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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку біологічної науки 

питання просторової організації молекул ДНК у клітинних ядрах є одним із 
пріоритетних у молекулярній біології та біофізиці, адже розуміння фізичних 

принципів упаковки геному дає можливість встановити закономірності його 
функціонування та механізми контролю основних молекулярних процесів, що 
відбуваються у ядрі [Zlatonova J. et al., 2004; Cook P., 2010; Fudenberg G. et al., 

2012; Van Bortle K. et al., 2012]. Останніми роками суттєвий прорив у розумінні 
структурно-функціональної організації молекул ДНК у ядрах еукаріотичних 

клітин був зроблений за рахунок розробки нових точних та чутливих підходів 
до аналізу просторової структури ядра [Dekker J. et al., 2013; Nagano T. et al., 

2013; Rao S. et al., 2014]. Результати багатьох досліджень вказують на наявність 
у межах ядра відносно автономних хроматинових структур – петельних 

доменів, кінці яких зафіксовані на ядерних білках [Lieberman-Aiden E. et al., 
2009; Rao S. et al., 2014; Dekker J. et al., 2015; Pombo A. et al., 2015]. Нещодавно 
було з’ясовано, що у більшості випадків, принаймні у клітинах хребетних, роль 

таких фіксаторів відіграють білки CTCF (CCCTC-зв’язуючий фактор) та 
когезинові комплекси, які разом не лише утримують основи петель, але й 

забезпечують процес утворення петельних доменів та визначають їхні межі 
[Ong C. et al., 2014; Sanborn A. et al., 2015; Barrington C. et al., 2017; Vian L. et 

al., 2018]. Поява петель у ядрі у більшості випадків сполучена з транскрипцією: 
часто в основах петель розміщуються промотори генів та їхні регуляторні 

елементи [Maston G. et al., 2006; Kadauke S. et al., 2009; Cook P., 2010; Bulger M. 
et al., 2011; Ong C. et al., 2014]. Отже, петельні домени ДНК відіграють значну 

роль у просторовій координації та регуляції синтетичних процесів ядра, 
нормальний перебіг котрих є важливою умовою функціонування клітин, а 
порушення цих процесів супроводжується виникненням різноманітних 

клітинних патологій [Boyle S. et al., 2001; Sparmann A. et al., 2006; Van Bortle K. 
et al., 2012; Loviglio M. et al., 2017; Kaiser V. et al., 2018].  

Незважаючи на значні досягнення у цій галузі, на сьогоднішній день 

залишаються нез’ясованими багато питань щодо просторової структури 
петельних доменів. Зокрема, незрозумілими залишаються особливості 

організації петель ДНК у клітинах різних типів та динаміка петельної 
організації ядра при зміні функціонального стану клітин [Schneider R. et al., 
2007; Woodcock C. et al., 2010; Rawlings J. et al., 2011]. Які зміни петельної 

організації асоційовані, наприклад, із переходом клітини на різні фази 
клітинного циклу, змінами рівня транскрипційної активності, розвитком 

патологічних станів клітин тощо – всі ці важливі питання досі так і не 
висвітлені.   

Окрім очевидного фундаментального значення, така інформація є 
важливою і з практичної точки зору: аналіз характеристик петельної організації 
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клітинних ядер може стати одним із важливих параметрів для дискримінації 

клітин, що характеризуються аномальним функціональним станом (наприклад, 
злоякісно-трансформовані клітини). Очевидно, що для дослідження цієї 

проблеми необхідним є розвиток чутливих та відносно швидких методів, які 
зможуть стати адекватним інструментом для аналізу динаміки просторової 

структури петель у ядрах клітин у нормі та при розвитку різних патологій або 
під впливом різноманітних чинників.  

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню та аналізу 
закономірностей організації петель ДНК у клітинах за різних функціональних 
станів. Серед основних питань, які вивчалися дисертанткою: розробка нового 

методу для дослідження петельної організації ДНК на основі електрофорезу 
ДНК ізольованих клітин (кометного електрофорезу); з’ясування характеристик 

організації петель, які можна встановити за допомогою такого підходу; аналіз 
просторового розподілу петель ДНК у ядрі, їхнього розподілу за контурною 

довжиною та по ділянках хроматину з різною функціональною активністю; 
дослідження перерозподілу петель ДНК на різних стадіях клітинного циклу; 

встановлення відмінностей у петельній організації у клітинах із різним рівнем 
транскрипційної активності за різних функціональних станів.    

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 
грантами. Дисертаційну роботу виконано на кафедрі загальної та медичної 

генетики Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка у рамках 
наступних науково-дослідних тем: №11БФ036-01 «Визначення біохімічних, 

імунологічних та цитологічних маркерів розвитку патологічних станів  
організму з метою розробки засобів направленої корекції» (№ державної 

реєстрації 0106U005750, 2006-2010 рр.); №11БФ036-01 «Механізми реалізації 
адаптаційно-компенсаторних реакції організму за умов розвитку різних 

патологій» (№  державної реєстрації 0111U004648, 2011-2015 рр.); № 16БФ036-
01 «Механізми регуляції метаболічних процесів в організмі за умов розвитку 

патологічних станів» (№  державної реєстрації 0116U002527, 2016-2018 рр.).  
Частину роботи реалізовано у рамках наукового проекту Відділення 

цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка при НАН України «Молекулярні механізми запального хронічного 

болю» (№ державної реєстрації 0117U006347, 2017-2018 рр.) спільно зі 
співробітниками Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження було встановити 
принципи структурної організації петельних доменів ДНК у клітинах різних 
типів та з’ясувати закономірності реорганізації петель ДНК при зміні 

функціонального стану клітин. Для досягнення поставленої мети вирішувались 
наступні завдання: 
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1. Дослідити кінетику міграції ДНК при кометному електрофорезі 

ізольованих клітин за різних умов електрофорезу і лізису клітин та встановити 
фізичні принципи міграції ДНК у даній системі. 

2. Сформулювати теоретичні моделі для опису рухливості молекул ДНК у 
системі кометного електрофорезу. 

3. Проаналізувати вплив інтеркаляторів ДНК, ковалентних зшивок ДНК-
білок та денатурантів білків на кінетику формування електрофоретичного 

треку. 
4. Проаналізувати вплив рівня надспіралізації петельних доменів ДНК на 

швидкість їхньої міграції при кометному електрофорезі. 

5. Проаналізувати взаємозв'язок між відносною часткою петель у складі 
електрофоретичного треку та їхньою контурною довжиною.  

6. Провести біоінформатичний аналіз розподілу петельних доменів ДНК 
за їхнім розміром і по хроматиновим зонам в залежності від їхньої 

функціональної активності (еухроматинові та гетерохроматинові ділянки) для 
різних типів клітин за даними, отриманими методом Ні-С. 

7. Провести порівняльний аналіз можливостей методів Ні-С і кометного 
електрофорезу у дослідженні петельної організації хроматину. 

8. Дослідити закономірності зміни організації петельних доменів ДНК у 
лімфоцитах периферійної крові людини при їхній активації рекомбінантним 

інтерлейкіном 2 та при переході на різні стадії клітинного циклу 
(пресинтетичну та постсинтетичну фази). 

9. Дослідити особливості організації петель ДНК у злоякісно-
трансформованих клітинах мультиформної гліобластоми людини (клітинна 
лінія T98G) за різних умов культивування. 

10. З’ясувати характеристики організації петель ДНК у клітинах 
дорсальних корінцевих гангліїв щурів у нормі та після індукції запального 

болю. 
Об'єктом дослідження є структура хроматину в ядрах еукаріотичних 

клітин; предмет дослідження – петельна організація ДНК та її зміни при змінах 
функціонального стану клітин.  

Методи дослідження. В роботі використано: методи роботи із 
клітинними культурами (культура лімфоцитів периферійної крові людини, 

культура мультиформної гліобластоми людини T98G); цитологічні та 
цитогенетичні методи фарбування та аналізу препаратів клітин (оцінка рівня 
бласттрансформації лімфоцитів, мітотичного індексу культур, життєздатності 

клітин у культурі, аналіз морфології та розмірів клітин); методи ізолювання та 
фракціонування клітин та їхніх ядер (зональне центрифугування у градієнті 

щільності, високошвидкісне зональне центрифугування, методи виділення 
гангліїв та ізолювання нейрональних клітин); метод проточної 

цитофлуориметрії (визначення фаз клітинного циклу клітин у культурі); 
нейтральний та лужний варіанти кометного електрофорезу; електрофорез ДНК 
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ізольованих клітин у пульсуючому полі; спектрофотометричні методи 

(визначення термодинамічних параметрів зв’язування інтеркалятору із ДНК та 
визначення концентрацій інтеркаляторів); електрофорез плазмідної ДНК у 

агарозному гелі (визначення впливу формальдегіду на цілісність подвійної 
спіралі ДНК); вестерн-блот аналіз (визначення чистоти виділених ядерних 

фракцій); біоінформатичні методи аналізу баз даних та методи математичної 
статистики.   

Наукова новизна отриманих результатів: 
– на основі дослідження фізичних принципів формування 

електрофоретичного треку при кометному електрофорезі вперше доведено 

можливість використання даного методу для аналізу петельної організації  ДНК 
клітинних ядер; 

– вперше визначено характеристики петельних доменів ДНК, які можливо 
аналізувати за допомогою кометного електрофорезу, та розроблено методики 

їхньої оцінки; 
– вперше встановлено та проаналізовано закономірності зміни петельної 

організації ДНК при переході клітин на різні стадії клітинного циклу; 
– із застосуванням біоінформатичного підходу вперше описано 

закономірності розподілу петель ДНК у клітинних ядрах в залежності від 
функціональної активності хроматинових ділянок; 

– вперше описано принципи організації петель ДНК у злоякісно-
трансформованих клітинах та реорганізація цих петель в залежності від 
активності транскрипційних процесів у клітинах;  

  – вперше охарактеризовано петельну організацію ядер нейрональних 
клітин у нормі та після індукції запальних больових станів; 

– вперше встановлено загальні закономірності організації петель ДНК у 
клітинах із різним рівнем транскрипційної активності.  

Практичне значення отриманих результатів. У першу чергу, нами був 
розроблений новий метод аналізу ряду характеристик петель ДНК на основі 

кометного електрофорезу ДНК ізольованих клітин. Продемонстрована 
можливість застосування цього підходу для дослідження просторового 

розміщення петельних доменів ДНК та їхніх контурних розмірів у клітинних 
ядрах, аналізу топологічних характеристик петель ДНК, встановлення фізичних 

механізмів фіксації основ петель ДНК на білкових структурах ядра, а також для 
дослідження змін петельної організації ядер за різних функціональних станів 
клітин. Крім того, встановлені нами особливості структури петель ДНК та 

закономірності їхньої зміни при різних функціональних станах клітин можуть 
бути використані як маркери для прогнозу певних функціональних перетворень 

клітин у нормі та при розвитку патологічних станів, дискримінації популяцій 
клітин, у яких такі зміни вже відбулися тощо. Розроблений нами кінетичний 

підхід аналізу міграції ДНК при кометному електрофорезі є корисним також 
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для більш акуратного та точного дослідження рівня пошкоджень ДНК у 

геномах клітин та для стандартизації цього методу.  
Отримані результати та наукові концепції використовуються в учбовому 

процесі ННЦ «Інститут біології та медицини» при викладанні наступних 
обов’язкових та вибіркових дисциплін кафедри загальної та медичної генетики: 

«Молекулярна організація хроматину», «Хромосоми еукаріотів», «Регуляція 
експресії генів», «Онкогенетика», «Сучасні фізико-хімічні методи в генетиці», 
«Нестабільність геному». Також актуальним є використання цих результатів 

при проведенні лабораторних робіт та навчальних практик.  
Особистий внесок здобувача. Дана дисертаційна робота є оригінальним 

та завершеним науковим дослідженням, виконаним відповідно до зазначених 
вище наукових програм та проектів. Дисертанткою самостійно обґрунтовано 

мету дослідження та розроблено дизайн експериментальних робіт, проведено 
критичний аналіз літературних джерел. Автор брав безпосередню участь у 

плануванні та проведенні усіх експериментів; створенні математичних моделей 
наведених у дисертації. Біоінформатичний аналіз даних та статистична обробка 

результатів були проведені дисертанткою самостійно. Те ж саме стосується 
розроблених узагальнюючих теоретичних концепцій, представлених у даній 
роботі. 

Використані у роботі клітинні лінії T98G були люб’язно надані 

завідувачем відділу генетики людини Інституту молекулярної біології і 
генетики НАН України професором Л.Л. Лукаш. Роботи із культурою клітин 
T98G проводили спільно із співробітниками цього відділу. Індукція запальних 

процесів у щурів та отримання нейрональних клітин із тварин проводили разом 
із співробітниками відділів молекулярної біофізики та сенсорної сигналізації 

Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України. Аналіз розподілу 
клітин за фазами клітинного циклу за допомогою методу проточної 

цитофлуориметрії був виконаний спільно із співробітниками Національного 
інституту раку АМН України. Усім дослідникам, які брали участь у даній 

роботі, автор висловлює щиру подяку. 
Обговорення результатів досліджень та їхній аналіз проводився за участі 

усіх співавторів публікацій. Окрему подяку автор висловлює професору 
кафедри загальної та медичної генетики А.В. Сиволобу за критичну оцінку 

результатів експериментів, допомогу в інтерпретації отриманих даних та участь 
у обговоренні та написанні статей.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, 
висвітлені в дисертаційній роботі, були представлені на міжнародних та 
вітчизняних наукових конференціях, з’їздах та семінарах: ІІІ Міжнародна 

конференція молодих вчених: «Біологія: від молекули до біосфери» (18-21 
листопада 2008 року, Харків, Україна); Х Український біохімічний з’їзд  (13-17 

вересня 2010 року, Одеса, Україна); Х Всеукраїнська наукова конференція 
студентів та молодих науковців «Біологічні дослідження молодих вчених в 
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Україні» (28-29 жовтня 2010 року, Київ, Україна); UKEMS / Dutch EMS-

sponsored Workshop on Biomarker of Exposure and Oxidative DNA Damage & 7
th

 
GUM-

32
P-Postlabelling Workshop (28-29 March 2011, Munster, Germany); V З’їзд 

українського біофізичного товариства (22-25 червня 2011 року, Луцьк, 
Україна); 38

th
 FEBS congress «Mechanisms in biology» (July 6-11, 2013, St. 

Petersburg, Russia); XI Український біохімічний конгрес (6-10  жовтня 2014 
року, Київ, Україна); VI  з’їзд Українського біофізичного товариства (28-30 
травня 2015 року, Луцьк-Світязь, Україна); Conference of young scientists 

«Urgent problems of biochemistry and biotechnology - 2016» (26-27 May 2016, 
Kyiv, Ukraine); Joint meeting of the 25

th
 annual conference «Modern aspects of 

biochemistry and biotechnology» and 2
nd

 Conference for young scientists of the 
division of biochemistry, physiology and molecular biology National Academy of 

Sciences of Ukraine (6-9 June 2017, Kyiv, Ukraine).  
Результати дисертаційної роботи доповідалися на наукових семінарах 

Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України та Українського 
біофізичного товариства.  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 32 наукові праці, серед 
яких 20 статей у фахових періодичних виданнях, затверджених МОН України, 

та міжнародних фахових журналах (15 статей у журналах, що входять до 
наукометричної бази Scopus, серед яких 6 відносяться до квартилей 1 і 2 і 

мають імпакт-фактор від 2 до 5); 2 статті у збірниках наукових праць; 10 тез 
доповідей у збірниках матеріалів міжнародних та вітчизняних конференцій та 
з’їздів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу; огляду 
літератури; розділу, що містить інформацію про матеріали та методи 

дослідження; розділів, у яких висвітлено результати досліджень, їхнє 
обговорення та узагальнення; висновків та списку використаних літературних 

джерел, який містить 409 найменувань; додатку. Загальний обсяг дисертаційної 
роботи 324 сторінки (без додатку), дисертація містить 60 рисунків та 12 

таблиць. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Матеріали та методи досліджень 
 

Клітині моделі, використані у роботі. Основними клітинними моделями 
для дослідження петельної організації еукаріотичних ядер були лімфоцити 
периферійної крові людини, що перебували на різних стадіях клітинного циклу 

(G0, G1 та G2) у результаті їхньої активації цитокіном (рекомбінантним 
інтерлейкіном 2); клітини мультиформної гліобластоми людини (клітинна лінія 

T98G), які культивувалися із сироваткою та без неї; нейрони дорсальних 
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корінцевих гангліїв спинного мозку щурів у нормі та після індукції запального 

болю.  
Лімфоцити із цільної крові ізолювали шляхом зонального 

центрифугування у градієнті щільності Histopaque-1077 (Sigma, США) 
відповідно до рекомендацій виробника. Для активації проліферації лімфоцитів 

їх культивували у середовищі RPMI-1640 (Sigma, США) з інтерлейкіном 2 
(Биотех-фарм, Росія) за кінцевої концентрації 1000 од/мл протягом 4, 16, 24, 44 
та 52 годин за температури 37°С. Оцінку ефективності бласттрансформації 

лімфоцитів та аналіз мітотичного індексу проводили стандартними 
цитологічними методами [Кост Е., 1975; Андерсон Ш. и др., 2007]. За 

допомогою методу проточної цитометрії оцінювали розподіл клітин за стадіями 
клітинного циклу для культур після 24-х та 44-х годин культивування. Дані 

дослідження проводили на базі Національного інституту раку АМН України на 
проточному цитофлуориметрі Beckman, США. 

У ряді дослідів для індукції розривів у молекулах ДНК лімфоцити 
опромінювали рентгенівськими променями дозами 0,5 Гр та 8 Гр з 

використанням установки RUM-17 (0,33 Гр/хв, 200 кeВ) або ультрафіолетом С 
дозою 40 Дж/м

2
. 

Культура клітин лінії T98G люб’язно надана завідувачем відділу генетики 
людини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України професором 

Л.Л. Лукаш. Усі роботи із культурою клітин T98G  проводили спільно із 
співробітниками відділу. Культивування клітин проводили у середовищі 
DMEM з додаванням 10% ембріональної телячої сироватки у CO2-інкубаторі 

при 37°С. З метою арешту клітин T98G на стадії G1 клітинного циклу клітини 
пересівали на середовище DMEM без сироватки та культивували дві доби [Stein 

G., 1979; Kiseleva L. et al., 2016].  Для індукції поновлення  поділів 
(«реактивації») у культуральних матрацах замінювали середовище та додавали 

10% сироватку. Тривалість такої реактивації у CO2-інкубаторі становила 8 
годин.  

Дорсальні корінцеві ганглії контрольних щурів та щурів, у яких 
індукували запалення,  люб’язно надані співробітниками відділів молекулярної 

біофізики та сенсорної сигналізації Інституту фізіології імені О.О. Богомольця 
НАН України. 

Для всіх досліджуваних типів клітин проводили оцінку їхньої 
життєздатності стандартними методами за допомогою фарбування клітин 0,4%-

м розчином метиленового синього або розчином пропідіума йодиду 
концентрацією 1 мг/мл. 

Ізолювання клітинних ядер та аналіз якості виділеної фракції проводили 

для лімфоцитів та клітин лінії T98G шляхом високошвидкісного зонального 
центрифугування [Mazzanti M. et al., 1990; Franco-Obregón A. et al., 2000]. 

Якість виділеної фракції контролювали методом вестерн-блот аналізу. 
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Електрофорез ДНК ізольованих клітин (кометний електрофорез). Для 

отримання лізованих клітин (так званих нуклеоїдів – структур, які містять 
негативно надспіралізовані петельні домени ДНК, закріплені на залишкових 

білкових структурах ядра [Ostling O. et al., 1984]), клітини іммобілізували у 
шарі 1%-ої легкоплавкої агарози (Sigma, США) на поверхні предметного скла. 

Отримані таким чином слайди піддавали лізису (2,5 М NaCl, 0,01 М Tris-НСl, 
0,1 М Na2EDTA та 1% Triton X-100, рН 7,5, 4°С). У деяких експериментах для 
отримання нуклеоїдів проводили низько-сольовий лізис в 1 М NaCl. У низці 

дослідів додаткове порушення білків нуклеоїду, що залишаються нечутливими 
до умов лізису клітин, проводили розчинами 2 М, 4 М та 8 М сечовини або 

0,3% розчином додецилсульфату натрію (SDS). Для індукції ковалентних 
зшивок між ДНК та білками нуклеоїду лізовані клітини обробляли розчином 75 

мкМ формальдегіду. 
У більшості експериментів кометний електрофорез проводили за 

нейтральних умов (за рН ~ 7); у деяких випадках застосовували також лужний 
варіант кометного електрофорезу (за рН > 13). Для оцінки кінетики міграції 

ДНК слайди виймали через певні проміжки часу, фарбували барвником DAPI 
(Sigma, США) та аналізували під люмінесцентним мікроскопом Люмам Р3 

(ЛОМО, СРСР) із приєднаною камерою Саnon EOS 1000 D. Визначали 
відносний вміст ДНК у електрофоретичному треку (хвості комети) та його 
довжину [Gyori B. et al., 2014; Braafladt S. et al., 2016]. На основі останнього 

параметру оцінювали розмір найдовших петельних доменів ДНК у хвостах 
комет у парах нуклеотидів. 

Для дослідження впливу інтеркалюючих агентів на кінетику виходу ДНК 
при електрофорезі ізольованих клітин ці сполуки (бромистий етидій, хлорокін 

чи доксорубіцин) безпосередньо додавали до електрофоретичного буферу у 
різних концентраціях. Концентрацію інтеркаляторів у стокових розчинах, а 

також параметри зв’язування інтеркалятора хлорокіну із ДНК, оцінювали 
спектрофотометрично. 

 Оцінку оборотності виходу ДНК із нуклеоїдів проводили за умов 
нейтрального варіанту кометного електрофорезу. Для цього препарати 

піддавали електрофорезу протягом 90 хв., після чого струм вимикали, а слайди 
інкубували в електрофоретичному буфері і аналізували через різні проміжки 

часу. 
Аналіз кінетики міграції ДНК при кометному електрофорезі. У випадку 

монотонного зростання частки F ДНК у хвостах комет використовували 
стандартне рівняння мономолекулярної кінетики:  

        (1) 

де M – максимальне значення частки ДНК у хвостах комет (при t = ∞), k – 
константа швидкості, t – час електрофорезу.  

Для двоступеневих кінетичних залежностей відносного вмісту ДНК  F у 

хвостах комет від тривалості електрофорезу t застосовували рівняння: 
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       (2) 
де M1 та M2 – максимальні значення частки ДНК у хвостах комет на двох 

послідовних стадіях, k1, k2 – константи швидкості для двох стадій, t0 – час 
напівпереходу для другої S-подібної стадії.  

Оборотність виходу ДНК після вимкнення електричного струму 
апроксимували за допомогою рівняння: 

          (3) 
де M – частка ДНК у хвості у момент припинення електрофорезу (при t = 0); k1 
– константа швидкості зворотного руху ДНК із хвоста комети в її голову під 

дією еластичних сил; k2 – константа швидкості дифузії молекул ДНК у хвіст 
комети з інших зон нуклеоїду. 

Біоінформатичний аналіз даних Ні-С. Дані експериментів, отриманих за 
допомогою методу Hi-C у вигляді геномних координат границь петельних 
доменів ДНК і субкомпартментів хроматину різних типів, отримували в базі 

даних GEO (Gene Expression Omnibus, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/), 
використовуючи коди GEO (accession numbers) [Rao S. et al., 2014;  Kieffer-

Kwon K. et al., 2017]. Розраховували контурну довжину петельних доменів, 
розподіляли їх на групи з контурною довжиною, що змінюється з кроком 10 

тис. пар нуклеотидів, і будували відповідний розподіл. Для віднесення 
петельних доменів до субкомпартментів різних типів використовували 

створену власноруч програму на мові Python. 
Апроксимація графіків і статистичний аналіз. Для ряду 

експериментальних даних проводили тест на нормальність розподілу Шапіро-
Уілка. За умови нормального розподілу даних достовірність різниці між ними 

оцінювали за критерієм Стьюдента. Достовірність різниці (значення р) між 
розподілами петельних доменів за контурною довжиною оцінювали за 
допомогою тесту Колмогорова-Смирнова. Достовірність різниці (значення р) 

між кінетичними кривими різних експериментів оцінювали за допомогою 
пермутаційного тесту [Elso C. et al., 2004; Phipson  B. et al., 2010], 

використовуючи онлайн-інструмент http://bioinf.wehi.edu.au. Підгонку 
теоретичних моделей під експериментальні результати здійснювали за методом 

Левенберга-Маркардта за допомогою програмного забезпечення Origin 8 
("OriginLab"). Якість підгонки оцінювали за критерієм Пірсона χ

2
.  

 
Результати досліджень та їхнє обговорення 

 
Фізичні закономірності міграції ДНК при кометному електрофорезі 

ізольованих клітин. Для з’ясування фізичних принципів, що лежать в основі 
руху ДНК у системі кометного електрофорезу, та для встановлення 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/
http://bioinf.wehi.edu.au/
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принципової можливості міграції інтактних (надспіралізованих) петель ДНК в 

першу чергу була досліджена кінетика цього процесу за нейтральних та лужних 
варіантів кометного електрофорезу нуклеоїдів, отриманих із лімфоцитів 

людини. Було встановлено, що за нейтральних умов вихід ДНК відбувається у 
два етапи: достатньо швидкий (за ~10 хв.) вихід незначної частки ДНК із 

формуванням першого плато на рівні ~ 0,08 і затриманий S-подібний вихід її 
більшої частини, після чого через ~ 60 хв. частка ДНК у хвостах комет 
стабілізується на рівні ~ 0,22 (рис. 1).  
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Рис. 1. Кінетика формування електрофоретичного треку при 

нейтральному (○) та лужному (◊) варіантах кометного електрофорезу 
нуклеоїдів, отриманих із інтактних лімфоцитів, та при нейтральному 

електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із лімфоцитів, опромінених дозою 0,5 Гр 
(▲). F – частка ДНК у хвостах комет. На цьому і наступних рисунках: суцільні 

лінії отримано у результаті інтерполяції згідно теоретичних моделей (у даному 
випадку – рівн. 1 та 2); кожна точка є усередненим результатом 7-15 

незалежних експериментів, у кожному з яких аналізували не менше 100 
нуклеоїдів. 

 
Така двоступеневість втрачається при електрофорезі нуклеоїдів, 

отриманих із опромінених клітин: індукція розривів у молекулах ДНК суттєво 
полегшує їхню міграцію і максимальна частка ДНК у хвостах досягається вже 
на 10 хв. електрофорезу. За лужних умов електрофорезу також був відсутній 

другий етап виходу ДНК – навіть при довготривалому електрофорезі частка 
ДНК у хвостах встановлювалась на рівні нижнього плато кривої, отриманої в 

умовах нейтрального електрофорезу (рис. 1). Наведені результати, а також 
аналіз літературних джерел, присвячених механізмам формування 

електрофоретичного треку в системі кометного електрофорезу [Collins A., 2002; 
Olive P., 2002; Shaposhnikov S. et al., 2008 Møller P., 2018], дозволили 
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припустити, що перший етап виходу ДНК за нейтральних умов може, 

принаймні частково, забезпечуватися міграцією до аноду релаксованих у 
результаті накопичення розривів петель ДНК (такі розриви є фізіологічним 

наслідком метаболізму клітин і в нормі акумулюються у термінально 
диференційованих клітинах). У свою чергу, другий S-подібний етап виходу 

ДНК відображає витягування до аноду надспіралізованих інтактних петель.  
Першим доказом такого припущення стали результати аналізу 

оборотності міграції ДНК (рис. 2). Витягування топологічно обмежених 
петельних доменів під дією електричної сили супроводжується невигідним 
енергетичним внеском від зростання в них торсійної напруги. Зняття 

зовнішньої сили електричного поля повинно змушувати такі петлі повертатися 
назад у голову комети. Було показано, що при вимкненні струму після 

довготривалого (протягом 90 хв.) електрофорезу частка ДНК у хвостах 
знижувалася по мірі витримування препаратів у буфері і зрештою 

встановлювалася на рівні ~0,1, що у межах похибки експерименту відповідає 
частці ДНК, яка мігрує на ранніх хвилинах електрофорезу (рис. 2 б).  

0 20 40 60 80 100

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0 20 40 60 80 100

   

 

 

10 хв 30 хв 80 хв 0 хв 70 хв

час, хв

F

а б

 
Рис. 2. Кінетика виходу ДНК та оборотність цього процесу при 

кометному електрофорезі нуклеоїдів: (а) – залежність частки ДНК F у хвостах 
комет при першому електрофорезі нуклеоїдів (○) та при їхньому повторному 

електрофорезі після 90 хвилин витримки препаратів у буфері без струму (□); (б) 
– оборотність виходу ДНК із інтактних нуклеоїдів (∆) та нуклеоїдів, 
опромінених дозою 0,5 Гр (◊), після першого електрофорезу. На панелі (б) по 

шкалі абсцис вказаний час витримки клітин після електрофорезу. На вставках – 
фото типових нуклеоїдів після різних хвилин електрофорезу (а) або після 

різного часу інкубації у буфері без струму (б). 
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Таким чином, до зворотного руху здатні лише надспіралізовані петельні 

домени, вихід яких відбувається на другому етапі електрофорезу. Вільні від 
топологічних обмежень петлі (як це було показано у дослідах з аналізу 

оборотності виходу ДНК із нуклеоїдів опромінених клітин) не здатні до такого 
руху (рис. 2 б).  

При повторному увімкненні струму після проведеної інкубації  
двоступеневість виходу втрачалася і максимальна частка ДНК досягалася вже 

через 5 хв. (рис. 2 а). Така гістерезисна поведінка пояснюється тим, що при 
зворотному русі петлі ДНК розміщуються на поверхні нуклеоїду: неможливість  
їхнього потрапляння всередину зумовлена високою локальною концентрацією 

ДНК (як вже зазначалося, майже 80% геномної ДНК не здатні мігрувати в 
системі кометного електрофорезу і залишаються нерухомими у голові комети). 

Це є свідченням того, що еластична напруга виступає важливим фактором 
затримки міграції петель лише за умови, що такі петлі рухаються всередині 

нуклеоїду. При поверхневому розміщенні петельних доменів їхній вихід є 
майже миттєвим. Отже, на різних етапах електрофорезу ми спостерігаємо вихід 

петель, що мають різне просторове розміщення у нуклеоїді. Перший етап 
характеризує міграцію поверхневих петель, другий – внутрішніх 
надспіралізованих петельних доменів нуклеоїду.  

Оскільки витягування внутрішніх петель супроводжується зростанням 

торсійної напруги, зміна надспіралізації повинна суттєво впливати на їхню 
електрофоретичну рухливість. Як було встановлено у дослідах із 
інтеркалюючими агентами – модуляторами рівня надспіралізації кільцевих 

молекул ДНК, – вихід ДНК у хвіст комети значно полегшується при додаванні 
у буфер інтеркаляторів у концентраціях, що забезпечують максимальну 

релаксацію петель, і стає більш утрудненим при накопиченні у цих петлях 
надспіралізації позитивного знаку при збільшенні концентрації інтеркаляторів  

(рис. 3).  
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Рис. 3. Приклади кінетичних 

кривих залежності частки ДНК 
у хвостах комет F від часу 

електрофорезу, отриманих для 
різних концентрацій 
хлорокіну: (○) – 25 мкг/мл, (□) 

– 75 мкг/мл, (∆) – 250 мкг/мл, 
(◊) – 1000 мкг/мл. Жирна крива 

– кінетика виходу ДНК із 
інтактних лімфоцитів за 

відсутності хлорокіну з рис. 1. 
Для всіх кривих у порівнянні з 

контролем p ≤ 10
–4

 
(пермутаційний тест). 
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Як видно, такою відповіддю на вплив інтеркаляторів характеризувалися 

лише внутрішні петлі ДНК нуклеоїдів, які формують електрофоретичний трек 
на другому затриманому етапі; міграція поверхневих петель виявилася 

нечутливою до такого впливу. 
Встановлені закономірності ще раз підтверджують зроблені вище 

висновки: (1) щодо інтактності внутрішніх петельних доменів – лише 
топологічно обмежені надспіралізовані петлі можуть реагувати на присутність 
інтеркаляторів в електрофоретичній системі; (2) щодо різниці у ефективності 

міграції між поверхневими і внутрішніми петлями – рівень надспіралізації є 
важливим чинником ефективності міграції тільки внутрішніх петель.  

На відміну від поверхневих релаксованих петель, кінетика міграції яких 
задовольняє рівнянню мономолекулярної кінетики, вихід внутрішніх 

надспіралізованих петель має S-подібний характер і описується рівнянням 
Больцмана. Запропонована нами кінетична модель руху ДНК на другому етапі 

чітко вказує на кооперативність цього процесу: міграція надспіралізованих 
петель ДНК прискорюється з проходженням електрофорезу. Така 

кооперативність пояснюється наявністю певного бар’єру, який створюється 
тертям при міграції петель усередині нуклеоїду із високою локальною 

концентрацією ДНК (очевидно, що по мірі виходу частини ДНК її концентрація 
в голові комети знижується – вихід поступово пришвидшується). 
Підтвердженням саме такого механізму кооперативності стали результати 

експериментів із нуклеоїдами, отриманими із ізольованих клітинних ядер , – у 
цьому випадку сила тертя всередині нуклеоїду значною мірою створюється 

агарозою, концентрація якої не змінюється під час електрофорезу, і 
кооперативність (як і взагалі двоступеневість) зникає (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Кінетичні параметри формування треку ДНК при електрофорезі 
нуклеоїдів, отриманих після лізису клітин та їхніх ізольованих ядер 

 

Кінетичні параметри k1, хв
-1

 k2, хв
-1

 t0, хв M1 M2 

Нуклеоїди, отримані 
із клітин 

0,12 ± 0,05 0,22 ± 0,08 42 ± 1 0,07 ± 0,01 0,14 ± 0,01 

Нуклеоїди, отримані 
із ізольованих ядер 

0,03 ± 0,002 – – 0,19 ± 0,01 – 

Примітки: k1 та k2 – константи швидкості для першого та другого етапів виходу ДНК; 
t0 – час напівпереходу другого етапу електрофорезу; M1 та M2 – частка ДНК у хвостах комет 

на першому та другому плато кінетичних кривих.  
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Отже, викладені результати свідчать про те, що основним компонентом 

електрофоретичного треку при кометному електрофорезі інтактних нуклеоїдів є 
петельні домени ДНК. На першому етапі спостерігається міграція поверхневих 

петельних доменів – не виключено, що їхня частка являє собою петлі, 
релаксовані за рахунок одноланцюгових розривів цукрофосфатного остову. На 

другому етапі у хвіст комети виходять інтактні надспіралізовані петлі ДНК, що 
розміщуються всередині нуклеоїду. 

Принципи петельної організації нуклеоїдів лізованих клітин. Оцінка 
топологічного стану петель ДНК. Описані вище ефекти впливу інтеркаляторів 
на кінетику формування електрофоретичного треку відкривають можливість 

оцінювати рівень надспіралізації петельних доменів ДНК нуклеоїдів. 
Залежність константи швидкості виходу внутрішніх петель ДНК від 

концентрації хлорокіну (рис. 4) вказує на те, що на шляху їхньої міграції існує 
енергетичний бар'єр, величина якого залежить від рівня надспіралізації . 

Використовуючи відоме рівняння вільної енергії надспіралізації, що 
квадратично залежить від щільності надспіралізації  σ, можна апроксимувати 

наведену на рис. 4 залежність.  
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Рис. 4. Залежність константи швидкості k виходу ДНК та сумарної 

щільності надспіралізації σ (пунктир) від концентрації хлорокіну. Суцільну 
криву розраховано за рівнянням k = k0exp(–λσ

2
), де k0 – незалежний від 

надспіралізації внесок у константу швидкості, λ – силова константа 
надспіралізації, σ = σ0 + σі, σ0 – вихідний рівень надспіралізації, σі – внесок, що 
залежить від концентрації інтеркалятора. У даному випадку: k0 = 0,17 ± 0,01 хв

-

1
, λ = 1400 ± 300, σ0 = –0,040 ± 0,005. 

 

При цьому залежний від інтеркаляції внесок у величину σ для різних 
концентрацій хлорокіну легко розраховується, виходячи із відомого кута 



15 

 

розкручування подвійної спіралі у сайті інтеркаляції і встановленої нами 

константи зв'язування хлорокіну. Підгонка теоретичної залежності під 
експериментальні значення дозволяє отримати σ0 – вихідну (до додавання 

інтеркалятора) щільність надспіралізації у петлях. Інакше кажучи, визначення 
концентрації інтеркалятора, за якої спостерігається максимальне прискорення 

виходу ДНК (а отже, залежний від інтеркаляції внесок дорівнює за абсолютною 
величиною σ0, а сумарне значення σ = 0), дозволяє оцінити вихідний рівень 
надспіралізації петель. Така оцінка є важливою, оскільки топологічний стан 

петель ДНК значною мірою модулюється, наприклад, активністю 
транскрипційних процесів у ядрі, які, у свою чергу, залежать від 

функціонального стану клітини. 
Основи петельних доменів ДНК нуклеоїду: взаємодії, що їх забезпечують. 

Нуклеоїди, отримані після лізису клітин, містять петельні домени ДНК, 
закріплені на нечутливих до умов лізису білкових структурах ядра. Для 

з’ясування природи взаємодій, що лежать в основі фіксації кінців петель ДНК 
нуклеоїдів, у першу чергу ми провели додаткову денатурацію цих білків 

різними концентраціями сечовини. Було показано залежне від концентрації 
сечовини зниження максимальної частки ДНК у хвостах комет – причому, 

суттєве зниження вже спостерігалося при 2М сечовини. Аналогічний ефект 
фіксували і при обробці нуклеоїдів 0,3% розчином додецилсульфату натрію 
(рис. 5).  

 

 

 
Найпростішим і найбільш очевидним поясненням такого зниження є 

наступне: повна чи часткова деструкція білків (а скоріше, білок-білкових 
взаємодій) в основах петель ДНК для певної частини петельних доменів 
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Рис. 5. Максимальна частка 

ДНК F у хвостах комет після 
90 хвилин електрофорезу 

інтактних нуклеоїдів (1); 
нуклеоїдів, оброблених 
сечовиною у концентраціях 2 

М, 4 М та 8 М (2-4) та 0,3% 
розчином SDS (5). На вставці 

– кінетика виходу ДНК при 
електрофорезі нуклеоїдів, 

оброблених 0,3% розчином 
SDS (□) та 8 М розчином 

сечовини (○) у порівнянні з 
контролем (суцільна крива). 
* – р<0,05 відносно 

контролю. 
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виявляється достатньою, щоб порушити організацію їхніх основ. У результаті 

такого порушення відбувається руйнація петель та їхнє об’єднання у більші 
петлі, розміри яких перевищують роздільну здатність гелю, внаслідок чого 

вони не здатні мігрувати у порах агарози через їхню велику молекулярну масу. 
Слід зазначити, що подібний ефект – зниження максимальної частки ДНК 

у хвостах комет, – мав місце також при електрофорезі нуклеоїдів за присутності 
високих концентрацій інтеркаляторів (рис. 3). Підвищення концентрації 
інтеркаляторів у буфері призводить до зростання щільності їхнього зв’язування 

із ДНК, а отже підвищує імовірність їхнього вбудовування у місця фіксації 
основ петель ДНК (вони є найменш доступними сайтами для таких взаємодій в 

межах петель). Зумовлена інтеркаляцією деформація подвійної спіралі 
(локальне розкручування) стимулює дестабілізацію ДНК-білкових взаємодій в 

основі петель, що, знову таки, призводить до збільшення розмірів петель і 
унеможливлює їхню міграцію при електрофорезі.  

Для перевірки цієї гіпотези були проведені експерименти, у яких у 
нуклеоїдах індукували ковалентні зшивки між ДНК та білками за допомогою 

формальдегіду. В цьому випадку описаний ефект впливу високих концентрацій 
інтеркаляторів на кінетику виходу петель ДНК зникав і максимальна частка 

ДНК у хвостах комет встановлювалася на рівні ~0,17. Отже, наявність 
ковалентних зшивок між петельними доменами ДНК та білками нуклеоїду, які 
фіксують ці петлі у їхній основі, запобігає втраті зв’язку між цими елементами 

при локальному розкручуванні ДНК, яке зумовлене дією інтеркалятора.  

Слід зазначити, що поверхневі петлі ДНК виявилися нечутливими до дії 
досліджуваних агентів – білкових денатурантів та інтеркаляторів. Це дозволяє 
стверджувати, що значна частина цих петель являє собою витягнуті до аноду 

ділянки ДНК, що розташовуються на поверхні нуклеоїдів.   
Отримані результати узгоджуються із нещодавно описаними в літературі 

механізмами формування та фіксації петель ДНК за рахунок білків CTCF та 
когезинових комплексів [Sanborn A. et al., 2015; Vian L. et al., 2018]. Участь 

двох типів взаємодій – ДНК-білкових і білок-білкових – у фіксації основ петель 
дає відповідь на питання, чому надспіралізовані петлі залишаються у нуклеоїді 

після лізису: висока іонна сила лізуючого буферу порушує ДНК-білкові 
взаємодії, але не впливає на білок-білкові і не здатна зняти кільцеподібні 

когезинові комплекси з ДНК, що дозволяє петлям ДНК відновлюватись після 
зниження іонної сили. Це дозволяє зробити важливий висновок про те, що 
петельні домени у складі лізованих клітин (нуклеоїдів) відповідають петельним 

доменам хроматину у ядрах in vivo.  
На користь цього висновку свідчать також результати аналізу кінетики 

виходу ДНК із нуклеоїдів, що значною мірою зберігають нуклеосомну 
структуру – при лізисі клітин в 1 М NaCl (табл. 2).  

Основні закономірності міграції ДНК – вихід двох типів петель, реакція 
на інтеркалятор тощо – виявилися, при певних кількісних відмінностях у 
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кінетичних показниках, подібними до нуклеоїдів, отриманих при лізисі клітин 

за високої іонної сили. 
Таблиця 2 

Кінетичні параметри виходу ДНК при кометному електрофорезі 
нуклеоїдів, отриманих при лізисі клітин в 2,5 М та 1 М NaCl 

 

Кінетичні 

параметри 
k1, хв

-1
 k2, хв

-1
 t0, хв M1 M2 

2,5 М NaCl 0,12 ± 0,05 0,22 ± 0,08 42 ± 1 0,07 ± 0,01 0,14 ± 0,01 

1 М NaCl 0,15 ± 0,08 0,12 ± 0,08 58,5 ± 9,2 0,07 ± 0,01 0,04 ± 0,01 

Примітки: k1 та k2 – константи швидкості для першого та другого етапів виходу ДНК; 
t0 – час напівпереходу другого етапу електрофорезу; M1 та M2 – частка ДНК у хвостах комет 

на першому та другому плато кінетичних кривих.  

 
Довжина петельних доменів ДНК та їхня функціональна 

характеристика. Біоінформатичний аналіз петельної організації хроматину за 
даними Hi-C. Одним із основних результатів методу Ні-С, який дозволяє 

створювати та досліджувати  повногеномні матриці контактів між різними 
локусами,  є ідентифікація петель ДНК. Проведений нами біоінформатичний 

аналіз даних Ні-С щодо геномних координат петель ДНК та границь 
хроматинових субкомпартментів дозволив встановити, що для всіх 

досліджених типів клітин розподіл петель за довжиною підпорядковується 
закону експоненційного згасання (рис. 6):  

)exp(0 LNN L ,            (4) 

де NL – кількість петель із заданою контурною довжиною L, γ – лінійна 
щільність петель у геномі, N0 – нормуючий множник. 

Такі параметри розподілу, як лінійна щільність петель уздовж геномної 
ДНК та абсолютна кількість петель, виявилися клітино-специфічними.  Крім 

того, було встановлено, що еухроматинові зони ядер у лімфобластоїдних 
клітинах GM12878 (субкомпартменти А1 та А2) характеризуються вдвічі 

більшою кількістю петель ДНК, ніж гетерохроматинові ділянки 
(субкомпартменти В1-В3), тобто транскрипційно-активні регіони хроматину 
значно збагачені на петельні домени (табл. 3).  

При цьому розміри гетерохроматинових петель є приблизно вдвічі 
більшим у порівнянні з еухроматиновими. Водночас, аналіз змін петельної 

організації при активації В-лімфоцитів миші [Kieffer-Kwon K., 2017] вказує, що 
така активація приводить до підвищення як загальної кількості петель, так і 

їхніх розмірів. 
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Рис. 6. Розподіл петель ДНК за контурною довжиною в різних клітинних 

лініях за даними Hi-C. Дані отримані з роботи Rao (код GSE63525 у базі даних 

GEO, портал NCBI) [Rao S. et al., 2014]. Усі петельні домени розділено на групи 
з контурною довжиною, що змінюється з кроком 10 тис. пар нуклеотидів 

(точки); криві є результатом інтерполяції згідно рівн. 4. 
 

Таблиця 3 
Розподіл петельних доменів у клітинах лінії GM12878 за 

субкомпартментами, що належать компартментам А та В 

Субкомпартмент А1 А2 В1 В2 В3 

Кількість петель ДНК 2254 2865 941 590 1330 

Примітки: аналіз даних з роботи Rao (код GSE63525 у базі даних GEO) [Rao S.  et al., 
2014]. 

 

Аналіз розподілу петельних доменів ДНК за довжиною. На ранніх етапах 
електрофорезу хвіст комети формують петельні домени розміром до 20 тис. пар 

нуклеотидів, другий етап забезпечується витягуванням петель довжиною до 200 
тис. пар нуклеотидів. Петельні домени більшого розміру знаходяться за межами 

роздільної здатності кометного електрофорезу. Кумулятивну імовірність 
наявності петель певної довжини за даними Ні-С і визначену за допомогою 

кометного електрофорезу залежність частки ДНК у хвостах комет від довжини 
найдовших петель у їхньому складі наведено на рис. 7.  
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Рис. 7. Розподіл петель ДНК за контурною довжиною у клітинах 

GM12878 за даними Ні-С (а) та у лімфоцитах за результатами кометного 
електрофорезу (б). т.п.н. – тисяча пар нуклеотидів. Суцільна крива на панелі (б) 
розрахована, виходячи з екпоненційної залежності PL  від контурної довжини 

(аналогічно до рівн. 4). 

Друга залежність, по суті, включає в себе кумулятивну імовірність петель 

певної довжини, оскільки частка ДНК F очевидно є пропорційною до 
mL

LdLLP
0

, 

де L – контурна довжина петлі, PL – частка петель із даною контурною 

довжиною, Lm – оцінена за довжиною хвоста максимальна контурна довжина 
петель, присутніх у хвості. 

Як видно, експоненційна залежність частки петель від їхньої контурної 
довжини добре описує визначену експериментально частку ДНК в хвостах як 

функцію довжини найдовших петель. Тобто, ми бачимо узгодження наших 
експериментальних даних із даними Ні-С. Таке узгодження проявляється також 
і у тому, що за даними Ні-С на петлі, розміром до 200 тис. пар нуклеотидів 

(ліміт кометного електрофорезу), припадає 14,4% ДНК. Ця цифра практично 
збігається із часткою ДНК, яка мігрує на другому затриманому етапі 

електрофорезу (рис. 1., табл. 1) Отже, оцінки двох методів співпадають за 
порядком величини, що є додатковим свідченням того, що петлі ДНК у складі 

нуклеоїдів відповідають петлям хроматину у живих клітинах. Важливим також 
є той факт, що аналіз залежності частки ДНК у хвостах комет від розміру 

найдовших петель у них дозволяє оцінити лінійну щільність петель ДНК, 
причому тих (розміром до 35 тис. пар нуклеотидів), які залишаються за межами 
роздільної здатності Ні-С.  

Зміни петельної організації ДНК за активації лімфоцитів. За активації  

проліферації лімфоцитів рекомбінантним інтерлейкіном 2 та індукції їхнього 
переходу із стадії G0 до стадії G1 клітинного циклу спостерігається майже 
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двократне збільшення частки поверхневих петель ДНК, міграція яких 

відбувається на ранніх хвилинах електрофорезу (табл. 4). У той же час, 
відносний вміст внутрішніх петель ДНК у нуклеоїдах стає меншим. Слід 

зазначити, що такі зміни спостерігаються вже на ранніх етапах активації, 
починаючи із 4-х год. 

Таблиця 4 
Кінетичні параметри виходу ДНК при кометному електрофорезі 

нуклеоїдів, отриманих із неактивованих та активованих лімфоцитів 

Кінетичний 

параметр 

Неактивовані 

лімфоцити 
(контроль) 

Лімфоцити, що були активовані інтерлейкіном 2 

4 години 16 годин 24 години 44 години 

k1, хв
-1

 0,12±0,05 0,15±0,02 0,10±0,01 0,08±0,01 0,08±0,01 

k2, хв
-1

 0,22±0,08 0,06±0,02 0,09±0,03 0,13±0,08 – 

t0, хв 42±1 60±14 55±7 63,5±5 – 

M1 0,07±0,01 0,15±0,01 0,14±0,01 0,14±0,01 0,15±0,01 

M2 0,14±0,01 0,06±0,02 0,07±0,01 0,08±0,01 – 

Примітки: k1 та k2 – константи швидкості для першого та другого етапів виходу ДНК; 

t0 – час напівпереходу другого етапу електрофорезу; M1 та M2 – частка ДНК у хвостах комет 
на першому та другому плато кінетичних кривих.  

 
При досягненні більшою фракцією клітин стадії G2 клітинного циклу та 

при підготовці їх до мітотичного поділу (44 год. культивування із 

інтерлейкіном) спостерігається повна відсутність виходу внутрішніх петель у 
хвіст комети (табл. 4).  

У результаті дослідження контурної довжини петель ДНК встановлено , 
що активація лімфоцитів супроводжується підвищенням розмірів петель ДНК: 

саме це і є причиною утруднення їхнього виходу у хвіст комети. Аналіз 
кореляцій між часткою ДНК у хвостах комет та розміром найдовших петель у 

них для активованих та неактивованих лімфоцитів виявив, що для 
транскрипційно-активних G1-лімфоцитів щільність петель, розмір яких 

задовольняє роздільну здатність кометного електрофорезу, майже вдвічі нижча 
(γ =0,029 ± 0,008)  ніж для тих, що знаходяться на стадії G0 (γ =0,053 ± 0,003)  
або заморожують свою активність при вступі в мітоз   (γ =0,044 ± 0,003) (рис. 

8). 

Таким чином, при активації лімфоцитів інтерлейкіном 2 відбувається 
суттєвий перерозподіл ДНК між поверхневими і внутрішніми петлями ядра: 
частка ДНК у складі перших зростає майже вдвічі, у складі других – 

знижується також удвічі. При цьому аналіз кінетики формування 
електрофоретичного треку за присутності різних концентрацій інтеркалятора 
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хлорокіну показав, що внутрішні петельні домени залишаються 

надспіралізованими, а поверхневі – вільними від топологічних обмежень. 
Активація синтетичних процесів у ядрах лімфоцитів супроводжується 

підвищенням середньої контурної довжини петельних доменів та двократним 
зниженням щільності петель, розмір яких задовольняє роздільну здатність 

кометного електрофорезу. При підготовці клітин до мітотичного поділу 
щільність петель знову зростає.  
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Рис. 8. Розподіл петель ДНК за контурною довжиною у лімфоцитах на  

стадіях G0 (а), G1 (б) та G2 (в) клітинного циклу. γ – щільність петель, тис. пар 

нуклеотидів 
–1

. 

 

Особливості організації петельних доменів ДНК у клітинах 
гліобластоми на нейрональних клітинах. Характеристика організації петель 
ДНК нуклеоїдів, отриманих із клітин лінії T98G за різних умов культивування. 

Особливістю клітин лінії мультиформної гліобластоми людини T98G є їхня 
здатність арештовувати клітинні поділи на стадії G1 клітинного циклу при 

переведенні на безсироваткове середовище. Такі G1-клітини (контроль) 
характеризуються наступними особливостями організації петель ДНК. По-

перше, частка петель, які в принципі здатні до міграції при електрофорезі, 
виявилася доволі низькою (даний параметр не перевищував ~0,15) (рис. 9 а). 

Для того, щоб переконатися у тому, що така низька ефективність міграції ДНК 
не є результатом недостатньо ефективного лізису клітин, проведено аналіз 
кінетики виходу ДНК із нуклеоїдів, отриманих із ізольованих ядер даних клітин 

(рис. 9 а). Оскільки загальний вигляд кінетичних кривих є практично 
ідентичними в обох досліджуваних випадках, то можна стверджувати, що 

низька ефективність міграції ДНК не є артефактом. 

Другою особливістю міграції петель ДНК із нуклеоїдів клітин T98G є 
дещо «змішана» поведінка кінетичної кривої: відрізнити вихід поверхневих 
(перша сходинка двоступеневої кінетичної кривої) та внутрішніх петель ДНК 

(друга сходинка) для досліджуваних клітин достатньо важко. Для 
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підтвердження того, що на другому етапі спостерігається міграція внутрішніх 

надспіралізованих петель ДНК, проведено електрофорез за присутності 25 
мкг/мл хлорокіну (нагадаємо, що міграція лише внутрішніх надспіралізованих 

петель ДНК залежить від наявності інтеркалятору у буфері). За таких умов 
спостерігається пришвидшення руху ДНК та зникає двоступеневість міграції 

петель, що повністю узгоджується із попередніми результатами (табл.5). 
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Рис. 9. Кінетика зміни частки ДНК F у хвостах комет для нуклеоїдів, 

отриманих із клітин T98G (○) та їхніх ізольованих ядер (▲) (а) і реактивованих 
до поділу клітин T98G (□) (б). На вставці а – приклади комет на відповідних 

хвилинах електрофорезу. Суцільна жирна лінія на б – кінетика виходу ДНК із   
контрольних клітин T98G. Для реактивованих клітин T98G у порівнянні із 

контролем р = 0,003, пермутаційний тест. 
 

Таблиця 5 

Кінетичні параметри формування треку ДНК при електрофорезі 
нуклеоїдів, отриманих після лізису клітин лінії Т98G, за відсутності та 

присутності інтеркалятора 
 

Кінетичні параметри k1, хв
-1

 k2, хв
-1

 t0, хв M1 M2 

Без інтеркалятору 0,66 ± 0,29 0,09 ± 0,04 27 ± 8 0,07 ± 0,01 0,05 ± 0,01 

25 мкг/мл хлорокіну 0,15 ± 0,01 – – 0,13 ± 0,01 – 

Примітки: k1 та k2 – константи швидкості для першого та другого етапів виходу ДНК; 
t0 – час напівпереходу другого етапу електрофорезу; M1 та M2 – частка ДНК у хвостах комет 

на першому та другому плато кінетичних кривих.  
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Отже, суттєво знижена частка надспіралізованих петель, що мігрують до 

аноду на другому етапі, є спільною характеристикою клітин лінії T98G та G2-
лімфоцитів: обидва типи клітин характеризуються зниженням транскрипційних 

процесів. 
При додаванні сироватки до клітин лінії T98G вони здатні відновлювати 

свій клітинний цикл – така реактивація, очевидно, супроводжується 
поновленням активних транскрипційних процесів. Реактивація клітин до поділу 
супроводжувалася підвищенням частки як поверхневих, так і внутрішніх петель 

ДНК (рис. 9, б). 
Аналогічно до активованих лімфоцитів на стадії G1 клітинного циклу, у 

реактивованих клітин лінії T98G збільшуються розміри петельних доменів ДНК 
(рис. 10). Особливо це стосується внутрішніх петель (контурна довжина 

петельних доменів сягала ~300 тис. пар нуклеотидів). Щільність петель 
транскрипційно неактивних клітин Т98G співмірна із такою, що була 

характерна для G0-лімфоцитів (γ =0,059 ± 0,007). Знову, активація процесів 
призводить до майже двократного зниження щільності петель (γ=0,025 ± 0,002) 

(рис. 10).  
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Рис. 10. Розподіл петель ДНК за контурною довжиною у клітин лінії  

Т98G, арештованих на стадії G1 клітинного циклу (а) та реактивованих до 
поновлення поділів (б). γ – щільність петель, тис. пар нуклеотидів 

–1
. 

 
Отже, для злоякісно-трансформованих клітин ми можемо сформулювати 

наступні закономірності петельної організації: злоякісно-трансформовані 
клітини, арештовані на стадії G1 клітинного циклу, характеризуються 

зниженням частки петель, що мігрують до аноду на пізніх хвилинах 
електрофорезу, за рахунок збільшення розмірів петельних доменів (подібно до 

G2-лімфоцитів); щільність петель у досліджуваних клітинах схожа із такою, 
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оціненою для клітин із низькою транскрипційною активністю; при реактивації 

клітин T98G до поділу у них відбувається зростання розмірів петель та 
зниження їхньої щільності у ядрі – аналогічно до лімфоцитів на ранніх годинах 

їхньої активації інтерлейкіном 2. 
Особливості організації петельних доменів ДНК у нейрональних 

клітинах. Найпершою характерною особливістю кінетики виходу ДНК із 
нуклеоїдів, отриманих із нейронів дорсальних корінцевих гангліїв (як 
контрольних щурів, так і після індукції у тварин запалення), є відсутність 

двостадійності формування треку ДНК (рис. 11 а), яка була універсальною 
характеристикою усіх інших досліджуваних клітин – виключення становили 

лише бласттрансформовані лімфоцити на 44-й годині культивування, тобто на 
стадії G2 клітинного циклу (табл. 4). 

 

Другою особливістю, яка є виключно «візитівкою» нейронів дорсальних 
корінцевих гангліїв, є фактично повна відсутність наростання частки ДНК у 

хвостах комет після приблизно 10-ї хвилини електрофорезу. До того ж, даний 
параметр у нейрональних клітинах виявився найнижчим серед усіх 

досліджених клітинних типів і не перевищував ~0,1.  
Ці дві властивості кінетики формування електрофоретичного треку при 

електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із нейронів дорсальних корінцевих 
гангліїв, однозначно вказують на наступне: по-перше, у цих клітин не 

спостерігається виходу внутрішніх петель ДНК, а по-друге, частка поверхневих 
петель, що формують хвіст комети, складає всього 1/10 частину від тотальної 
геномної ДНК нуклеоїдів. Для порівняння, у лімфобластних клітинах на 44-й 

годині культивування, коли вихід внутрішніх петель також був відсутній (табл. 

Рис. 11. Частка ДНК у хвостах 
комет F  (а) та максимальний 

розмір петель ДНК Lm  (б) на 
різних хвилинах електрофорезу 

нуклеоїдів, отриманих із 
контрольних нейронів 
дорсальних корінцевих гангліїв 

(○) та нейронів після індукції 
хронічного запалення (□).  
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4), максимальна частка ДНК у хвостах комет була у півтори рази більшою. 

Відсутність внутрішніх петель в електрофоретичних  треках нейрональних 
нуклеоїдів може свідчити про великий розмір таких петель у цих 

транскрипційно-активних клітинах.  
На відміну від вмісту ДНК, інший досліджуваний показник – розмір 

найдовших петель ДНК у хвостах комет – суттєво відрізнявся між 
контрольними нейронами та нейронами після індукції запалення (рис. 11 б). 
Після індукції у щурів запального болю відбувається суттєве зменшення 

розмірів петель, присутніх у хвостах, – навіть на пізніх хвилинах електрофорезу 
їхня контурна довжина не перевищує 100 тис. пар основ (у контрольних 

нейронів цей показник сягав ~ 300  тис. пар основ).  При цьому, щільність 
петель залишалася незмінною і доволі високою: характеристика, яка 

притаманна транскрипційно-неактивним клітинам (для контрольних клітин 
γ=0,05±0,01, для нейронів після індукції запалення γ=0,047±0,003). 

Отже, наведені у роботі закономірності петельної організації ДНК у ядрах 
еукаріотичних клітин можна узагальнити наступними положеннями: (1) петлі у 

ядрах еукаріотичних клітин чітко розділяються на три групи: поверхневі петлі 
із контурною довжиною до ~100 тис. пар нуклеотидів; внутрішні петлі  із 

контурною довжиною до ~300 тис. пар нуклеотидів; внутрішні петлі більшого 
розміру, нездатні рухатись при електрофорезі (рис. 12 а); (2) внутрішні петельні 
домени нуклеоїдів є надспіралізованими, у той час як поверхневі петлі 

позбавлені топологічних обмежень; (3) незалежно від типу клітини та стимулу, 
що впливає на її функціональний стан, зміна цього стану завжди 

супроводжується реорганізацією петельних доменів у просторі ядра; (4) 
основними параметрами структурної організації  петельних доменів ДНК, які 

зазнають змін, є відносний внесок трьох типів петель, їхній розмір та лінійна 
щільність у геномі (рис. 12 б); (5) у клітин із відносно високим рівнем 

транскрипційних процесів у ядрі зростає частка поверхневих петель та 
внутрішніх петель великого розміру; (6) щільність петель ДНК, розміри яких 

задовольняють роздільну здатність кометного електрофорезу (~200-300 тис. пар 
нуклеотидів), вища для клітин із низькою транскрипційною активністю, ніж для 
тих клітин, у яких ці процеси є інтенсивнішими. Розроблений нами підхід на 

основі методу кометного електрофорезу ДНК ізольованих клітин являє собою 
новий, швидкий, корисний метод оцінки змін структури хроматину на 

найвищих рівнях його організації. 
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Рис. 12. Типи петельних доменів еукаріотичних ядер та загальні 

закономірності перебудов на петельному рівні організації хроматину при 

підвищенні загальної транскрипційної активності клітин. т.п.н. – тисяч пар 
нуклеотидів 

 
ВИСНОВКИ 

 
З’ясовано фізичні принципи петельної організації ДНК у ядрах 

еукаріотичних клітин та встановлені особливості цієї організації у клітинах 
різних типів, а також закономірності динаміки петель ДНК при зміні 

функціонального стану клітин. Крім того, розроблено та валідовано новий 
метод аналізу петельної організації ДНК у ядрах еукаріотичних клітин на 
основі кометного електрофорезу нуклеоїдів, отриманих шляхом лізису клітин 

за присутності детергентів в умовах високої іонної сили.  
 

1. На основі аналізу кінетики міграції ДНК при кометному електрофорезі, 
зворотної міграції при вимкненні електричного струму та впливу на 

кінетику інтеркаляторів ДНК встановлено, що, за нейтральних значень рН і 
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при відсутності впливів, здатних пошкоджувати ДНК, основним 

компонентом електрофоретичного треку є петельні домени ДНК. 
2. Показано, що основними фізичними характеристиками петель ДНК, які 

впливають на швидкість їхньої міграції і які, відповідно, можуть бути 
встановлені шляхом аналізу цієї кінетики, є контурна довжина петель, 

рівень їхньої надспіралізації та їхня локалізація всередині чи на поверхні 
ядра.  

3. Аналізом впливу на кінетику формування електрофоретичного треку 
інтеркаляторів ДНК та денатурантів білків, а також вперше проведеним 
кометним електрофорезом нуклеоїдів, що значною мірою зберігають 

нуклеосомну структуру, доведено, що петельні домени, які залишаються у 
нуклеоїдах після лізису клітин, відповідають петельним доменам 

хроматину, що присутні у ядрах клітин in vivo.  
4. Встановлено, що всі петельні домени ядер еукаріотичних клітин можна 

розділити на три основні групи: петлі на периферії ядра із контурною 
довжиною до ~100 тис. пар нуклеотидів; внутрішні петлі із контурною 

довжиною до ~300 тис. пар нуклеотидів; внутрішні петлі набагато більшого 
розміру, нездатні рухатися при електрофорезі. 

5. На основі аналізу кінетики формування електрофоретичного треку та 
біоінформатичного аналізу даних інших авторів, отриманих методом Ні-С, 

вперше показано, що в усіх досліджених типах клітин розподіл петель ДНК 
за їхньою контурною довжиною підпорядковується закону експоненційного 
згасання. При цьому абсолютна кількість петельних доменів та їхня лінійна 

щільність уздовж геному є клітино-специфічними.  
6. За допомогою біоінформатичного аналізу встановлено особливості 

розподілу петель ДНК за ділянками хроматину з різною функціональною 
активністю: еухроматинові зони містять майже вдвічі більше петельних 

доменів, ніж гетерохроматинові; при цьому медіанний контурний розмір 
гетерохроматинових петель є приблизно вдвічі більшим у порівнянні з 

еухроматиновими. Водночас, активація транскрипційних процесів 
приводить до підвищення як загальної кількості петель, так і їхніх розмірів.  

7. За допомогою реєстрації кінетики формування електрофоретичного треку 
при кометному електрофорезі вперше проведено порівняльний аналіз 

особливостей петельної організації ДНК в лімфоцитах людини на стадії G0 
клітинного циклу, активованих лімфоцитах на стадіях G1 і G2, клітинах 
нейробластоми T98G у стані спокою та після активації їхньої проліферації і 

нейронах дорсальних корінцевих гангліїв спинного мозку щурів та 
показано, що зміна функціонального стану клітин завжди супроводжується 

реорганізацією петельних доменів ДНК. Така реорганізація полягає в 
основному у зміні відносної кількості трьох вище згаданих типів петельних 

доменів (зовнішні, внутрішні та внутрішні великого розміру), їхніх розмірів 
та лінійної щільності у геномах досліджуваних клітин. 
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8. Доведено, що клітини з високим рівнем транскрипційних процесів 

(лімфоцити на стадії G1 клітинного циклу, активовані клітини  T98G, 
нейрони) характеризуються підвищенням середньої контурної довжини 

петельних доменів, а також зростанням частки ДНК у складі поверхневих 
петель та петельних доменів великого розміру (понад ~200–300 тис. пар 

нуклеотидів), що знаходяться всередині ядра. 
9. Показано, що в клітинах із низькою транскрипційною активністю 

(лімфоцити на стадіях G0 і G2 клітинного циклу, клітини T98G у стані 
спокою) щільність петель розміром до ~200–300 тис. пар нуклеотидів 
приблизно вдвічі вища, ніж для активніших клітин. 

10.  Обґрунтовано, що розроблений у роботі підхід є швидким і корисним 
методом оцінки змін структури хроматину на найвищих рівнях його 

організації при переходах клітин у різні функціональні стани. 
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АНОТАЦІЯ 

Афанасьєва К.С. Організація петельних доменів ДНК при різних 

функціональних станах клітин. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.02 – біофізика. – Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2019. 

У роботі проаналізовано фізичні механізми міграції ДНК при кометному 
електрофорезі ізольованих клітин і доведено, що петлі ДНК лізованих клітин 

відповідають петельним доменам хроматину in vivo. Біоінформатичний аналіз 
вказує, що результати кометного електрофорезу узгоджуються із даними Ні-С: 

петлі ДНК розподілені за розміром відповідно до закону експоненційного 
згасання, параметри якого є клітинно-специфічними. Еухроматинові 
компартменти ядра характеризуються більшою кількістю петель ДНК, ніж 

гетерохроматинові.  За допомогою розробленого у роботі підходу до аналізу 
петель ДНК на основі кометного електрофорезу досліджено зміни петельної 

організації у різних типах клітин за різних функціональних станів. 
Встановлено, що усі петлі ДНК розділяються на три групи: поверхневі, 

внутрішні і внутрішні великого розміру (більше 300 тис. пар нуклеотидів). 
Зміна функціонального стану клітин завжди супроводжується реорганізацією 
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петельних доменів у просторі ядра. Основними параметрами, які зазнають змін, 

є відносний внесок трьох типів петель, їх розмір та щільність у геномі. У клітин 
із відносно високим рівнем транскрипційних процесів зростає частка 

поверхневих петель та внутрішніх петель великого розміру. Щільність петель 
ДНК розміром до 300 тис. пар нуклеотидів вища для клітин із низькою 

транскрипційною активністю.  
Ключові слова: петельна організація хроматину, фізичні властивості 

петель ДНК, кометний електрофорез, функціональні стани клітин, лімфоцити, 
клітини гліобластоми, нейрони. 

 

АННОТАЦИЯ 
Афанасьева К.С. Организация петельных доменов ДНК при разных 

функциональных состояниях клеток. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук 

по специальности 03.00.02 – биофизика. – Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2019. 

В работе проанализированы физические механизмы миграции ДНК при 
кометном электрофорезе изолированных клеток и доказано, что петли ДНК 

лизированых клеток соответствуют петельным доменам хроматина in vivo. 
Биоинформатический анализ указывает, что результаты кометного 

электрофореза согласуются с данными Ні-С: петли ДНК распределены по 
размеру в соответствии с законом экспоненциального затухания, параметры 
которого клеточно-специфичны. Эухроматиновые компартменты ядра 

характеризуются большим количеством петель ДНК, чем гетерохроматиновые. 
С помощью разработанного в работе подхода для анализа петель ДНК на 

основе кометного электрофореза исследованы изменения петельной 
организации в разных типах клеток при разных функциональных состояниях. 

Показано, что все петли ДНК разделяются на три группы: поверхностные, 
внутренние и внутренние петли большого размера (более 300 тыс. пар 

нуклеотидов). Изменение функционального состояния клеток всегда 
сопровождается реорганизацией петельных доменов в пространстве ядра. 
Основными изменяющимися параметрами являются относительный вклад трех 

типов петель, их размеры и плотность в геноме. У клеток с относительно 
высоким уровнем транскрипционных процессов возрастает доля 

поверхностных петель и внутренних петель большого размера. Плотность 
петель ДНК размером до 300 тыс. пар нуклеотидов выше для клеток с низкой 

транскрипционной активностью. 
Ключевые слова: петельная организация хроматина, физические свойства 

петель ДНК, кометный электрофорез, функциональные состояния клеток, 
лимфоциты, клетки глиобластомы, нейроны.       
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SUMMARY 

Afanasieva K.S. DNA loop domain organization in cells at different 
functional states. – Manuscript. 

A dissertation submitted to acquire the degree of Doctor of Science in Biology, 
specialty 03.00.02 – Biophysics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 
The thesis is focused on the principles of spatial organization of DNA loop 

domains in eukaryotic cell nuclei and changes of this organization at different 

functional states of the cells. 
To investigate this problem a method for analyzing the chromatin loop domain 

organization, which is based on the single cell electrophoresis (the comet assay), was 
developed. Physical mechanisms of the DNA migration were analyzed in details, and 

it has been proven that DNA loops that migrate from nucleoids (lysed cells) during 
electrophoresis correspond to the chromatin loop domains in living cells. The 

analysis of the kinetics of the electrophoretic track formation allows one to 
characterize a spatial location of the loops in the cell nuclei, to determine the contour 

length and the topological state of the loops, to estimate  their linear density in 
nucleoids.  

The changes of the above mentioned parameters were analyzed for different 
cell types in different functional states. It was shown, in particular, that under the 
activation of human lymphocytes by recombinant interleukin 2 and stimulation of 

their proliferation a redistribution of the DNA loops between nuclear interior and 
periphery occurs: in the cells at pre- and post-synthetic stages of the cell cycle the 

fraction of the loops on the nucleus periphery increases almost two-fold while the 
fraction of the inner loops that can migrate decreases. The redistribution of the loops 

was also accompanied by changes of their sizes. An important parameter of the loop 
domain organization, the loop density, was also found to change during different 

phases: in lymphocytes with low levels of the synthetic activity (terminally 
differentiated cells at the G0 phase of the cell cycle and the cells during G2 phase 

before entering the mitosis) this parameter was observed to be two-fold lower in 
comparison with the transcriptionally active cells at the pre-synthetic stage. As an 
example of cancer cells, T98G cells (human glioblastoma multiforme cell line) were 

studied under arrest at the G1 phase and after a reactivation of the division. The rat 
dorsal root ganglia neurons, including those under an induction of inflammatory 

nociceptive pain, were used as another model. In all the cases a redistribution of the 
loop domains under the functional transitions was detected and characterized. 

An analysis of the available Hi-C data was also performed. It was found that in 
cells of different types the size distribution of the loop domains obeys the low of 

exponential decay. The euchromatin compartments are essentially enriched by the 
loops in comparison with heterochromatin compartments, and the loop sizes are 
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lower in transcriptionally active regions as compared with repressed zones. At the 

same time, an activation of the transcriptional processes is accompanied by an 
essential increase in both the number of the loops and their size. The Hi-C data are 

generally in a good agreement with the results of the comet assay. 
Thus, the principles of the loop organization of DNA in cell nuclei, as they 

have been found in this work, can be summarized as follows: (1) the loops in the cell 
nuclei can be clearly assigned to three groups: surface loops with contour length up to 
~100 kilobases; inner loops with contour length up to ~300 kilobases; inner loops of 

larger sizes that cannot migrate during electrophoresis; (2) regardless of the cell type 
and the stimulus that influence its functional state, any change of the functional state 

is always accompanied by a reorganization of the loop domains in the nuclear space; 
(3) the main parameters that changes are the relative contribution of the three types of 

the loops, their size, and their linear density in the genome; (4) in cells with a high 
level of the transcriptional activity the fractions of both the surface loops and the 

inner loops of larger size increase; (5) the density of the loops with sizes within the  
comet assay resolution (200 to 300 kilobases) is higher in cells with low 

transcriptional activity than in the cells with intensive transcriptional processes. The 
approach developed in our work can be qualified as a new, fast and useful method to 
detect the changes of chromatin structure at higher levels of its organization.  

Keywords: chromatin loop organization, physical properties of DNA loops, 

comet assay, cell functional states, lymphocytes, glioblastoma cells, dorsal root 
ganglia neurons. 

 


