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Introduksjon 
Det prionlignende proteinet Doppel (Dpl) vakte interesse da det ble beskrevet hos 
mus på grunn av proteinets strukturelle og biokjemiske likheter med 
prionproteinet (PrP) og fordi genet som koder for Dpl, Prnd, ble funnet å ligge 
kun 16  kb nedstrøms for PrP-genet (Prnp). Funnene tydet på at Prnd hadde 
oppstått ved en genduplisering av Prnp og påkrevde videre undersøkelser av om 
Dpl kunne spille en rolle ved prionsykdommene på lignende måte som PrP. 
Dessuten ville studier av normal funksjon av Dpl også kunne kaste lys over PrPs 
normalfunksjon, som er ukjent. I hjernevev uttrykkes PrP relativt høyt, mens Dpl-
transkripter normalt finnes i liten grad i hjernen hos voksne individer.  At det 
potensielt kunne være et funksjonelt samspill mellom Dpl og PrP ved 
degenerative tilstander i hjernen, ble vist hos transgene mus som manglet Prnp. 
Hos disse dyrene førte ikke manglende PrP uttrykk i seg selv til sykdom, men 
dersom de samtidig fikk kunstig forhøyet uttrykk av Dpl oppstod det degenerasjon 
av nerveceller. Det interessante var at uttrykk av Prnp samtidig med høyt Prnd-
uttrykk forhindret hjerneskadene. Lignende funksjonelt samspill mellom Dpl og 
PrP under utvikling av prionsykdommer har ikke latt seg demonstrere. Det viser 
seg f. eks. at transgene mus som mangler Dpl likevel utvikler prionsykdom  med 
typisk degenerasjon i hjernevev og opphopning av den  proteinase-resistente 
formen av PrP (Behrens et al., 2001).  

Som hos andre arter er uttrykket av Dpl hos sau høyt i testikkel og 
relativt lavt i andre organer (Tranulis et al., 2001). Funksjonen av Dpl i 
testikkelvevet er for en stor del ukjent, men studier av transgene mus som ikke 
uttrykker Dpl tyder på at proteinet er viktig for hanndyrets fertiliseringsevne ved 
at spermier fra slike mus får unormal form, særlig i akrosomet, og mangler evne 
til å penetrere eggcellens  zona pellucida.  

Formålet med denne studien har vært å studere utrykk og lokalisasjon av 
Dpl i testikkel og spermier hos juvenil og kjønnsmoden sau. Vi har målt 
genuttrykk ved hjelp av kvantitativ RT-PCR. Antiserum fra kanin ble laget ved 
immunisering med rekombinant Dpl og videre karakteriserisering av serumet ved 



Western blotting. Lokalisasjon av Dpl i testikkelvevet ble undersøkt ved bruk av 
immunhistokjemi og immunfluorescens.  
 
Metoder 
-Kvantitativ RT-PCR: Total RNA ble isolert fra testikkel hos 3 unge dyr og 7 
voksne dyr ved hjelp av RNeasy Mini Kit, Qiagen. Prøvene ble analysert ved 
Real-Time PCR med β-actin som endogen kontroll. Relativ mengde Dpl mRNA i 
prøvene ble beregnet ved hjelp av relativ standard-kurve-metoden for Dpl og β-
actin.  
-Produksjon av rekombinant sau-Dpl: Kodende områder av Dpl-cDNA i 
ekspresjonsvektoren pET16b ble transformert i E. coli BL21(DE3)pLysS. 
Induksjon med IPTG resulterte i produksjon av His10-merket Dpl i form av 
inklusjonslegemer. Etter løsing, refolding og rensing på His-Trap kolonne ble 
His10-Dpl benyttet som antigen ved immunisering av kanin. 
-Produksjon av antisera på kanin ble gjort ved sub-cutan injeksjon av 75 µg His10-
Dpl i alt 5 ganger med 3 ukers intervaller. Første injeksjon ble gjort i Freund’s 
komplette adjuvant. Semikvantitativ evaluering av titerstigning ble gjort ved 
Western-blot med His10-Dpl som positiv kontroll. 
-Western blotting: Proteinene fra testikkelhomogenat ble separert ved 
elektroforese og blottet på PVDF membran. Dpl-spesifikke bånd ble påvist ved 
bruk av kanin antisera. 
-Immunhistokjemi/immunfluorescens: Frysesnitt ble fiksert, blokkert med 
BSA/normalserum, inkubert med anti-Dpl antisera og signalet visualisert ved 
hjelp av EnVision-kit/HRP (Dako) eller fluorescensmerkede sekundærantistoffer. 
 
Resultater og konklusjon  
Analyser av Dpl-uttrykk ved kvantitativ RT-PCR viste et uttrykk av Prnd som er 
fra 25 – 48 ganger høyere hos voksne dyr enn hos unge, ikke-kjønnsmodne dyr 
(Fig. 1). Western blotting-data var i samsvar med dette da det ikke kunne påvises 
signal hos ikke-kjønnsmodene dyr mens det hos voksne værer ble funnet et bredt 
bånd på 30-40 kDa som samsvarer med tilsvarende hos menneske (Peoc’h et al., 
2002). Deglykosylering med Pngase F reduserte molekylvekten til Dpl-båndet til 
om lag 19 kDa, som stemmer med beregnet molekylvekt av inntakt Dpl med GPI-
anker. Resultatene viser at Dpl hos sau er di-glykosylert og at begge glykanene er 
asparaginforankret. Immunhistokjemisk undersøkelse av testikkelvev fra ikke-
kjønnsmodne værer viste ingen reaktivitet. Hos kjønnsmodne værer ble Dpl påvist 
i spesifikke segmenter av de spermieproduserende tubuli, på den luminale siden 
av blod-testis barrieren. I segmenter med elongerte spermatider (siste stadier før 
frisetting til tubuli) var det et kornet signal hovedsakelig lokalisert omkring 
spermatidene. Fordi Dpl har vært knyttet til normal akrosomfunksjon hos spermier 
har vi prøvd å påvise proteinet i henholdsvis ferske og in vitro akrosomreagerte 



ejakulerte spermier. Så langt har vi ikke kunnet påvise Dpl i slike spermier fra 
vær. 
Konklusjon: Vi har etablert metoder for kvantifisering av Dpl mRNA og 
påvisning av Dpl protein ved hjelp av Western blotting og immunhistokjemi i 
testikkelvev hos vær. Våre resultater viser at Dpl først kommer til uttrykk i 
testikkelvev ved kjønnsmodning, noe som stemmer med en spesifikk rolle i 
spermatogenese. Dpl ser ut til å være lokalisert til ulike segmenter av de 
spermatogenetiske tubuli, mest utbredt omkring elongerte spermier. Det er 
foreløpig uvisst om Sertolicellene uttrykker Dpl. 
 

Fig. 1: Doppel mRNA i testikkelvev fra Sau 
normalisert til B-actin og relatert til nivået hos ung sau, prøve nr. 3
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