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❙ ❙ Prionsjukdomar är samlingsnamnet för en grupp sjukdo-
mar förorsakade av abnorma proteiner (prioner). En synonym
term är överförbar spongiform encefalopati. Som det senare
namnet antyder innebär sjukdomarna neuropatologiska för-
ändringar i centrala nervsystemet, med hålbildning (spongi-
os) i hjärnvävnaden efter neuronförlust. De viktigaste sjuk-
domarna i denna grupp är Creutzfeldt–Jakobs sjukdom hos
människa, galna ko-sjukan eller bovin spongiform encefalo-
pati (BSE) hos nötkreatur och scrapie hos får [1].

Ofarligt protein förvandlas till dödsbringande smittämne
Prionproteinet (PrP) finns i olika former. Den normala for-
men (PrPc) är ett glykoprotein som är lokaliserat till plasma-
membran och återfinns i störst koncentration i nervceller. Vid
prionsjukdomar undergår PrPC en konformationsändring och
övergår till PrPSc, som har en förändrad tertiärstruktur med
flera s k sheet-domäner. Förändringen gör proteinet resistent
mot nedbrytning av proteaser och dessutom olösligt, och en
aggregation sker i nervceller och amyloida plack.

Prionsjukdomar är överförbara. De kan till exempel över-
föras till försöksdjur genom intracerebral injicering av konta-
minerat hjärnmaterial men även genom kontaminering av för-
söksdjurens föda med PrPSc. PrPSc startar en kedjereaktion
som omvandlar normala PrPC till PrPSc. Denna process går
till en början mycket långsamt men accelererar efter hand, vil-
ket kan förklara att sjukdomen först har ett långsamt och se-
dan ett snabbt förlopp.

BSE upptäcktes 1984 i Storbritannien och utvecklades
snart till en epidemi. Den sannolika orsaken till epidemin är
olämplig utfodring. Som proteintillskott har många djur fått
kött- och benmjöl framställt av slaktavfall från både friska
och sjuka kor. Hittills har cirka 200 000 djur dött av sjukdo-
men. Efter hand har dock kraftiga åtgärder lett till att sprid-
ningen av sjukdomen begränsats och antalet nya BSE-fall
minskat. Över fyra miljoner kor har avlivats, kropparna har
bränts och utfodring av djur med slaktavfall har förbjudits.

Smittan kan sannolikt överföras från djur till människor
En ny variant av Creutzfeldt–Jakobs sjukdom (vCJD) upp-
täcktes 1994 i Storbritannien. Man fann att denna variant av
sjukdomen drabbade yngre människor (15–40 år) och hade en
något annorlunda symtomatologi och patologi än tidigare
kända varianter. Antalet fall har ökat från år till år. I augusti
2001 hade över 100 personer drabbats. Misstanken att sjuk-

domen skulle bero på smitta från BSE-sjuka kor har vuxit sig
allt starkare [2].

Inkubationstiden, den s k prekliniska fasen, är cirka 10–15
år för både BSE och vCJD [3]. Man beräknar att ett mycket
stort antal djur med BSE har gått till slakt och använts som
människoföda och befarar därför att människor kan ha smit-
tats. Vidare befarar man att vCJD skulle kunna smitta från
människa till människa via blod från blodgivare med prekli-
nisk vCJD [4]. Detta antagande bygger dels på vetskapen att
PrPSc finns i lymfatisk vävnad (tonsiller, lymfkörtlar) hos
människor med vCJD [5], dels på rapporter om att får som ex-
perimentellt smittats med BSE har fört sjukdomen vidare via
blodtransfusion till andra får [6].

Tidig diagnostik av prionsjukdomar är livsviktig
De uppenbara riskerna för smitta från både djur och männi-
skor har lett till stor forskningsaktivitet, med syfte att utveck-
la diagnostiska markörer för den prekliniska fasen av prion-
sjukdomar.

Standardmetoden för att avgöra om ett djur har en prion-
sjukdom börjar med inokulering av nervvävnad från djuret i
en transgen mus. Under en observationsperiod av upp till tolv
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månader följer man sedan eventuell utveckling av beteende-
förändringar och neurologiska symtom. Därefter söker man
efter tecken på prionsjukdom i mushjärnan. Detta standard-
test är mycket känsligt men tidskrävande och därmed oprak-
tiskt.

År 2000 godkändes tre olika test för BSE av EU. De är alla
immunanalyser som kan påvisa PrPSc i hjärnvävnad från
slaktade djur. Dessa metoder är mer praktiska och ekonomis-
ka jämfört med inokulationsmetoden men inte lika känsliga.
De har också kritiserats för att de ger ett stort antal falskt po-
sitiva resultat och för att de ej kan identifiera smittade djur i
den prekliniska fasen.

Några motsvarande test på människa har ännu inte utfor-
mats, men bestämning av 14-3-3-proteinet och tau i spi-
nalvätskan har föreslagits som en metod att diagnostisera spo-
radisk Creutzfeldt–Jakobs sjukdom [2], och tonsillbiopsi har
föreslagits som en metod att diagnostisera vCJD [5,7].

Nya fynd kan leda till ny metod för diagnostik
I marsnumret av Nature Medicine presenterar Miele och med-
arbetare från Roslin Institute i Edinburgh fynd som kan leda
till både en ökad förståelse av prionsjukdomarnas patogenes
och nya metoder för diagnostisering av dem [8].

Tidigare studier har visat att det lymforetikulära systemet
kan spela en roll i replikationen av prioner i djurmodeller [5].
Miele och medarbetare [8] studerade RNA-expressionen i
mjälte hos scrapieinfekterade möss och jämförde med den hos
kontrollmöss. Generellt fann de i stort sett lika expres-
sionsmönster hos infekterade möss och kontrollmöss. Ex-
pressionen av ett speciellt transkript, den s k erytroida diffe-
rentieringsfaktorn (erythroid differentiation-related factor,
EDRF) var emellertid sänkt hos infekterade djur. Den var
sänkt redan i tidiga stadier av sjukdomen och sjönk ytterliga-
re allt efter som sjukdomen utvecklades. Vidare studier visa-
de att alla djur som undersöktes, både de som hade experi-
mentellt inducerade prionsjukdomar och de som på vanligt
sätt fått BSE eller scrapie, hade sänkt expressionen av EDRF
även i benmärgen och i blodet. Man fann också en samloka-

lisation av EDRF- och prionexpressionen. Miele och medar-
betare hävdar att eftersom expression av Prpc är en förutsätt-
ning för att prionsjukdomar ska utvecklas tyder denna samlo-
kalisation på att utmognande erytroida celler spelar en roll i
patogenesen av prionsjukdomar [8].

Dessa fynd öppnar upp ett helt nytt område för forskning,
genom vilken preklinisk diagnostik av prionsjukdomar kan
komma att bli möjlig utan att PrPSc måste identifieras. Invol-
veringen av utmognande erytroida celler verkar också rele-
vant mot bakgrund av rapporter om detekterbar smitta i ben-
märgen hos nötkreatur i kliniska stadier av BSE och i helblod
hämtat från får i prekliniska stadier av BSE [6, 9].

Markör för prionsjukdomar kanske inom räckhåll
Mieles och hans medarbetares arbete är det första som visar
på att prionsjukdomar har en effekt på genuttrycket utanför
det centrala nervsystemet. Möjligen kommer framtida forsk-
ning inom området att fokusera på mekanismer som är asso-
cierade med perifera effekter av sjukdomen. Nivån av EDRF-
transkript skulle kanske kunna mätas i vävnader som man
utan svårigheter kan ta prov på, t ex blod. Vi avvaktar med
spänning uppgifter om huruvida fynden i fråga kan repeteras.
Vi väntar också med stort intresse på resultat av studier som
inkluderar ett större antal BSE-sjuka djur, där man beräknar
vilken sensitivitet och specificitet analysen kan tänkas ha. Vi-
dare vore det intressant att se om en ändrad EDRF-expression
i erytroida celler i blod även avspeglas i en ändrad proteinnivå
av EDRF i plasma. Proteinanalyser är ju betydligt lättare att
utföra än RNA-analyser inom både klinisk sjukvård och ve-
terinärmedicin.
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Figur 1. Schematisk och hypotetisk bild av patogenesen vid prionsjukdomar.
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A new putative principle for diagnosis
of Creutzfeldt–Jakob’s disease
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Creutzfeldt–Jakob’s disease and bovine spongi-
form encephalitis (BSE) are both prion diseases,
i.e., diseases caused by an abnormally folded iso-
form of cellular prion protein. A variant of Creutz-
feldt–Jakob’s disease can probably be transmitted
from cattle with BSE to humans. To prevent spread
of BSE, whole stocks of cattle are destroyed when
symptoms of the disease appear. However, this is
too late to prevent transmission during the about 5
years long incubation time. A method for pre-
symptomatic diagnosis of BSE is clearly desirable.
Miele and colleagues at Roslin Institute in Edin-
burgh present a potential molecular marker for 
prion diseases in the March issue of Nature Medi-
cine. It is a dramatically decreased expression of a
transcript called erythroid differentiation-related
factor (EDRF). This change is detectable early in the
course of the disease also in tissues outside the
central nervous system, for instance blood.
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