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Expression of VEGF-A and its two receptors: VEGFR-1 and VEGFR-2
in the lymphatic endothelial cells of VSP in the porcine uterine broad ligament
Summary
The purpose of the present study was to determine the immunoreactivity of vascular endothelial growth
factor (VEGF) and its two receptors: VEGFR-1 (flt-1, fms-like tyrosine kinase) and VEGFR-2 (flk-1, fetal
liver kinase) on the endothelial cells of the lymphatic vessels in the area of the vascular subovarian plexus
(VSP) of the broad ligament during different phases of the estrous cycle in pigs. The authors also investigated
the expression and correlation between investigated factors and phases of the estrous cycle. The highest
immunoreactivity for VEGF-A was observed in the lymphatic vessels of VSP at the follicular and early luteal
phases of the estrous cycle. VEGFR-1 displayed the same pattern of immunostaining intensity as VEGF-A
and VEGFR-2 revealed the highest immunoreactivity in the early luteal and late luteal phases of the estrous
cycle. Additionally, VEGF-A, VEGFR-1 and VEGFR-2 expression was assessed by semi-quantitative Western
Blot analysis, which revealed significantly higher levels of VEGF-A and VEGFR-2 proteins during the early-luteal and the follicular phase of the estrous cycle (P £ 0.001) and a very weak expression of VEGFR-1 during
the whole estrous cycle. All factors displayed phase-related differences in the immunostaining intensity of the
endothelial cells of the lymphatic vessels (VSP) in the porcine broad ligament of the uterus, suggesting that
they are hormone-dependent during the estrous cycle in pigs.
Keywords: VEGF-A, VEGFR-1, VEGFR-2, lymphatic vessels, VSP, estrous cycle, pig

Naczynia krwionone i ch³onne tworz¹ wspólnie
system, którego g³ówn¹ rol¹ jest transport p³ynu ródmi¹¿szowego, substancji metabolicznych, komórek,
bia³ek, absorpcja t³uszczu, a tak¿e zaanga¿owanie
w procesy patologiczne. W odró¿nieniu od zamkniêtego systemu naczyñ krwiononych, naczynia ch³onne formuj¹ system otwarty, zbieraj¹cy bogat¹ w bia³ka limfê z p³ynu tkankowego do krwi. Specyficzny
uk³ad naczyñ krwiononych i limfatycznych, przebiegaj¹cych wzd³u¿ granicznego brzegu wiêzad³a szerokiego macicy, tworzy naczyniowy splot podjajnikowy
(vascular subovarian plexus, VSP). System le¿¹cych
blisko siebie têtnic, ¿y³ i naczyñ limfatycznych oraz
sieci drobnych naczyñ, jako ogniwo w ³añcuchu czynnociowych i funkcjonalnych powi¹zañ miêdzy jajnikiem, jajowodem i macic¹, wskaza³ na wa¿n¹ rolê naczyñ limfatycznych w hormonalnej regulacji czynnoci tych narz¹dów (5, 12, 17, 18). Szczególn¹ aktywnoci¹ w naczyniach krwiononych i limfatycznych
charakteryzuje siê ródb³onek. Komórki ródb³onka

wydzielaj¹ ró¿ne czynniki, które maj¹ wp³yw na kontrolê lokalnego kr¹¿enia krwi i limfy podczas cyklu
p³ciowego u samic (2, 8, 9) i pozostaj¹ pod wp³ywem
regulacji innych, jak hormony steroidowe prowadz¹ce do zmian morfologicznych ródb³onka, a tym samym regulacji napiêcia cian naczyñ, cinienia krwi
i przep³ywu tkankowego (26).
Czynnik wzrostu ródb³onka naczyñ (VEGF) wystêpuj¹cy w ok. 6 znanych postaciach (VEGF-A, -B,
-C, -D, -E, -F), okrelany równie¿ czynnikiem przepuszczalnoci naczyñ, odgrywa ogromn¹ rolê w proliferacji komórek ródb³onka, kontroli angiogenezy,
waskulogenezy, limfangiogenezy oraz specyficznej
stymulacji przepuszczalnoci (10, 11). VEGF jest cytokin¹ o bardzo specyficznym dzia³aniu. Produkowany
przez liczne komórki, wp³ywa przede wszystkim na
komórki ródb³onka. Wystêpuje w postaci glikozylowanego homodimeru o masie cz¹steczkowej 32-46 kDa.
Ekspresja VEGF-A zachodzi poprzez izoformy powstaj¹ce w wyniku alternative splicing  alterna-

Medycyna Wet. 2008, 64 (4B)

tywnego sk³adania genu. Znanych jest co najmniej piêæ
izoform sk³adaj¹cych siê ze 121, 145, 165, 189 i 206
aminokwasów zwanych, odpowiednio, VEGF121-206.
(13, 22, 23). Wszystkie te izoformy stymuluj¹ proces
angiogenezy. Regulacjê ekspresji VEGF kontroluje kilka mechanizmów: hypoxia, wahania poziomu glukozy, ró¿nicowanie komórkowe oraz hormony steroidowe, PDGF, EGF, TGF-â, onkogeny (27, 31). VEGF-A
dzia³a poprzez receptory kinazy tyrozynowej: VEGFR-1
o wiêkszym powinowactwie do VEGF-A oraz
VEGFR-2 g³ówny przekanik sygna³u VEGF-A dla
komórek ródb³onka (16, 32). Oba receptory zaanga¿owane s¹ w ró¿ne biologiczne mechanizmy in vivo:
VEGFR-1 uczestniczy w mitogenezie, zmianach morfologicznych oraz ró¿nicowaniu komórek, natomiast
VEGFR-2 w chemotaksji i migracji komórek (7, 14,
22).
Niewiele wiadomo na temat lokalizacji i ekspresji
czynnika VEGF-A oraz jego receptorów w komórkach
ródb³onka naczyñ limfatycznych uk³adu rozrodczego osobników dojrza³ych. Wczeniejsze badania dowodzi³y wystêpowania w naczyniach limfatycznych
dwóch innych typów VEGF (VEGF-C i VEGF-D),
które poprzez receptor VEGFR-3 wi¹¿¹ siê z limfatycznymi komórkami ródb³onka (LECs). Wydaje siê
zatem istotnym uzupe³nienie i rozszerzenie wiedzy na
temat zwi¹zku miêdzy cyklem rujowym i steruj¹cymi
nim hormonami steroidowymi oraz czynnikiem
VEGF-A w komórkach ródb³onka naczyñ ch³onnych
w obrêbie jednego ze specyficznych obszarów wiêzad³a szerokiego macicy wini, jakim jest podjajnikowy splot naczyniowy (VSP). Celem pracy jest okrelenie lokalizacji i ekspresji VEGF-A i jego receptorów: VEGFR-1 i VEGFR-2 w naczyniach ch³onnych
VSP wiêzad³a szerokiego macicy wini.
Materia³ i metody
Materia³ do badañ stanowi³y tkanki z obszaru VSP wiêzad³a szerokiego macicy pochodz¹ce od wiñ cyklicznych.
Tkanki pobierano bezporednio po uboju od zwierz¹t podzielonych wed³ug faz cyklu rujowego na 4 grupy: faza
pêcherzykowa (dzieñ 17.-21., n = 4), faza wczesnolutealna
(dzieñ 1.-5., n = 4), faza rodkowolutealna (dzieñ 6.-12.,
n = 4) oraz faza pónolutealna (dzieñ 13.-16., n = 4). Fazê
cyklu okrelano metod¹ makroskopowej obserwacji jajników i endometrium (19).
W celu lokalizacji poszczególnych czynników zastosowano metodê immunohistochemiczn¹, natomiast w celu
potwierdzenia ich obecnoci i okrelenia ekspresji pos³u¿ono siê metod¹ Western Blot. Do badañ u¿yto pierwotnych poliklonalnych przeciwcia³ króliczych: anty-VEGF
(A-20, sc-152), anty-VEGFR-1 (c-17, sc-316) oraz anty-VEGFR-2 (N-931, sc-505) (Santa Cruz Biotechnology)
w odpowiednich rozcieñczeniach (1/200, 1/150, 1/100) oraz
biotynylowanych przeciwcia³ wtórnych (biotinylated antirabbit IgG, Vector Laboratories; w rozcieñczeniu 1/400).
Do badañ immunohistochemicznych pobrane tkanki
utrwalano w 4% paraformaldehydzie na 0,1 M buforze fosforanowym (PB, pH = 7,4), krojono na kriostatowe skraw-
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ki (10 µm) przyklejone do odpowiednio przygotowanych
szkie³ek (chromogelatin/chrome-alum). Po inkubacji skrawków z odpowiednimi przeciwcia³ami pierwotnymi (noc,
temp. pokojowa) oraz wtórnymi (1 godz., temp. pokojowa), skrawki p³ukano w PBS, a nastêpnie inkubowano
w kompleksie ABC (ABC Reagent, Vectastain Kit, Vector
Laboratories). Ostateczny produkt reakcji uzyskiwano
po zastosowaniu 3,3-diaminobenzydyny (DAB, Sigma
Aldrich, 0,3 mg/ml). Kontrolê negatywn¹ uzyskano inkubuj¹c skrawki w NGS (normal goat serum) w rozcieñczeniu 1/10, zastêpuj¹c nim pierwotne, wtórne lub obydwa
przeciwcia³a. Ca³¹ procedurê zakoñczono odwodnieniem
skrawków i zamkniêciem ich DPX-em. Skrawki poddano
obserwacji i analizie w mikroskopie optycznym (Nikon 
Microphot FXA, Japan).
Ekspresjê bia³ka VEGF-A okrelano za pomoc¹ analizy
Western Blot. Zamro¿one w ciek³ym azocie tkanki homogenizowano w buforze homogenizacyjnym (50 mM Tris-HCl, pH 7,4; 10 mM EDTA, 150 mM NaCl, 1% Triton
X-100 z 1 µM pepstatyny A, 5 µg/ml leupeptyny, 5 µg/ml
aprotininy, 100 mM PMSF; Sigma P-8340) i pozostawiano
na lodzie ok. 30 minut. Homogenaty poddawano wstêpnemu wirowaniu przy 2500 g przez 10 min., a nastêpnie zebrany supernatant poddano wirowaniu w³aciwemu przy
105 000 g przez 1 godz. w 8°C. Frakcjê cytozolow¹ i membranow¹ przeznaczono do analizy ekspresji VEGF-A,
VEGFR-1, VEGFR-2. Poziom bia³ka okrelono w próbkach metod¹ Bradforda (6). Jednakowe iloci (20 µg) próbek gotowano w 95°C przez 4 min. z buforem obci¹¿aj¹cym (1 : 1) (Sample buffer  Sigma, S-3401). Elektroforezê przeprowadzono na 15% (VEGF-A) i 6% (VEGFR-1,
VEGFR-2) ¿elu rozdzielaj¹cym w 200 mA przez 3 godziny. Transfer bia³ek na membranê nitrocelulozow¹ przeprowadzono w 160 V przez 1,5 godziny. Do blokowania wi¹zañ niespecyficznych zastosowano 5% odt³uszczone mleko w proszku w TBS-T (1,5 godz., temp. pokojowa). Membrany poddano inkubacji z przeciwcia³ami pierwotnymi
(noc, temp. pokojowa). W celu sprawdzenia specyficznoci przeciwcia³ wykonano próbê z blokowaniem przeciwcia³ pierwotnych (specific control peptide, sc-152P  6 µg;
Santa Cruz Biotechnology).
Kolejnym etapem by³a inkubacja membran z przeciwcia³em wtórnym (biotinylated anti-rabbit IgG, Vectastatin
ABC Kit, Vector Laboratories) w rozcieñczeniu 1 : 15 000
(1,5 godz., temp. pokojowa). Bia³ko wykrywano za pomoc¹ metody wizualizacyjnej z zastosowaniem DAB.
Intensywnoæ reakcji immunohistochemicznej oraz Western Blot poddano analizie gêstoci optycznej (PC_IMAGE,
Froster Findlay Associates), na podstawie której uzyskano
dane wykorzystane do analizy statystycznej. Dane przedstawiono jako redni¹ ± SEM, a ró¿nice statystyczne oszacowano testem Bonfferoniego (GraphPad Prism v.4.0,
GraphPad Software). Istotnoæ statystyczn¹ przedstawiono za pomoc¹ ma³ych liter przy p < 0,05.

Wyniki i omówienie
Obserwacje w mikroskopie optycznym wykaza³y
obecnoæ VEGF, VEGFR-1 oraz VEGFR-2 w komórkach ródb³onka naczyñ limfatycznych VSP wiêzad³a szerokiego macicy wini podczas cyklu rujowe-
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Ryc. 1 (a-c). Graficzne porównanie intensywnoci (gêstoæ optyczna) immunoreaktywnoci VEGF, VEGFR-1 i VEGFR-2
w ródb³onku naczyñ limfatycznych VSP w ró¿nych fazach
cyklu rujowego. Ma³e litery wskazuj¹ na istotne ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi fazami cyklu rujowego (p £ 0,05).
Wartoci zaprezentowano jako: rednia ± SEM. WL  faza
wczesnolutealna, SL  faza rodkowolutealna, PL  faza pónolutealna, P  faza pêcherzykowa

Ryc. 2 (a-c). Graficzne porównanie poziomów ekspresji bia³ka dla VEGF-A oraz receptorów VEGFR-1 i VEGFR-2
w VSP. Poziomy te podano jako wartoci rednie (± SEM)
gêstoci optycznej, wyra¿one jako jednostki umowne intensywnoci netto, otrzymane z 2-3 powtórzeñ. Ma³e litery wskazuj¹ istotne ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi fazami cyklu
rujowego (p £ 0,05). WL  faza wczesnolutealna, SL  faza
rodkowolutealna, PL  faza pónolutealna, P  faza pêcherzykowa

go (ryc. 1a-c). Analiza Western Blotting potwierdzi³a
ekspresjê badanych czynników w analizowanym obszarze wiêzad³a szerokiego macicy wini (ryc. 2a-c).

Analiza wyników skrawków barwionych za pomoc¹ metody immunohistochemicznej wykaza³a, ¿e wysoka intensywnoæ immunoreakcji VEGF-A w ród-
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b³onku naczyñ limfatycznych VSP nie ró¿ni³a siê
w poszczególnych fazach cyklu za wyj¹tkiem fazy
rodkowolutealnej, gdzie wyst¹pi³ wyrany spadek
obserwowanej reakcji (p £ 0,001, ryc. 1a, ryc. 3a).
Immunoreaktywnoæ poszczególnych receptorów by³a
bardziej zró¿nicowana: VEGFR-1 wykazywa³ wy¿sz¹
intensywnoæ reakcji immunohistochemicznej we
wczesnolutealnej i pêcherzykowej fazie cyklu rujowego, natomiast zdecydowanie s³absz¹ w fazie: rodkowo- i pónolutealnej (p £ 0,001, ryc. 1b, ryc. 3b).
VEGFR-2 wykazywa³ optycznie siln¹ reakcjê immunopozytywn¹ w fazach wczesno- i pónolutealnej oraz
wyrany spadek immunozabarwienia w fazach rodkowolutealnej i pêcherzykowej (p £ 0,001, ryc. 1c,
ryc. 3c).
Profil bia³ka uzyskanego w trakcie analizy Western
Blot ró¿ni siê od wyników barwieñ immunohistochemicznych, jakkolwiek uzyskano potwierdzenie jego
obecnoci. Ró¿nica ta wynika z zastosowania do badañ Western Blot tkanek, w sk³ad których wchodzi³y
zarówno naczynia krwionone, jak i limfatyczne.
W trakcie trwania cyklu rujowego najwy¿sz¹ ekspresjê bia³ka VEGF-A obserwowano podczas faz: wczesnolutealnej oraz pêcherzykowej (p < 0,001), podczas
gdy mala³a ona zdecydowanie w fazach rodkowo- oraz
pónolutealnej (ryc. 2a). Podobn¹ tendencjê wykaza³a
analiza Western Blot badanego VEGFR-2 (ryc. 2b),
natomiast analiza VEGFR-1 równie¿ przynios³a potwierdzenie obecnoci badanego bia³ka, ale jest to reakcja zdecydowanie s³absza (ryc. 2c). Otrzymane
wyniki sugeruj¹, ¿e zarówno VEGF-A, jak i badane
receptory rozmieszczone s¹ w komórkach ródb³onka
naczyñ limfatycznych. Nie znaleziono jednak¿e prac
porównawczych wskazuj¹cych na obecnoæ VEGF-A
i VEGFR-1 w ródb³onku naczyñ limfatycznych.
Wczeniejsze badania dotyczy³y g³ównie lokalizacji
i ekspresji systemu ligand-receptor w ródb³onku naczyñ krwiononych macicy (3, 30) i jajnika (15), jako
miejsca gwa³townej angiogenezy podczas normalnego cyklu p³ciowego oraz jajowodu (29). Dostêpne prace traktuj¹ce o naczyniach limfatycznych ograniczaj¹
siê do analizy czynników VEGF-C, VEGF-D oraz
zwi¹zanego z nimi receptora VEGFR-3. Siln¹ ekspresjê VEGFR-2 t³umaczy³aby zatem zdolnoæ wi¹zania
czynnika VEGF-A oraz VEGF-C i VEGF-D wykazuj¹cych regulatorowy wp³yw na wzrost naczyñ limfatycznych (10). VEGFR-2 jest przekanikiem silnego
sygna³u dla zapocz¹tkowania angiogenezy zale¿nej od
VEGF-A, jak równie¿ limfangiogenezy kolektorowych
naczyñ limfatycznych oraz limfatycznych kapilar zale¿nej od VEGF-C i/lub VEGF-D (24, 28). S³absza
natomiast ekspresja VEGFR-1 wynika najprawdopodobniej z zawê¿enia obszaru regulacji tego receptora do naczyñ krwiononych i brak powinowactwa
do typów VEGF-C i VEGF-D inicjuj¹cych limfangiogenezê.
Z dostêpnych róde³ pimiennictwa wynika, ¿e s¹
to pierwsze badania dotycz¹ce zmiennej ekspresji
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Ryc. 3 (a-c). Wybrane zdjêcia prezentuj¹ce immunolokalizacjê VEGF, VEGFR-1 i VEGFR-2 w komórkach ródb³onka
naczyñ limfatycznych (strza³ki) VSP podczas cyklu rujowego (najsilniejsze reakcje). 3a  faza wczesnolutealna, 3b  faza
pêcherzykowa, 3c  faza wczesnolutealna

VEGF-A i jego dwóch receptorów w ródb³onku naczyñ limfatycznych w obszarze VSP w czasie trwania
cyklu p³ciowego. Zainteresowanie to wynika równie¿
z dostêpnych danych na temat zachodz¹cego w obsza-
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rze splotu podjajnikowego lokalnie docelowego
i zwrotnego przenikania hormonów, które umo¿liwione
jest poprzez specyficzne przystosowania morfologiczne  wspó³dzia³anie sieci ¿ylno-¿ylnej okrywaj¹cej
têtnicê jajnikow¹ oraz pasm przedkolektorowych naczyñ ch³onnych (26). W wielu badaniach udowodniono wp³yw hormonów steroidowych na ukrwienie narz¹dów rozrodczych poprzez m.in. syntezê dzia³aj¹cych lokalnie czynników lub ich receptorów (3). Chocia¿ s¹ to prace dotycz¹ce ródb³onka naczyñ krwiononych, niemniej potwierdzaj¹ obserwacje w³asne
w tym zakresie, jak i mo¿liwoæ wp³ywu na ródb³onek naczyñ limfatycznych. Niezaprzeczalnie, ekspresja VEGF modulowana jest przez E2 in vivo i in vitro
(3, 25). Dodatkowo Meduri i wsp. (21) wykaza³, ¿e
zarówno E2 jak i E2 ³¹cznie z progesteronem posiadaj¹
moduluj¹cy wp³yw na cykliczne zmiany w ekspresji
VEGFR-1 i VEGFR-2. W niniejszej pracy sugeruje
siê, ¿e wyrane ró¿nice w immunoreaktywnoci i ekspresji VEGF-A oraz jego receptorów w ródb³onku
naczyñ limfatycznych w trakcie trwania cyklu rujowego, w du¿ej mierze mog¹ wynikaæ z wp³ywu
hormonów steroidowych, gdy¿ droga limfatyczna jest
zdecydowanie skuteczniejsza i bardziej efektywna
w transporcie hormonów, a ich koncentracja w naczyniach ch³onnych znacznie wy¿sza ni¿ w naczyniach
krwiononych (1). Nie wyklucza siê jednak roli VEGFA jako czynnika naczyniowo-ochronnego (4, 20, 30,
32).
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