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Introduksjon 
Ved scrapie (skrapesyke) skjer det en strukturendring av kroppens eget 
prionprotein, PrPC. Stukturendringen fører til at PrP blir mindre nedbrytbart og 
derfor hoper seg opp, først og fremst i hjernevev, men også i mange tilfeller i 
perifert lymfatisk vev. Denne scrapieassosierte formen, PrPSc, er så langt den 
eneste sikre markøren på scrapie i perifert vev, og siden PrPSc ved de klassiske 
formene for scrapie kan påvises relativt tidlig i det lymfatiske vevet hos 
mottagelige dyr, har prøver fra tonsiller (mandler) i svelget, lymfeknuter eller det 
tredje øyelokk vært brukt til diagnostiske undersøkelser av dyr i preklinisk eller 
tidlig faser av sykdommen (Schreuder m. fl., 1996). Problemet med mange av 
disse metodene har vært at prøveinnsamlingen har vært arbeidskrevende siden 
dyrene har måttet legges i anestesi eller bedøves og vevet til dels har vært 
vanskelig tilgjengelig. Målet med denne studien har vært å prøve ut muligheten 
for en lettere tidlig diagnostikk av scrapie basert på biopsier fra rektum 
(endetarmen) hos sau. Det finnes rikelig med lymfatisk vev i rektumslimhinnen, 
stedet er lett tilgjengelig for biopsitaking og muligheten for uttak av prøver uten 
behov for bedøvelse er til stede.  
 
Metoder 
Lam med ulike varianter av PrP genet (PrP genotyper) ble podet oralt med 
scrapieinfisert hjernevev av kjent PrP genotype. For å studere forekomst av PrPSc i 
rektum og korrelere dette med andre lymfatiske vev, ble prøver tatt ut fra lam 
avlivet 10-24 måneder etter poding og undersøkt ved hjelp av immunhistokjemi, 
histoblotting og Western blotting. Videre ble en biopsiteknikk prøvd ut og 
dyrevernsmessige forhold, mengde lymfatisk vev i biopsier og forekomst av PrPSc 

basert på immunhistokjemi og ELISA, evaluert.  



 
Resultater og konklusjon 
I prøver fra rektum tatt ved obduksjon var det rikelig med lymfatisk vev hos de 
fleste dyrene evaluert ved histologi (5-45 lymfoide follikler pr snitt). Ved 
immunhistokjemi og histoblotting ble det påvist scrapie-spesifikt prionprotein, 
PrPSc, hos 14 av 15 undersøkte dyr med PrP genotyper knyttet til økt 
mottakelighet for sykdom (Fig. 1). Forekomst av PrPSc i rektum var på nivå med 
det som ble funnet i svelgtonsillene hos de samme dyrene.  
 
 

 
 
Figur 1. Sau (PrP genotype VRQ/VRQ) 2 år etter poding med scrapie. Påvisning av 
scrapiespesifikt prionprotein, PrPSc, i lymfoide follikler i rektum ved bruk av histoblotting. 
Et vevssnitt ble lagt på en membran, fordøyd med Proteinase K og ufordøyd PrP ble påvist 
ved hjelp av antistoffer mot PrP. Bar: 500µm. 
 
 
Ved Western blotting kunne PrPSc også påvises i prøver fra rektum av biopsi 
størrelse. De fleste dyrene hadde utviklet tidlige kliniske tegn på scrapie, men det 
ble også påvist PrPSc hos dyr før opptreden av tydelige symptomer. Uttak av 



rektumbiopsier fra levende dyr ble utført uten bedøvelse, slik det også gjøres hos 
menneske. Dyrene så ut til å oppleve lite ubehag, men det kunne oppstå små 
blødninger, særlig ved uttak av flere biopsier samtidig. Ved gjentatte biopsiuttak 
fra samme dyr ble det registrert uro og motstand mot prøvetakingen, særlig hvis 
intervallet fra forrige uttak var under 3 måneder. Prosedyren var enkel og rask å 
utføre. Biopsiene inneholdt også lymfoide follikler og hos podede dyr kunne PrPSc 
påvises ved immunhistokjemi. Ved hjelp av en ELISA test ble det funnet PrPSc i 
en rektumbiopsi fra et lam med PrP genotype assosiert med særlig mottakelighet 
for scrapie (VRQ/VRQ). 
 
Våre studier viser at det er mulig å påvise scrapie hos levende dyr før eller 
omkring tidspunktet for opptreden av kliniske tegn på scrapie, og at 
rektumbiopsier kan tas ut relativt enkelt og dermed har et potensiale ved 
undersøkelser av evt. scrapiesmitte hos et større antall levende dyr, f. eks. i 
besetninger. 
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