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Úvod - kryoprezervace

 Kryoprezervace = uchování buněk ,tkání pomocí nízkých 
teplot

 Postup
◦ Inkubace vzorku v médiu obsahujícím kryoprotektanty
◦ Zmrazení vhodnou rychlostí („slow-freezing“ nebo „vitrifikace“) 

na ≤ -80°C 
◦ Rozmrazení, odstranění kryoprotektantů

 Využití: časově neomezené skladování biologického 
materiálu
◦ Buněčné linie
◦ Spermie, vajíčka, embrya ( → asistovaná reprodukce)
◦ Některé tkáně
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Motivace pro zdokonalování kryoprezervace

 Úskalí kryoprez. procesu
◦ Osmotický stres, dehydratace

◦ Mechanické poškození buněk/tkání krystaly ledu

◦ Toxicita kryoprotektantů

 Prostor pro výzkum/vývoj
◦ Lepší pochopení mechanismu působení kryoprotektantů

◦ Lepší popis následků kryoprezervace na stav buněk

◦ Vývoj lepších kryoprotektantů a kryopr. postupů

◦ Objemové škálování kryoprezervace (buňky → orgány)

3



 Látky s odlišným mechanismem ovlivňování mrznutí 
vody a stavu buněk

◦ Dimethyl sulfoxid (DMSO)

 polární aprotické rozpouštědlo

 nízký bod tuhnutí vodného roztoku

◦ Trehalosa

 Disacharid

 Přírodní kryoprotektant

◦ Antifreeze protein ApAFP752

 Velká biomolekula ( ~20 kDa)

 Zůstává vně buněk (extracelulární)

◦ Polyethylen glykol (PEG), MW 1500

 Extracelulární polymer
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Simulace dynamiky molekul kryoprotektantů v roztoku

Vzorek
H-bond lifetime 

[ps při 25 oC]

Voda

Voda/Voda 3.02

ApAFP752 ve vodě

ApAFP752/Voda 16.90

Okolní
Voda/Voda

3.02

Trehalosa ve vodě

Trehalosa/Voda 4.92

Okolní
Voda/Voda

3.12

DMSO ve vodě

DMSO/voda 5.36

Okolní
Voda/Voda

3.71
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• Software: GROMACS 4.5.5, force field: AMBER99SB-ILDN

• Trehalosa má tendenci agregovat, DMSO se rozptýlí v 
celém objemu

• AFP silně váže vodu ve své blízkosti, DMSO má však větší 
objemový vliv
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Krystalinita ledu ve zmrzlých kryoprotektivních roztocích

 Metoda: RTG difrakce
 Voda
◦ rel. prům. velikost krystalů := 1
◦ Velké, nečetné krystaly

 Trehalosa (41 %)
◦ Rel. velikost ~ 1/10
◦ Shluky krystalů s podobnou orientací

 DMSO (10 %)
◦ Rel. velikost ~ 1/20

 AFP (1 %)
◦ Rel. velikost ~ 1/100

Úhel vodorovného 
naklonění vzorku 

Ú
h

el
 s

vi
sl

éh
o

 n
ak

lo
n

ěn
í

 Všechny kryoprotektanty různě narušují tvorbu 
krystalů (příznivé), ale korespondence s viabilitou 
není silná

 viabilitu ovlivňují i další faktory (e.g. permeabilita)
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Mechanické vlastnosti kryoprezervovaných buněk

 Měřeno pomocí mikroskopie 
atomárních sil (AFM)

 AFM dokáže buňku indentovat 
bod po bodu

 Fitování indentačních křivek 
→ mapa Youngova modulu (E)
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Vliv kryoprotektantů na tuhost buněk
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• Inkubace buněk v DMSO i v glycerolu způsobuje pokles Youngova modulu buňky
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Chromatin a jaderná membrána kryoprez. buněk

• Stav chromatinu (DNA + navázané proteiny) zviditelněn barvou TOPRO-3

• Velké rozdíly v působení různých kryoprotektantů

• DMSO navozuje silnou kondenzaci chromatinu

TO-PRO-3 (fake cols.)
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Vztah mezi stavem buněčného jádra a 
viabilitou rozmrazených buněk

• % jader s kond. chromatinem (po 
rozmrazení) koreluje s viabilitou

• Nejvyšší viabilita dosažena v 
přítomnosti DMSO, které navozuje 
kondenzaci již před mrazením

• Mrazení v hypertonickém médiu též 
zvyšuje viabilitu a zároveň i kondenzaci 
chromatinu
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Poškození DNA v rozmrazených buňkách

• Typy signálu 
pozorovaného u 
rozmrazených buněk:

– A) jednotky foků

– B) rozpadlá jádra, 
difuzní pan-nukleární 
signál 

– C) desítky foků 
(„multifokální buňky“ -
menšina)

• Detekce bodových poškození DNA pomocí současného značení histonových 
modifikací (γH2AX) a repar. proteinů (53BP1) → „foky“ (ohniska)

• Proč má malá část buněk řádově víc foků než zbytek populace?
( ~ masivní poškození) 11



• Distribuce foků u multifokálních buněk odpovídá 
distribuci replikačních vidlic u S-fázních buněk
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Potvrzení korespondence multifokálních a S-fázních buněk

• Vzorce pozorované při barvení proteinu Ki67 
(marker proliferace) odpovídají S-fázi

• Značení γH2AX kolokalizuje se značením proteinu PCNA, 
který se nachází na replikačních vidlicích

• => multifokální buňky jsou 
buňky v S-fázi, jimž 
mrazení poškodilo 
replikační vidličky
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Shrnutí
VLASTNOSTI KRYOPROTEKTIVNíCH ROZTOKŮ

• Trehalosa v roztoku vytváří klastry, DMSO se rozptýlí v objemu

• Antifreeze protein silně zpomaluje dynamiku vod v blízkém okolí, DMSO ji ale více zpomaluje v celém 
objemu

• Všechny zkoumané kryoprotektanty různým způsobem změnšují vznikající krystaly, ale jde jen o dílčí 
aspekt kryoprotektce, korelace s viabilitou není silná

• AFP nejvíc zmenšuje krystaly, ale viabilita je relativně nízká – AFP není permeativní

MECH. VLASTNOSTI ROZMRAZENÝCH BUNĚK

• Inkubace v DMSO i glycerolu způsobuje pokles buněčné tuhosti

• AFM dovede zaznamenat regeneraci rozmrazených buněk

• Buňky mrazené v PEG-1500: ve srov. s DMSO je distribuce tuhosti homogennější,
adherence je slabší - příznaky horšího stavu buněk

STAV JÁDRA ROZMRAZENÝCH BUNĚK

• Chromatinová kondenzace po rozmrazení silně koreluje s viabilitou

• Kryoprezervace způsobuje kolaps replikačních vidliček v S-fázních buňkách, bez ohledu na použitý 
kryoprotektant

– Nový typ kryopoškození, nelze vyloučit dědičnou alteraci gen. informace

– Rychle se dělící buněčné typy jsou silněji poškozovány

POTENCIÁLNÍ OPTIMALIZACE KRYOPREZERVACE

• Usilovat o zmenšení krystalů ve zmrzlém roztoku a o kondenzaci chromatinu buněk

• Vyhýbat se mrazení S-fázních buněk
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