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Innledning
Scrapie eller prionsykdommer er en gruppe fatale, overførbare, nevrodegenerative
sykdommer som forekommer både hos mennesker og dyr. Årsaken til sykdommen
syntes å være en konformasjonsendring i det normale cellulære prion proteinet
(PrPC) [1]. Den unormale formen av prion proteinet (PrPSc) antaes å være det
infeksiøse agens som forårsaker smitte. Smitten skjer trolig via tarm og det er i
det lymfatiske systemet tilknyttet tarmen at man ser den første opphopningen av
PrPSc, og da spesielt i et område av tynntarmen kalt de ileale Peyer plettene.
Videre sprer smitten seg til sentralnerve systemet og til hjernen hvor det i den
siste fasen av sykdommen kan sees aggregering av PrPSc [2].
Foreløpig vet man lite om hvordan smitteagenset PrPSc tas opp i tamen. PrP
mRNA og dermed PrPC ekspresjon er detektert i en rekke vevstyper, og man
tenker seg at smitteveien avhenger av tilstedeværelsen av PrPC [3, 4].  Ettersom
opphopning av PrPSc tidlig kan observeres i follikler i de ileale Peyer plettene, så
har man trodd at også disse har vært involvert i opptaket av PrPSc via det follikkel
assosierte epitel (FAE) og dentrit celler (DC) i follikel domen. Her tenker man seg
at opptaket skjer via M-cellene i FAE og at follikulære dendrit celler (FDC)
opprettholder replikasjonen og akkumuleringen av PrPSc [5]. Videre smitte til
sentralnervesystemet skjer da sannsynligvis via nerveutløpere lokalisert i
folliklene. Men også M-celle uavhengige smitteveier er foreslått [5] hvor
smitteagenset kan taes opp via tarmtott epitelet og at antigen presenterende DC er
med på å transportere PrPSc inn i folliklene hvor det akkumulerer. Dette åpner for
direkte smitte til nerveutløpere i tarmtottene og videre til sentralnervesystemet,
noe som kan antyde at den observerte akkumuleringen av PrPSc i folliklene bare er
en blindvei med tanke på hvilken rute smitten følger til sentralnerve systemet og
hjernen.
For å bedre forstå spredningen av PrPSc i den lymforetikulære fasen og prosesser
og celle populasjoner som er involvert, er det viktig å få en bedre forståelse av
utbredelsen og nivået av PrPC og dermed PrP mRNA i det lymfatiske vev hos
sau. Som nevnt er det sannsynelig at celler med høy ekspresjon av PrPC /PrP



mRNA også har en høyere risiko for å bli infisert med PrPSc og dermed spille en
sentral rolle i initiering og spredningen av sykdommen. Vev og områdespesifikt
ekspresjonsmønster er også essensielt for en bedre kunnskap om den til nå
mangelfulle forståelsen av PrPC s naturlige funksjon.

Fig. 1. Ileale Peyer pletter: (F) follikel, (D) domen, (T) T-celle område, (S)
submucosa, (M) muskellag, (FAE) Follikel assosiert epitel, (LP) lamina propria
og (VE) villeus epitel.

Kvantifisering av mRNA
I dette arbeidet har vi sett nærmere på PrP mRNA lokalisering og
ekspresjonsnivåer i det lymfatiske systemet tilknyttet tarm, nærmere bestemt de
ileale Peyer plettene hos lam. Dette ble gjort ved hjelp av laser styrt
mikrodisseksjon, en teknikk som gjør det mulig å isolere små spesifikke områder
av et vevsnitt. RNA ble så isolert fra de mikrodissekerte vevsnittene og PrP
mRNA nivået ble målt relativt til et husholdningsgen (GAPDH) ved hjelp av real
time RT-PCR. Det ble målt ekspresjon nivåer av PrP mRNA i følgende områder;
follikel, domen, T-celle område, submucosa, muskellag, FAE, lamina propria og
tarmtott epitel. Resultatet var uventet (fig. 2). Folliklene som  i scrapie dyr har
den høyeste akkumuleringen av PrPSc så ut til å være det området med lavest
ekspresjon. Både domen, T-celle området,  FAE, lamina propria og tarmtott
epitelet hadde høyere ekspresjon. Den høyeste ekspresjonen fant vi i submucosa
og muskellaget. Resultatene stemmer godt overens med resultater fra in situ
hybridisering (data ikke inkludert). In situ hybridisering er en teknikk som gjør
det mulig å visuelt farge de celler på et vevsnitt som har ekspresjon av et valgt
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gen, f.eks. PrP mRNA. På in situ hybridiserings vevssnittene så vi spesifikk
farging av nerveceller i muskellaget og i submucosa, samme områder som vi
målte den høyeste ekpresjonen av PrP mRNA med real time RT-PCR.
Resultatene viser at folliklene har den laveste ekspresjonen av alle områdene i de
ileale Peyer plettene, noe som indikerer at også en potensiell M-celle uavhengig
smittevei kan være mulig.

Fig. 2. Relative ekspresjons nivåer av PrP mRNA i laserdissikerte områder av de
ileale Peye r plettene målt med real time RT-PCR. (n =4)
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