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Innledning
Osteochondrose er en utviklingssykdom som forekommer både hos menneske,
hest, hund, storfe og flere andre arter. Sykdommen karakteriseres av en svikt i den
enchondrale forbeiningen, og kan opptre i flere ulike knokler og ledd (Grøndalen
1974). Når rørknokler og en rekke andre knokler vokser, skjer lengdeveksten i en
spesiell type brusk (vekstbrusk) like under leddbrusken, og i vekstlinjer noe mer
sentralt i knokkelen. Denne brusken blir senere mineralisert og omdannet til
beinvev. Ved osteochondrose skjer det en nekrose (celledød) i vekstbrusken, slik
at denne ikke mineraliseres på normal måte. Resultatet blir en øy med nekrotisk
brusk i omkringliggende beinvev. Leddbrusken over dette området er ofte lite
motstandsdyktig for mekanisk påkjenning. Ved akutt eller repetitiv traume kan det
derfor dannes skjærende lesjoner (osteochondrosis dissecans) og leddbrusken kan
løsne fra det underliggende vevet (Ekman og Carlson 1998). Det er dette hestefolk
kjenner som ”løse biter i ledd”.

Sykdommen kan gi kliniske symptomer varierende fra kun litt stivhet i affiserte
ledd, til leddgalle og mer alvorlige haltheter. Hvilke ledd som affiseres er arts- og
raseavhengig. I en screeningundersøkelse av norsk varmblodstraver hadde 14,3%
av hestene lesjoner forenelig med osteochondrose i haseleddet, og 11,8% i
kodeleddene (Grøndal).

”Osteochondrose hos hest” er et tverrfaglig samarbeid mellom Institutt for sports-
og familiedyrmedisin og Institutt for basalfag og akvamedisin ved Norges
veterinærhøgskole. Prosjektet er finansiert via Norges forskningsråd, med støtte
fra Norges veterinærhøgskole (NVH) .

Målsetting
Mye tyder på at tidligere forskning på osteochondrose har vært konsentrert om
stadier hvor genekspresjon og patologiske forandringer gjenspeiler
reparasjonsfasen av sykdommen heller enn utviklingsfasen. Vi ønsker å gå studere
tidligere lesjoner i håp om å øke forståelsen for predisponerende faktorer og
tidlige forandringer hos affiserte individer.



Målsettinger for prosjektet er å opprette en molekylærbiologisk/genetisk
kompetanse på vekstbrusk ved NVH, karakterisere vevsspesifikke gener i
vekstbrusk hos hest, og karakterisere gener som har fått forandret genuttrykket sitt
hos individer med osteochondrose.

Materiale og metoder
Materialet består av 0-5 uker gamle egenavlede føll med predisposisjon for
osteochondrose og føll kommet inn til patologen ved NVH og Veterinærinstituttet
av andre årsaker i perioden januar 2003 til september 2004. Individer med
bakteriell leddbetennelse er ekskludert fra materialet.

Vekstbrusk er høstet fra den laterale kondylen på femur (lårbenets ytre leddrulle),
christa intermedia cochlea tibia (fremre føringskam på leggbeinet) og laterale
trochlea på talus (ytre leddrulle på talus). Brusken er frosset i flytende nitrogen og
lagret ved -80º C. Fra de samme lokalisasjonene er det også tatt ut prøver til in situ
hybridisering (ISH) og immunhistokjemi (IHC). I tillegg er det tatt ut prøver fra til
sammen 20 andre vev. Disse er lagret i et stabiliserende medium ved -20º C.

Et cDNA bibliotek på 1200 kloner er konstruert fra vekstbrusken i hasen til en
prematur varmblods ridehest (303dagers drektighet). Total RNA ble isolert vha.
TRIZOL®, etterfulgt av en rensing med RNeasy® minikoloner (Quiagen). mRNA
ble isolert vha. oligo dT magnetiske kuler (Dynal). Biblioteket ble konstruert vha
Bluescript II SK library (Stratagen). Klonene er sekvensert (TempliPhi®, Big Dye
Terminator® og ABI 3100 Genetic Analyzer®) og homologisøk ble utført ved å
anvende BLAST fra NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/).

Identifisering av vevsspesifikke gener i vekstbrusk er utført ved hjelp av
subtraksjonskloning (Representational Difference Analysis – RDA, Clontech
PCR-Select®, Quiagen). Et vevsspesifikt bibliotek ble lagd ved å klone RDA-
roduktene inn i pGEM-T easy® vektor (Promega). De resulterende klonene ble
PCR amplifisert med vektor spesifikke primere og deretter sekvensert.
Homologisøk ble utført som beskrevet over.

Resultater
Tester av subtraksjonskloningen -  bl.a. via fravær av såkalte husholdningsgener
og hybridisering med ulike radioaktivt merkede prober - viser at denne har vært
vellykket.  Subtraksjonsproduktene viste nukleinsyrehomologi med flere gener
som har kjent funksjon i vekstbrusk, eller spesiell funksjon i andre vev. Blant
disse kan nevnes gener som deltar i differensieringen av stamceller til
chondroblaster og osteoblaster, binding mellom proteiner i bruskens
ekstracellulære matriks, celleproliferasjon og angiogenese (dannelse av kar). For
enkelte av Subtraksjonsproduktene har vi imidlertid ikke funnet homologi med
tidligere beskrevne gener.



cDNA biblioteket på vekstbrusk har så langt gitt begrenset informasjon.  Dette
biblioteket kan imidlertid brukes til å finne hele eller større deler av sekvensen til
fragmenter fra subtraksjonskloningen.

Optimalisering av metoder og lagringsteknikker har vært en stor del av arbeidet i
startfasen av prosjektet. Bruskvev inneholder mye proteoglykaner (store,
sammensatte molekyler) i tillegg til at det er svært fast. Dette vanskeliggjør mange
molekylærbiologiske teknikker, og gjør at reagenser til stabilisering av RNA
trenger sent inn i vevet og har liten effekt. Optimaliseringen har resultert i
teknikkene beskrevet under materiale og metode.

Diskusjon
Svært lite er kjent både når det gjelder det spesifikke genuttrykket i vekstbrusk og
genuttrykket ved osteochondrose. Noe arbeide er gjort på humansiden, men på
hest er ikke denne type studier gjennomført tidligere. Det er viktig å studere disse
genene for å få bedre kunnskap om normale funksjoner i vekstbrusken og
patogenesen ved osteochondrose.

Ved å velge subtraksjonskloning i arbeidet med karakterisering av vevsspesifikke
gener i vekstbrusk, muliggjør vi en karakterisering av det unike genuttrykket i
dette vevet uten å måtte ta utgangspunkt i kjente sekvenser og gener. Teknikken
gir oss sjansen til å stå med åpne kort overfor hva som faktisk skjer i
vekstbrusken, og oppdage ”nye ” gener  og gener man ikke visste ble uttrykt i
dette vevet.

Resultatene fra subtraksjonskloningen er i så måte oppløftende. Homologiene til
de allerede kjente genene gir et godt utgangspunkt når det gjelder hvilke gener
som skal karakterisere videre med hensyn på hvor i brusken de uttrykkes, alder på
dyret, etc. Spesielt interessant er kanskje chondromodulin, et nokså nyoppdaget,
lite beskrevet gen som man mener kun uttrykkes i vekstbrusk. Når det gjelder
subtraksjonsproduktene uten kjente homologier, kan disse representerer nye,
ubeskrevne gener med viktige funksjoner. Om dette er tilfelle, gjenstår å se.

Figur 1. Autoradiografi, koloniløft av
vevsspesifikke kloner i vekstbrusk.
Radioaktivt merkede RNA-prober fra
vekstbrusk har hybridisert med
koloniene og svertet røntgenfilmen
(piler).



Arbeidet med endringer i gen uttrykket i sammenheng med osteochondrose vil
starte i første halvdel av 2005. Arbeidsmetodene vil være mye de samme som for
de vevsspesifikke genene.
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