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Abstrakt 

Vysokostupňové astrocytární tumory jsou agresivní primární mozkové nádory, z nichž 

nejmalignějším a zároveň i nejčastějším je multiformní glioblastom, s mediánem přežití 15 

měsíců. Fibroblastový aktivační protein (FAP) je serinová proteáza s endo– i exopeptidázovou 

aktivitou, jejíž zvýšená exprese je charakteristická pro řadu zejména patologických stavů. To 

z ní činí slibný cíl pro design nových diagnostických či terapeutických postupů. Výsledky naší 

laboratoře i další práce prokázaly expresi FAP ve vysokostupňových astrocytárních nádorech, 

ve kterých je FAP exprimován na perivaskulárně lokalizované populaci stromálních 

mesenchymálních buněk. 

Cílem této diplomové práce bylo popsat vliv FAP pozitivních stromálních 

mesenchymálních elementů v neovaskularizaci a depozici extracelulární matrix (ECM) 

v prostředí multiformního glioblastomu. 

Výsledky této práce popisují proangiogenní působení FAP pozitivních stromálních 

mesenchymálních buněk, které byly derivovány z tkáně lidského glioblastomu. S využitím 

kondiciovaných medií bylo potvrzeno, že tento efekt je vázán na faktory secernované těmito 

buňkami, ačkoli výsledky in vivo assay na chorioalantoidní membráně, kde se předpokládá 

přímý kontakt všech typů buněk (nádorově asociovaných FAP pozitivních mesenchymálních, 

endotelových i vlastních gliomových), naznačují, že jejich vzájemná přímá komunikace může 

mít taktéž významnou roli. Proangiogenní působení bylo ověřeno na lidských endoteliálních 

buňkách z umbilikální žíly (HUVEC) a navíc i na námi derivovaných GBM asociovaných 

primárních endoteliálních kulturách (pECK).  

Dále byla prokázána pozitivní korelace mezi expresí kolagenu typu 1, 4, fibronektinu a FAP, 

což naznačuje zapojení FAP pozitivních stromálních mesenchymálních buněk do procesů 

modifikujících ECM glioblastomu. Pochopení významu FAP pozitivních stromálních 

mesenchymálních buněk pro proces angiogeneze a modifikace ECM astrocytárních nádorů 

může vést k objevení nových terapeutických přístupů v jejich léčbě.  

Klíčová slova: glioblastom, fibroblastový aktivační protein, FAP pozitivní stromální 

mesenchymální buňky, angiogeneze, extracelulární matrix 
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Abstract 

High-grade astrocytic tumours are aggressive primary brain malignancies, from which 

the most malignant and the most common is glioblastoma multiforme with median survival 

15 months. Fibroblast activation protein (FAP) is a serine protease possessing both endo- and 

exopeptidase activity. Its restricted and increased expression in pathologickal condtions 

makes it a promising target for the development of new diagnostic or therapeutic 

approaches. Previouse results of our laboratory and of other authors confirm expression of 

FAP in high-grade astrocytic tumours, where FAP is expressed by perivascular population of 

stromal mesenchymal cells. 

The aim of this diploma thesis was to analyse the role of FAP positive primary stromal 

mesenchymal cultures in neovascularisation and extracellular matrix (ECM) deposition in 

glioblastoma microenvironment. 

The results of this thesis describe proangiogenic effect of FAP positive stromal 

mesenchymal cells derived from human glioblastoma tissue. Using conditioned media, it was 

proven, that this effect is realized by factors secreted by these cells, even though results of in 

vivo assay on chorioallantoid membrane, where direct cell-to-cell contact of all involved cell 

types (tumour associated FAP positive mesenchymal cells, endothelial cells, glioma cells) is 

assumed, suggest, that their mutual direct communication may have important role as well. 

Proangiogenic effect was verified on human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) and also 

on GBM associated primary endothelial cultures (pECK) derived by our team. 

Moreover, positive correlation between collagen type 1, 4, fibronectin and FAP, was 

shown, what suggests that FAP positive stromal mesenchymal cells may be involved in 

processes of ECM modification in glioblastoma multiforme. Better understanding the 

importance of FAP positive stromal mesenchymal cells for angiogenesis and ECM modification 

in astrocytic tumours may help to identify new therapeutic approaches in their management. 

Key words: Glioblastoma, fibroblast activation protein, FAP positive stromal mesenchymal 

cells, angiogenesis, extracellular matrix 
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Zkratky 

ADAM – a disintegrin-and-metalloproteases 

COL I – kolagen typu 1 

COL IV – kolagen typu 4 

CXCL-12 – C-X-C motif chemokin 12 

CXCR-4 – C-X-C motif receptor 4 

DASH – dipeptidylpeptidáze-IV aktivitou a/nebo strukturou homologní molekuly 

ECM – extracelulární matrix   

FAP – fibroblastový aktivační protein 

FGF21 – fibroblastový růstový faktor 21 

FN – fibronektin 

FRE – farmakorezistentní epilepsie 

GBM – multiformní glioblastom 

GSC – gliomové kmenové buňky 

HIF-1 – hypoxií indukovaný faktor 1 

IDH – isocitrátdehydrogenáza 

HUVEC – Lidské endoteliální buňky z pupečníkové žíly 

MACS – magnetem aktivované buněčné třídění 

MMP – matrix metaloproteinázy 

NPY – neuropeptid Y 

PDGF – růstový faktor krevních destiček 

PDGFRβ – receptor růstového faktoru krevních destiček β 

pECK – primární endoteliální kultura  

PFAP – primární FAP pozitivní mesenchymální kultury 

RT – pokojová teplota (room temperature) 

SMA – aktin hladkého svalu 
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TAM – tumorem asociovaný makrofág 

VEGF – vaskulární endoteliální růstový faktor 

VEGF-R – receptor růstového vaskulárního faktoru 

vWf – von Willebrand faktor 
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1. Teoretický úvod 

1.2. Astrocytární nádory mozku, astrocytomy 

Astrocytomy, řazené do skupiny gliomů čili nádorů pocházejících z podpůrných buněk 

mozku – astrocytů, patří mezi nejčastější primární nádory mozku. Podle stupně transformace 

se tyto nádory dělí do 4 stupňů (grade): stupeň I – pilocytický astrocytom, stupeň II – difusní 

astrocytom, stupeň III – anaplastický astrocytom a stupeň IV – multiformní glioblastom 

(GBM). Kromě klasického histopatologického pohledu se při jejich klasifikaci a k určení 

prognózy v poslední době zohledňuje i specifický genetický profil nádoru, např. přítomnost 

mutace v genu pro isocitrátdehydrogenázu (IDH) 1 a 2. (Louis et al., 2016). Jedním z hlavních 

histopatologických znaků gliomů obecně je jejich infiltrativní růst, pro který jsou obtížně 

chirurgicky řešitelné. Prvotními příznaky tohoto onemocnění jsou nejčastěji bolesti hlavy, 

nauzea, zvracení a epileptické záchvaty. 

 

1.2.1. Multiformní glioblastom 

Nejagresivnějším (stupeň IV) a bohužel nejčastějším primárním nádorem mozku je 

multiformní glioblastom (glioblastoma multiforme); představuje více než 50 % astrocytárních 

tumorů, což činí asi 15 % všech primárních nádorů mozku. Medián přežití je 15 měsíců a 

maximum vzniku je kolem 64. roku života (Shrnuto v Davis et al., 2016). Molekulární 

klasifikace WHO nyní zohledňuje přítomnost specifické mutace genu pro 

isocitrátdehydrogenázu (IDH). V mutované IDH dochází k substituci argininu na pozici 132 za 

histidin (Balss et al., 2008). To vede ke změně její enzymové aktivity, kdy místo standartního 

produktu reakce, alfa-ketoglutarátu, je mutovanou formou IDH isocitrát přeměňován na alfa-

hydroxyglutarát (Dang et al., 2009). Mutovaná IDH a zvýšená koncentrace alfa-

hydroxyglutarátu vede k hypermetylaci genomu, což je jeden z mechanismů onkogeneze 

(Turcan et al., 2012). Nádorů exprimujících nemutovanou variantu IDH je většina (cca 90 % 

všech GBM), vznikají de novo a jsou charakteristické vznikem ve vyšším věku; nazýváme je 

primárními GBM. Na druhou stranu IDH-mutované GBM jsou nádory vzniklé postupnou 

transformací nádorů nižšího stupně – difuzního astrocytomu (stupeň II) respektive 

anaplastického astrocytomu (stupeň III), jedná se tedy o takzvané sekundární glioblastomy, 

které se častěji vyskytují u relativně mladších pacientů.  
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Mezi histopatologická diagnostická kritéria GBM patří mohutná a výrazně aberantní 

vaskularizace, která vede k tvorbě hemoragií a nekróz (shrnuto v Ohgaki et al., 2013). Dalším 

charakteristickým znakem GBM je vysoká mitotická aktivita a heterogenita transformovaných 

buněk, včetně nádorových kmenových buněk (GSC) (Galli et al., 2004), a jisté morfologické 

odchylky vykazují i buňky nádorově netransformované. Všechny společně pak tvoří nádorové 

mikroprostředí glioblastomu.  

Nádorové mikroprostředí je zásadním regulátorem růstu a progrese nádorů obecně. 

Oproti ostatním orgánům v lidském těle se v prostředí mozku vyskytuje několik odlišností, 

které se týkají buněčné i nebuněčné složky.  

Buněčná rozmanitost zdravého mozku podmiňuje i mikroprostředí multiformního 

glioblastomu. Dominujícími buněčnými typy v GBM jsou heterogenní transformované 

elementy, dále pak netransformované stromální elementy představující endoteliální buňky, 

pericyty, tumorem asociované makrofágy (TAM), astrocyty a mesenchymální kmenové buňky 

(MSC) (Charles et al., 2012). Důležitou součástí jsou i buňky imunitního systému a mikroglie 

(Roche et al., 2018). Mimo tyto buněčné typy (shrnuto v Quail & Joyce, 2017) v mozkových 

nádorech nacházíme i pro mozek specifické neuronální elementy. 

Extracelulární matrix, jakožto nebuněčná složka, v mozku představuje přibližně 20 % 

objemu tkáně (Rauch, 2007). V mozkovém parenchymu převažuje nevláknitá komponenta 

tvořená z glykosaminoglykanů, primárně hyaluronanu, a proteoglykanů (mimo kolageny). 

Klasické vláknité proteiny ECM, kolageny a glykoproteiny, nacházíme v mozku pouze v oblasti 

bazálních membrán cév a v prostorech pod mozkovými obaly. Hlavními složkami této ECM je 

kolagen typu 4, laminin a entaktin (Yurchenco et al.,2011). Právě toto jsou hlavní migrační 

cesty pro nádorové buňky, protože extendovaná struktura vláknitých molekul, na rozdíl od 

rozvětvené struktury hyaluronanu, usnadňuje jejich šíření do parenchymu na dlouhé 

vzdálenosti (Hu et al., 2008). 

 

1.3. Neovaskularizace, vaskulogeneze a angiogeneze 

Novotvorba cév a cévního systému (neovaskularizace) je mechanismus, který 

mnohobuněčné organismy vyvinuly jako odpověď na potřebu jednak efektivně zásobovat své 

tkáně a orgány živinami a kyslíkem, jednak odstraňovat zplodiny jejich metabolismu (McLeod 
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et al., 2012; Schmidt et al., 2007). Vaskulogeneze je proces, kterým vznikají první cévy de novo, 

významný především v průběhu vývoje plodu. Naopak angiogeneze je proces tvorby cév 

významný zejména v postnatálním živote: při hojení tkání, během menstruačního cyklu a také 

v průběhu tvorby cévní sítě u nově vznikajících tukových tkání (Eming et al., 2007; Demir et 

al., 2010; Cao, 2007). Mezi patologické procesy vyznačující se zvýšenou mírou angiogeneze 

patří mimo jiné vznik a vývoj nádoru. Vzhledem ke komplexnosti problému dále stručně popíši 

pouze proces angiogeneze, který je z hlediska tumorigeneze nejdůležitější. Pro detailnější, 

sumární informaci o procesu novotvorby cév odkazuji na svou bakalářskou práci (Výmola, 

2017). 

Obecný průběh angiogeneze je zahájen odpoutáním pericytů od endoteliálních buněk 

a degradací bazální membrány. Pod vlivem VEGF zvyšují endoteliální buňky expresi 

angiopoetinu 2, který následně umožní uvolnění pericytů z interakce s endoteliemi 

(Maisonpierre et al., 1997). Uvolněné pericyty exprimují a secernují matrix metaloproteinázy 

(MMP) a ADAM (A Disintegrin And Metalloproteinase) metaloproteinázy (Hiraoka, 1998; 

Trochon et al., 1998), které se podílejí na degradaci bazální membrány. Za stálé přítomnosti 

VEGF dochází ke změně fenotypu endoteliálních buněk, kdy je vyprofilována buňka vrcholová 

(tip cell) a buňky následující (stalk cells). V této diferenciaci hraje zásadní roli signalizační 

dráha Notch a také VEGF (Hellstrom et al., 2007; Liu et al., 2003). 

Vrcholová buňka vytváří filopodia, která jí napomáhají v migraci štěpením okolní ECM 

a sekrecí MMP (Adams et al., 2010). Na filopodiích je také vysoký počet VEGF-R2, receptorů 

VEGF, čímž je řízen směr migrace po koncentračním gradientu VEGF (Gerhardt et al., 2003). 

Zatímco buňka vrcholová řídí směr migrace, buňky následující způsobují samotné 

prodlužování endoteliálního výběžku. Vrcholová buňka je tlačena vpřed dělícími se buňkami 

následujícími (Qutub & Popel, 2009). Dalším krokem je vytvoření lumen cév. Tento krok je 

řádově rychlejší než tvorba výběžku. Velikost lumen se může přizpůsobit potřebnému tlaku a 

průtoku krve. Nakonec dochází ke stabilizaci nově vzniklých cév připoutáním pericytů k 

endoteliální stěně a vzniku heterogenní buněčné interakce, výsledkem které je mimo jiné 

tvorba extracelulární matrix jak endoteliemi, tak pericyty, a vytvoření definitivní cévní stěny 

(Jain, 2003). 

Rekrutování stabilizačně působících pericytů řídí několik různých faktorů. Zásadní 

význam mezi nimi má růstový faktor krevních destiček (PDGF) a jeho receptor PDGFRβ. 
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Endoteliální buňky produkují a secernují PDGF, zatímco v pericytech dochází k expresi 

PDGFRβ, a následně pericyty migrují po koncentračním gradientu PDGF směrem k 

endoteliálním buňkám (Ribatti et al., 2011). 

 

1.3.1. Angiogeneze v multiformním glioblastomu 

GBM patří mezi neoplázie s bohatou vaskulaturou. Ta je důsledkem zvýšené exprese 

proangiogenních faktorů gliomovými buňkami, ze kterých nejdůležitější se zdá být VEGF 

(Huang et al., 2005). Exprese VEGF je ovlivňována hypoxií a hypoxií indukovaným faktorem 1 

(HIF-1) (Kaur et al., 2005), ale v prostředí GBM jsou popsány i cesty na hypoxii nezávislé 

indukce angiogeneze prostřednictvím VEGF, např. cesta zahrnující fosfatydilinositol-3-

kinázovou signální kaskádu (Maity et al., 2000) a cesta se spoluúčastí nadměrně exprimované 

syntázy mastných kyselin, jež reguluje VEGF. Inhibice exprese syntázy mastných kyselin v in 

vivo experimentech na laboratorních myších vedla k zablokování HIF-1/VEGF signalizace a k 

expresi antiangiogenního VEGF-165b a tím následně ke snížení mikrovaskulární denzity 

nádoru a prodloužení doby přežití myší (Zhou et al., 2016). 

Také chemokinový receptor CXCR-4 exprimovaný endoteliemi může významně 

ovlivňovat novotvorbu cév v nádoru, a to mj. přes interakci s ligandem CXCL-12. Vazba ligandu 

na receptor exprimovaný na GSC vede k indukci tvorby VEGF a tím k potenciaci angiogeneze 

(Ping et al., 2011).  

V nádorech s bohatým zastoupením gliomových kmenových buněk dochází k výrazné 

angiogenezi, jelikož GSC v hypoxických podmínkách proliferují, zvětšují objem nádoru a tím i 

zvyšují souhrnnou produkci VEGF (Folkins et al., 2009). Následně se pericyty odpoutají od 

endoteliálních buněk a secernují matrix metaloproteinázy, které napomáhají rozkladu bazální 

membrány (Hiraoka et al., 1998). Endotelie migrují po koncentračním spádu VEGF a tvoří tak 

novou cévní sít nádoru, pomáhající jeho růstu a progresi. 

Dalším faktorem důležitým pro angiogenezi GBM je PDGF a jeho receptor PDGFRβ. 

V in vitro experimentech byl prokázán pozitivní vliv PDGF na migraci PDGFRβ pozitivních 

endotelií. V následných in vivo experimentech byl zdokumentován vznik hustší 

mikrovaskulární sítě v nádorech z U87 buněk nadměrně exprimujících PDGF. Denzita a také 

pokryv vzniklých cév pericyty byl vyšší, než v tumorech z neupravených U87 (Guo et al., 2003). 
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1.4. Extracelulární matrix v mozku 

Ve srovnání s ostatními orgány je složení ECM mozku výrazně odlišné. Zatímco 

nejrozšířenějšími proteiny v ostatních tkáních jsou fibrilární kolageny, v mozku je v největší 

míře zastoupen glykosaminoglykan hyaluronan. Tento lineární polysacharid za fyziologických 

podmínek udržuje tkáňovou homeostázu, biomechanickou integritu a strukturu tkáně 

(shrnuto v Wight, 2017). 

Druhými nejčastějšími komponentami ECM jsou proteoglykany, a to zejména 

brevican. Ten je lokalizován na vnější straně membrány neuronů a skrze svou G2 doménu 

může interagovat s dalšími proteiny mozkové ECM, jako je například tenascin R, a tím 

ovlivňovat biologii neuronů (Hagihara et al., 1999). 

Tenasciny, velké multimerní glykoproteiny, jsou třetí nejvýznamnější skupinou 

proteinů parenchymatické ECM. Tyto proteiny ovlivňují plasticitu mozkové tkáně. Tenascin C, 

nejhojnější protein této skupiny, má významnou roli při utváření specifických funkčních hnízd 

kmenových buněk, tzv. niche, a také reguluje proliferaci a migraci progenitorových buněk 

v mozku (Garcion et al., 2001; Garcion et al., 2004). 

Fibrilární proteiny ze skupiny kolagenů a fibronektin se ve zdravé mozkové tkáni 

vyskytují pouze v bazální membráně cév a pod mozkovými obaly. 

 

1.4.1. Extracelulární matrix v GBM 

1.4.1.1. Parenchymatická ECM v GBM 

V GBM je exprese hyaluronanu oproti zdravé mozkové tkáni zvýšená a přispívá k 

zvýšené proliferaci, motilitě a invazivitě gliomových buněk cestou interakce jejich zvýšeně 

exprimovaného receptoru CD44 (Kim et al., 2008). 

 Z proteoglykanů je v GBM nejvíce zastoupen brevican. Nadměrná exprese tohoto 

proteinu koreluje se zvýšenou invazivitou gliomových buněk (Dwyer et al., 2014).  

 V multiformním glioblastomu dochází taktéž k zvýšené expresi tenascinu C. Nadměrně 

exprimovaný tenascin C spolu s fibronektinem v in vitro podmínkách napomáhá selekci 

populací endoteliálních buněk, které jsou vysoce proliferativní a nejsou schopny vytvářet 
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plnohodnotné cévní tubuly, což vede k potenciaci aberantní angiogeneze v GBM (Rodrigues 

et al., 2011) 

1.4.1.2. ECM proteiny bazálních membrán v GBM 

 1.4.1.2.1. Kolageny 

Zatímco ve většině orgánů a tkání patří kolageny k nejčastějším molekulám ECM, 

v prostředí mozku, resp. mozkových nádorů tvoří minoritní část ECM a vyskytují se téměř 

výlučně v oblastech bazální laminy cév. 

Kolagen typu 1 se zapojuje do různých buněčných funkcí díky interakcím se širokou 

škálou buněčných receptorů (Shawn et al., 1988). Ačkoli se zpočátku o jeho expresi v mozku 

a mozkových nádorech pochybovalo (Zámecník et al., 2004), pozdější práce jeho produkci 

mozkovými nádory potvrdily (Huijbers et al., 2010). 

Největší zastoupení z kolagenů má v GBM kolagen typu 4 vyskytující se v bazální 

membráně cév. In vitro a následné in vivo experimenty prokázaly jeho vliv na angiogenezi a 

růst nádorů.  

Nízká exprese kolagenů v GBM byla také potvrzena u kolagenu typu 2, 5, 6 a kolagen 

typu 3 nebyl detekován vůbec. (Zámečník et al., 2004). 

 1.4.1.2.2. Fibronektin 

Dalším glykoproteinem vyskytujícím se v mikroprostředí GBM je fibronektin (FN). FN 

se váže na membránové receptory, tzv. integriny, které přemosťují prostředí ECM 

s plasmatickým prostředím buňky. Touto vazbou ovlivňuje fibronektin mnohé buněčné děje 

jako je motilita, koheze a invazivita buněk (Serres et al., 2014). Bylo prokázáno, že fibronektin 

ovlivňuje také maligní potenciál GBM. V experimentech s gliomovými kmenovými buněčnými 

liniemi adherovanými na fibronektinem potažený povrch docházelo ke zvýšené expresi matrix 

metaloproteináz 2 a 9. Tato interakce vedla následně k diferenciaci nádorových kmenových 

buněk, kdy docházelo ke snížení exprese markerů kmenových buněk a zvyšoval se počet 

buněk exprimujících gliální fibrilární acidický protein (GFAP) a β-tubulin. Zároveň docházelo 

jednak ke zvýšení proliferační aktivity pozorovaných buněk, jednak k fibronektinem řízenému 

utlumení apoptózy prostřednictvím suprese aktivity proteinu p53, což finálně vedlo ke 

zvýšené resistence nádorových buněk proti chemoterapeutikům (Liu et al., 2018). 
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Složení mozkové ECM definuje strukturu a formu mozku jako orgánu. Proteiny v ní 

zastoupené nejsou většinou typicky fibrilární, ECM mozku je díky tomu spíše plastická než 

rigidní a jako taková působí spíše inhibičně na migraci a invazi buněk. Primární migrační cesty 

transformovaných buněk jsou proto dominantně v prostředí obsahujícím typicky 

extendované fibrilární proteiny, jakým je prostor perivaskulární, kompartment podél velkých 

neuronálních traktů a pod meningy. S dalším růstem nádoru je ale i tato nespecifická ochrana 

prolomena a gliomové buňky migrují i do ECM zdravé mozkové tkáně. Ta je postupně 

proměňována, stává se více rigidní, zvyšuje se zastoupení klasických vláknitých proteinů i 

mimo zmiňované kompartmenty a prostředí tak získává celkový promigrační a proinvazní 

potenciál. (Ulrich et al., 2009). 

 

1.5. Fibroblastový aktivační protein  

Proteázy mají svou nezastupitelnou roli v mnoha procesech odehrávajících se ve 

zdravém organismu. Fibroblastový aktivační protein (FAP) byl poprvé popsán v roce 1986 a 

byl pojmenován na základě jeho exprese v reaktivních fibroblastech epiteliálních nádorů 

(Rettig et al., 1986). V roce 1990 byla identifikována v melanomové buněčné linii LOX serinová 

transmembránová proteáza pojmenovaná sepráza (povrchově exprimovaná proteáza 

z anglického Surface Expressed PRotease) podle své enzymové aktivity (Aoymama, Chen, 

1990). Na základě genového sekvenování bylo v roce 1997 zjištěno, že FAP a sepráza jsou 

produkty stejného genu (Goldstein et al., 1997) a název FAP byl přijat jako nejčastěji 

používaná nomenklatura. 

FAP je serinová proteáza patřící do funkční skupiny tzv. dipeptidylpeptidáze (DPP)-IV 

aktivitou a/nebo strukturou homologních molekul (DASH molekuly) (Šedo, Malík, 2001). 
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V lidském i v myším genomu je gen pro FAP lokalizován na dlouhém raménku chromozomu 2, 

je složený z 26 exonů a sousedí s genem pro DPP-IV, se kterým sdílí 52% homologii. Tento gen 

kóduje 760 aminokyselin dlouhý transmembránový protein druhého typu s 6 

aminokyselinami na N-konci, 20 aminokyselin dlouhým transmembránovým úsekem a 734 

aminokyselin dlouhou extracelulární částí (Goldstein et al., 1997). Monomery FAP jsou 

enzymaticky inaktivní, a až po spojení dvou monomerních 97 kDa jednotek vzniká 

enzymaticky aktivní dimerní forma (Piñeiro-Sánchez et al., 1997) (Obr. 1). Pro enzymovou 

aktivitu je důležitá katalytická triáda Ser624, Asp702, His734 (Niedermeyer et al., 1998).  

V literatuře bylo popsáno minimálně 5 isoforem FAP; z nichž čtyři představují klasické 

transmembránové proteiny, jedna z isoforem je však rozpustná a detekovatelná v lidské i myší 

plasmě, ale její biologická funkce není v dnešních dnech významněji objasněna (Lee et al., 

2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Struktura FAP vytvořená v softwaru PyMOL (pdb kód 1Z68). FAP je v aktivním stavu tvořen 

dvěma monomery. V monomeru zobrazujícím povrch proteinu je dutina vedoucí do aktivního místa 

enzymu s katalytickou triádou Ser624, His734, Asp702 (Aertgeerts et al., 2005). 
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1.5.1. Enzymová aktivita a substráty FAP 

Na základě schopnosti odštěpovat dipeptidy z N-konce proteinů byl FAP zařazen mezi 

aminodipeptidázy (tzv. S9B oligopeptidázová rodina) (Edosada et al., 2006; Park et al., 1999), 

čili tzv. exopeptidázy. Mimo to má FAP také schopnost štěpit peptidy či proteiny uvnitř 

sekvence (Obr. 2). Tato aktivita řadí FAP také mezi endopeptidázy, což bylo poprvé popsáno 

na denaturovaném kolagenu typu 1, proteinu bohatém na prolin (Park et al., 1999). I zde je 

potřeba specifické sekvence ve štěpeném proteinu a to glycin (v pozici P2) a prolin (v pozici 

P1) (Edosada et al., 2006; Jambunathan et al., 2012).  

Mimo uvedeného kolagenu typu 1 bylo popsáno několik dalších biologicky 

významných proteinů/peptidů obsahujících sekvence štěpitelné FAP. Mezi známé substráty 

FAP dnes například patří neuropeptid Y (NPY), natriuretický peptid typu B, substance P a 

protein YY (Wong et al., 2016; Keane et al., 2011). 

Enzymatické studie prokázaly, že lidský i myší FAP má vysokou substrátovou specificitu 

vůči NPY. Imunohistochemická analýza cirhózou postižených lidských jater prokázala 

přítomnost NPY a jeho receptoru na rozhraní parechymálních a stromálních buněk; zde na 

mesenchymálních buňkách stromatu taktéž dochází k expresi FAP. Proto se spekuluje, že NPY 

štěpený proteázou FAP může zasahovat do biologie jaterní cirhózy (Wong et al., 2016). Dalším 

zajímavým substrátem FAP je fibroblastový růstový faktor 21 (FGF21; z angl. fibroblast growth 

factor 21), jehož role je důležitá v regulaci přenosu glukózy přes membránu (Moyers et al., 

2007). Bylo dokázáno, že FGF21 je FAP aktivitou inaktivován (Dunshee et al., 2016; Zhen et 

al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.: Enzymová aktivita FAP. (A) exopeptidázová enzymová aktivita, odštěpení N terminálního 

dipeptidu za prolinovým zbytkem; (B) endopeptidázová enzymová aktivita, stěpné místo molekuly 

se specifickou sekvencí glycin-prolin (převzato z Hamson et al., 2014) 
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1.5.2. Exprese FAP ve zdraví a v nemoci 

 Za fyziologických podmínek je exprese FAP v postnatálních tkáních minimální. Je 

exprimován např. retikulárními buňkami lymfatických uzlin (Denton et al.; 2014), alfa-

buňkami pankreatu (Bušek et al.; 2016), a buňkami děložní sliznice v proliferační fázi (Dolznig 

et al., 2005) či mesenchymálními buňkami kostní dřeně (Bae et al., 2008). V průběhu fetálního 

vývoje je však jeho přirozená tkáňová exprese vyšší a pravděpodobně souvisí s neustále 

probíhající přestavbou nezralé tkáně (Niedermeyer et al, 2001).  

Tato situace je do značné míry kopírovaná za patologických podmínek v procesu 

remodelace tkáně nebo v tkáni nádorově změněné. Zatímco v plicích se za normálních 

podmínek FAP nevyskytuje, v plicích postižených idiopatickou plicní fibrózou se jeho exprese 

dramaticky zvyšuje, což naznačuje jeho zapojení do patogeneze tohoto onemocnění. U FAP-

deficientních myší s idiopatickou plicní fibrózou byla prokázána větší míra fibrózy a také 

zvýšená mortalita související s abnormálním ukládáním kolagenu (Fan et al., 2016). Analogicky 

k plicní fibróze byly podobné změny pozorovány i v průběhu jaterní cirhózy, kdy byl FAP 

detekován na stelárních buňkách (Levy et al., 1999). 

FAP byl také detekován na fibroblastoidních synoviálních buňkách pocházejících z 

vnitřní části kloubů postižených revmatoidní artritidou a osteoartritidou, kdy u revmatoidní 

artritidy byla jeho exprese vyšší než u osteoartritidy. Vzhledem k významnosti těchto buněk 

pro patogenezi revmatoidní artritidy se na FAP nepohlíželo pouze jako na marker tohoto 

onemocnění, ale také jako na potenciálně terapeuticky ovlivnitelnou molekulu, jejíž inhibicí 

by bylo možné zamezit nebo zpomalit remodelaci ECM (Bauer et al.,2006). 

Zvýšená exprese FAP byla detekována také v aterosklerotických plátech (Brokkop et 

al., 2011) a navíc i ve vzorcích tkání po akutním infarktu myokardu získaných post mortem 

(Tillmanns et al., 2015).  

Zvýšená exprese FAP je charakteristická taktéž pro různé typy nádorů, kde je FAP 

exprimován jak na vlastních nádorových elementech, tak na buňkách stromatu. Konkrétní 

signální kaskády vedoucí k jeho expresi zůstávají zatím neidentifikovány, ačkoli na základě 

recentní práce se dá předpokládat zapojení signální dráhy Akt/Erk v iniciaci exprese FAP (Cao 

et al., 2018). 
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FAP byl detekován na nádorových elementech kolorektálního karcinomu (Iwasa et al., 

2003), karcinomu děložního čípku (Jin et al., 2003), karcinomu pankreatu (Shi et al., 2012), 

karcinomu prsu (Kelly et al., 1998), skvamocelulárního karcinomu dutiny ústní (Wang et al., 

2014) a mnoha dalších. FAP pozitivní stromální fibroblasty byly popsány v 90 % všech 

epiteliálních nádorů, mj. u karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, nebo u nádorů 

vaječníků (Garin-Chesa et al., 1990) a taktéž na stromálních buňkách glioblastomu (Bušek et 

al., 2016).  

 

1.5.3. Role FAP v nádorovém mikroprostředí 

1.5.3.1. Role FAP v angiogenezi  

Potenciální zapojení FAP do průběhu fyziologické angiogeneze vychází z pozorování 

jeho exprese na HUVEC (Lidské pupečníkové endoteliální buňky, z angl. Human Umbilical Vein 

Endothelial Cells) (Ghersi et al., 2006). Po rozštěpení neuropeptidu Y touto proteázou vzniká 

produkt, který interaguje s receptory na endoteliálních buňkách a podporuje jejich proliferaci 

jako růstový faktor (Keane et al., 2011).  

Na myším modelu epiteliálních nádorů bylo prokázáno, že FAP exprimovaný jak 

buňkami nádorovými, tak stromálními, zvyšuje mikrovaskulární denzitu tumoru a nepřímo tak 

podporuje jeho progresi (Huang et al. , 2004; Santos et al., 2009, Cao et al 2018). V modelu 

kolorektálního karcinomu navíc jeho zvýšená exprese pozitivně koreluje s expresí 

proangiogenně působícího faktoru, VEGF, a negativně s dobou přežití (Cao et al., 2018). 

Podobná pozorování byla později provedena i v případě osteosarkomu (Zeng et al., 2018). A 

konečně, v in vitro experimentech byla prokázána role proangiogenního sekretomu (VEGF, 

CXCL-12, hepatocytární růstový faktor) FAP-pozitivními stromálními buňkami, kdy při depleci 

FAP exprimujících buněk došlo ke snížení intratumorální koncentrace VEGF a snížení 

mikrovaskulární denzity (Lo et al., 2015). 

1.5.3.2. Role FAP v remodelaci ECM  

Míra zapojení FAP do procesu remodelace ECM není stále dostatečně vysvětlena. FAP 

je exprimován na invadopodiích různých typů migrujících buněk, často spolu s jinými 

relevantními molekulami (Ghersi et al., 2002; Artym et al., 2002). Buňky karcinomu prsu 

transfekované aktivní i neaktivní formou FAP vykazovaly výrazně větší schopnost štěpit 

extracelulární matrix a měly zvýšenou expresi matrix metaloproteinázy 9 (Y. Huang et al., 
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2011). Tyto výsledky byly později potvrzeny a navíc bylo zjištěno, že spolu se zvýšenou expresí 

FAP a MMP9 dochází i k zvýšení produkce MMP2 (Lv et al., 2016). Mechanismus a stejně tak 

význam tohoto pozorování zůstává zatím nevysvětlen.  

Kolagen typu 1 byl popsán jako jeden z prvních substrátů, nicméně podmínky, za 

jakých k tomuto štěpení docházelo, byly delší dobu kontroverzní. Původní experimenty byly 

provedeny na denaturovaném kolagenu (Park et al., 1999). Posléze bylo publikováno, že FAP 

je schopen štěpit jenom fragmenty kolagenu, které vznikly jeho prvotním rozštěpením matrix 

metaloproteinázou 1 (Christiansen et al., 2007). Navíc při depleci FAP pozitivních stromálních 

buněk v myším modelu prsní metastázy docházelo k snížení hladiny další z matrix 

metaloproteináz, a to MMP9 (Fang et al., 2016). 

FAP má promigratorní efekt na endoteliální buňky; v proteinovém komplexu s DPP-IV 

vyskytujícím se na jejich povrchu způsobil degradaci ECM a zvýšení migrace těchto buněk do 

kolagenové matrice in vitro (Ghersi et al., 2006). Další pozorování podporující zapojení FAP do 

migrace nádorových buněk je práce popisující tvorbu fibronektinové matrice FAP-pozitivními 

fibroblasty in vitro. Tato matrice oproti matrici vytvořené FAP-negativními fibroblasty 

signifikantně zvýšila motilitu buněk nádoru pankreatu. (Lee et al., 2011).  
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2. Cíle práce 
Předchozí práce v naší laboratoři prokázala přítomnost stromálních mesenchymálních 

buněk exprimujících fibroblastový aktivační protein v mikroprostředí multiformního 

glioblastomu lokalizovaných okolo cév. Na základě těchto výsledků a výsledků dalších autorů 

předpokládáme, že tyto FAP pozitivní stromální mesenchymální buňky hrají roli v angiogenezi 

a depozici extracelulární matrix v glioblastomu. 

Mým úkolem v rámci diplomové práce bylo 1) za použití funkčních in vitro (3D 

sprouting assay) a in vivo (experiment na chorioalantoidní membráně) studií sledovat vliv FAP 

pozitivních buněk v angiogenezi glioblastomu 2) pomocí imunohistochemického barvení 

s následnou analýzou obrazu detekovat přítomnost a kvantitu vybraných ECM proteinů v 

bioptickém materiálu a následně ověřit jejich vztah k FAP pozitivním stromálním 

mesenchymálním buňkám.  
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3. Materiál a metody 

3.1. Laboratorní materiál 

• Pipety Gilson, Francie  

• Vortex-Genie2, Scientific Industries, USA  

• Orbitální třepačka, PTR 30, Grant-Bio, UK  

• Centrifuga s výkyvným rotorem, Hettich Zentrifugen Universal 16R, Německo  

• Centrifuga, Hettich Zentrifugen Universal 320R  

• CO2 termostat, Sanyo, Japonsko  

• Laminární box SafeFAST classic 212, Itálie 

• Světelný mikroskop, Nikon TMS, Japonsko  

• Fluorescenční lampa Olympus U-RFL-T, Japonsko 

• Kamera Olympus DP30BW 

• Autokláv, SterilCave 18BDH, Cominox, Itálie  

• Coulter Counter Z2 se 100 µm kapilárou, Beckman Coulter, Německo 

• Konfokální mikroskop IX 81 (Fluo View 300), Japonsko 

 

3.2. Spotřební materiál  

• Pipetovací špičky, Gilson, Francie  

• Mikrozkumavky, Eppendorf, Německo  

• Plastik pro tkáňové kultury, Nunc, USA  

• Sterilní filtry Millex GV 0,22 µm, Millipore, Irsko  

• Laboratorní rukavice, Promedica, ČR 

 

3.3. Chemikálie, roztoky 

• Fetal bovine serum (FBS, Sigma, CZ) 

• Pericytární medium (Sciencell, USA)  

• 100U/ml penicillin a 100ug/ml streptomycin (Sigma, CZ) 

• Medium M200 (Cascade biologic, USA) 

• LVES (Large Vessel Endothelial Suplement) (Gibco, USA) 
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• Medium D-MEM (Sigma, CZ) 

• protilátka Anti CD105 (M3527, Dako, USA) 

• Protilátka Anti-FAP (F11-24, eBioscience, USA) 

• Heparin (Zentiva, CZ) 

• Hepes (SIGMA, CZ) 

• ECGS (Endothelial Cells Growth Supplement) (Thermoscience, CZ) 

• PGS (Pericyte Growth Suplement) (Sciencell, USA) 

• Trypsin-kyselina ethylen-diamin-tetraoctová (trypsin-EDTA; Sigma, CZ) 

• Fosfátový pufr (PBS) – 137 mM NaCl, 4 mM Na2HPO4, 2,68 mM KCl, 1,76 mM 

KH2PO4, pH 7,4 

• Medium RPMI-1640 (Sigma, CZ) 

• Coulter izoton II diluent (Beckman, USA) 

• PBS pufr s přídavkem azidu sodného (0,1%) 

• 4% paraformaldehyd 

• 0,1% Triton X-100 

• 10% FBS s 1%BSA (Bovine Serum Albumin, Sigma, CZ) v TBS 

• Tris-Pufr (TBS)- 50 mM Tris, 150 mM NaCl 

• TBS s 0,03% Triton X-100  

• Hoechst (bisbenzimid, Sigma, CZ) 

• DynaBeats ovce Anti myš IgG (Invitrogen, USA) 

• PBS s přídavkem 0,1% BSA 

• CelltrackerTM Orange CMTMR 3uM (invitrogen, USA) 

• CelltrackerTM Green CMFDA 6uM (invitrogen, USA) 

• Agaróza (Sigma, CZ)   

• 1M NaOh 

• Kolagen typu 1 z krysího ocasu o koncentraci 3,75mg/ml (Gibco, USA) 

• Metylcelulóza (Sigma, CZ)  

• Mediu M199 (Sigma, CZ)  

• Geltrex (Thermofisher, CZ) 

Fosfátový pufr, deionizovaná voda a ostatní nesterilní materiál využitý v práci s tkáňovými 

kulturami byl ošetřen autoklávováním. 
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3.4. Buněčné kultury 

3.4.1. Gliomové linie 

Lidské gliomové buněčné kultury U87MG (glioblastoma multiforme, stupeň malignity 

IV), U373MG (glioblastoma multiforme, stupeň malignity III) a U251MG (glioblastoma 

multiforme, stupeň malignity IV) byly získány od společnosti ATCC (Rockville, USA). Buňky byly 

kultivovány podle standardních protokolů a doporučení společnosti ATCC, respektive 

Clontech (Clontech-Takara Bio Europe, Francie), byly pěstovány v kultivačních nádobách v 

termostatu při 37 °C (5% CO2/95% vlhkost vzduchu) v kultivačním médiu D-MEM (Sigma) 

které bylo doplněno 10% fetálním hovězím sérem (Sigma). 

3.4.2. Endoteliální linie HUVEC  

Lidská pupečníková endoteliální kultura (HUVEC) byla získána od společnosti Gibco. 

Buňky byly kultivovány podle standartních protokolů a doporučení společnosti. Buňky byly 

pěstovány v kultivačních nádobách v termostatu při 37 °C (5% CO2/95% vlhkost vzduchu) v 

kultivačním médiu M200 (Cascade biologics) s přídavkem 2% LVES (Gibco). 

3.4.3. Primární endoteliální kultury 

Primární endoteliální kultury (pECK) byly derivovány z bioptického materiálu metodou 

magneticky aktivovaného buněčného třídění (MACS) za použití protilátky proti CD105 

(M3527, Dako, USA). Buňky byly kultivovány dle protokolu (Miebach et al.,2005; 

modifikováno podle Charalambous et al., 2005). Buňky byly pěstovány v kultivačních 

nádobách v termostatu při 37 °C (5% CO2/95% vlhkost vzduchu) v kultivačním médiu RPMI 

(Sigma) s přídavkem 300 I.U./ ml heparinu (Zentiva), 10% FBS (Sigma), 1% HEPES (Sigma) a 

následně byl do kultivačních nádob s mediem přidáván ECGS (Thermoscience) v dávkování 3 

ng/ml kultivačního media. 

3.4.4. Lidské mozkové vaskulární pericyty 

Lidské mozkové vaskulární pericyty byly získány od společnosti Sciencell (Sciencell, 

USA). Buňky byly kultivovány podle standartních protokolů a doporučení společnosti 

Sciencell. Buňky byly pěstovány v kultivačních nádobách v termostatu při 37 °C (5% CO2/95% 

vlhkost vzduch) v pericytárním kultivačním mediu (Sciencell) s přídavkem 2% fetálního 
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hovězího séra (Sigma), pericytárního růstového suplementu (Sciencell) a 

penicilinu/streptomycinu (Sigma) 

3.4.5. Primární FAP pozitivní kultury 

Primární FAP pozitivní kultury (PFAP) byly derivovány z bioptického materiálu 

metodou magneticky aktivovaného buněčného třídění (MACS) za použití protilátky proti FAP 

(F11-24, eBioscience). Buňky byly pěstovány v kultivačních nádobách v termostatu při 37 °C 

(5% CO2/95% vlhkost vzduchu) v kultivačním pericytárním mediu (Sciencell) s přídavkem 2% 

fetálního hovězího séra (Sigma), pericytárního růstového suplementu (Sciencell) a 

penicilinu/streptomycinu (Sigma). 

3.5. Metody 

3.5.1. Rozmrazování buněk 

Buňky byly rozmrazovány ve vodní lázni o teplotě 37 °C. Ve chvíli, kdy byla buněčná 

suspenze téměř rozmražena, byla kryozkumavka otřena 70% etanolem a dále bylo pracováno 

v laminárním boxu za sterilních podmínek. Buněčná suspenze byla rozředěna v kompletních 

mediích podle typu rozmrazovaných buněk a centrifugována (5 minut, 4 °C, 223 g). Následně 

byl odsán supernatant a pelet byl resuspendován v čerstvém kompletním médiu podle typu 

rozmražených buněk. Po 24 hodinách kultivace buněk v CO2 termostatu bylo medium 

vyměněno za nové kompletní medium. 

3.5.2. Trypsinizace/pasážování 

Buňky byly pasážovány roztokem trypsin-EDTA. Nejprve bylo odsáto medium a buňky 

byly opláchnuty PBS pufrem (0,2 ml/cm2) a následně byl přidán trypsin-EDTA (0,04 ml/cm2). 

Kultivační nádoba s trypsin/EDTA byla inkubována v termostatu po dobu 1-3 minuty za 

vizuální kontroly buněk. Působení trypsin/EDTA bylo zastaveno přidáním čerstvého 

kompletního média se sérem (v poměru 1:1) a promícháním pipetorem byly velice šetrně 

resuspendovány agregáty buněk. Následně byly buňky přeneseny v požadovaném množství 

do předem připravené nové kultivační nádoby. 
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3.5.3. Počítání buněk 

Buněčná suspenze byla promíchána a zředěna v poměru 1:200 s Coulter Izoton II 

Diluent (Fisherscientific) v plastové kyvetě. Výsledný počet buněk byl stanoven na přístroji 

Coulter Counter Z2 s kapilárou s 100 μm aperturou. 

 

3.5.4. Imunocytochemie a imunohistochemie 

Imunochemická detekce byla provedena na buňkách narostlých na krycích 

mikroskopických sklíčkách nebo na tkáňových řezech. Po desetiminutové fixaci 4% 

paraformaldehydem a pětiminutové permeabilizaci 0,1% Tritonem X-100 (po obou 

procedurách byly vzorky dvakrát opláchnuty v PBS) byly vzorky blokovány v 10% FBS s 1% BSA 

(Sigma) v TBS po dobu 60 minut. Následně byla přidána primární protilátka, inkubační časy a 

podmínky byly rozdílné podle typu protilátky (tab. 2). Po inkubaci s primární protilátkou byly 

vzorky 2x opláchnuty v TBS s 0,03% Tritonem X-100 a byla přidána sekundární protilátka (tab. 

2). K dobarvení jader byl použit jako přídavek k sekundární protilátce Hoechst v koncentraci 

1uM (bisbenzimid, Sigma). Primární i sekundární protilátky byly rozředěny v roztoku 1% BSA 

v TBS. Po hodinové inkubaci se sekundární protilátkou při pokojové teplotě byly vzorky 3x 

opláchnuty v TBS a následně v destilované vodě. Vzorky byly ponechány do vyschnutí, zality 

montovacím mediem a překryty krycím sklem (Polyscience, USA). K pozorování a 

fotodokumentaci nabarvených buněk byl použit fluorescenční mikroskop (Olympus IX70 s 

kamerou DP70BW). 
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Protilátky (Druh, klon/kat. č., společnost Ředění inkubační časy 

Anti FAP (myš, F19*) 1:200 Přes noc 

Anti FAP (krysa, D8, Vitatex) 1:200 Přes noc 

ANTI GFAP (myš, GP-01, Abcam) 1:200 Přes noc 

Anti SMA (myš, 1A4, Abcam) 1:200 Přes noc 

Anti PDGFRβ (myš, PR7212, RaD) 1:50 Přes noc 

Anti TE-7 (myš, CBL271, Millipore) 1:100 60 min 

Anti vWf (králík, A0083, Dako) 1:100 60 min 

Anti COL I (myš, C2456, Sigma) 1:2000 60 min 

Anti COL IV (králík, Ab6586, Abcam) 1:300 60 min 

Anti FN (králík, Ab23750, Abcam) 1:200 60 min 

Alexa Fluor 488 koza anti krysa IgG 
1:500 60 min 

(koza, A11006, molecular probes, Invitrogen) 

Alexa Fluor 488 osel anti myš IgG 
1:500 60 min 

(osel, A21202, molecular probes, Invitrogen) 

Alexa Fluor 546 osel anti myš IgG 
1:500 60 min 

(osel, A10036, molecular probes, Invitrogen) 

Alexa Fluor 546 koza anti králík IgG 
1:500 60 min 

(králík, A11034, molecular probes, Invitrogen) 

Alexa Fluor 546 koza anti králík IgG 
1:500 60 min 

(králík, A11010, molecular probes, Invitrogen) 

 

 

 

3.5.5. Magneticky aktivované třídění buněk (MACS) 

Pro izolaci FAP pozitivních stromálních mesenchymálních buněk a primárních 

endotelových buněk z bioptického materiálu GBM byl použit systém magnetických kuliček 

Dynabeads Sheep anti-Mouse IgG (Invitrogen). Specifita izolace byla zajištěna specifickou 

protilátkou proti FAP (F11-24, eBioscience) pro FAP pozitivní stromální mesenchymální buňky, 

respektive proti CD105 (M3527, Dako) pro separaci primárních endoteliálních kultur. Protokol 

byl vypracován na základě doporučení výrobce.  

Nejdříve byly buňky trypsinizovány a byl stanoven jejich počet. Buňky byly 

centrifugovány (4 minuty, 4 °C, 348 g) a pelet byl resuspendován v PBS pufru s přídavkem 

0,1% BSA na výslednou koncentraci 10 x 106 buněk/ml. Buněčná suspenze pak byla smíchána 

s primární myší protilátkou anti-FAP, resp. anti-CD105, a inkubována za stálého míchání na 

orbitální míchačce při 4 °C po dobu 15 minut. Mezitím bylo požadované množství Dynabeads 

Tab. 2: Seznam protilátek použitých na imunocytochemické a imunohistochemické analýzy. 

*Protilátka F19 byla vyizolována v naší laboratoři. 
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(2,5 µl Dynabeads/1 milion buněk) dvakrát opláchnuto 1 ml PBS obsahujícím 0,1% BSA. 

Buněčné suspenze byly 2x opláchnuty PBS s 0,1% BSA, centrifugována (8 minut, 4 °C, 244 g), 

následně byl pelet resuspendován v čerstvém PBS s 0,1% BSA na stejnou buněčnou 

koncentraci. Takto připravená suspenze byla smíchána s připravenými Dynabeads. Směs byla 

inkubována společně 20 minut při 4 °C na orbitální třepačce. Objem PBS s 0,1% BSA byl 2x 

navýšen a pomocí magnetického stojanu, byly Dynabeads navázané na buňky vychytány 

magnetem, zbytková, resp. FAP negativní suspenze byla odsáta. Buňky vychytané na magnetu 

byly 4x opláchnuty (1 ml PBS s 0,1% BSA), nasazeny do malé Petriho misky a pěstovány v 

podmínkách dle izolované frakce viz 3.4.3 a 3.4.5. 

 

3.5.6. Kondiciovaná media 

Buňky byly nasazeny do kultivační nádoby a zality kompletním kultivačním médiem 

podle typu buněk. Po 24 hodinách bylo kompletní medium odsáto a buňky byly 2x opláchnuty 

předehřátým PBS. PBS byl odsán a nahrazen předehřátým mediem bez přídavků. Objem 

media byl 1 ml media na 105 nasazených buněk. Medium bylo následně kondiciováno po dobu 

72 hodin resp. 24 hodin u kondiciovaných medií z gliomových linií. Následně bylo přeneseno 

do sterilní nádoby, stočeno (10 min, 4 °C, 618 g) a supernatant byl přenesen do nové sterilní 

nádoby. Buňky z kultivačních nádob byly přepočítány podle výše popsaného postupu. 

Medium bylo následně přefiltrováno (filtr s 0,2µm póry) do nové sterilní nádoby a z této byly 

vytvořeny alikvoty, které byly uloženy do mrazu (-79 °C). 

 

3.5.7. Funkční in vitro angiogenní experimenty 

3.5.7.1. Intravitální buněčné barvení 

Intravitální barvy byly rozředěny v pericytárním mediu (pro kultury PFAP, HBVP) resp. 

M200 (pro kultury HUVEC) a RPMI (pECK) médiu. Do předehřátého (na 37 °C) media M200, 

resp. RPMI, bylo přidáno 1,2 ul CellTracker™ Orange CMTMR (3uM) resp. 1,2 ul CellTracker™ 

Green CMFDA (6uM) do předehřátého pericytárního media; oba roztoky byly promíchány. 

Poté byla odsáta původní media z kultivovaných buněk a vyměněna za media s intravitálními 

barvami dle typu buněk. Po 30 minutách bylo medium s intravitálními barvami odsáto a buňky 

byly v původní kultivační nádobě opláchnuty 5 ml PBS. Takto obarvené buňky byly následně 
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standartně sebrány Trypsinem/EDTA a připraveny k experimentu popsaném výše (kapitola 

3.5.2). 

3.5.7.2. Tvorba buněčných sfér  

Sféry byly vytvořeny podle protokolu (Heiss et al., 2015). Nejdříve byly vytvořeny 

agarové formy, ve kterých následně vznikaly buněčné sféry. Do 3D Petri dishes bylo naneseno 

500 ml sterilní agarózy (roztok agarózy v NaOH o výsledné koncentraci 0,02mg/ml). Po 

ztuhnutí byly formy přeneseny do 12 jamkové desky a byly ekvilibrovány 2x 15 minut v 2,5 ml 

M200 + LVES. Buňky byly sebrány pomocí Trypsin-EDTA, stočeny (5 min, RT, 348 g) a 

resuspendovány na koncentraci 2x106/ml v M200 + LVES. Z této buněčné suspenze bylo 

pipetováno 190 µl do připravených agarových forem, po sedimentaci bylo přidáno 2,5 ml 

M200 + LVES a buňky byly kultivovány po dobu 24 h za standartních podmínek v termostatu. 

Při tvorbě směsných sfér, byly buňky nejdříve intravitálně nabarveny, smíchány v poměru 3:1 

(HUVEC: HBVP) a takto připravená suspenze byla nanesena do agarových forem. 

3.5.7.3. Tvorba 3D kolagenové matrice s sférami 

Po 24 hodinách byly zformované sféry sebrány v 2 ml PBS a centrifugovány (5 min, RT, 

170 g). Sféry byly resuspendovány v sterilním FBS a vmíchány do roztoku obsahující kolagen 

typu 1 z krysího ocasu (Gibco) o výsledné koncentraci 1,5mg/ml, metylcelulózy (Sigma, roztok 

metylcelulózy v mediu M199 o výsledné koncentraci 0,012mg/ml) o výsledné koncentraci 

2,52mg/ml a pericytární medium. Práce probíhaly na ledu, aby došlo k zamezení polymerizace 

kolagenu. Z této suspenze bylo nasazeno 500µl na jamku do 24 jamkové desky. Po 30 

minutách byla jamka opatrně převrstvena 300µl media (kontrolní, kondiciovaná, medium 

s přídavkem VEGF) a nechána kultivovat. Fotografie byly pořizovány v 24 respektive 48 

hodině. 

3.5.8. Funkční in vivo angiogenní studie 

3.5.8.1 Funkční angiogenní studie na chorioalantoidní membráně 

Po dodání byla oplodněná vejce ponechána v původním obalu a při pokojové teplotě 

byla ponechána temperovat do dalšího dne. Následující den (den 0) byla vajíčka očištěna 70% 

lihem a vložena do inkubátoru Nüve EN-400 (37,5°C; vlhkost vzduchu 50-75 %). Po 3 dnech 

(den 3) bylo sterilní jehlou aspirováno 3-4 ml bílku, přes malý otvor ve skořápce, který byl 

následně překryt izolepou a vajíčko uloženo k další inkubaci do termostatu.  
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Po 5 dnech od aspirace bílku (den 7) bylo na jednotlivých vejcích vytvořeno pozorovací 

okénko o velikosti cca 2cm2, pomocí vysokovýkonné brusky (DREMEL 9100-21) s nasazeným 

zubařským vrtákem Tungsten Crabide Bur (ISO:500104001072010). Byla odstraněna i 

membrána vzdušného vaku tak, aby došlo k odhalení embrya s chorioalantoidní membránou, 

okénko bylo překryto izolepou a vajíčka byla vrácena do inkubátoru.  

Po 3 dnech od vytvoření pozorovacího okénka (den 10) byly implantovány suspenze 

buněk na chorioalantoidní membránu vitálního zárodku, uhynulé zárodky byly vyřazeny. 

Buňky k implantaci byly sebrány pomocí Trypsin-EDTA (Sigma), spočteny, stočeny (5 min, 4°C, 

223 g) a resuspendovány na koncentraci 100mil/ml. Z tohoto byly vytvořeny alikvoty po 12 µl 

buněčné suspenze; směsné suspenze byly připraveny v ředění 3:1 U87+HBVP resp. PFAP. 

Bezprostředně před implantací byly k buněčným suspenzím přidáno ještě 12 µl Geltrexu, směs 

byla pečlivě promíchána a nanesena (20µl) sterilní pipetou na chorialantoidní membránu 

vajec s vitálním zárodkem. Vajíčka byla překryta izolepou a vrácena do inkubátoru. 

 Rostoucí tumory byly následně foceny pod stereomikroskopem v den 11, 13, 15. 

Experiment byl ukončen po 15 dnech (5 dní po implantaci) a vzniklé tumory byly i s částí 

chorioalantoidní membrány uloženy do -20°C. S vajíčky bylo nakládáno jako biologickým 

odpadem. Následně byly fotografie semikvantitativně hodnoceny v softwaru ImageJ. 

3.5.9. Statistická analýza a analýza obrazu 

K statistické analýze byl využit software Statistica 12 (Statsoft, Tulsa, USA) pro 

jednotlivé analýzy bylo použito metod neparametrické statistiky. K výpočtu statistického 

rozdílu mezi pozorovanými skupinami byl využit Kruskal-Wallisuv test a vícenásobné 

porovnávání průměrného pořadí. Korelace mezi kvantitativními proměnnými byla získána za 

použití Spearmanova korelačního koeficientu. K obrazové analýze pořízených fotografií byl 

využit software ImageJ (Národní institut zdraví, USA).  



32 
 

4. Výsledky 

4.1. Imunochemická analýza tkání a buněčných kultur exprimujících FAP 

v mikroprostředí GBM 

4.1.1. FAP je exprimován na stromálních mesenchymálních buňkách v mikroprostředí 

GBM  

K ověření exprese FAP a identifikaci buněčných elementů, které jej exprimují, bylo 

využito imunohistochemické metody dvojitého barvení. Bylo pracováno s bioptickým 

materiálem lidského GBM a jako kontrola byla zvolena nemaligní tkáň odebraná pacientům 

podstupujícím mozkovou operaci pro farmakorezistentní epilepsii. 

 Barvení prokázalo expresi FAP v řezech z tkání GBM a naopak nebyl detekován ve 

tkáních farmakorezistentních epilepsií (obr. 3A). Zároveň byla prokázána kolokalizace exprese 

FAP s mesenchymálními markery (TE-7, SMA, PDGFRβ) (obr. 3B), ale ne s antigeny 

charakteristickými pro endotelové buňky (vWf) nebo gliální elementy (GFAP) (výsledky 

neuvedeny). Predilekční lokalitou, kde byl FAP v tkáních GBM nalezen, byla oblast rozšířených, 

aberantních cév.  
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4.1.2. Primární kultury derivované z tkání GBM vykazují mesenchymální nebo 

endoteliální charakter 

 Vzhledem k nápadné afinitě FAP pozitivních buněk k cévní síti GBM byly pro další 

studium jejich chování derivovány jak vlastní FAP pozitivní buňky, tak GBM asociované 

endoteliální buňky. Následně byl panelem markerů verifikován jejich fenotyp. 

Z GBM derivované FAP pozitivní primární kultury exprimovaly mimo FAP i 

mesenchymální markery TE-7, PDGFRβ a SMA, ale nebyla prokázána exprese endoteliálního 

(vWf) ani gliálního (GFAP) markeru (obr. 4A a tab. 2). Expresní profil se tedy shodoval se 

zvolenou pozitivní kontrolou – mesenchymální kulturou HBVP. Na druhou stranu, primární 

endoteliální kultura pECK i komerčně dostupná linie HUVEC, jež byla zvolena jako pozitivní 

kontrola, vykazovaly pozitivitu markerů vWf a PDGFRβ (obr. 4B a tab. 2), ale markery FAP, 

GFAP, SMA a TE-7 nenesly.  
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Anti SMA Anti FAP 

Anti FAP Anti TE-7 + FAP Hoechst 

Anti SMA + FAP Hoechst 

Anti PDGFRβ + FAP Hoechst Anti PDGFRβ Anti FAP 

Obr. 3: Exprese FAP a mesechymálních markerů (TE-7, SMA, PDGFRβ). (A) farmakoresistentní 

epilepsie, (B) tkáně GBM 
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Obr. 4: Imunopozitivita vybraných mesenchymálních (TE-7, SMA, PDGFRβ), endoteliálních (vWf) 

a gliálních (GFAP) markerů na primárních kulturách derivovaných z GBM. (A) Primární FAP 

pozitivní kultura, (B) Primární endoteliální kultura. 
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Tab. 2: Souhrnné výsledky imunocytochemické charakterizace vybraných komerčních linií a 

primárních buněčných kultur derivovaných z GBM.  

Komerční linie a 
primární buněčné 

kultury 
FAP TE-7 SMA 

PDGFR
β 

GFAP vWf 

HBVP + + + + - - 

PFAP 38B + + - + - - 

PFAP 40 + + + + - - 

PFAP 43A + + + + - - 

HUVEC - - - + - + 

pECC 54A - - - + - + 

pECC 57A - - - + - + 
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4.2. 3D angioassay  

4.2.1. Endoteliální buňky HUVEC vytváří nízký počet výběžků v kontrolním mediu 

Pro získání primárních dat o chování HUVEC v podmínkách 3D angioassay byly 

provedeny prvotní experimenty v podmínkách čistého media a media s přídavkem VEGF 

(20ng/ml). Sféry z HUVEC v podmínkách čistého media vytvářely nízký nebo nulový počet 

výběžků. V podmínkách s VEGF došlo k šestinásobnému nárůstu počtu výběžků ve 24. hodině. 

Mezi 24. a 48. hodinou se nové výběžky již netvořily, naopak docházelo k jejich úbytku, a to 

v obou pozorovaných typech podmínek. (Obr. 5A, B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 5: (A) Srovnání tvorby výběžků HUVEC v kontrolním mediu a mediu s přídavkem VEGF 

(20ng/ml) ve 24. hodině, (B) reprezentativní fotografie odpovídajících skupin sféroidů (zvětšeno 

100x).  
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4.2.2. Kondiciovaná media z FAP pozitivních primárních stromálních mesenchymálních 

kultur mají pozitivní vliv na tvorbu výběžků HUVEC 

Pro ověření potenciálního vlivu PFAP kultur na angiogenezi v in vitro podmínkách bylo 

použito testování vlivu kondiciovaných medií na tvorbu výběžku HUVEC v 3D angioassay. 

Kondiciovaná media byla získána z mesenchymálních buněk HBVP, jako nenádorové kontroly, 

tak z PFAP kultur, jako modelu nádorově asociovaných stromálních mesenchymálních buněk, 

na tvorbu výběžku HUVEC. 

Kondiciovaná media z FAP pozitivních primárních stromálních mesenchymálních 

kultur mají statisticky signifikantní pozitivní vliv na tvorbu výběžků HUVEC. Celkem byly 

použity 3 kultury, pozitivní vliv v rozmezí 85 %-120 % nárůstu ve srovnání s kontrolou (obr. 

6A) byl do různé míry detekovatelný u všech. Mírný efekt ve srovnání s PFAP kulturou byl 

pozorován i u medií derivovaných z HBVP, nicméně dosahoval pouze 42% nárůstu (obr. 6A). 
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Obr. 6: (A) Srovnání tvorby výběžků HUVEC v podmínkách kondiciovaných medií z FAP 

pozitivních stromálních mesenchymálních linií PFAP40, PFAP43A, PFAP38B a HBVP v 24. hodině, 

(B) reprezentativní snímky odpovídajících skupin sferoidů (zvětšeno 100x). 
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4.2.3. Kondiciovaná média z FAP pozitivních primárních stromálních mesenchymálních 

kultur mají pozitivní vliv na tvorbu výběžků primární endoteliální linie pECK  

 K verifikaci potenciálního pozitivního efektu PFAP kultur na mikrovaskulární síť bylo 

použito primárních endotelových kultur izolovaných z GBM (pECK).  

Vstupní experimenty prokázaly rozdíly i v chování VEGF neovlivněných pECK a HUVEC. 

Ve srovnání s HUVEC, pECK vytváří signifikantně více výběžků již za bazálních podmínek 

kontrolního média jak ve 24., tak ve 48. hodině (obr. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 7: (A) Srovnání tvorby výběžků pECK a HUVEC v kontrolních podmínkách čistého media, 

(B) reprezentativní fotografie odpovídajících skupin sferoidů (zvětšeno 100x) 
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Navíc pod vlivem kondiciovaných medii z PFAP kultur došlo k dalšímu zvýšení počtu 

výběžků, ačkoli toto navýšení nebylo u všech použitých médií stejné – pohybovalo se od 

změny na hranici statické významnosti až po 100% nárůst jak v 24. (obr. 8), tak v 48. hodině 

(obr. 9).  
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Obr. 8: Srovnání tvorby výběžků (A) pECK 54A (B) pECK 57A v podmínkách 

kondiciovaných medií z FAP pozitivních stromálních mesenchymálních primárních 

kultur PFAP 38B, PFAP 40 a PFAP 43A ve 24. hodině, (C) reprezentativní fotografie pECK 

54A odpovídajících skupin, (D) reprezentativní fotografie pECK 57A odpovídajících 

skupin (zvětšeno 100x). 
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Obr. 9: Srovnání tvorby výběžků  (A) pECK 54A (B) pECK 57A v podmínkách 

kondiciovaných medií z FAP pozitivních stromálních mesenchymálních primárních 

kultur PFAP 38B, PFAP 40 a PFAP 43A ve 48. hodině, (C) reprezentativní fotografie pECK 

54A odpovídajících skupin, (D) reprezentativní fotografie pECK 57A odpovídajících 

skupin (zvětšeno 100x). 
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4.2.4. Kondiciované medium z U87 gliomové linie potencuje vznik výběžků HUVEC 

K definitivnímu potrvzení, že pozorované zvýšení tvorby výběžků vlivem 

kondiciovaných medií z PFAP kultur skutečně představuje specifický efekt těchto buněk na 

angiogenezi, bylo nutné vyloučit nespecifický efekt jakékoli jiné buněčné linie jako takové, a 

taktéž bylo nutné ověřit specifický vliv samotných gliomových buněk na angiogenezi. Byly 

použity 3 gliomové linie U87, U251 a U373, ale pouze kondiciované medium z U87 

způsobovalo signifikantní nárůst počtu výběžků HUVEC (100% nárůst) (obr. 10). 

 

 

 

 

 
Obr. 10: (A) Srovnání tvorby výběžků HUVEC v podmínkách kondiciovaných medií z 

gliomových linií U87, U251 a U373, (B) reprezentativní fotografie odpovídajících skupin 

sféroidů (zvětšeno 100x). 
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4.3. Přímý efekt mesenchymálních buněk v 3D angioassay 

Naše dosavadní výsledky vlivu kondiciovaných medií z PFAP kultur naznačují existenci 

solubilního působku, který působí chemotakticky na endotelové buňky a tím podporuje 

angiogenezi. Pro bližší pochopení komplexnosti celého procesu bylo nutné popsat i efekt 

přímého mezibuněčného kontaktu mezi endotelovou a mesenchymální buňkou.  Proto, 

vědomi si limitů eseje, jsme vytvořili směsné sféry z endoteliálních buněk a mesenchymálních 

buněk a za vyžití intravitálního barvení se pokusili identifikovat vzorec postupného 

vymigrovávání buněk ze sférek.  

4.3.1. Vaskulární mozkové pericyty tvoří nízký počet výběžků v kontrolních podmínkách i 

podmínkách VEGF 

Před vlastním pokusem se směsnými sférami bylo nutné popsat chování 

mesenchymálních buněk za bazálních podmínek a pod vlivem VEGF (hlavního 

proangiogenního faktoru endotelií). Bylo ověřeno, že za bazálních podmínek kontrolního 

media i po stimulaci VEGF migrují HBVP minimálně (obr. 11).  
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*** p <0,0001 
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Obr. 11: (A) Srovnání tvorby výběžků HUVEC a HBVP v kontrolních mediu a mediu 

s přídavkem VEGF ve 24. hodině, (B) reprezentativní fotografie odpovídajících skupin 

sferoidů (zvětšení 100x) 
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4.3.2. Přímá kokultivace HBVP s HUVEC nevede k zvýšení počtu výběžků tvořených HUVEC 

Po provedení ověřovacích experimentů s HBVP bylo přistoupeno k samotným 

experimentům se směsnými sférami. Obdobně jako u jednodruhových HUVEC sfér, po 24 

hodinách dochází za bazálních podmínek k minimální tvorbě výběžku ze směsných sfér (obr. 

12A). 

V podmínkách s VEGF naopak k migraci dochází, ale díky intravitálnímu barvení je z 

fluorescenčních snímků zřejmé, že většina migrujících buněk jsou paradoxně HBVP (obr. 12B). 
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Obr. 12: (A) Srovnání tvorby výběžků směsných sfer v kontrolních podmínkách a 

podmínkách media s přídavkem VEGF ve 24 hodině. (B) reprezentativní fotografie 

testovaných skupin (zvětšení 100x) 
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4.4. FAP pozitivní primární kultury v modelovém prostředí chorioalantoidní 

membrány  

Vzhledem k nejasnému výsledku směsných sfér, avšak konzistentně pozorovanému 

pozitivnímu vlivu kondiciovaných médií na tvorbu výběžků endoteliálními buňkami v in vitro 

podmínkách byla zvolena esej na chorioalantoidní membráně, která přibližně simuluje in vivo 

neovaskularizační podmínky v nádorech.   

4.4.1. Směsné tumory z U87 a PFAP vytváří největší počet zakrvácení ve srovnání 

s ostatními testovanými typy tumorů 

Na chorioalanoidní membránu byly implantovány suspenze buněk tvořené z čisté linie 

U87 nebo ze směsi U87 a HBVP, resp. U87 a PFAP v poměru 3:1. 78 % tumorů, vzniklých ze 

směsných kultur s PFAP, vytvořilo po 5 dnech růstu hemoragii ve srovnání s 33 % zakrvácených 

tumorů ze směsi U87 a HBVP a 17 % zakrvácených tumorů ze samotných U87 (tab. 3). 

 

  

Implantované typy 
tumorů 

Počet vajíček 
Zakrvácení Zakrvácení 

celkem 
% 

periferní centrální 

U87 24 1 3 4 17 % 

HBVP + U87 18 3 3 6 33 % 

PFAP 27A + U87 2 2 0 2 

78 % PFAP 29A + U87 4 2 1 3 

PFAP 31A + U87 3 2 0 2 

Tab. 3: Zakrvácení vzniklá v tumorech rostoucích na chorioalantoidní membráně. Počet zakrvácení 

se zvyšoval ve směru od čistých U87 (17 %) přes U87+HBVP tumory (33 %) až po PFAP tumory (78 

%).  
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4.5. Analýza depozice extracelulární matrix v GBM 

4.5.1. Procento plochy pokryté proteiny ECM se zvyšuje při vyšší koncentraci FAP 

Tumory na IHC analýzu byly vybrány podle koncentrace FAP v jejich lyzátu ověřenou 

metodou ELISA kolegy v naší laboratoři (Busek et al., 2016, a nepublikované výsledky). Na 

základě těchto dat byly tumory klasifikovány jako nádory s nízkou (LowFAP, koncentrace FAP 

<1,78ng/mg proteinu, spodní kvartil) respektive s vysokou (HighFAP, >5,19ng/mg proteinu, 

horní kvartil) koncentrací FAP. Pro pilotní analýzu byl vybrán vzorek čtyř tumorů ze skupiny 

s nízkou koncentrací FAP (LowFAP) a čtyř z tumorů s vysokou koncentrací FAP (HighFAP). Jako 

kontrolní nenádorová tkáň byly vybrány tři vzorky farmakorezistentní epilepsie (FRE). 

 Z imunohistochemického barvení a analýzy v softwaru imageJ vyplývá, že procento 

plochy pokryté proteiny ECM (kolagen typu 1, 4, fibronektin) se zvyšuje s vyšší koncentrací 

FAP (obr. 13). 
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4.5.2. Korelace mezi procentem plochy pokryté proteiny ECM v tkáních GBM a 

koncentrací FAP proteinu ve sledovaných skupinách je statisticky signifikantní 

Korelační analýza prokázala pozitivní korelaci mezi koncentrací FAP a expresí proteinů 

ECM – kolagen typu 1 (korelační koeficient 0,71), kolagen typu 4 (korelační koeficient 0,78) a 

fibronektin (korelační koeficient 0,73) na hladině významnosti pod 0,05. 

Obr. 13: Srovnání procenta plochy jednotlivých proteinů ECM v sledovaných tkáních (A) kolagen 

typu 1 (B) kolagen typu 4 (C) fibronektin. Reprezentativní fotografie jednotlivých proteinů ECM ve 

sledovaných tkáních (D) kolagen typu 1, (E) kolagen typu 4, (F) fibronektin. 

 

 

E

 

F

 



47 
 

4.5.3. V tkáních GBM dochází ke kolokalizaci FAP a proteinů extracelulární matrix 

 Korelační analýza koncentrace FAP a exprese vybraných proteinů ECM prokázala 

poměrně výraznou pozitivní závislost, což naznačuje potenciální funkční vztah mezi těmito 

molekulami. Nezbytným východiskem vzhledem k povaze těchto molekul je jejich místně 

blízká exprese. Proto byly tyto vzorky imunohistochemicky analyzovány se zaměřením na 

lokalizaci proteinů ECM (kolagen typu 4, fibronektin) a FAP. Dvojité barvení prokázalo jejich 

vzájemný tkáňový překryv (obr. 14). Navíc, ve shodě s předchozími výsledky o kolokalizaci FAP 

a mesenchymálních markerů (podkapitola 4.1.1), i zde byl prokázán vzájemně blízký výskyt 

proteinů ECM (kolagen typu 4 a FN) a markerů mesenchymálních buněk TE-7, SMA a PDGFRβ 

(obr. 15). 
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Obr. 14: Kolokalizace exprese FAP a proteinů ECM (kolagen typu 4, kolagen typu 1 a fibronektin) 

v tkáních glioblastomu (A) vzorky s nízkou koncentrací FAP, (B) vzorky s vysokou koncentrací FAP. 
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Obr. 15: Kolokalizace exprese proteinů ECM a mesenchymálních markerů v tkáních glioblastomu 

(A) kolagen typu 4 a mesenchymální markery, (B) fibronektin a mesenchymální markery. 
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5. Diskuze 
Nádorová onemocnění jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích a 

terapie některých typů je stále velice obtížná, proto je v současné době vynakládáno velké 

množství finančních i lidských zdrojů na výzkum s cílem nalezení nových terapeutických a 

diagnostických možností. Proteázy jsou díky své nesporně důležité roli v onkogenezi 

zkoumány jako jedny z nich. Mezi zkoumané přístupy patří mimo jiné modifikace jejich 

enzymové aktivity nebo jejich využití jako alternativního cíleného 

transportního/donáškového systému pro cytotoxické látky. (Sevenich & Joyce, 2014; 

Vandooren et al., 2016). Mezi proteázy s potenciálem využití v diagnostice a terapii některých 

typů nádorů se řadí i fibroblastový aktivační protein. 

Fibroblastový aktivační protein je díky své expresi omezené téměř výlučně na 

patologickou tkáň tumoru (Garin-Chesa et al., 1990) nadějným kandidátem na cílenou 

protinádorovou léčbu a diagnostiku. Exprese FAP byla pozorována ve tkáni velké řady 

zejména epiteliálních nádorů (Iwasa et al., 2003; Jin et al., 2003; Wang et al., 2014), ale také 

v multiformním glioblastomu. Dle typu nádoru je FAP exprimován jak na transformovaných 

elementech, tak i na buňkách nádorového stromatu, zejména na tumorem asociovaných 

fibroblastech (Garin-Chesa et al., 1990). Na ty je nyní některými autory nahlíženo jako na 

proonkogenně působící komponenty, které aktivně podporují nádor v průběhu terapie i při 

jeho relapsu po iniciální úspěšné terapeutické intervenci (shrnuto ve Velaei et al., 2016). 

Multiformní glioblastom patří mezi nádory s tristní prognózou, kde i přes 

kombinovanou onkologickou terapii (radikální chirurgické odstranění nádoru, chemoterapie 

temozolomidem, radioterapie) je medián přežití 15 měsíců (Stupp et al., 2005). Zavedení 

temozolomidu (alkylační látka) do terapie mozkových nádorů prodloužilo medián přežití o 

pouhé dva měsíce, proto neustávají snahy o nalezení nové terapeutické alternativy. Jelikož 

GBM patří mezi tumory s jednou z nejrozsáhlejších vaskulárních sítí, novějším terapeutickým 

přístupem, do kterého byly vkládány velké naděje, je cílení procesu angiogeneze 

prostřednictvím monoklonální protilátky bevacizumab, což je specifický blokátor VEGF 

(Ferrara & Novotný, 2004). I přes terapeutické úspěchy v některých typech nádorů, například 

u nádorů prsu, nedocházelo při použití bevacizumabu v léčbě glioblastomu k prodloužení 

celkového přežití pacientů, ale pouze k prodloužení doby, kdy se po podání léčby stav 

pacientů nezhoršoval (Schaub et al., 2016). Ačkoli práce v hledání správného terapeutického 



51 
 

protokolu s touto látkou nadále pokračují, potřeba nových alternativ stále roste. Studium a 

pochopení jednotlivých mechanismů onkogeneze vysokostupňových astrocytárních tumorů 

je proto klíčové pro jejich identifikaci. 

Cílem předkládané diplomové práce bylo popsat roli FAP pozitivních stromálních 

buněk, jakožto možných budoucí cílů FAP cílící terapie, v angiogenezi a depozici extracelulární 

matrix ve tkáni multiformního glioblastomu. 

Původní práce (Rettig et al., 1986) popisovaly expresi FAP na gliomových buněčných 

liniích, později řada autorů (Stremenova et al., 2007; Mentlien et al., 2011) potvrdila jeho 

expresi i ve vlastní tkáni glioblastomu, nicméně typ buněk, kterými byl FAP exprimován, nebyl 

jednoznačně prokázán. Práce naší laboratoře recentně potvrdila, že FAP je v glioblastomu 

exprimován dominantně na stromálních buňkách v perivaskulárních oblastech (Busek et al., 

2016). V rámci své diplomové práce jsem potvrdil předchozí výsledky svých kolegů popisující, 

že se FAP nevyskytuje v nenádorové tkáni mozku (obr. 3A), ale jeho exprese je naopak zvýšena 

v tkáni glioblastomu (obr. 3B); toto bylo verifikováno metodou ELISA a měřením enzymové 

aktivity FAP za použití specifického substrátu kolegy v laboratoři (výsledky nepřiloženy). 

Metodou dvojitého barvení bylo prokázáno, že nositeli FAP v mikroprostředí GBM jsou buňky 

vykazující mesenchymální charakter. Z důvodu absence konkrétního specifického markeru 

jednotlivých mesenchymálních subpopulací se k jejich popisu častěji využívá panelu 

protilátek. Nad rámec původních prací jsem rozšířil tento panel o protilátku PDGFRβ. Pozitivita 

pozorovaných buněk na tento marker i další použité markery (TE-7, SMA) významně 

podporuje naše původní tvrzení, že FAP je exprimován na stromální mesenchymální 

subpopulaci buněk a vzhledem k jejich těsné afinitě k cévním strukturám můžeme spekulovat 

o tom, že se jedná o pericyty (obr. 3B).     

Velmi nápadné bylo původní pozorování, že FAP pozitivní stromální buňky se nacházejí 

v těsné blízkosti cév značně aberantních, rozšířených a často s neplnohodnotnou cévní 

stěnou. Proto v rámci své diplomové práce předkládám hypotézu, že FAP pozitivní 

mesenchymální buňky vyskytující se v perivaskulárním prostoru ovlivňují angiogenezi a 

depozici ECM v glioblastomech. K ověření této hypotézy byla následně použita série in vitro a 

in vivo funkčních studií.  
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Nejdříve bylo nutné derivovat primární kultury námi identifikovaných FAP pozitivních 

buněk z tkání GBM. K jejich derivaci bylo využito metody MACS, tj. byly izolovány na základě 

jejich vazby na specifickou protilátku proti FAP. Vzhledem k tomu, že jsme předpokládali, že 

se jedná o mesenchymální buňky pericytárního charakteru, zvolili jsme jako kultivační 

prostředí podmínky, které byly doporučeny pro komerčně dostupnou primární linii pericytů 

HBVP (Pericyte medium - https://www.sciencellonline.com/pericyte-medium.html). V první 

pasáži byla imunocytochemicky verifikována pozitivita jak FAP, tak i několika 

mesenchymálních markerů (TE-7, SMA, PDGFRβ) (obr. 4A). Všechny tyto zvolené 

mesenchymální markery byly exprimovány i na HBPV, které byly použity jako pozitivní 

kontrola „biologická“ i jako kontrola barvení. Naopak absence pozitivity antigenů GFAP a vWf 

svědčila pro to, že příměs gliálních a endotelových buněk v derivovaných primárních kulturách 

je nulová nebo jen minimální (obr. 4A).  Expresní antigenní profil si kultury ponechaly 

minimálně do 4. pasáže, kdy bylo s buňkami pracováno (výsledky neuvedeny). Na základě 

těchto dat (pozitivita mesenchymálních antigenů, pozitivní růstová odpověď na pericytární 

kultivační podmínky a původní tkáňová perivaskulární lokalizace) tedy můžeme konstatovat, 

že se pravděpodobně jedná o pericytární, mesenchymální, primární kulturu, ačkoli vzhledem 

k absenci specifického pericytárního antigenu jejich přesná klasifikace zůstává nejistá.  

V návaznosti na tyto výsledky byly proto v dalších in vitro a in vivo experimentech 

použity jako fyziologická kontrola lidské mozkové vaskulární pericyty (HBVP), které vykazovaly 

podobný expresní vzorec (výsledky neuvedeny) jako vlastní PFAP kultury. Navíc bylo zjištěno, 

že mimo antigenů deklarovaných výrobcem, HBVP exprimují i proteázu FAP. 

Derivovány byly také primární endoteliální kultury, stejně jako kultury PFAP metodou 

MACS, na základě jejich exprese antigenu CD105. Takto derivované linie vykazovaly 

podobnost v pozitivitě markerů s komerční endoteliální linií HUVEC, tedy pozitivitu na vWf a 

PDGFRβ, a negativitu na ostatní pozorované markery TE-7, SMA, GFAP, FAP (obr. 4B). Buňky 

byly kultivovány v podmínkách vhodných pro růst primárních mikrovaskulárních 

endotelových kultur (Miebach et al., 2005; modifikováno podle Charalambous et al., 2005). 

Po úspěšné izolaci a kultivaci kultur byla připravena kondiciované media derivovaná 

jak ze 4 linií mesenchymálního původu (3 nádorově asociované PFAP kultury a kontrolní HBVP 

pocházející z nenádorové mozkové tkáně) představující model mesenchymálních stromálních 

buněk, tak ze 3 gliomových linií (U87, U373, U251). Následně pak byly všechny použity v 3D 

https://www.sciencellonline.com/pericyte-medium.html
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angio assay. Byl testován vliv těchto medií na tvorbu angiogenních výběžků tvořených 

endotelovou linií HUVEC v normoxických podmínkách.  

Za normoxických podmínek nestimulované buňky HUVEC výběžky tvoří zcela 

minimálně, ale po přidání VEGF dochází k masivnímu vymigrování buněk v průběhu 24 h, po 

delším časovém intervalu i přes přítomnost VEGF dochází k postupnému rozpadání výběžků a 

pravděpodobně k apoptóze HUVEC (obr. 5A). Tato data jsou ve shodě s dostupnou literaturou 

(Heiss et al., 2015; Tetzlaff et al., 2018). 

Navíc výsledky naší práce dokazují, že kondiciovaná media derivovaná z FAP 

pozitivních stromálních mesenchymálních kultur vedla k signifikantnímu nárůstu tvorby 

výběžků endotelovými buňkami HUVEC i za normoxických podmínek přípravy kondiciovaných 

medií bez přídavku VEGF. Tato pozorování jsou podpořena literárními daty popisujícími 

sekreci faktorů podporujících angiogenezi mesenchymálními FAP pozitivními buňkami 

nádorového stromatu (Ao et al., 2007; Kzcorowska et al., 2016).  

Zajímavé bylo zjištění, že i kondiciované medium z nenádorových HBVP vedlo 

k hraničně signifikantní potenciaci tvorby výběžků HUVEC. Úlohou zdravých pericytů za 

fyziologických, normoxických, potažmo hyperoxických podmínek je však stabilizace vzniklých 

cév, a ne stimulace angiogeneze (shrnuto v Bodnar et al., 2016). Proto předpokládáme 

vzhledem k našemu experimentálnímu uspořádaní, kdy nebyly pericyty a endotelie v přímém 

kontaktu, že stabilizace cévní struktury nebyla možná.  

Tyto první výsledky s kondiciovanými medii z PFAP byly ve shodě s hypotézou o 

zapojení FAP pozitivních mesenchymálních kultur do procesu angiogeneze v GBM. Tento 

efekt byl však pozorován na komerčních liniích endoteliálních buněk HUVEC, což jsou 

makrovaskulární buňky (Terramani et al., 2000). Tyto buňky mají odlišné vlastnosti, než buňky 

mikrovaskulární; navíc se jedná o buňky, které se procesu angiogeneze přímo nezúčastňují 

(Jackson et al., 1997; Brouillet et al., 2010). Pro validování efektu FAP pozitivních stromálních 

mesenchymálních kultur na angiogenezi v GBM bylo proto vybráno několik námi 

derivovaných mikrovaskulárních buněčných linií – primární endoteliální kultury pECK. V době, 

kdy byly použity do experimentů, vykazovaly tyto buňky expresi vWf a PDGFRβ, a naopak 

produkce mesenchymálních a gliomových markerů (TE-7, SMA, GFAP) byla zcela minimální až 

nedetekovatelná. 
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Tyto kultury vykazovaly chování odlišné od makrovaskulárních HUVEC již za bazálních 

podmínek. Již v prostředí čistého media, bez stimulace VEGF, vykazovaly pECK signifikantní 

nárůst počtu výběžků, navíc narozdíl od HUVEC bylo maximum jejich tvorby mezi 24. a 48. 

hodinou (obr. 7A). Tato okolnost nejspíše souvisí s jejich mikrovaskulárním charakterem a 

také s tím, že nádorem aktivované endoteliální buňky in vitro vykazují zvýšenou expresi 

faktorů důležitých pro neovaskularizaci a jsou méně citlivé k indukci apoptózy (Bussolati et 

al., 2003). Stimulace VEGF, ale taktéž stimulace kondiciovanými medii z PFAP kultur, podobně 

jako u makrovaskulárních HUVEC, vedla k potenciaci tvorby angiogenních výběžků, což je ve 

shodě s předpokládanou reakcí endotelových kultur. Tento efekt byl v rozmezí od 75 % do 

100 % nárůstu oproti kontrole v závislosti na použité kultuře pECK a PFAP (obr. 8A; 9A). 

V dalším kroku bylo nutné ověřit, zda námi pozorovaný pozitivní efekt kondiciovaných 

médií není pouze nespecifická reakce na přítomnost jakékoli jiné buněčné linie a zároveň bylo 

nutné verifikovat i efekt gliomových buněk, které můžou sekrecí angiogenních faktorů taktéž 

zasahovat do tvorby vaskulární sítě v nově tvořeném nádoru. Proto byla použita kondiciovaná 

media z linií U87, U251 a U373, která umožnila odpovědět na obě otázky zároveň. 

Kondiciovaná media připravená v normoxických podmínkách z U251 a U373 neměla 

signifikantní vliv na tvorbu výběžků HUVEC. V podmínkách media z U373 dokonce docházelo 

v obou pozorovaných hodinách ke snížení tvorby výběžků. Ačkoli efekt gliomových buněk 

U373 na angiogenezi nebyl nikdy popsán, existují data o produkci proangiogenních faktorů 

těmito buňkami. Nicméně, v dostupné práci byl zdokumentován vliv těchto faktorů na 

rekrutaci mesenchymálních kmenových buněk glioblastomem (Birnbaum et al., 2007), nikoli 

jejich efekt přímo na angiogenezi. Námi pozorovaný negativní efekt mohl být taktéž způsoben 

zvýšenou koncentrací zplodin metabolismu U373, které mohly indukovat apoptózu HUVEC 

místo tvorby výběžků. Naproti tomu kondiciované medium z U87 statisticky signifikantně 

potencovalo tvorbu výběžků a to o 100 %. Poslední literární data bohužel potvrzují, že kultura 

U87 běžně užívaná v laboratořích se výrazně liší od té, která byla původně izolována a 

ustálena (Allen et al., 2016). To může komplikovat interpretaci výsledků, nicméně pro naše 

závěry je důležitější pozorování, že ačkoli původně linie gliomová, nyní vykazuje výrazně 

mesenchymální fenotyp. To nepřímo podporuje domněnku o tom, že primární 

mesenchymální buňky z tkání GBM mohou podporovat novotvorbu cév, protože je známo, že 

minimálně některé z nich mají původ v nádorových buňkách (Cheng et al., 2013).   
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Na základě všech těchto experimentů můžeme tedy dedukovat pozitivní vliv faktorů 

produkovaných specificky nádorově asociovanými mesenchymálními buňkami na angiogenezi 

v in vitro podmínkách. Tento závěr je ale v rozporu s obecně uznávaným faktem, že lidské 

pericyty za fyziologických podmínek vedou spíše k stabilizaci cév, nikoli k jejich novotvorbě. 

V nádorech však může být situace odlišná. Práce popisující zapojení pericytů do angiogeneze 

tumoru v brzkých fázích jeho progrese ukazují, že deplece pericytů vede k útlumu nádorového 

růstu, zvýšení intratumorální hypoxie a snížení angiogeneze (Keskin et al., 2015). Další 

recentní práce popisují, že v modelu myšího GBM dochází k výrazné aktivaci pericytů a 

následně jejich pozitivnímu vlivu na angiogenezi (Svensson et al., 2015); další práce prokazuje 

také vliv pericytů na přežívání endoteliálních buněk v nádoru cestou indukce exprese Bcl-w 

v endoteliálních buňkách (Franco et al., 2011). Za normálních okolností pericyty ve zdravé 

lidské mozkové tkáni angiogenezi nepotencují, jejich patologická přeměna pod 

vlivem mikroprostředí glioblastomu může ale vést ke změně jejich stabilizačního fenotypu na 

fenotyp proangiogenní a tím přispívat ke vzniku výrazně destabilizované, nezralé vaskulární 

sítě glioblastomu. 

Pro ověření této hypotézy jsem se za využití směsných kultur endotelie/pericyty snažil 

identifikovat potenciální komplexní interakci mezi dvěma buněčnými typy.   

V kontrolním mediu směsné HBVP/HUVEC sféry ve 24. hodině netvoří více výběžků než 

samotné HUVEC sféry. Tato data korespondují s literaturou tak, že pericyty za normálních 

podmínek působí jako cévu stabilizační sytém. Nepřímo taktéž podporují mou spekulaci, že 

námi pozorované mírné zvýšení počtu výběžků vlivem HBVP kondiciovaného media je 

pravděpodobně artefakt, který se za normálních podmínek, kdy jsou tyto dva buněčné typy 

v přímém kontaktu, neprojeví.  V podmínkách s VEGF naopak k migraci dochází, ale z 

fluorescenčních snímků je zřejmé, že většina migrujících buněk, zejména v iniciální fázi, jsou 

paradoxně HBVP. To je v rozporu s mým výsledkem, že samotné HBVP sféry v podmínkách 

VEGF ve 24. hodině počet výběžků nezvyšovaly (obr. 11A). Tento fakt může být vysvětlen tak, 

že VEGF nemá vliv na samotné HBVP, které zůstávají v těsném kontaktu ve sféře a nedochází 

proto ke zvýšenému počtu výběžků, ale pokud vystavíme efektu VEGF směsné sféry, kde je 

umožněn heterogenní buněčný kontakt mezi endoteliemi a HBVP, dochází ke kaskádě 

vzájemných interakcí, kde hlavním hráčem jsou endotelové buňky. VEGF signalizace vede 

k disrupci pericytů od endotelií (shrnuto v Bodnar et al., 2016). Takto uvolněné pericyty 
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mohou vymigrovat, ale vliv VEGF na HBVP je tedy nepřímý. Absence endoteliálních výběžků 

ve 24. hodině může být způsobena stále ještě kontaktní inhibicí těmi pericyty, které od nich 

nebyly disruptovány, z důvodu nehomogenního rozvrstvení buněk v rámci sféry. Po 48 

hodinách ale již byly pozorovány výběžky, které obsahují nejen samotné HBVP, ale také 

samotné HUVEC a dále takové, kde byly obě buňky v těsném kontaktu (data neuvedena). 

Z těchto výsledků proto nebylo možné uzavřít jednoznačný závěr o vlivu vzájemné buněčné 

interakce na novotvorbu cév. Proto bylo od dalších experimentů s PFAP kulturami v této fázi 

ustoupeno a byl zvolen jiný přistup. Daný model byl vyhodnocen jako nedostatečný pro vlastní 

posouzení vlivu přímého kontaktu HBVP na HUVEC.  

V kontextu předchozích experimentů s kondiciovanými medii a předpokládaného 

pozitivního vlivu pericytárních buněk na angiogenezi jsem přistoupil k využití in vivo modelu 

– chorioalantoidní membráně kuřecích vajec. Z důvodů nízkého počtu tumorů z U87+PFAP 

kultur nebylo však možné provést validní statistickou analýzu, nicméně data i při nízkém počtu 

pozorování v jednotlivých experimentech nepozbývají zcela legitimity, a to z důvodu toho, že 

daný výsledek byl potvrzen na třech zcela odlišných PFAP kulturách. Použité PFAP kultury totiž 

vedly ve 78 % formovaných nádorů k vytvoření krvácení, jako vyústění destrukce integrity 

cévního systému. Tento výsledek navíc podporuje naše dosavadní pozorování s pozitivním 

vlivem PFAP kultur na tvorbu výběžků, když připustíme fakt, že nádorově asociované pericyty 

sice vznik cév v modelu GBM podporují (konzistentně s výsledky z 3D angio assay i literárními 

daty), ale při absenci jejich fyziologické stabilizační funkce dochází k rupturám těchto cév a 

tvorbě hemoragií, jak naznačují data z imunohistochemické analýzy o přítomnosti FAP 

pozitivních stromálních mesenchymálních buněk v oblastech novotvořených a výrazně 

aberantních a dysplastických cév. K definitivnímu potvrzení této hypotézy potřebujeme 

histologickou verifikaci formovaných tumorů. Ta ale byla svízelná. Kvalitativní (pozorovaní 

morfologie cév) i kvantitativní (pozorování počtu cév nebo lokalizace PFAP buněk v okolí cév) 

analýza nebyla provedena z důvodu nefunkční protilátky proti vWf kuřecích endotelií 

(antiVWA9/C15orf44, LSBio) (data neuvedena). V plánu je proto využití jiných zvířecích 

modelů. 

Druhým cílem diplomové práce bylo popsání vlivu FAP pozitivních buněk na depozici 

extracelulární matrix v perivaskulárním prostředí GBM jako jednoho z potenciálních 

mechanismů/důsledků přímé interakce nádorově asociovaných pericytů/endotelií. Vzhledem 
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k lokalizaci FAP pozitivních buněk a enzymové preference FAP byly k analýze vybrány proteiny 

bazální membrány kolagen typu 4, kolagen typu 1 a fibronektin, které byly 

imunohistochemicky detekovány ve vzorcích GBM. Pomocí následné analýzy obrazu (v 

software ImageJ) a výpočtu procenta pokryté plochy (ImageJ) byla zjištěna pozitivní korelace 

mezi expresí kolagenů typu 1, 4, FN a FAP (obr. 14A, B, C), čili nepřímo korelace množství 

těchto tří proteinů s množstvím FAP pozitivních mesenchymálních buněk nádorově 

asociovaných, protože FAP je v GBM exprimován dominantně na těchto buňkách. To dále 

podporuje i nález těsné blízkosti mesenchymálních markerů (TE-7, SMA, PDGFRβ) a proteinů 

ECM (kolagen typu 4 a fibronektin). Analýza kolagenu typu 4 nebyla provedena z důvodu 

nekompatibility příslušných protilátek (oboje anti-myš). Ačkoli jsme popsali poměrně 

nápadnou závislost mezi procentem plochy pokryté kolagenem typu 1 a expresí FAP, nemáme 

dostatek dat k posouzení, zda FAP pozitivní buňky mohou být jeho producenty nebo 

modifikátory. Proto jsem zvolil ECM v glioblastomu a potenciální vliv FAP pozitivních 

stromálních mesenchymálních buněk na její modifikaci za téma své disertační práce, na které 

bych v naší laboratoři rád pracoval. Na tomto místě mohu pouze spekulovat o možných 

mechanismech, které k této těsné korelaci mohly vést. Jelikož je kolagen typu 4 exprimován 

v bazální membráně cév (Aumailley et al., 1986), můžeme spekulovat o vzájemné 

mezibuněčné interakci probíhající v tomto místě. VEGF produkovaný nádorovými buňkami v 

hypoxickém prostředí vede ke zvýšené proliferaci endoteliálních buněk (Johnstone et al., 

2007), následně dochází k degradaci bazální membrány FAP pozitivními buňkami například 

sekrecí MMP (Fraga et al., 2014) a také podle předešlých výsledků dochází k tvorbě dalších 

angiogenních faktorů FAP pozitivními buňkami.  

Literární data týkající se exprese kolagenu typu 1 v glioblastomu jsou protichůdná. 

Původní práce jeho expresi nepotvrdily (Zámecník et al., 2004), nicméně další autoři (Huijbers 

et al.,2010) a taktéž výsledky mé diplomové práce (Obr. 15E, F) naznačují jeho expresi v mozku 

postiženém nádorem i ve zdravé mozkové tkáni. V tomto případě se navíc kolagen typu 1 

vyskytuje podobně jako typ 4 v perivaskulárních prostorách (obr. 17), s rostoucí mírou 

desorganizace matrix v GBM ale obecně dochází i k jeho produkci nezávisle na cévách.  

Zvýšená exprese kolagenu typu 1 by tak mohla podporovat například invazivitu nádorových 

buněk typickou pro GBM (Brooks et al., 2016). 

  

Anti FN AntiPDGFRβ 
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6. Závěry 
 

▪ Nádorově asociované stromální mesenchymální buňky mají pozitivní vliv na tvorbu 

výběžků HUVEC a pECK. Tento efekt je pravděpodobně důsledkem produkce 

solubilních mediátorů. 

 

▪ Přímá kokultivace nádorově asociovaných FAP pozitivních stromálních 

mesenchymálních kultur, méně i HBVP, s gliomovou linií U87 vede v in vivo 

experimentu na chorioalantoidní membráně k vyššímu počtu zakrvácení oproti 

tumorům tvořeným pouze gliomovou linií U87. 

 

▪ Exprese FAP pozitivně koreluje s expresí vybraných proteinů extracelulární matrix. 

Vybrané proteiny ECM (kolagen typu 4 a fibronektin) jsou v těsném kontaktu s FAP 

pozitivními stromálními mesenchymálními buňkami. 

 

Výsledky diplomové práce potvrdily hypotézu, že FAP pozitivní stromální 

mesenchymální buňky jsou v glioblastomu zapojeny do procesu angiogeneze a předběžné 

výsledky naznačují, že by taktéž mohly být zapojeny do depozice nádorové extracelulární 

matrix.  
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