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Białko

VEGF-A

Rak endometrium
Kontrola

Gl

G2

G3

62,2 ± 5,4

11 5,7 ± 10,3

150,3 ± 12,8

180,6± 11 ,4

105,26 ± 9,9

149,4 ± 12,0

11 3,7 ± 11 ,8

120,6 ± 9,4

152,3 ± 13,0

169,4 ± 15,3

VEGF-B
VEGF-C
VEGF-D
RI

50,2 ± 5,0

112,7 ± 10, 1

130,6 ± 10,9

154,4± 13,7

R2

110,7 ± 7,4

138,9 ± 10,6

142,3± 12,3

173,7 ± 14, 1

R3

66, 1 ± 5,9

125,5 ± 8,8

144, 1 ± 13,7

175,3 ± 15,6

NRP-I

91 ,2 ±6,5

173,5 ± 14, 1

162,5 ± 15,7

NRP-2

178,3 ± 11 ,4

17 1,6± 16,7

197,3 ± 17,4

95,7 ± 7,7

110,8 ± 9,2

135,5± 12,8

180,2 ± 15,6

137,7 ± 14,7

195,2± 16,0

87,2 ± 7,7

109,7 ± 8,3

196,6 ± 13,7

168,1 ± 12,5

173,7± 15,8

śródb ło nek

nowotwór
Endoglina

125,3 ± 10,4
śródb łonek

nowotwór

HOXA-5

112,47 ± 9,84

162,0 1 ± 13, 16

EDlL-3

IIO,6 ±9,2

144, 1 ± 11 ,4
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Na podstawie przeprowadzonych
l.

badań można wysunąć następujące

W endometrium zmienionym nowotworowo wraz ze spadkiem
komórkowego ekspresja izoform VEGF-A i D szybko
ekspresja izoformy B nie zmienia
preparatach
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3.

Ekspresja NRP-! i NRP-2
Oznaczać

4.

to

może, że jest
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rosnący udział

S.

Można przyjąć, że
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w tworzeniu
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z p53

może suge rować ważną
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komórkowego; czynniki

angiogenne i angiogeneza; neuropiliny; endoglina; HOXA-5; EDIL-3.
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9.ABSTRACT
Evaluation af neoplastic lesions requires consideration af rnultiple aspects. First to be
investigated is the internal biology af a tumour, i.e. histological and molecular features. Those

may effect in aggressive phenotype or affect the therapeutic outcome. The next major
question is the host response. Therefore, it is unlikely for a single biomarker to bring
sufficient prognostic information regarding the regimen. Evaluation ofmultiple factors seems
then helpful for assessment ofthe Qutcome and in selection af appropriate therapies.
In endametrial cancer, several potential prognostic factors have already been
investigated. Usually, the marker itself was evaluated whiJe relations to other factors
contributing to biological behaviour were not comprised. The group of molecular markers
may prove highly valuable when characterizing tumours. Studies evaluating expression ofthat
group of markers may assist selection of therapies. The biological material taken prior to
treatment may be used to identify such biomarkers. Those make it possible to forecast
sensitivity and/or resistance to a particular drug or to define molecular features of the tumour
to be treated. This is likely to offer procedures enhancing successful diagnosis.
The objective of the present study was to evaluate the prognostic value of some selected
markers of endometrial cancer, tested through tissue biopsy, as such markers may extend our
knowledge ofthe tumour behaviour.
To accomplish this, l decided to evaluate expression of VEGF~A, VEGF-B,
and

VEGF~D

VEGF~C

isofonns, representing key factors ofthe vascular endothelial growth, as well as

RI , R2 and R3 receptors, the ligands ofwhich are the named VEGF isoforms. l also evaluated
expression of some other factors,

likeły

to have a role in the neoplastic process.

Another aim ofthe study was to investigate any possibJe reJation between expression of
those markers in the endometrial cancer with prognostic factors, such as tumour grade and
stage.
Selected for the tests were endometrial cancer preparations from patients requiring
surgical treatment. In all cases, the lesions were evaluated at different stages of cellular
differentiation; the preparations corresponded to G l, G2 and G3 grades.
Preparations were made from paraffin blocks. They were then used for the scheduled
immunohistochemical staining with specific antibodies.
The study was an attempt to show any possible quantitative differences in distribution
ofthe evaluated proteins in human endometrial cancer. The objective was also to prove any
relations between expression of the investigated proteins and growth factors and the tumour
type and histopathological profile. Results are presented in the table below.

Protein

VEGF-A

Endomełrial

cancer

Control

Gl

G2

G3

62.2 ± 5.4

115.7 ± 10.3

15 .. 3 ± 12.8

180.6 ± 11.4

105.26 ± 9.9

149.4 ± 12.0

113.7± 11.8

120.6 ± 9.4

152.3 ± 13.0

169.4 ± 15.3

VEGF-B
VEGF-C
VEGF-D
RI

50.2 ± 5.0

112.7 ± 10. 1

130.6± 10.9

154.4 ± 13.7

R2

110.7 ± 7.4

138.9± 10.6

142.3 ± 12.3

173.7 ± 14.1

R3

66.1 ± 5.9

125.5 ± 8.8

144.1 ± 13.7

175.3± 15.6

91.2 ± 6.5

173.5 ± 14.1

162.5 ± 15.7

178.3 ± 11.4

171.6 ± 16.7

197.3± 17.4

95.7 ± 7.7

110.8± 9.2

135.5 ± 12.8

180.2 ± 15.6

137.7 ± 14.7

195.2 ± 16.0

87.2 ± 7.7

109.7 ± 8.3

196.6± 13.7

168.1 ± 12.5

173.7 ± 15.8

NRP- I
NRP-2
enothelium
tumour

Endoglin

125.3 ± 10.4
endothelium
tumour

HOXA-5

112.47±9.84

162.01 ± 13.16

EDlL-3

110.6 ± 9.2

144.1 ± 11.4

The following may be concluded following the investigations carried out:
I.

In neoplastic endometrium, expression of VEGF-A and D isoforms elevates rapidly
along the decrease in cellular differentiation, while expression of iso form B remains
unchanged. Trace expression of isoform C was observed in aU preparations. This may
point to impaired Iymphangiogenesis.

2.

VEGF receptors in the endometrial cancer tissues show higher expression as compared
to the controls, however the level of Rl receptor remains unchanged regardless of
ceHuJar differentiation. Growing expression of R3 receptor is observed along the
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decrease in cellular differentiation. Thi s is indicative of remodeled Iymphangiogenesis
wh ile angiogenesis angiogenesis preserves its status quo.
3.

Expression ofNRP- 1 i NRP-2 increased along the decrease in ce llular differentiation.
This may point to a pathway supplementing lymphangiogenesis.

4.

Expression of endoglin was elevated in the popu lation of tumour cells, wh ich may
indicate a role ofthat peptide in the tumour growth.

5.

As EDIL-3 has a role in angiogenesis. it may be assumed thal along with elevated
expression it takes an important part in the vascular wall remodeling and development.

6.

The loss of HOXA-5 expression when bind ing p53 may suggest an important role in
tumour formation.
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