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Sammendrag 
Feilfolding og aggregering av vertsdyrets normale prionprotein (PrPC) til en 
sykdomsfremkallende form, PrPSc er den sentrale hendelsen i prionsykdommenes 
molekylære patogenese. Nøyaktig hvordan feilfoldingen skjer og hvilke faktorer 
som fremskynder eller hemmer denne er fortsatt uklart. Det er heller ikke kjent 
hvordan feilfoldingen fører til død av nerveceller. Prionproteinets normalfunksjon 
er ukjent, men proteinet er nødvendig for utvikling av prionsykdommer, idet 
transgene mus uten prionprotein (PrP-knockout) ikke utvikler prionsykdom etter å 
ha blitt eksponert for prionsmitte. Prionproteinet er festet til cellemembranen med 
et glykolipidanker (GPI-anker). Studier av PrPC i vev og i cellekulturer har vist at 
en betydelig andel av PrPC-molekylene mangler ca 90 aminosyrer fra den 
aminoterminale enden av proteinet. Denne kuttingen av proteinet skjer i området 
mellom den ustrukturerte N-terminale tredjedelen av molekylet og den 
velstrukturerte C-terminale globulære resten av molekylet. Spaltingen av PrPC er i 
prinsippet lik hos alle arter, også hos fugler. Det er derfor nærliggende å tro at 
spaltingen kan være av funksjonell betydning. Interessant nok har det vist seg 
vanskelig å bestemme nøyaktig hvor proteinet kuttes og på hvilket stadium i 
proteinets normalomsetning dette skjer. Den rådende hypotese i dag er at 
kuttingen skjer i sure endosomale vesikler som deltar i resirkulering av 
plasmamembranproteiner. For lettere å kunne studere kuttingen av prionproteinet, 
har vi benyttet flere konstrukter av prionprotein fra sau, hvor vi blant annet bruker 
grønt fluorescerende protein (GFP) som molekylær merkelapp for å studere 
lokaliseringen av proteinet i cellen. Vi studerer både transient og stabilt 
transfekterte celler av tre ulike linjer; humane (SH-SH5Y) og murine (N2a) 
nevroblastomaceller og nyreepitelceller fra hund (MDCK). Transfeksjon av celler 
med prionprotein uten GPI-anker, såkalt sekretorisk PrP, er også sentralt i våre 
studier. I tillegg til molekylære merkelapper benyttes en serie monoklonale 
antistoffer som binder til bestemte epitoper i prionproteinet for kartlegging av 
kløyvingen. Videre har vi benyttet spesifikke hemmere av lysosomale-, 
proteasomale- og Zn-metalloproteaser i forsøk på å identifisere typen protease 
som kutter prionproteinet. 



 
Våre resultater utfordrer rådende teorier for kløyvingen av prionproteinet fordi vi 
viser at denne er uavhengig av GPI-forankring og endocytose. Videre at kuttingen 
skjer uten at proteinet er lokalisert til detergentuløslige membrandomener (DRMs) 
og at den er uavhengig av glykosylering av PrPC. Våre data peker i retning av at 
kuttingen av prionproteinet skjer i trans-golgi nettverket av en hittil uidentifisert 
protease. 
 
 
  


	Spalting av ovint prionprotein uttrykt i N2a, SH-SY5Y og MDC
	Sammendrag


