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Baggrund 
uPARAP er en endocytisk receptor af mannose receptor familien, der har betydning for 
turnover af den ekstracellulære matrix ved binding til, internalisering og nedbrydning af 
kollagen. Opregulering af uPARAP som invasionsfaciliterende mekanisme og potentielt 
terapeutisk target er blevet påvist i sarkomer og glioblastomer. MPM er en aggressiv 
cancer, der oftest diagnosticeres i avanceret stadium og ikke responderer på aktuelle 
behandlingsprotokoller. Median overlevelse fra diagnosetidspunktet er 12 måneder. Ved 
data-mining af databasen ”The Cancer Genome Atlas (TCGA)”, der indeholder de mest 
relevante genomiske forandringer i alle primære cancerformer, er fundet, at MPM er den 
cancertype, der har den højeste ekspression af uPARAP på RNA-niveau. Nærværende 
studie søgte at eftervise uPARAP-overekspression på proteinniveau i MPM ved IHC mhp. 
vurdering af uPARAP’s potentiale som diagnostisk markør og muligt terapeutisk target.  
Materiale og metode 
I studiet blev retrospektivt inkluderet formalin-fikserede, paraffinindstøbte vævsprøver fra 
hhv. 6, 9 og 11 patienter med epiteloidt, sarkomatoidt og bifasisk MPM samt 12 patienter 
med reaktiv mesothelproliferation (RMP). Vævet blev farvet med et monoklonalt antistof 
imod uPARAP, mikroskoperet og scoret for uPARAP-ekspression (H-score fra 0 til 300). 
Resultater 
uPARAP-ekspressionen var markant opreguleret i MPM ift. RMP (p = <0.001). Blandt 
undertyperne af MPM havde den sarkomatoide variant i gennemsnit den højeste 
ekspression af uPARAP, uden dog at opnå statistisk signifikans (p = 0.45).  
Konklusion 
Markant opregulering af uPARAP i MPM-subtyper indikerer involvering i den neoplastiske 
proces, og fundet opretholder receptorens mulige potentiale som mål for antistofterapi, 
men bør valideres i et større materiale. 

 


