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Innledning 
Scrapie er en neurodegenerativ sykdom hos sau og geit som første gang ble 
beskrevet for over 250 år siden. Sykdommen tilhører de såkalte overførbare 
spongiforme encefalopatier ("transmissible spongiform encephalopaties", TSE) og 
er assosiert med strukturelle forandringer i et av organismens egne proteiner, det 
såkalte prionproteinet (PrP).  
 
Mottakeligheten for scrapie hos sau har sammenheng med naturlig forekommende 
variasjon i den kodende delen av priongenet. Denne består av 257 kodoner og 
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). Det 
forekommer vanligvis fem alleler hos sau: ARQ, VRQ, ARR, AHQ og ARH og 
disse definerer i alt 15 mulige genotyper (ARQ/ARQ, ARQ/VRQ, osv).  
 
Avl for scrapie-resistens 
Forekomsten av klassisk scrapie er primært assosiert med VRQ og dette allelet ble 
funnet i over 80 % av 32 klassiske scrapie-kasus i Norge (Tranulis m.fl. 1999). 
Allelene ARQ og AHQ er moderat mottakelige, mens ARR ser ut til å være 
forbundet med en høy grad av resistens mot scrapie, spesielt hos ARR 
homozygote dyr (Hunter 1997). Bildet kompliseres ved at man i de senere år har 
oppdaget ulike former for scrapie. Scrapie Nor98 er en variant som først ble 
karakterisert i Norge og det er i den senere tid gjort stadig flere funn av såkalt 
atypisk scrapie i en del europeiske land, noe som kan representere Nor98 og/eller 
ytterligere former for scrapie. Vi har nylig vist at scrapie Nor98 er assosiert med 
variasjon i kodon 154 (AHQ-allelet) og kodon 141 (et allel som kan betegnes 
AFRQ), dvs en posisjon som ikke tidligere er vist å ha sammenheng med scrapie 
(Moum m.fl. 2005). Sammenhengen mellom PrP-genotyper og mottakelighet er 
derfor radikalt forskjellig når det gjelder klassisk scrapie og scrapie Nor98.  



 
Avl i retning ARR/ARR blir sett på som en strategi for å kunne redusere og 
eventuelt kvitte seg med scrapie. Nederland, Frankrike og Storbritannia har 
allerede implementert omfattende nasjonale avlsprogrammer med dette siktemålet 
og de andre medlemsstatene er av EU fra 1. januar 2004 pålagt å sette i gang 
avlsprogrammer for de viktigste sauerasene i respektive land. Utbredelsen av 
Nor98/atypisk scrapie kan tyde på at denne varianten er lite smittsom (eventuelt 
forekommer spontant i hvert enkelt tilfelle). Det er derfor foreløpig uklart om de 
atypiske formene for scrapie vil påvirke utformingen av slike avlsprogrammer.  
 
Ved bruk av ARR homozygote avlsværer og utstrakt PrP-genotyping vil det være 
mulig å avle sauebesetninger til fiksering av ARR-allelet i løpet av relativt få 
generasjoner, men en prinsipiell betenkelighet ved denne strategien er muligheten 
for å avle fram uønskede egenskaper som er koblet til de ”resistente” genotypene. 
Det at de minst mottakelige genotypene foreligger i et visst antall i naturlige 
besetninger taler i mot at det skal være noen slik sammenheng, men det er 
allikevel ønskelig å foreta grundige undersøkelser av dette før man setter i verk 
systematisk avl i større skala.  
 
PrP-genotypinger og registreringer av slaktedata 
Vi har foretatt PrP-genotypinger i 10 flokker med til sammen ca 1000 dyr av 
rygjarasen i Rogaland. Flokkstørrelsen varierte fra ca 50 til ca 200 dyr. DNA ble 
isolert fra EDTA-blod. Genotypingene ble basert på enzymatisk amplifisering av 
den sentrale delen av priongenet og direkte-sekvensering av PCR-produktet ved 
kapillarelektroforese på et ABI 310 instrument (Applied Biosystems). Livdyra i 
flokkene ble genotypet i 1999 og potensielle livlam samt nye avlsværer ble 
genotypet hvert år i perioden 2000-2003. Saueeierne ble dermed gitt anledning til 
å velge ut livdyr på grunnlag av PrP-genotype og det var mulig å følge 
utviklingen av flokkene med hensyn til genotypefordelingen gjennom hele 
prosjektperioden. Slaktedata ble innhentet for samtlige dyr og det ble i samarbeid 
med Sauekontrollen foretatt utvidede helse- og produksjonsregistreringer på 
individnivå. 
 
Statistiske analyser 
Omfattende genotyping av tilnærmet alle slaktelam i noen flokker ble foretatt i 
2001 (3 flokker), 2002 (9 flokker) og 2003 (9 flokker), mens enkelte lam også ble 
genotypet i år 2000 og 2001 (fra hhv 10 og 7 flokker), slik at totalt ca. 2 700 
genotypede lam ble registrert med slaktedata. Slakteriene registrerer vekter og 
foretar en kvalitetsvurdering i form av fett-indeks, EUROP-klassifisering og 
prisfastsettelse på slaktet. Disse variablene representerer ulike (men 
interkorrelerte) mål for slaktekvalitet. Vi brukte disse registreringene for å 
undersøke om PrP-genotype har noen sammenheng med produksjonsegenskaper 



hos lam. Analysene er så langt utført på et utvalg slaktelam fra 2000-2002 fordelt 
på 6 flokker (n=866). Utvalget ble delt i fire grupper etter antatt økende 
mottakelighet: 

1. ARR/ARR 
2. heterozygot ARR/xxx, der xxx står for etthvert allel unntatt VRQ 
3. ARR/VRQ 
4. øvrige genotyper 

Det ble anvendt en multippel lineær regresjon (’Ordinary Least Squares’) med 
hver av de uavhengige faktorene (genotype, flokk, slakteår og slaktemåned) satt 
inn i regresjonsligningen som et sett av dummy-variabler. Gjennomsnitlig 
EUROP-indeks for hver av genotypekategoriene, kontrollert for flokk, slakteår og 
slaktemåned, er vist i Figur 1. Resultatene så langt indikerer at det ikke er noen 
signifikant sammenheng mellom enkelte genotyper, eller grupper av genotyper, og 
noen av de avhengige variable, dvs vekt, EUROP-indeks, fett-indeks og pris/kg.  
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Figur 1. Gjennomsnitlig EUROP-indeks for PrP-genotyper kontrollert for flokk, 
slakteår og slaktemåned, med 95 % konfidensintervaller. 
 
 
Diskusjon 
De statistiske analysene er så langt ikke i stand til å påvise noen sammenheng 
mellom produksjonsegenskaper og PrP-genotyper. Analysene indikerer at ARR-
allelet ikke er assosiert med nedsatt slaktekvalitet hos rygjalam og resultatene er 
derfor positive med henblikk på avl for scrapie-resistens.  
 



Forskjellige saueraser har vist ulik mottakelighet for scrapie, noe som for en stor 
del kan skyldes ulike genotypefrekvenser av PrP-variantene, men det er 
sannsynlig at også andre faktorer spiller inn. Det kan ikke utelukkes at eventuelle 
sammenhenger mellom PrP-genotyper og produksjonsegenskaper kan variere 
mellom ulike saueraser. I en undersøkelse av fire tyske saueraser ble PrP-
genotyper sammenlignet med bl.a. daglig vektøkning, muskelfylde og ullkvalitet. 
Det ble ikke påvist noen signifikant sammenheng mellom noen av disse 
produksjonsegenskapene og fordelingen av PrP-genotyper (de Fries m.fl. 2004).  
 
Vi kan derfor konkludere med at det så langt ikke er funnet sammenhenger 
mellom PrP-genotyper og produksjonsegenskaper hos lam som tilsier at avl vil ha 
negative konsekvenser for sauenæringen, men analysene er foreløpig basert på et 
begrenset utvalg. Med tanke på avl for scrapie-resistens er det i tillegg ønskelig å 
undersøke eventuelle sammenhenger mellom helse og PrP-genotyper, både hos 
lam og voksne dyr, noe som også blir gjort på grunnlag av de innsamlingene som 
her er beskrevet for rygjaprosjektet i Rogaland. 
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