9 2.3 
AHQ 36 40.0 34 8.5 
ARQ 9 10.0 159 39.8 
ARR 14 15.6 137 34.3 
VRQ - - 39 9.8 
ARH 1 1.1 22 5.5 
Totalt 90 100 400 100 

 
 
Tabell 1. Genotypefrekvenser (%) for priongenet hos 45 norske scrapie Nor98 kasus og et 
tilfeldig utvalg normale slaktedyr (n=200). 

 scrapie Nor98 kasus normale slaktedyr 

 Antall frekvens antall frekvens 
Genotyper     
AFRQ/AFRQ 6 13.3 - - 
AFRQ/AHQ 9 20.0 - - 
AFRQ/ARQ 3 6.7 3 1.5 
AFRQ/ARR 6 13.3 4 2.0 
AFRQ/VRQ - - 2 1.0 
AFRQ/ARH - - - - 
AHQ/AHQ 9 20.0 - - 
AHQ/ARQ 2 4.4 13 6.5 
AHQ/ARR 6 13.3 13 6.5 
AHQ/VRQ - - 6 3.0 
AHQ/ARH 1 2.2 2 1.0 
ARQ/ARQ 2 4.4 30 15.0 
ARQ/ARR - - 59 29.5 
ARQ/VRQ - - 16 8.0 
ARQ/ARH - - 8 4.0 
ARR/ARR 1 2.2 22 11.0 
VRQ/ARH - - 1 0.5 
VRQ/ARR - - 10 5.0 
VRQ/VRQ - - 2 1.0 
ARR/ARH - - 7 3.5 
ARH/ARH - - 2 1.0 
 Total 45 100 200 100 

 
 



Derimot ble scrapie Nor98 nylig konstatert hos en sau med PrP-genotype 
ARR/ARR, dvs den genotypen som blir regnet som scrapie-resistent.  
 
Det er i den senere tid gjort en rekke funn av såkalt atypisk scrapie i flere 
europeiske land. Det er foreløpig uklart om disse tilfellene representere Nor98 
og/eller andre former for scrapie. Også blant disse er det gjort funn av dyr med 
PrP-genotype ARR/ARR.  
 
Resultatene viser at PrP-genotyper som har allelet AFRQ og/eller AHQ er sterkt 
assosiert med scrapie Nor98 og at dette representerer en markant forskjell fra den 
sammenhengen som er påvist mellom PrP-genotyper og klassisk scrapie. Et 
avlsprogram for klassisk scrapie er derfor ikke ubetinget egnet for kontroll av 
scrapie Nor98. Utbredelsen av Nor98/atypisk scrapie kan tyde på at denne 
varianten er lite smittsom (eventuelt forekommer spontant i hvert enkelt tilfelle), 
men det gjenstår å undersøke disse forholdene nærmere. Det er derfor uklart om, 
og i så fall hvordan, de atypiske formene for scrapie vil påvirke utformingen av 
avlsprogrammer. 
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