
  

Sete-spesifikk mutagenese som metode 
for studier av prionproteinets normale 
omsetning 
CHRISTOFFER LUND¹, MICHAEL A. TRANULIS¹, CHRISTEL M. OLSEN¹, 
HEIDI TVEIT2 OG INGRID HARBITZ¹   
Institutt for basalfag og akvamedisin, Norges Veterinærhøgskole¹, 
Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo² 
 
Sammendrag 
 
Prionsykdommene omfatter en rekke infeksiøse nevrodegenerative lidelser både 
hos mennesker og dyr. Det cellulære prionproteinet (PrPC) er nødvendig for 
utvikling og overføring av sykdom mellom individer. Prionsykdommene  dannes 
etter en unormal folding av PrPC til en  delvis proteinaseresistent isoform kalt PrP 
scrapie (PrPSc). Hvordan PrPSc fører til  sykdom og død er foreløpig ukjent. Til 
tross for intens forskning  de siste 20 årene, er det mange ubesvarte spørsmål 
angående PrPs normalfunksjon og omsetning i cellene. 
PrP er vist å undergå naturlig spaltninger, men  betydningen dette har, hva som 
spalter proteinet, og i hvilket stadium det skjer, fortsatt er uvisst. En rekke 
resultater angående PrPs spaltningssmønster er fremsatt, men foreløpig er ingen 
tilfredstillende detaljerte til å kunne besvare spaltningsmønsteret. Tidligere 
resultater har gitt indikasjoner på en spaltning skjer omkring aminosyre 113 (ovint 
PrP nummerering). N-terminale fragmentene som dannes etter spaltningene av PrP 
er små (8-10 KDa), og har vært vanskelige å detektere. Dette sammen med mangel 
på gode antistoff, samt et komplisert spaltningsmønster, har gjort 
spaltningsfenomenet vanskelig å studere. 
I disse studiene har ovint PrP med grønt fluoriserende protein (PrP::GFP) satt inn 
mellom aminosyre 43 og 44 blitt mutert ved sete-spesifikk mutagenese i forsøk på 
å hemme spaltningen. De ulike konstruktene ble transfektert inn i 
neuroblastomaceller (N2a) fra mus for transient ekspresjon og analyse. 
Mutasjonene K113R, K113A og KHV112-115AAA viste ingen reduksjon av PrP 
spaltning. For å lokalisere spaltningssetet mer nøyaktig ble mutasjon V115M laget 
for å danne 3F4 epitopen (MKHM). 3F4 er et monoklonalt antistoff som er blitt 
mye brukt de siste 15 årene. Menneske og hamster PrP har denne epitopen 
naturlig, mens mus og sau har henholdsvis LKHV og MKHV. Western blots av 
mutert ovint PrP-konstrukt detektert med 3F4 viste både fullengde PrP og spaltet 
fragment. Samme prøver analysert med P4 (epitopområde 89-104)  viste de 
samme fragmentene, men ga et helt annet mengdeforhold mellom fullengde og 



spaltet protein. Disse dataene er unike i at de viser at 3F4 epitopen (112-115) ikke 
egner seg til studier av PrP spaltningen. Resultatene tyder på en spaltning av PrP i 
3F4 epitopen som er uavhengig av  sekvenssammensetningen. En annen mulighet 
er at  PrP kan ha  et hovedspaltningssete  i 3F4 epitopen og en mindre hyppig 
spaltning rett C-terminalt. Disse resultatene viser at spaltningen av PrP kan være 
kompleks og at  videre studier er nødvendig for å belyse dette fenomenet på en 
tilfredstillende måte  
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