
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Міністерство освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

 

АФАНАСЬЄВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА 

 

УДК 577.323:576.08 

 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕТЕЛЬНИХ ДОМЕНІВ ДНК ПРИ РІЗНИХ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНАХ КЛІТИН 

 

03.00.02 – біофізика 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук  

 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

                             К. С. Афанасьєва  

 

 

 

 

Київ – 2019 



2 

АНОТАЦІЯ 

Афанасьєва К.С. Організація петельних доменів ДНК при різних 

функціональних станах клітин. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.02 – біофізика. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 

науки України. Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена встановленню закономірностей 

просторової організації петельних доменів ДНК в ядрах еукаріотичних 

клітин та аналізу змін цієї організації при різних функціональних станах 

клітин. Петельні домени ДНК є як одним із ключових елементів просторової 

структури хроматину, так і важливим компонентом регуляції 

транскрипційних процесів. Аналіз принципів динаміки петель ДНК під дією 

різних впливів є важливим і актуальним завданням сучасної молекулярної 

біології і біофізики. 

Для дослідження даної проблеми у першу чергу був розроблений метод 

аналізу петельної організації хроматину на основі кометного електрофорезу 

ДНК ізольованих клітин та була доведена можливість використання даного 

підходу для дослідження ряду характеристик петель ДНК. Було детально 

проаналізовано фізичні механізми міграції ДНК і доведено, що петлі ДНК, 

міграція яких спостерігається при кометному електрофорезі нуклеоїдів 

(лізованих клітин), відповідають петельним доменам хроматину у живих 

клітинах.  

Було показано, що аналіз кінетики формування електрофоретичного 

треку у системі кометного електрофорезу та оборотності цього процесу, а 

також дослідження ефективності виходу ДНК у присутності різних 

концентрацій інтеркалюючих агентів та білкових денатурантів, дозволяє 

охарактеризувати просторове розміщення петель у ядрах клітин (оцінивши 
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співвідношення поверхневих і внутрішніх петель), встановити їх контурні 

розміри та топологічний стан, оцінити лінійну щільність петель у нуклеоїді, а 

також описати механізми фіксації основ петельних доменів на білкових 

структурах нуклеоїдів.  

У роботі була проаналізована зміна ряду вказаних параметрів у різних 

типах клітин за різних функціональних станів. Зокрема, було показано, що 

при активації лімфоцитів людини рекомбінантним інтерлейкіном 2 та 

стимуляції їх проліферації (вихід із стадії G0 клітинного циклу та прогресія у 

мітотичний поділ) відбувається перерозподіл петель ДНК у ядрі: у клітин, що 

перебувають на пресинтетичній та постсинтетисній стадіях клітинного циклу 

майже удвічі збільшується частка петель, що розміщуються на периферії 

ядра, у той час як відносна частка внутрішніх петель, що мігрують при 

електрофорезі, зменшується. Останній ефект виявився більш вираженими для 

лімфоцитів, що перебували на стадії G2 клітинного циклу.  

Перерозподіл петель супроводжувався також і зміною їх контурних 

розмірів. Для активованих інтерлейкіном лімфоцитів максимальна контурна 

довжина поверхневих петель становила ~50–70 тис. пар нуклеотидів, у той 

час як для лімфоцитів на стадії G0 клітинного циклу цей показник не 

перевищував ~10–20 тис. пар нуклеотидів. Важливий параметр, який 

характеризує особливості організації петельних доменів у ядрах клітин – їх 

щільність – характеризувався наступною динамікою: для лімфоцитів, у яких 

синтетична активність ядра знаходилася на низькому рівні (термінально 

диференційовані клітини на стадії G0 та лімфоцити на стадії G2 безпосередньо 

перед вступом у мітотичний поділ), спостерігалось майже удвічі нижче 

значення даного параметру, ніж для транскрипційно-активних клітин на 

пресинтетичній стадії.  

Аналіз особливостей організації петельних доменів ДНК у клітинах 

лінії T98G (мультиформна гліобластома людини) встановив наступні 

принципи структури петель у ядрах злоякісно-трансформованих клітин. По-

перше, при арешті цих клітин на стадії G1 клітинного циклу для них 
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характерною є дуже низька частка ДНК, яка мігрує до аноду на пізніх 

хвилинах електрофорезу. Крім того, міграція таких петель суттєво 

уповільнена у часі. Аналіз довжини поверхневих петель у клітинах лінії 

T98G встановив, що їх контурні розміри є доволі великими (~75 тис. пар 

нуклеотидів). Співставлення обох фактів – низька частка ДНК, що мігрує при 

електрофорезі, та великі розміри їх поверхневих петель – дозволило зробити 

висновок, що для злоякісно-трансформованих клітин характерним є 

збільшення контурної довжини і внутрішніх петель до розмірів, які 

перевищують ~200 тис. пар нуклеотидів. Повторна активація клітин T98G до 

поділу супроводжувалась  наступними ефектами: збільшенням частки ДНК у 

складі як поверхневих, так і внутрішніх петель, що детектуються кометним 

електрофорезом; міграцією із нуклеоїдів петель, розмір яких сягав ~ 300 тис. 

пар нуклеотидів; двократним зменшенням щільності петельних доменів 

ДНК. 

Інша модель, яка була використана у роботі, – нейрони дорсальних 

корінцевих гангліїв щура у нормі та за умов розвитку хронічного запального 

болю. Як в нормі, так і при розвитку запалення, електрофоретичний трек 

формують лише поверхневі петлі ДНК; внутрішні петельні домени імовірно 

мають надто великі розміри і не мігрують при електрофорезі взагалі. 

Відносна кількість поверхневих петель у ядрах нейрональних клітин є 

невеликою: на пізніх хвилинах електрофорезу частка ДНК у складі 

електрофоретичного треку не перевищує 10 %. Розміри поверхневих петель 

ДНК у ядрах клітин у нормі є доволі великими, їх контурна довжина сягає 

~250–300 тис. пар нуклеотидів. При індукції хронічного запального болю у 

нейронах дорсальних корінцевих гангліїв спостерігається суттєве зменшення 

розміру петель ДНК. 

Для з'ясування принципів розподілу петельних доменів ДНК по різним 

хроматиновим зонам із різною функціональною активністю був проведений 

біоінформатичний аналіз даних Ні-С. Виявлені закономірності зводяться до 

наступного: по-перше, у ядрах різних типів клітин петлі ДНК розподілені за 
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своїм розміром відповідно до закону експоненційного затухання, параметри 

якого є клітинно-специфічними; по-друге, еухроматинові компартменти ядра 

характеризуються більшою кількістю петель ДНК, ніж гетерохроматинові; 

по-третє, розміри петель у межах транскрипційно-активних ділянок ядра є 

меншими, ніж у неактивних районах. Водночас, активація транскрипційних 

процесів у клітинах супроводжується суттєвим збільшенням кількості петель 

і зростанням їхнього розміру. Дані Ні-С загалом добре узгоджуються з 

результатами кометного електрофорезу. 

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; (2) 

незалежно від типу клітини та стимулу, що впливає на її функціональний 

стан, зміна цього стану завжди супроводжується реорганізацією петельних 

доменів у просторі ядра; (3) основними параметрами структурної організації 

петельних доменів ДНК, які зазнають змін, є відносний внесок трьох типів 

петель, їх розмір та лінійна щільність у геномі; (4) у клітин із відносно 

високим рівнем транскрипційних процесів у ядрі зростає частка поверхневих 

петель та внутрішніх петель великого розміру; (5) 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 більш 

інтенсивними. Розроблений нами підхід являє собою новий, швидкий, 

корисний метод оцінки змін структури хроматину на найвищих рівнях його 

організації. 

Ключові слова: петельна організація хроматину, фізичні властивості 

петель ДНК, кометний електрофорез, функціональні стани клітин, 

лімфоцити, клітини гліобластоми, нейрони корінцевих гангліїв. 
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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. Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 

2019. 

The thesis is focused on studies to elucidate the principles of spatial 

organization of DNA loop domains in eukaryotic cell nuclei and to analyze 

changes of this organization at different functional states of the cells. The loop 

domains are both one of the key elements of the chromatin structure, and an 

important component of the transcriptional regulation system. The analysis of the 

principles of dynamics of the DNA loops in response to different stimuli is one of 

the most important current challenges of Molecular Biology and Biophysics. 

To investigate the above mentioned problem, in the first place, a method for 

analyzing the chromatin loop domain organization, which is based on the single 

cell electrophoresis (the comet assay), was developed. It has been shown that the 

method can be applied to investigate some characteristics of the DNA loops. 

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.  

It has been shown that the analysis of the kinetics of the electrophoretic track 

formation and its reversibility, and also investigations of DNA exit efficiency in 

the presence of DNA intercalators and protein denaturants at different 

concentrations, allow one to characterize a spatial location of the loops in the cell 

nuclei (estimating a relationship between surface and inner loops), to determine the 

contour length and the topological state of the loops, to estimate  their linear 

density in nucleoids, to describe the mechanisms of the loop anchoring on nucleoid 

proteins.  
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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 (the exit from the G0 phase of the cell cycle and progression of 

mitosis) a redistribution of the DNA loops in the nucleus 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 second effect was observed to be more pronounced for cells 

during the G2 phase of the cell cycle.  

The redistribution of the loops was also accompanied by changes of their 

sizes. For lymphocytes activated by interleukin the maximum contour length of the 

surface loops was in the ranges from ~50 to 70 kilobases, while for the G0 

lymphocytes this parameter was not larger than ~10 to 20 kilobases. An important 

parameter of the loop domain organization, the loop density, was 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. 

The following principles of the loop structure in cancer cells were 

established due to the analysis of the peculiarities of the loop domain organization 

in T98G cells (human glioblastoma multiforme cell line). First, under arrest of 

these cells at the G1 phase, they are characterized by very low fraction of DNA that 

can migrate during electrophoresis. In addition, the migration is very retarded. The 

analysis of the loop sizes in the T98G cells has shown that the loop contour length 

is rather large (~75 kilobases). Juxtaposition of the two facts, the low fraction of 

migrating DNA and the large sizes of the surface loops, allowed to make a 

conclusion that cancer cells contain enlarged inner loops, the contour length of 

which is higher than ~200 kilobases. A reactivation of the T98G cells for the 

division was accompanied by the following effects: an increase of the DNA 
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fraction in both surface and inner loops that can be detected in the comet assay; 

migration of the loops of sizes up to ~300 kilobases; two-fold decrease of the loop 

domain density. 

The rat dorsal root ganglia neurons, including those under an induction of 

inflammatory nociceptive pain, were used as another model. It was found that both 

before and after the pain induction the electrophoretic track is formed by the 

surface loops only; the inner loops are probably too large to migrate. The number 

of the surface loops in the neuron nuclei is not high: the relative amount of DNA in 

the track is not larger than 10% after a prolonged electrophoresis. At the same 

time, the surface loops are rather large, their contour length reaches ~250 to 300 

kilobases. An essential decrease in the loop sizes was observed in the neurons after 

the inflammatory pain induction. 

An analysis of the Hi-C data was performed to find out the principles of the 

loop domain distribution among chromatin regions with different functional 

activity. The following rules were found: first, in the nuclei of cells of different 

types the size distribution of the loop domains obeys the low of exponential decay, 

the parameters of which are cell-specific; second, the euchromatin compartments 

are essentially enriched by the loops in comparison with heterochromatin 

compartments; third, the loop sizes are 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 



9 

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. 
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ВСТУП 

 

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 [1-4]. 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 [5-7]. Результати багатьох 

досліджень вказують на наявність у межах ядра відносно автономних 

хроматинових структур – петельних доменів, кінці яких зафіксовані на 

ядерних білках [7-10]. 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 [11-14]. Поява петель у ядрі у 

більшості випадків сполучена з транскрипцією: часто в основах петель 

розміщуються промотори генів та їхні регуляторні елементи [2, 11, 15-17]. 

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 

[4, 18-21].  

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 [22-24]. Які зміни 
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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 питання досі так і 

не висвітлені.   

Окрім очевидного фундаментального значення, така інформація є 

важливою і з практичної точки зору: аналіз характеристик петельної 

організації 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, 
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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 0116U00252, 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 із 

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: 

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.  
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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: різноманітні 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 
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електрофорезу; електрофорез ДНК 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 
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основі кометного електрофорезу ДНК ізольованих клітин. Продемонстровано 

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 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 
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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 сумісно 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 обговорення 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 

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, 
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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 наукових 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. 

Висновок біоетичної комісії. Згідно із висновком комісії з питань 

біоетики Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 

1 від 20 лютого 2017 року) експериментальні дослідження не суперечать 
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загально прийнятим біоетичним нормам і були виконані з дотриманням 

відповідних міжнародних положень стосовно проведення експериментальних 

робіт та клінічних досліджень. Дослідження виконано у відповідності до 

вимог Хельсінської декларації (Всесвітня медична асамблея, 1964), 

Міжнародних принципів Європейської конвенції про захист хребетних 

тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей 

(Страсбург, 1986), Декларації принципів толерантності (28 сесія ЮНЕСКО, 

1995), Універсальної декларації по біоетиці та правах людини (ООН, 1997), 

норм Конвенції про захист прав людини у зв’язку з впровадженням нових 

біомедичних технологій, прийнятою у 1997 році у м. Ов’єдо (Іспанія) та у 

відповідності до Закону України № 3447 ІV "Про захист тварин від 

жорстокого поводження" [25, 26]. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХРОМАТИНУ У КЛІТИННОМУ 

ЯДРІ ТА МЕТОДИ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Геноми еукаріотичних клітин у більшості випадків представлені 

довгими лінійними молекулами ДНК, довжина яких значно перевищує 

діаметр не лише ядра, але і самої клітини. Розміщення таких молекул у 

невеликому об’ємі вимагає їх щільної упаковки, яка, з одного боку, пригнічує 

функціональну активність значної частини геному, а з іншого – дозволяє 

активувати певні ділянки у необхідний момент часу [27-30]. Ці альтернативні 

завдання, виконання яких є дуже важливим для клітин в процесі їх 

диференціації, вирішуються завдяки тому, що у клітинному ядрі молекули 

ДНК, взаємодіючи із специфічними білками, утворюють складний та 

динамічний нуклеопротеїновий комплекс – хроматин. Структура хроматину 

та його просторова і структурна динаміка є важливими факторами 

транскрипції та інших функціональних процесів, що відбуваються в 

еукаріотичних ядрах [1, 4, 31-34].  

Просторова організація хроматину у еукаріотичних ядрах відрізняється 

наявністю ієрархії кількох структурних рівнів, завдяки чому забезпечується 

компактизація довгих молекул ДНК у обмеженому об’ємі ядра [8, 35-37]. На 

першому рівні за рахунок взаємодії молекули ДНК із гістоновими білками 

формуються повторювальні хроматинові елементи – нуклеосоми [1, 38, 39]. 

Такий полінуклеосомний ланцюг піддається подальшій компактизації з 

утворенням відносно автономних структур – петельних доменів, які, 

взаємодіючи між собою, формують так звані компартменти, що 

відрізняються за ступенем компактизації. У результаті одна молекула ДНК у 

складі інтерфазної хромосоми займає більш-менш визначену частину 

ядерного простору – хромосомну територію [40, 41].  

У даному розділі будуть розглянуті принципи організації  

хроматинових фібрил на різних рівнях, а також сучасні та широковживані 
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методи та підходи, що дозволяють проводити всебічний аналіз просторової 

архітектоніки ядра. 

 

1.1. Нуклеосома та наднуклеосомна організація хроматину 

 

1.1.1. Структура нуклеосоми 

 

 Нуклеосома є елементарною структурною одиницею хроматину. 

Білковий компонент нуклеосоми (кор) представлений чотирма типами 

гістонових білків – Н2А, Н2В, Н3 та Н4 – по дві молекули кожного типу [38, 

42, 43]. Корові гістони – відносно невеликі білкові молекули від 102 до 135 

амінокислотних залишків, які мають спільну будову і є доволі еволюційно 

консервативними білками. Усі вони містять глобулярний домен, що 

представлений трьома α-спіралями (так званий гістоновий мотив, який також 

часто зустрічається і в деяких еукаріотичних транскрипційних факторів), та 

невпорядковану N-кінцеву ділянку (хвіст). Глобулярні домени гістонів Н3 і 

Н2В містять також додаткові α-спіралі – з боку N-кінця мотиву (αN-спіраль) 

та з боку С-кінця мотиву (αС-спіраль), відповідно [39, 43-45]. 

Триспіральний гістоновий мотив не здатний формувати стабільного 

гідрофобного ядра, заекранованого від розчинника – велика частина 

гідрофобних залишків амінокислот опиняється на поверхні, тому молекула 

гістона не може існувати як окремий глобулярний білок у водному розчині 

[44, 46]. Фактично, елементарними стабільними структурними одиницями є 

гістонові комплекси білків Н2А-Н2В та Н3-Н4 [38, 44, 47]. У розчині можуть 

утворюватися, щоправда із меншою ефективністю, також інші гістонові 

комплекси, наприклад Н2В–Н4, Н3–Н3 та Н2А–Н3, що свідчить про 

здатність гетеродимерів утворювати комплекси більш високо порядку – 

власне, це і відображається у міжгістонових взаємодіях у складі нуклеосоми 

[47-49]. Гетеродимер Н3-Н4 здатний утворювати тетрамерну структуру (Н3-

Н4)2 за рахунок гідрофобних взаємодій та водневих зв’язків  між двома 
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молекулами гістона Н3 [48-50]. У складі нуклеосоми він займає центральну 

позицію та взаємодіє із двома димерами Н2А-Н2В із обох боків – формується 

октамер гістонів (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1. Структура нуклеосоми у двох проекціях. Використані 

координати структури кор-частинки нуклеосоми, що містить 147 п.о. ДНК 

[48, 49], із Protein Data Bank (код структури 1KX5). Зображення побудоване 

за допомогою візуалізатора PyMOL (DeLano Scientific LLC).  

 

Характерною особливістю гістонів є їх висока збагаченість на залишки 

лізину та аргініну, що дозволяє цим білкам ефективно взаємодіяти із ДНК за 

рахунок електростатичних контактів [45, 51]. Взаємодія ДНК із 

нуклеосомним кором здійснюється на поверхні октамера, де розташований 

своєрідний трек із позитивно заряджених амінокислот: ДНК формує 1,67 

витка лівої суперспіралі (133 пари основ), дві ділянки по 7 пар нуклеотидів 

продовжують хід нуклеосомної ДНК по прямій на вході/виході [48, 52-54].  

Внаслідок формування лівої суперспіралі нуклеосома фіксує на собі 

частину негативної надспіралізації, що присутня у топологічно обмеженому 

петельному домені хроматину, який фактично еквівалентний циркулярній 
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молекулі ДНК [55, 56]. Відповідно, при видаленні нуклеосоми вивільняється 

один негативний супервиток, що приблизно відповідає щільності 

надспіралізації рівній –0,05 [57, 58]. 

У межах нуклеосоми контакти цукрофосфатного остову реалізуються із 

глобулярними доменами гістонових білків, N-кінцеві невпорядковані ділянки 

виходять за межі нуклеосоми і практично не залучаються до взаємодії із 

нуклеосомною ДНК [48, 49, 59]. Їх роль полягає у додатковій стабілізації 

нуклеосоми: позитивно заряджені хвости гістонів Н2В та Н3 додатково 

скріплюють сусідні витки нуклеосомної суперспіралі, а доволі довгий N-

кінцевий хвіст гістона Н3 взаємодіє із ДНК  у місці її входу/виходу із 

нуклеосоми (ця ділянка є найменш стабільною у структурі нуклеосоми, 

оскільки характеризується високою щільністю негативного заряду) [38, 48, 

49, 56].  

Часткове «звільнення» гістонових хвостів від контактів із ДНК робить 

їх доступними для посттрансляційних модифікацій, які упізнаються 

різноманітними білками: у такий спосіб N-кінцеві ділянки гістонів слугують 

платформами для збірки елементів регуляції транскрипції [22, 56, 60-62]. 

Наприклад, одна із таких модифікацій, яка суттєво знижує загальний 

позитивний заряд гістонових хвостів, – ацетилування – частково дестабілізує 

нуклеосомну структуру та сприяє деконденсації хроматину у потенційно 

активних та відкритих для транскрипції ділянках ядра [63-65]. У 

репресованих зонах хроматину підтримується деацетильований статус 

гістонів за рахунок роботи гістон-деацетилаз (HD, Histone Deacetylase), що 

здатні видаляти ацетатний залишок: ацетилювання відноситься до 

короткотермінових модифікацій [38, 63].  

Інша дуже характерна для геномів еукаріот модифікація гістонових 

хвостів, яка на відміну від ацетилування значно довготриваліша, – 

метилування – є одним із основних механізмів епігенетичної спадковості [66, 

67]. Чіткої кореляції між метилюванням та транскрипційною активністю 

немає – наприклад, такий маркер хроматину як метильований H3Lys9 
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(дев’ятий Lys у складі гістона Н3) зазвичай присутній в транскрипційно 

репресованих ділянках, а H3Lys4 – у зонах хроматину із активною 

транскрипцією [68, 69]. Проте, у хроматині мають місце деякі неспецифічні 

наслідки метилування гістонових хвостів: така модифікація дещо підвищує 

гідрофобність амінокислотного залишку та знижує його здатність 

утворювати водневі зв'язки. Загалом, головний наслідок метилювання – 

впізнання метильованих залишків певними білками, що зрештою 

відображається на структурі хроматину взагалі [70, 71].  

Важливі наслідки для просторової організації хроматину та його 

динаміки в залежності від функціональних процесів, що відбуваються у 

клітинному ядрі, мають також і інші посттрансляційні модифікації 

гістонових хвостів – фосфорилювання, убіквітинування, полі(АДФ)-

рибозилювання [68, 72-75]. У результаті така велика кількість модифікацій 

призводить до наявності у клітинах великої кількості ізоформ нуклеосом [68, 

76]. Різноманітні комбінації модифікацій гістонових хвостів грають важливу 

роль у контролі функціональних процесів у хроматині, зокрема забезпечують 

та регулюють упізнання хроматину різноманітними негістоновими білками – 

створюється своєрідний гістоновий код [1, 77-79]. 

Крім стабілізації структури нуклеосоми та забезпеченні контролю 

транскрипції, завдяки високій структурній лабільності невпорядковані хвости 

гістонів приймають участь в організації хроматину на наднуклеосомному 

рівні (див нижче) [1, 22, 38, 80]. 

Нуклеосома, корову частину якої складає октамер гістонів (так звана 

октасома) є основним базовим станом елементарної частинки хроматину. У 

результаті транскрипційної активності геному, димери гістонів Н2А-Н2В 

тимчасово видаляються з нуклеосоми: у хроматині залишаються дві інші 

частинки гексасома (містить гексамер гістонів (Н3-Н4)2-Н2А-Н2В) та 

тетрасома, яка утворюється у результаті видалення другого димера Н2А-Н2В 

[56, 81, 82]. Особливим структурним станом нуклеосоми є гемісома – 

частинка, яка  містить гетеротетрамер Н3-Н4-Н2А-Н2В (у її складі гістон Н3 



34 

замінений на особливий варіант – білок  CenH3). Гемісоми є характерною 

особливістю центромерного хроматину [83, 84]. Слід зазначити, що до 

складу нуклеосом, окрім описаних вище канонічних гістонових білків, 

можуть входити і їх різноманітні структурні варіанти [85]. Окрім згаданого 

вище центромерного гістонового варіанту білка CenH3, хроматин збагачений 

також білком H2A.Z (маркує промотор, де відбулась ініціація транскрипції) 

[86], H2A.Х (фосфорильована форма даного гістону є сенсором розривів 

цукрофосфатного остову ДНК) [87], MacroH2A (зустрічається переважно у 

складі інактивованої Х-хромосоми самок ссавців) [88] тощо. 

  

1.1.2. Наднуклеосомна організація хроматину 

 

 Формування нуклеосом уздовж молекули ДНК в основному не 

залежить від нуклеотидної послідовності, оскільки здійснюється переважно 

через цукрофосфатний остов за рахунок електростатичних взаємодій [1, 46, 

89]. Середня густина нуклеосом у хроматині становить 1 на 200 пар основ [1, 

43, 46]. Проте, враховуючи необхідність суттєвої деформації подвійної 

спіралі ДНК щодо вигину для формування суперспіральних нуклеосомних 

витків, певні послідовності ДНК є дещо кращими за інші (в енергетичному 

сенсі) для утворення там нуклеосом [90-92]. Цей феномен, який називається 

позиціювання нуклеосом відносно послідовності, є важливим елементом 

регуляції транскрипції, оскільки визначає, які ділянки ДНК будуть 

експоновані для транскрипційних факторів, а які екрановані від них [93-95]. 

У полінуклеосомному ланцюзі сусідні нуклеосоми з’єднані між собою 

лінкерними ділянками по 20–50 пар нуклеотидів. Довжина лінкерів варіює в 

залежності від транскрипційної активності певної ділянки хроматину, типу 

клітини тощо і суттєво впливає на просторову організацію хроматинової 

фібрили [1, 39, 96]. Якщо на лінкерну ДНК не накладені ніякі обмеження, то 

полінуклеосомна нитка має зиґзаґоподібний вигляд, діаметр якого складає 

приблизно 30 нм [22, 97, 98]. Ця структура може бути компактизована за 
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рахунок невпорядкованих хвостів корових гістонів – вони взаємодіють не 

лише із лінкерною ДНК сусідніх нуклеосом, але також і з негативно 

зарядженими сайтами на поверхні гістонових димерів Н2А-Н2В, притягуючи 

нуклеосоми одна до одної. Проте така взаємодія є доволі короткотривалою: 

гістонові хвости швидко осилюють, втрачаючи зв'язок із ДНК [60, 99, 100].  

Значно більшої компактизації полінуклеосомна фібрила набуває за 

рахунок взаємодії із лінкерним гістоном Н1 [1, 101, 102]. На відміну від 

корових гістонів, Н1 є мономерним білком у структурі якого виділяють 

невпорядковану N-кінцеву ділянку, невеликий глобулярний домен та довгий 

С-кінцевий невпорядкований хвіст [39, 44]. Як і інші гістонові білки, Н1 

збагачений на позитивно заряджені залишки амінокислот, що дає йому 

можливість ефективно взаємодіяти із ДНК: глобулярний домен зв’язується із 

ділянками на початку лінкерів, С-кінцевий хвіст взаємодіє із обома лінкерами 

довжиною по 10-30 пар нуклеотидів, які виходять із нуклеосоми. 

Результатом такої взаємодії є значна нейтралізація негативно заряджених 

лінкерів та їх об’єднання з утворенням стеблоподібної структури: сусідні 

нуклеосоми при цьому зближуються у просторі і відбувається компактизація 

хроматинової фібрили [4, 101-103].  

Просторове наближення нуклеосом одна до одної, опосередковане 

гістоном Н1, сприяє їх зшиванню невпорядкованими хвостами корових 

гістонів. Висока торсійна еластичність лінкерного стебла дозволяє більш-

менш вільне обертання нуклеосом навколо нього, що створює високу 

пластичність хроматинової фібрили – реалізація компактного стану є 

можливою незалежно від довжини лінкерів, яка варіює по ходу 

полінуклеосомної фібрили [104, 105]. 

Гістон Н1 взаємодіє із хроматином надзвичайно динамічно: середній 

час присутності Н1 на фібрилі у живих клітинах становить 1-2 хв [97, 105]. 

Крім того, на відміну від корових гістонів, це зв’язування є значно слабкішим 

– повна дисоціація Н1 відбувається у 0,7 М NaCl (повна дисоціація корових 

гістонів спостерігається у 2 М NaCl) [97]. Динамічність взаємодії лінкерного 
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гістона із полінуклеосомною фібрилою є основою для регуляції 

транскрипційної активності – підвищення рівня присутності Н1 в хроматині 

приводить до суттєвого зниження транскрипції та стабілізації компактного 

стану хроматину [102, 103]. 

Довгий час вважалося, що основним станом, у якому перебуває 

хроматин у клітинних ядрах in vivo, є фібрила діаметром 30 нм (із певними 

варіаціями, які залежать від довжини лінкерів, кількості зв’язаного гістона 

Н1 та рівня транскрипції даної хроматинової зони) [22, 106, 107]. Декілька 

моделей, кожна із яких базується на результатах оригінальних 

експериментальних досліджень, були запропоновані для опису просторової 

структури 30-нанометрової хроматинової фібрили [107].  

Історично перша модель – модель соленоїда – передбачала 

закручування полінуклеосомної нитки у спіраль навколо центральної осі 

симетрії; на крок такої спіралі припадає 6 або 7 нуклеосом, які взаємодіють 

між собою площинами дисків [108, 109]. Моделі другого типу постулюють, 

що хроматинова фібрила  сформована зиґзаґом нуклеосом – при цьому, в 

залежності від варіації моделі, лінкерні ділянки можуть бути орієнтовані або 

під кутом від  0 до 50º по відношенню до осі фібрили, або бути приблизно 

перпендикулярними їй [110-112].  

Використання сучасних більш точних та акуратних методів візуалізації  

хроматину і підходів до аналізу його організації дозволило зробити 

революційне відкриття у розумінні просторової структури полінуклеосомної 

фібрили в інтерфазному ядрі [113, 114]. Результати електронної 

спектроскопії та групи методів фіксації конформації хромосом (див. 

підрозділ 1.2) вказують, що основною формою існування полінуклеосомної 

нитки є фібрила діаметром 10 нм, яка формує у ядрі доволі дисперсну 

хроматинову сітку [12, 113-116]. Цікавим є той факт, що 10-нанометрова 

фібрила превалює навіть у ділянках конститутивного гетерохроматину на 

периферії ядра поблизу ядерної оболонки.  
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Отже, утворення із полінуклеосомної нитки структури більш високого 

порядку (такої, як наприклад, фібрила 30 нм) за рахунок додаткового 

закручування полінуклеосомного ланцюга у соленоїдну чи зиґзаґоподібну 

структуру не є необхідним етапом компактизації ДНК у ядрі. Скоріше за все 

тимчасова поява більш щільних хроматинових структур відображає різний 

ступінь упаковки геному, який визначає транскрипційну активність певних 

його ділянок, наприклад транскрипційно неактивних гетерохроматинових 

зони ядра [113, 115, 117].  

Найімовірніше єдиної універсальної регулярної структури 

хроматинової фібрили у клітинному ядрі фактично не існує. Нерегулярність 

фібрили виникає, зокрема, внаслідок варіації довжини лінкерних ділянок 

(цей параметр є доволі гетерогенним уздовж хроматинової фібрили) [105, 

118, 119]. Крім того, значний внесок у неоднорідність структури фібрили 

роблять її взаємодії із особливими негістоновими білками, які можуть як 

додатково стабілізувати компактний стан хроматину, так і зумовлювати його 

компактизацію більш високого порядку [120, 121]. Структурна динаміка 

хроматинової фібрили також є причиною її нерегулярності: модифікації 

корових гістонів, зокрема їх ацетилування, тимчасова дисоціація гістона Н1 

та конкурентні взаємодії із ДНК інших білків зумовлюють значну 

деконденсацію фібрили [64, 70, 120]. Це, у свою чергу, забезпечує доступ до 

певних сайтів різноманітних білків-регуляторів транскрипції, що найчастіше 

супроводжується активацію транскрипційних процесів. 

 

 1.1.3. Петельні домени хроматину 

 

 За рахунок контактів, які виникають між різними, іноді віддаленими 

ділянками фібрили 10 нм, формуються відносно автономні хроматинові 

структури – петельні домени [9, 16, 122, 123]. Механізми формування таких 

доменів у ядрі доволі різноманітні [2, 17, 124, 125], тому довгий час не 

існувало більш-менш адекватної моделі, яка б описувала процеси утворення 
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петель. Розвиток групи методів фіксації конформації хромосом, а також 

модифікації підходів до імунопреципітації хроматину [5, 126, 127] дозволили 

запропонувати у 2015 році так звану модель екструзії, яка пояснює ключові 

особливості формування петель хроматину [12, 14]. Перед тим, як описувати 

дану модель, слід зазначити, що більшість петельних доменів (~86%) у своїй 

основі зв’язані із інсуляторним білком хроматину CTCF (CCCTC-зв’язуючий 

фактор), сайти взаємодії якого розміщені на кінцях петель [7, 128-130].  

Важливим моментом при цьому є той факт, що сайти зв’язування CTCF 

не є паліндромами (їх консенсусна послідовність має вигляд 5΄-

CCACNAGGTGGCAG-3΄), а отже вони мають певну орієнтацію: на кінцях 

петель майже всі вони розміщені конвергентно, тобто спрямовані всередину 

петлі [7, 12]. Таке правило конвергентності означає, що не всі CTCF-

зв’язуючі мотиви, які розкидані по всьому геному, є обов’язковими 

границями петель ДНК. Окрім інсуляторного білка CTCF, на кінцях 

петельних доменів локалізуються також когезини –  мультибілкові 

комплекси, що формують кільце навколо молекули ДНК, у такий спосіб 

взаємодіючи із нею (рис. 1.2). Відсутність безпосереднього контакту із ДНК 

дозволяє когезиновим комплексам, на відміну від білків CTCF, вільно 

рухатися уздовж хроматинової фібрили [11, 12, 128].  

Власне, білки CTCF та когезини і є основними елементами, що 

формують так званий екструзійний комплекс (extrusion complex): на першому 

етапі відбувається завантаження когезинового кільця на ДНК, що приводить 

до утворення крихітної петлі. Далі розпочинається рух когезинів уздовж 

хроматинової фібрили, що супроводжується витісненням (екструзією) крізь 

когезинове кільце молекули ДНК. Екструзія продовжується до тих пір, поки 

когезиновий комплекс не зустріне своєрідний сигнал припинення руху. 

Найчастіше таким сигналом як раз і виступають конвергентно орієнтовані 

сайти взаємодії білка CTCF: розташований у цих ділянках CTCF блокує 

подальше просування когезинів по хроматиновій фібрилі [12-14, 129, 131]. 

Когезини та CTCF фіксують таким чином кінці петельного домену (рис. 1.2).  
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Рис. 1.2. Модель організації петельного домену ДНК, кінці якого 

зафіксовані когезиновими комплексами та білками CTCF. На вставці 

наведена послідовність сайту взаємодії із ДНК білка CTCF (репродуковано із 

роботи Sanborn et al., 2015) [12].  

 

Слід зазначити, що роль своєрідного стоп-сигналу на шляху 

просування когезинів зарезервована не лише за інсуляторним білком – 

наприклад, у геномі дрозофіли ця функція належить білкам групи Polycomb 

(вони є загальними репресорами транскрипції генів) [132].  

Певний час не існувало жодних відомостей про те, який механізм 

лежить в основі руху когезинів по ДНК до їх зупинки при зустрічі із своїм 

стоп-сигналом. Передбачалося, що такий рух здійснюється за допомогою 

якогось молекулярного мотору, який забезпечує просування когезинових 

кілець, але жодних свідчень про енергетику даного процесу не було 

отримано. Висловлювались також припущення про те, що таким мотором 

може слугувати РНК-полімераза або реплісома [14, 133, 134]. У нещодавній 

роботі [14] було встановлено, що завантаження когезинів на ДНК, так само 

як і їх рух, забезпечуються власною АТФазною активністю субкомпонентів 

когезинового комплексу – білків Smc. Аналогічно, конденсинові комплекси, 
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що містять такі білки, також здатні до АТФ-залежного руху вздовж ДНК [14, 

135]. Мутантні за цими білками клітинні лінії якщо і формували петлі ДНК із 

екструзійним комплексом у їх основі, то із дуже низькою ефективністю. 

Жодного іншого специфічного молекулярного мотору, пов’язаного із 

екструзією петель, не було виявлено у клітинах in vivo. Енергія АТФ, яка 

витрачається при формуванні петлі, не є необхідною для підтримання її 

структури: новоутворені петлі досить довгий час (декілька годин) можуть 

існувати без витрат енергії [14, 135]. 

На користь запропонованій моделі екструзії петель ДНК та провідній 

ролі когезинових комплексів у формуванні та підтриманні петель ДНК 

говорить багато експериментальних фактів. Зокрема було показано, що 

видалення когезинів призводить до повного зникнення майже усіх петельних 

доменів, а після відновлення когезинів спостерігається швидке реформування 

петельних доменів хроматину [136].  

Проте, формування невеликої частини петель не залежить від 

когезинів. Особливістю таких когезин-незалежних петель є їх дуже великий 

розмір: медіанна довжина становить 23,15 млн. пар основ (для когезин-

асоційованих петель цей показник рівний 275 тис. пар основ). Крім того, такі 

гігантські петлі мають тенденцію взаємодіяти одна із одною своїми 

основами, які стабілізуються різноманітними білками, а до взаємодії можуть 

залучатися петлі, що знаходяться на різних хромосомах [137, 138].  

Утворення петлі у певній ділянці геному забезпечує просторове 

наближення промоторів генів та їх регуляторних елементів, які можуть бути 

розділені доволі довгими нуклеотидними послідовностями, – найчастіше 

саме ці елементи (наприклад промоторно-енхансерні пари) знаходяться в 

основі петельних доменів. Крім того, ефективна взаємодія промоторів із 

енхансерами може відбуватися також і в межах вже сформованої петлі, а не 

слугувати умовами її формування [7, 15-17].  

Таким чином, сам факт появи петель у ядрі залежить від 

транскрипційної активності клітини, а отже може варіювати між різними 
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клітинними типами. Оскільки один ген може знаходитися під контролем 

декількох регуляторних елементів і, навпаки, транскрипцію ряду генів може 

контролювати один елемент, у ядрі відбувається об’єднання декількох петель 

з утворенням транскрипційних фабрик – мультимолекулярних  комплексів,  

які містять віддалені один від одного регуляторні елементи ДНК та 

іммобілізовані молекули РНК-полімераз [2, 33, 139]. Подібно до цих фабрик 

у ядрі спостерігається також поява репресорних комплексів (наприклад, 

Polycomb-тілець) [19, 140], у яких відбувається інактивація транскрипції 

генів, які знаходяться у межах петель, що потрапляють до такого комплексу. 

Незважаючи на можливість просторового наближення у результаті 

формування петель ДНК віддалених елементів геному, як правило, 

конкретний регуляторний елемент контролює транскрипцію найближчого 

гена – частота контактів між двома визначеними ділянками експоненційно 

знижується по мірі зростання відстані між ними [8].  

Розглядаючи феномен утворення петель, необхідно зазначити, що на 

периферії ядра хроматинова фібрила контактує із білками ядерної ламіни – 

такі ділянки дістали назву ламіно-асоційованих доменів [141-143]. Загальною 

характеристикою нуклеотидних послідовностей ДНК, що взаємодіють із 

ламіною, є висока збагаченість на АТ-пари, майже повна відсутність генів та 

часткова консервативність: різні клітинні лінії (та навіть клітини різних 

організмів) характеризуються подібним розміщенням уздовж хроматинової 

фібрили ламіно-асоційованих доменів [141]. Таким чином, частина петельних 

доменів формуються як результат контактів ДНК із структурними білками 

ядра і не залежать від транскрипційної активності клітини.  

 Петельна організація хроматину не є характеристикою виключно 

інтерфазних ядер клітин у стадії спокою на G0 фазі клітинного циклу, 

петельні домени є основним елементом хроматину також у момент реплікації 

ДНК [144-146]. Методами геномного картування із високою роздільною 

здатністю була показана наявність петельних доменів ДНК у ядрах клітин на 

S-фазі як у ділянках еухроматину (ранньо-репліковані петлі), так і 
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гетерохроматину (пізньо-репліковані петлі). Контурні розміри цих петель 

варіювали від 100 тис. пар нуклеотидів до 1 млн. пар нуклеотидів [145]. 

Під час компактизації хромосом у момент входження клітин у 

мітотичний поділ відбувається значна реорганізація інтерфазних петель, в 

якій основну роль відіграють конденсини –  мультибілкові комплекси, що 

задіяні у формуванні надкомпактного стану хроматинової фібрили у вигляді 

мітотичної хромосоми [147-149]. У профазі конденсини ІІ типу, взаємодіючи 

із хроматиновою фібрилою, зумовлюють формування нових петельних 

доменів, створюючи при цьому певну осьову білкову частину майбутньої 

мітотичної хромосоми. Сайти взаємодії конденсинів із ДНК найчастіше не 

залежать від нуклеотидної послідовності: більш ніж 95 % основ петель, 

утворених конденсинами, не мають у своїй основі жодного консенсусного 

мотиву [150, 151]. Розміри цих петель поступово зростають по мірі 

компактизації хромосом від 30 тис. пар нуклеотидів до 60 тис. пар 

нуклеотидів на ранніх хвилинах профази і досягають майже 700 тис. пар 

нуклеотидів наприкінці даної фази мітозу [150, 151]. За рахунок цього рівень 

компактизації фібрили зростає від ~ 7 млн. пар нуклеотидів/мм до ~ 80 млн. 

пар нуклеотидів/мм.  

Під час прометафази відбуваються два важливих етапи реорганізації  

петель у складі хромосом. По-перше, за рахунок активності конденсинів І 

класу утворені в профазі петлі розділяються на петельні домени меншого 

розміру до ~ 80 тис. пар нуклеотидів. По-друге, розміщені уздовж білкового 

остову петлі розташовуються під певним кутом одна до одної, надаючи 

хромосомі певної спіральної структури [151]. 

Таким чином, петельні домени хроматину є незмінною 

характеристикою його організації на різних стадіях клітинного циклу, хоча їх 

поява та функціональне значення залежать від фази, на якій перебуває 

клітина. В інтерфазі петельні домени виступають важливим елементом 

регуляції транскрипційних процесів у ядрі, у той час як при вступі клітин в 
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мітотичний поділ поява нових петель є необхідною умовою утворення та 

підтримання надкомпактного стану мітотичних хромосом.  

 

1.1.4. Просторова організація інтерфазних хромосом 

 

 Аналіз частоти контактів різних ділянок хроматинової фібрили виявив 

наявність у структурі інтерфазних хромосом доволі дискретних структур – 

топологічно асоційованих доменів (topologically associating domains, TADs) 

[152, 153]. Ці домени являють собою ділянки фібрили, в межах яких 

спостерігається підвищена частота контактів між будь-якими локусами, які 

знаходяться в цій ділянці. При цьому локуси, що знаходяться у різних 

топологічно асоційованих доменах, намагаються уникати контактів один із 

одним. Розмір одного TAD коливається в межах від 40 тис. пар основ до 3 

млн. пар основ із медіанною довжиною 185 тис. пар нуклеотидів [5, 152].  

Частина таких доменів співпадає з петельними доменами, частина – 

може включати кілька петельних доменів. Крім того, частина TAD виникає 

внаслідок процесу екструзії, який не закінчується формуванням стабільних 

петельних доменів. Формування топологічно асоційованих доменів є 

універсальною характеристикою інтерфазних хромосом – границі  доменів 

доволі консервативні для різних типів клітин [153]. Оскільки гени, що 

знаходяться в межах одного TAD, мають тенденцію до скоординованої 

експресії, існує припущення, що формування топологічних доменів є 

результатом об’єднання промоторів генів та їх спільних регуляторних 

елементів [154].  

Топологічно асоційовані домени, у свою чергу, об’єднуються у 

структури набагато більшого масштабу (розмір ~ 5 млн. пар основ) – так 

звані хроматинові компартменти А та В [5, 8]. Слід зазначити, що виділення 

таких компартментів спочатку базувалося на аналізі частоти контактів між 

ділянками хроматинових фібрил  – аналогічно до топологічно асоційованих 

доменів, але із іншою роздільною здатністю (крок становив ~1 млн. пар 
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основ) [8]. Подальше дослідження транскрипційної активності, щільності 

генів, епігенетичних маркерів, вмісту GC-нуклеотидів тощо двох типів 

компартментів також виявив суттєву різницю між ними. Компартменти А в 

основному є еухроматиновими, компартменти В – гетерохроматиновими 

ділянками геному [5, 8]. Компартменти одного типу взаємодіють між собою, 

уникаючи контактів із компартментами іншого типу – як результат вони 

чергуються уздовж хроматинової фібрили. На відміну від топологічно 

асоційованих доменів, компартменти А та В є клітинно-специфічними 

структурами і корелюють із патернами експресії генів, характерними для 

конкретного типу клітин [5, 8, 156, 155].  

Компартменти А та В не є однорідними за своєю структурою – в межах 

кожного із них виділяють декілька субкомпартментів (найчастіше 2 

субкомпартменти А та три – В) [7, 156, 157]. Однією із принципових відмін 

між субкомпартментами є наявність у кожного із них специфічних 

епігенетичних маркерів хроматину – посттрансляційних модифікацій 

гістонів. Наприклад, хроматин у межах субкомпартменту А2 

характеризується наявністю підвищеного, у порівнянні із А1, вмісту 

нуклеосом із модифікацією H3K9me3. Субкомпартмент В1 позитивно 

корелює із модифікацією H3K27me3 та негативно із H3K36me3, що вказує на 

переважне розташування даного компартменту в ділянках факультативного 

гетерохроматину. Епігенетичні маркери субкомпартментів В2 та В3 вказують  

на підвищену частоту їх взаємодії із ділянками ядерної ламіни [7, 157]. 

Окрема хроматинова фібрила (інтерфазна хромосома) заповнює більш-

менш визначену частину простору ядра – хромосомну територію. 

Центромерні, теломерні та інші гетерохроматинові ділянки при цьому 

розташовані на периферії ядра і фіксуються на білках ядерної ламіни, інша 

частина хромосоми опиняється ближче до середини [41, 158]. Отже, в межах 

хромосомної території існує певний градієнт транскрипційної активності, 

який зростає по мірі наближення певної ділянки хромосоми до центру ядра. 

Аналогічно зростає і загальна щільність генів та відносний вміст GC-пар у 
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складі ДНК; відповідно, діаметрально протилежно поводять себе некодуючі 

елементи генома, які в основному концентруються на ядерній периферії [41, 

159, 160]. 

Хромосомна територія фактично являє собою своєрідну глобулу, що 

складається із окремих компартментів – субглобул. Результати 

повногеномного аналізу залежності частоти контактів від контурної відстані 

між  ділянками, що взаємодіють уздовж хроматинової фібрили, дозволили 

постулювати, що принаймні у певних масштабах організацію інтерфазної 

хромосоми можна описати у термінах так званої фрактальної глобули – 

довготривалового проміжного стану при компактизації полімеру [8, 161, 

162]. Основними характеристиками такого стану полімеру є відсутність 

вузлів та підпорядкування наступній залежності частоти Р(s) контактів між 

двома локусами від контурної відстані s між ними: Р(s) ~ s
-1

 (на відміну від 

рівноважної глобули, де виконується залежність Р(s) ~ s
-3/2

) [8, 12, 161, 163]. 

Проте організація хроматинової фібрили у складі топологічно асоційованих 

доменів відповідає дещо іншому стану – напруженій глобулі: імовірність 

контактів у даному випадку підпорядкована залежності  Р(s) ~ s
–0,75

 [12]. 

Оскільки обидва стани полімеру – фрактальна та напружена глобули – 

характеризуються відсутністю вузлів, окремі ділянки фібрили зберігають 

можливість оберненої де/ре-компактизації, що є важливою умовою для 

регуляції будь-яких функціональних процесів у хроматині.  

Хромосома інтерфазного ядра не є статичним утворенням, вона 

характеризується значною просторовою динамікою [1, 164-166]. Під дією 

теплових флуктуацій хромосоми здійснюють ненаправлені хаотичні рухи в 

секундному інтервалі у різних напрямках на невеликі відстані (не більше 1 

мкм), при цьому ділянки ДНК, що розташовуються на периферії ядра 

рухаються повільніше. Інший тип хромосомної рухливості, на більші 

дистанції (до декількох мікрометрів) та відносно спрямований, здійснюється 

за рахунок переміщення окремих хромосомних локусів молекулярними 
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моторами (принаймні, такий рух залежить від присутності АТФ, актину та 

міозину І) [164-166].  

Нарешті, найбільш глобальні зміни просторового розміщення 

хромосомних територій спостерігаються під час ембріогенезу та 

диференціації клітин. У даному випадку відбуваються передислокації 

окремих локусів та навіть цілих хромосомних територій  в іншу ділянку ядра 

[165]. Такі глобальні зміни розташування інтерфазних хромосом у ядрі, 

скоріше всього, контролюються клітинними програмами, що відповідають за 

диференціацію клітин, і відбуваються після певного раунду клітинного 

поділу. Часто переміщення супроводжуються зміною транскрипційної 

активності ділянок: загалом, локуси, що будуть активуватися, переміщуються 

всередину ядра, а майбутні репресовані ділянки – до його периферії. 

Рухливість хроматинової фібрили в ядерному просторі та наближення її 

окремих ділянок до інших хромосомних територій створює передумови до 

міжхромосомних взаємодій [166]. Це забезпечує взаємодії регуляторних 

елементів генома, які знаходяться на різних хромосомах, і таким чином 

відбувається контроль диференційної транскрипції генів. 

 

  

1.2 Сучасні підходи до аналізу просторової організації ДНК у 

хроматині 

     

Великий прорив у розумінні принципів просторової організації  

хроматину в клітинному ядрі, що висвітлені у попередньому підрозділі, був  

зроблений завдяки розробці нових, часто революційних підходів до аналізу 

3D-структури ядра. Одним із таких підходів став запропонований у 2002 році 

метод фіксації конформації хромосом (Chromosome Conformation Capture, 

3C) [126]. Принцип підходу полягає у наступному: суспензію клітин або їх 

ізольованих ядер обробляють формальдегідом для індукції ковалентних 

зшивок між ДНК та білками, що забезпечує фіксацію контактів між певними 
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геномними ділянками, які знаходилися у тісній фізичній взаємодії в клітині 

in vivo. Далі проводиться рестрикція зшитої із білками ДНК та лігування 

отриманих фрагментів при дуже низький концентрації ДНК (за таких умов 

лігування фрагментів геному, які були зшиті і знаходилися у контакті один з 

одним, відбувається із більшою імовірністю, ніж між будь-якими 

випадковими рестриктами). Після зняття ковалентних зшивок продукти 

лігування детектуються та аналізуються кількісно за допомогою ПЛР із 

використанням праймерів, специфічних до певних локусів. Відносна частота, 

із якою два рестриктні фрагменти виявляються зшитими один із одним 

(вимірюється за кількістю відповідного продукту лігування), пропорційна 

частоті контактів між цими геномними ділянками [126, 167, 168].  

Повногеномний аналіз частот взаємодій між різними локусами 

дозволяє отримати інформацію як про просторову організацію ДНК у 

клітинних ядрах, так і про фізичні параметри та конформацію окремих 

хромосом. Основними обмеженнями методу 3С є, в першу чергу, його низька 

ефективність при детекції контактів між дуже віддаленими (понад сотні 

тисяч пар основ) ділянками геному, а по друге, можливість аналізувати 

частоту взаємодій лише між двома визначеними локусами одночасно, до 

яких, власне, і підбираються праймери ПЛР [126, 169-171]. 

На основі 3С були розроблені більш чутливі варіанти методу, 

адаптовані для аналізу повного профілю геномних контактів окремого локусу 

(технологія 4С, Chromosome Сonformation Сapture-on-Сhip або Circular 

Chromosome Сonformation Сapture) [172-174] та для дослідження частоти 

контактів між великою кількістю різноманітних локусів одночасно 

(технологія 5С, Chromosome Сonformation Сapture Сarbon Сopy) [175-177]. 

Основна відміна між цими методами та класичним підходом 3С полягає в 

аналізі продуктів, що утворилися після лігування. Так, у методі 4С отриману 

бібліотеку продуктів ПЛР найчастіше аналізують за допомогою ДНК-

біочіпів, а у методі 5С для аналізу найчастіше використовують кількісне 

секвенування [168, 171, 172, 175].  
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Найбільш розповсюдженою і загальновживаною модифікацією методу 

фіксації конформації хромосом є технологія Hi-C (рис. 1.3) [8, 171, 178]. 

Подібно до вихідного протоколу 3С, в даному випадку також проводиться 

індукція ковалентних зшивок між ДНК та білками із подальшою рестрикцією 

геномної ДНК, але перед процедурою лігування рестриктні кінці заповнюють 

біотинільованими нуклеотидами. Саме наявність біотинових міток дозволяє 

маркувати кожний продукт лігування (ділянки ДНК, що знаходилися у 

фізичному контакті в клітинному ядрі in vivo) і осаджувати його за 

допомогою стрептавідинових кульок. Отримані таким чином продукти 

лігування далі аналізуються за допомогою високороздільного секвенування і 

обчислюється певна матриця контактів різноманітних ділянок генома [8, 178, 

179].  

 

Рис. 1.3. Схема методу Ні-С: індукція ковалентних зшивок 

формальдегідом (1); рестрикція геномної ДНК (2); заповнення кінців молекул 

біотинільованими нуклеотидами (3); лігування фрагментів (4); очистка і 

фрагментація ДНК, та осадження фрагментів стрептавідином (5); 

секвенування отриманих фрагментів (6). Адаптовано із роботи Lieberman-

Aiden et al. (2009) [8]. 
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Саме із використанням методу Ні-С, а особливо його найсучаснішої (та 

найчутливішої у сенсі відстаней між локусами, що аналізуються) модифікації 

– in situ Hi-C на сьогоднішній день створені повногеномні матриці частот 

контактів локусів ДНК із роздільною здатністю до 1000 нуклеотидів, а також 

виявлені ті контакти, які лежать в основі формування петельних доменів 

ДНК у клітинному ядрі [6, 7, 180, 181]. 

Іншим широковживаним методом дослідження структурної та 

просторової організації хроматину в клітинних ядрах є метод 

імунопреципітації хроматину (Chromatin Immunoprecipitation, ChIP) [182-

184]. Даний підхід із високою ефективністю дозволяє встановлювати та 

аналізувати як сайти взаємодії різноманітних білків із молекулами ДНК, так і 

досліджувати типи білків, що зв’язані із хроматином, та їх посттрансляційні 

модифікації, що є дуже важливим аспектом при дослідженні функціональної 

активності хроматинових ділянок [185-187]. 

Аналогічно до методик фіксації конформації хромосом у даному 

випадку першим етапом є «заморожування» наявних у хроматині  in vivo 

ДНК-білкових контактів за допомогою індукції між ними ковалентних 

зшивок формальдегідом. Потім такий хроматин піддається фрагментації або 

із використанням нуклеаз, або за допомогою неспецифічного подрібнення 

ультразвуком (sonication), після чого проводиться осадження зв’язаного із 

ДНК досліджуваного білка із використанням специфічних до нього антитіл. 

Після зворотної деструкції ковалентних зшивок проводиться аналіз 

нуклеотидних послідовностей, осаджених та очищених фрагментів ДНК, які 

слугували сайтами взаємодії цільового білка [182, 184, 188].  

Найпростішим варіантом такого аналізу є метод кількісної ПЛР, більш 

точним і швидким – визначення фрагменту за допомогою методу ДНК-

біочіпів (так званий метод ChIP-chip або ChIP-on-chip) [189-192]. Проте 

найбільш вдалою і акуратною стратегією аналізу результатів 

імунопреципітації хроматину є технологія ChIP-Seq (ChIP sequencing 
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strategy), в якій нуклеотидні послідовності фрагментів ДНК визначаються із 

використанням методів секвенування другого покоління [192-195].  

Метод імунопреципітації хроматину знайшов своє застосування в 

основному у дослідженнях, спрямованих на виявлення сайтів зв’язування 

білків – елементів транскрипційної машинерії, а також у 

широкомасштабному геномному картуванні ділянок ДНК, із якими 

контактують ті чи інші хроматинові білки, у тому числі такі, що несуть певні 

посттрансляційні модифікації [182, 185, 188]. Цей підхід із високою 

ефективність визначає місця взаємодії із ДНК різноманітних білків, проте 

детекція такої взаємодії є «лінійною»: метод імунопреципітації хроматину не 

дає можливості фіксувати контакти між різними ділянками генома, які 

опосередковані досліджуваним білком, і які знаходяться на великих 

відстанях одна від одної [182, 184]. 

  Для можливості вирішення такої задачі були розроблені два підходи, 

які фактично є гібридами методів імунопреципітації хроматину та фіксації 

конформації хромосом: ChIP-loop та ChiA-PET (Chromatin Interaction Analysis 

by Paired-End Tag Sequencing) [196-198]. В обох випадках перед власне 

процедурою імунопреципітації клітини обробляються формальдегідом із 

подальшими рестрикцією хроматину та осадженням за допомогою антитіл 

тих фрагментів ДНК, які були зв’язані (ковалентно зшиті)  із цільовим 

білком. Далі отримані фрагменти ДНК лігуються і лише після цього 

проводиться руйнування ковалентних зшивок, очищення ДНК та аналіз 

отриманих нуклеотидних послідовностей методами ПЛР або секвенування. 

Обидва методи не лише дозволяють аналізувати ДНК-білкові взаємодії та 

контакти між віддаленими геномними локусами (так званий інтерактом 

хроматину), але і суттєво підвищують специфічність такого аналізу. Справа в 

тому, що осадження фрагментів ДНК за допомогою антитіл до білка, що 

досліджується, значно знижує появу неспецифічних нуклеотидних 

послідовностей у матеріалі для кінцевого аналізу і, відповідно, підвищує 

точність та ефективність дослідження [199-202].  
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Схожим за своїм призначенням із методом імунопреципітації  

хроматину є метод DamID (DNA Adenine Methyltransferase Identification), 

який також адаптований для виявлення сайтів зв’язування білків у хроматині 

[203, 204]. Технологія DamID базується на тому, що в клітині експресується 

векторна конструкція, яка містить ген білка, сайт взаємодії якого 

досліджується, та ген ДНК аденінметилтрансферази (Dam) E. coli. 

Отриманий химерний продукт «білок-Dam» взаємодіє із відповідним 

геномним локусом і трансфераза здійснює метилування найближчих 

залишків аденіну в сайтах GATC [204, 205]. Слід зазначити, що в 

еукаріотичних організмів, за рідким виключенням, відсутня подібна 

модифікація аденінів [206-208], а отже метильованими будуть лише 

послідовності GATC, які фланкували ділянку взаємодії із ДНК 

досліджуваного білка. Із використанням специфічних рестриктаз, які 

упізнають метильовані аденіни, ця ділянка вирізається, ампліфікується та 

детектується шляхом гібридизації із ДНК біочіпами або методом 

секвенування (технологія DamID-seq) [205, 209, 210].  

Суттєвим обмеженнями методу DamID у порівнянні із 

імунопреципітацією хроматину є неможливість детекції посттрансляційних 

модифікацій білків, а також необхідність розміщення навколо 

досліджуваного сайту тетрануклеотидних послідовностей GATC [204, 205]. З 

іншого боку, на відміну від імунопреципітації хроматину, метод DamID не 

потребує специфічних антитіл, а отже може бути використаний для 

дослідження будь-яких організмів, для яких такі антитіла важко отримувати 

у препаративних кількостях [205, 211]. Крім того, дана технологія, на 

противагу методу ChIP, дозволяє працювати у системі in vivo: метилювання 

ДНК трансферазою відбувається у живих клітинах, із яких потім екстрагують 

ДНК [212]. Як зазначалося, метод імунопреципітації хроматину, є 

технологією in vitro, в якій перед початком будь-яких маніпуляцій клітини 

обробляють формальдегідом. 
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Метод DamID був успішно застосований для аналізу сайтів зв’язування 

із ДНК транскрипційних факторів, різноманітних структурних білків 

хроматину, факторів ремоделювання хроматину тощо [204, 213, 214]. 

Широкомасштабні дослідження були проведені із використанням технології 

DamID для дослідження та характеристики так званих ламіно-асоційованих 

доменів у клітинах різних типів – ділянок ДНК, які розташовуються на 

периферії ядра і взаємодіють із білками ядерної ламіни. Було показано, що 

такі ділянки збіднені на гени та в основному складаються із елементів 

генома,  збагачених на АТ-пари [141, 142]. 

Дослідження просторової організації ДНК у клітинному ядрі, 

принаймні у певних аспектах, є також можливим при аналізі нуклеоїдів – 

структур, які утворюються після лізису еукаріотичних клітин [215, 216]. 

Обробка клітин розчинами із високою концентрацією солі та низькими 

концентраціями детергентів забезпечує руйнування клітинних мембран із 

вивільненням молекул ДНК, позбавлених гістонів та більшості білків 

хроматину. Під флуоресцентним або фазово-контрастним мікроскопом 

нуклеоїди виглядають як сферичні структури, навколо яких формується гало 

як результат дифузії вільної від білків ДНК [217].  

Ще у перших роботах [215, 216] було показано, що ДНК у складі таких 

нуклеоїдів є надспіралізованою та топологічно обмеженою, а отже фактично 

вони складаються із інтактних петель ДНК, які були присутні у ядрі і 

зберігаються після лізису клітини. Такі петлі повинні бути зафіксовані на 

нечутливих до умов лізису залишкових білкових елементах ядра. Дійсно, 

білковий аналіз нуклеоїдів виявив незначну кількість протеїнів, зв’язаних із 

нуклеоїдами навіть після високосольового лізису клітин (~2 M NaCl): 

передбачалося, що саме ці білки виконують роль «закріплювачів» основ 

петельних доменів [216]. Таким чином, після дослідження структури 

нуклеоїдів було постульовано, що вони можуть частково зберігати петельну 

організацію хроматину інтактних клітинних ядер, хоча і не до кінця було 

зрозуміло якою мірою і у яких аспектах [217]. 
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Пілотні роботи із використанням нуклеоїдів у якості 

експериментальної моделі були спрямовані не на дослідження організації 

петель ДНК у їх складі, а на аналіз рівня пошкоджень геному у окремих 

клітинах [218-220]. Зокрема передбачалося, що ефективність дифузії ДНК 

буде залежати від наявності одно- та дволанцюгових розривів у молекулах: 

розмір гало буде тим більший, чим більше у клітині подібних пошкоджень, а 

отже невеликих фрагментів ДНК, що здатні до більш швидкої дифузії [221]. 

Аналіз розміру гало дозволяв робити висновки про відносний рівень 

розривів, наявний в геномі клітини.  

Спроби проведення лізису клітин при їх іммобілізації в агарозних 

блоках із подальшим електрофорезом тотальної геномної ДНК таких 

лізованих клітин дали початок новому методу, який базувався на аналізі 

виходу ДНК із нуклеоїдів [219, 220, 222]. Цей метод, відомий зараз під 

назвою електрофорезу ДНК ізольованих клітин (Single Cell Gel 

Electrophoresis) або кометного електрофорезу (comet assay) дав не лише 

можливість з високою точністю та чутливістю аналізувати різноманітні 

пошкодження геному, але і став потенційним кандидатом для дослідження 

петельних доменів ДНК [223-226]. Перспектива використання даного підходу 

у якості інструменту для аналізу просторової організації молекул ДНК у 

клітинному ядрі, власне, базується на тому, що електрофорезу піддаються 

окремі нуклеоїди, основою структури яких є петлі ДНК. 

 

1.3. Принципи електрофорезу ДНК ізольованих клітин (кометного 

електрофорезу) 

 

1.3.1. Методика кометного електрофорезу 

 

 Перший протокол методу кометного електрофорезу (щоправда не під 

такою назвою) був опублікований ще у 1984 році Östling та Johanson і 

базувався на дослідженні міграції ДНК із іммобілізованих на поверхні 
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предметного скла у шарі агарози клітин, попередньо оброблених детергентом 

з метою видалення мембран та більшості білків [219]. За таких умов частина 

геномної ДНК починала рухатися до аноду і формувала електрофоретичний 

трек, який легко візуалізувати за допомогою забарвлення препаратів 

флуоресцентними барвниками. Було показано, що міграція ДНК, ступінь якої 

вимірювався як відношення флуоресценції певної ділянки 

електрофоретичного треку (хвоста комети) до флуоресценції ДНК, що 

залишалася нерухомою (центр або голова комети), була більш ефективною у 

опромінених радіацією клітин із вираженою залежністю доза-ефект – 

відповідно, аналіз рівня виходу ДНК виявився доволі точним параметром 

оцінки відносної кількості пошкоджень у окремих клітинах [219]. 

Модифікований варіант такого мікрогель-електрофорезу (який сьогодні 

найчастіше використовується у більшості лабораторій світу) був 

запропонований у 1988 році Singh та його колегами – на відміну від 

вихідного протоколу електрофорез проводили у лужних умовах (pH >13), а 

лізис клітин відбувався у присутності детергентів та високої концентрації 

солі [220]. Передбачалося, що лужні умови електрофорезу, які забезпечують 

міграцію одноланцюгової (денатурованої) ДНК, підвищать чутливість методу 

і дозволять детектувати більш широкий спектр пошкоджень (див. нижче), а 

використання високосольових розчинів для лізису клітин максимально 

звільнить ДНК від зв’язаних із нею білків [220, 227, 228].  

Власне, як було зазначено вище, подібна процедура лізису клітин, але 

без їх іммобілізації в шарі агарози, використовувалася багато років для 

отримання нуклеоїдів – структур, які сформовані петельними доменами 

ДНК, що позбавлені більшості хроматинових білків, проте в своїй основі 

зберігають зв'язок із нечутливими до умов лізису ядерними елементами 

[216]. Як і в дослідженні Östling та Johanson [219], Singh із співавторами 

спостерігали більш ефективний вихід ДНК для клітин, оброблених 

мутагенними чинниками, що індукують розриви цукрофосфатного остову, а 

ступінь такого виходу залежала від дози мутагену [220].  
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Основним параметром, який оцінюється у всіх варіантах досліджень із 

використанням кометного електрофорезу, є ефективність виходу ДНК із 

нуклеоїдів. Найпростішим способом такої оцінки є звичайний підрахунок на 

препаратах частки «комет» – нуклеоїдів, у яких спостерігається вихід ДНК 

після електрофорезу [229, 230].  

Більш точним, але теж візуальним підходом до аналізу міграції ДНК 

при кометному електрофорезі, є розподіл комет на умовні класи відповідно 

до морфології комети та довжини хвоста [230, 231]. До класу С0 відносять 

клітини, у яких відсутній хвіст, по мірі збільшення довжини 

електрофоретичного треку комети ранжують на С1 – С3 класи. Комети класу 

С4, являють собою клітини із фрагментованою ДНК. Для таких комет 

характерна втрата зв’язку хвоста із головою: невеликі фрагменти легко 

рухаються у порах агарози і формують своєрідну «хмару» на певній відстані 

від голови комети. Було показано, що комети четвертого класу, 

найімовірніше, представляють собою апоптичні клітини і їх враховують як 

показник частки апоптозу у зразку, що аналізується [230, 232, 233].  

 Безумовно, будь-який візуальний аналіз є суб’єктивним, а отже не 

може бути надійним коли необхідна точна оцінка результатів експерименту. 

Кількісно оцінити ефективність виходу ДНК дозволяють пакети 

комп’ютерних програм, які обробляють цифрові зображення комет 

(наприклад, пакети програм Comet Score, OpenComet та інші) [234-237]. При 

аналізі комп’ютерних зображень найчастіше враховують наступні параметри 

– відносну частку ДНК у хвостах комет (визначається як відношення 

інтенсивності флуоресценції хвоста до загальної інтенсивності комети) та 

довжину хвоста (відстань від центру голови комети до дистального кінця 

хвоста комети) [238-240]. У ряді робіт використовують також добуток цих 

двох показників – хвостовий момент [241-243]. Використання комп’ютерних 

програм для аналізу слайдів не лише підвищило точність та об’єктивність 

оцінки ефективності виходу ДНК при кометному електрофорезі, але і суттєво 

пришвидшило аналіз результатів експериментів.  
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1.3.2. Сфери застосування методу кометного електрофорезу 

 

 З моменту розробки обидва варіанти методу кометного електрофорезу 

– нейтральний та лужний – швидко набули величезної популярності, 

головним чином, через свою простоту та доступність: невелика кількість 

клітин, необхідних для аналізу, можливість працювати із будь-якими 

клітинними лініями, чутливість та точність щодо детекції пошкоджень 

зробили цей метод незамінним у біомоніторингових та клінічних 

дослідженнях [231, 240, 244]. На сьогоднішній день за допомогою цього 

методу протестована на мутагенність велика кількість різноманітних 

фізичних та хімічних агентів, наночастинок, лікарських препаратів тощо 

[245-249]. Розширюється також і спектр об’єктів кометного електрофорезу – 

в екологічних та популяційних дослідженнях часто використовуються 

різноманітні види тваринних та рослинних організмів, роботи по вивченню 

генотоксичності не обмежуються лише клітинними лініями людини [250-

253]. 

Вже у перших роботах по розробці кометного електрофорезу 

встановлення того факту, що наявність розривів у молекулах ДНК суттєво 

полегшує формування електрофоретичного треку, дозволило постулювати, 

що метод здатний детектувати саме цей тип пошкоджень геному. Довгий час 

загальноприйнятою була думка, що нейтральний варіант електрофорезу, при 

якому до аноду рухаються дволанцюгові молекули, дозволяє оцінювати 

відносний рівень лише дволанцюгових розривів, а лужний варіант, де із 

нуклеоїдів мігрує денатурована ДНК, – як дволанцюгових, так і 

одноланцюгових розривів [227, 254-256]. Крім того, електрофорез за лужних 

умов дає можливість оцінювати також і наявність луголабільних сайтів – 

апуринових чи апіримідинових ділянок, в яких індукується розрив за високих 

значень рН [246, 254, 257, 258]. Більша чутливість лужного варіанту 

кометного електрофорезу, у порівнянні з нейтральним, щодо пошкоджень 
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була показана ще Singh з колегами [220], проте ряд сучасних досліджень 

вказує на можливість обох варіантів кометного електрофорезу відносно 

ефективно і з однаковою точністю оцінювати розриви молекул ДНК [228, 

230].  

Для збільшення селективності методу та розширення спектру типів 

пошкоджень, що реєструються, в експериментах використовують специфічні 

ендонуклеази, які чутливі до певного типу модифікованих нуклеотидів – 

внесені таким чином розриви ДНК дозволяють виявляти наявність тих чи 

інших сайтів у молекулі [258-261]. Наприклад, ендонуклеаза ІІІ має високу 

специфічність до окислених піримідинів та індукує розриви в місцях їх появи 

[262, 263], а ендонуклеаза V фагу Т4 розпізнає піримідинові димери, які є 

основним типом пошкоджень при дії ультрафіолетового випромінювання 

[264, 265]. Крім ендонуклеаз, останнім часом широкого застосування в 

кометному електрофорезі набув фермент формамідопіримідин-ДНК-

глікозилаза (FPG), який дозволяє виявити 8-оксигуаніни та пурини з 

відкритим ароматичним кільцем – основні типи окисних пошкоджень ДНК 

[258, 266, 267].  

Використання ферментів у кометному електрофорезі дало початок 

досить несподіваному напрямку застосування методу – були проведені 

спроби дослідження глобального рівня метилування ДНК у клітинах із 

використанням метил-чутливих рестриктаз [268-270]. Найбільш 

розповсюджена методика такого «метил-залежного» кометного 

електрофорезу базується на використанні двох ізошизомерів – ендонуклеаз 

HpaII та MspI, які мають однаковий сайт рестрикції 5΄-CCGG-3΄, проте їх 

здатність розпізнавати цей тетрануклеотид залежить від метилування 

цитозинів: неметильовані сайти упізнаються та розрізаються рестриктазою 

HpaII, метильовані – MspI [271, 272]. Відповідно, відносна кількість внесених 

тією чи іншою ендонуклеазою розривів ДНК буде відображати рівень 

метилування ДНК у клітинах: чим вищий цей рівень, тим більшою буде 

різниця у відносній кількості ДНК, що мігрує у хвіст комети із нуклеоїдів, 
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оброблених рестриктазою HpaII, у порівнянні із обробленими MspI [269, 273, 

274].  

Незважаючи на методичні обмеження метил-чутливого електрофорезу 

(технічна складність проведення ензиматичної обробки нуклеоїдів, невисока 

точність та низький поріг чутливості щодо визначення рівня метилування 

тощо) [268, 275], цей метод посів належне місце серед інших методів 

дослідження метилування ДНК у клітинах, головним чином, через 

унікальний підхід до аналізу даного параметру на рівні окремих клітин.  

Принципова можливість кометного електрофорезу детектувати як 

наявні у клітинах пошкодження, так і їх репарацію, була постульована ще у 

першій роботі Ostling та Johanson: після опромінення клітин та їх витримки у 

культуральному середовищі при подальшому електрофорезі нуклеоїдів, 

отриманих із таких клітин, спостерігалося зниження ефективності виходу 

ДНК у порівнянні із клітинами, що були лізовані одразу після опромінення 

[219, 220]. Очевидно, за період інкубації системи репарації клітини мали 

можливість упізнати індуковані радіацією розриви та лігувати їх, що привело 

до зменшення кількості ДНК, яка мігрує до аноду. Ця проста ідея аналізу 

репараційних процесів на рівні окремих клітин була швидко розвинута у 

більш масштабних експериментах [262, 265, 276, 277]. За допомогою 

кометного електрофорезу була досліджена швидкість репараційних процесів 

у клітинах, описаний вплив різноманітних чинників на ефективність роботи 

систем репарації, а використання комбінації кометного електрофорезу та 

флуоресцентної гібридизації in situ (FISH) дозволило зафіксувати репарацію 

на рівні окремих генів [276, 278-282]. 

Отже, метод кометного електрофорезу, первинний протокол якого 

розроблявся як альтернатива методам аналізу пошкоджень геномної ДНК, 

виправдав себе у різноманітних напрямках молекулярно-біологічних 

досліджень: від аналізу швидкості репараційних процесів у клітинах до 

встановлення рівня метилування генома. 
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Незважаючи на високу популярність, як і будь-який метод кометний 

електрофорез не позбавлений обмежень та недоліків. Більшість з них 

стосуються суто технічної сторони методу [223, 231]. Наприклад, процедура 

лізису часто є ускладненою для клітин із сильно структурованою 

цитоплазмою, зокрема, клітин епітеліального походження, і для отримання 

нуклеоїдів із таких клітин необхідно введення додаткових складових у 

лізуючий буфер, що може впливати на результати експериментів (у першу 

чергу мова іде про додавання білкових денатурантів та протеолітичних 

ферментів) [283, 284]. Висока чутливість методу щодо детекції пошкоджень 

вимагає дуже обережного приготування препаратів для уникнення індукції 

розривів ДНК під час постановки кометного електрофорезу: важливим є 

дотримання температурних режимів виділення клітин, їх іммобілізації у шарі 

агарози, проведення лізису клітин тощо [285].  

Проте чи не найбільша проблема методу полягає у його стандартизації 

– в залежності від дослідницької групи часто різниться склад лізуючого 

буферу (часто додаються додаткові детергенти та білкові денатуранти), 

використовуються різноманітні комбінації часу інкубації клітин у лізуючому 

буфері (зазвичай від декількох годин до декількох діб) та часу електрофорезу 

(від 20 до 60 хв), а для лужного варіанту варіює також час витримки 

нуклеоїдів у лузі [228, 286-290]. Можливо, саме така методична 

варіабельність у постановці кометного електрофорезу призводить до значних 

розбіжностей у результатах при дослідженнях дії мутагенів, аналізі 

залежностей доза-ефект, оцінках ефективності репараційних процесів, 

спробах прогнозування деяких захворювань чи аналізі дії лікарських 

препаратів тощо.  

Очевидно, що для стандартизації протоколу кометного електрофорезу 

необхідним є фундаментальне розуміння фізичних механізмів формування 

треку ДНК, оскільки лише це дозволить адекватно інтерпретувати отримані 

результати, незважаючи на певні розбіжності методичних підходів 

постановки методу. 
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1.3.3. Теоретичні уявлення про формування треку ДНК при 

кометному електрофорезі  

 

Перша спроба пояснення механізму виходу ДНК із лізованих клітин 

при кометному електрофорезі була представлена вже у піонерській 

публікації Östling та Johanson [219]. У роботі по дослідженню організації 

нуклеоїдів [215, 216] було показано, що нуклеоїди містять надспіралізовані у 

результаті дисоціації гістонів петлі ДНК. Базуючись на цих результатах, 

 Östling та Johanson припустили, що більш ефективний вихід ДНК із 

нуклеоїдів опромінених клітин у порівнянні із контрольними пов'язаний із 

тим, що індуковані радіацією розриви у петлях ДНК приводять до зняття 

надспіралізації, що суттєво полегшує міграцію [219]. 

 Ідея того, що хвіст комети формують релаксовані у результаті розривів 

петлі ДНК, залишилась дещо маргінальною із двох основних причин. По-

перше, у своїй роботі автори не навели жодного доказу такого припущення і 

постулювали це лише як гіпотетичну модель [219]. По-друге, доволі швидко 

на зміну кометному електрофорезу за нейтральних рН прийшов 

запропонований Singh та його колегами лужний варіант методу, коли 

міграція ДНК відбувається в умовах денатурації і петлі взагалі втрачають 

свою нативну організацію [220]. Після низки робіт, присвячених з’ясуванню 

особливостей формування треку ДНК при двох варіантах кометного 

електрофорезу, сформувалось загальне уявлення про те, що основний 

механізм утворення хвоста полягає у міграції до аноду дволанцюгових (у 

нейтральних умовах) або одноланцюгових (у лужних умовах) фрагментів 

ДНК [254-256, 291].  

Свідченням на користь такої інтерпретації, принаймні для лужного 

електрофорезу, є особливості  морфології хвоста комети: у лужних умовах 

хвіст є більш диспергованим і видовженим, що вказує на міграцію невеликих 

за розміром фрагментів, які не дуже ефективно фарбуються 
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флуоресцентними барвниками – зазвичай такі барвники (бромистий етидій, 

DAPI тощо) із більшою спорідненістю взаємодіють із дволанцюговими 

молекулами [224, 291-293]. Слід зауважити, що згідно лужного протоколу, 

після електрофорезу за високих значень рН (і перед фарбуванням) 

здійснюється нейтралізація препаратів шляхом їх витримки у нейтральних 

буферах. Але нейтралізація забезпечує ренатурацію ДНК тільки в головах 

комет – при забарвленні акридиновим оранжевим хвости (на відміну від 

комет, отриманих при електрофорезі за нейтральних умов) випромінюють у 

червоній області спектру, що також є доказом наявності у хвостах 

одноланцюгової ДНК [224, 292].   

Доволі цікавим експериментом, який свідчить на користь присутності у 

хвостах комет фрагментованої ДНК, є застосування так званого двовимірного 

кометного електрофорезу (2D comet assay) [291, 294, 295]. У такому варіанті 

методу електрофорез проводиться спочатку в одному напрямку, після чого 

напрям струму змінюється під кутом 90° або 180°. Швидка переорієнтація 

хвоста комети при зміні напрямку струму, яка спостерігалася при 

електрофорезі за лужних умов, вказує на наявність фрагментів ДНК, які 

можуть вільно та швидко рухатися у гелі. Така переорієнтація була набагато 

менш вираженою для комет, отриманих у нейтральних умовах 

електрофорезу, і спостерігалася лише при опроміненні клітин високими 

дозами радіації. Цей факт дозволив припустити, що у нейтральних умовах у 

хвіст комети можуть також виходити доволі довгі молекули ДНК, закріплені 

одним своїм кінцем у центрі нуклеоїду (імовірно, на білкових комплексах, 

що залишилися після лізису клітин) – для таких молекул зміна руху при зміні 

напрямку струму є ускладненою [291, 294].  

Більш елегантне пояснення можливих механізмів виходу ДНК із 

нуклеоїдів за різних умов електрофорезу було отримано у дослідженнях 

лабораторії А. Коллінза із використанням комбінації методів кометного 

електрофорезу та флуоресцентної гібридизації in situ (comet-FISH) [226, 279, 

296]. Коротко, методика comet-FISH передбачає гібридизацію отриманих 
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після електрофорезу ДНК-комет із флуоресцентним зондом, специфічним до 

певної геномної ділянки (наприклад, до окремого гена чи до повторюваних 

послідовностей) та подальший аналіз сигналу від цього зонду по площі 

комети [279, 297, 298]. У таких експериментах для комет, отриманих в 

нейтральних умовах електрофорезу, сигнал зазвичай розподілявся лінійно від 

голови до хвоста, формуючи майже суцільну лінію вздовж комети, у той час 

як комети, отримані у лужному електрофорезі, виявляли сигнал у вигляді 

окремих спорадичних точок лише у хвості. Це дозволило авторам робіт 

стверджувати, що у нейтральних умовах електрофорезу до аноду можуть 

мігрувати релаксовані петельні домени ДНК (модель, яку запропонували 

Östling та Johanson [219]), оскільки лінійний розподіл флуоресцентного 

сигналу вздовж комети передбачає закріплення основ ділянки, що мігрує, у 

голові комети. Спорадичність сигналу, що детектувалася у хвостах комет 

після лужного електрофорезу, підтверджувала міграцію окремих 

одноланцюгових фрагментів ДНК [226, 279, 296]. 

Отже, використання різних підходів до дослідження принципів 

формування треку ДНК при кометному електрофорезі не дало можливості 

сформулювати єдиний універсальний механізм цього процесу. В залежності 

від рівня пошкоджень та умов електрофорезу хвіст комети може містити як 

витягнуті петлі, так і фрагменти ДНК (рис. 1.4). За нейтральних значень рН и 

при низькому рівні пошкоджень геному у хвостах комет можуть переважати 

релаксовані петлі ДНК, хоча прямих доказів цього не було представлено. 

Одноланцюгові або дволанцюгові фрагменти ДНК дають суттєвий вклад у 

формування електрофоретичного треку при лужному варіанті електрофорезу, 

а також в нейтральному варіанті за високого рівня пошкоджень у клітинах, 

відповідно.  
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Рис. 1.4. Можливі механізми, які лежать в основі формування 

електрофоретичного треку при електрофорезі ДНК ізольованих клітин 

(кометному електрофорезі). На рисунку схематично наведено формування 

хвоста комети за рахунок витягування до аноду релаксованих петель ДНК, 

лінійних фрагментів, які зберігають чи втрачають зв'язок із залишковими 

білковими структурами нуклеоїду (зверху вниз).  

 

Узагальнюючи огляд літератури варто відмітити, що на сьогоднішній 

день розроблений великий спектр різноманітних методів, які створені для 

всебічного аналізу просторової організації хроматину на різних рівнях його 

організації. Детально описані структура і фізико-хімічні властивості 

елементарної частинки хроматину – нуклеосоми та модифікації її основних 

складових, які є важливим елементом як формування наднуклеосомної 

структури хроматинових фібрил, так і фактором регуляції функціональних 

процесів у ядрі. Також запропоновані моделі просторової організації 

полінуклеосомних фібрил у просторі клітинного ядра, створений ієрархічний 

принцип організації інтерфазних хромосом, описані механізми динаміки 

хроматинових фібрил. 
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Сучасні підходи до аналізу контактів між віддаленими ділянками 

генома, які опосередковані білками, дозволили не тільки із високою точністю 

описати інтерактом хроматину еукаріотичних ядер, але і виділити серед 

сплутаного хроматинового клубка дискретні елементи його структури – 

петельні домени. Утворення таких доменів часто пов’язане із 

транскрипційними процесами, що відбуваються у ядрі, а отже петельні 

домени хроматину є важливими елементами регуляції синтетичної 

активності клітини: вони є основним елементом транскрипційних фабрик та 

репресорних комплексів. Аналіз динаміки утворення петель у ядрі в 

залежності від функціонального стану клітин і виявлення особливостей такої 

динаміки є пріоритетним напрямком сучасної біології. Очевидно, що 

вирішення цього завдання потребує розробки нових методів та адаптації вже 

існуючих підходів, які дозволять із значною роздільною здатністю 

досліджувати фізичні принципи та характеристики організації петельних 

доменів ДНК в еукаріотичних ядрах. 

Концепція цієї роботи полягала у встановленні особливостей 

організації петельних доменів ДНК у клітинах різних типів, як нормальних, 

так і злоякісно трансформованих при зміні їх функціональних станів. 

Перший напрямок даного дослідження полягав у з’ясуванні принципової 

можливості методу електрофорезу ДНК ізольованих клітин (кометного 

електрофорезу) бути використаним у якості інструменту для дослідження 

петельних доменів хроматину, а також у окресленні спектру структурно-

функціональних характеристик петель, які можливо аналізувати даним 

методом. Для цього був проведений аналіз кінетики формування треку ДНК 

за різних умов кометного електрофорезу для клітин та їх ізольованих ядер; 

розроблені теоретичні моделі для опису руху полімерів у даній системі; 

встановлені чинники, які впливають на швидкість та ефективність міграції 

ДНК у системі кометного електрофорезу; проведений кореляційний аналіз 

відносного вмісту ДНК у складі електрофоретичного треку (хвоста комети) 

та його довжини.  
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Другим аспектом роботи було встановлення можливих змін петельної 

організації ДНК у клітинах при їх переході на різні стадії клітинного циклу. З 

цією метою, із використанням кінетичного підходу до аналізу виходу ДНК із 

нуклеоїдів при кометному електрофорезі, були досліджені лімфоцити 

периферійної крові людини, що перебували на стадіях G0, G1 та G2 

клітинного циклу у результаті їх активації рекомбінантним інтерлейкіном 2 

людини. Був проведений порівняльний аналіз ряду характеристик петельних 

доменів ДНК в залежності від функціонального стану лімфоцитів на кожній 

стадії. 

Третім етапом роботи став порівняльний аналіз особливостей 

організації петель ДНК у клітинах різних типів. Для цього, в першу чергу, 

був проведений біоінформатичний аналіз даних Ні-С щодо розподілу петель 

ДНК за їх розміром у різних клітинних лініях (як нормальних, так і злоякісно 

трансформованих)  та в залежності від функціональної активності хроматину, 

а саме в межах еухроматинових та гетерохроматинових зон ядра.  

Важливим блоком досліджень стали експерименти по визначенню 

особливостей організації петельних доменів ДНК у клітинах мультиформної 

гліобластоми людини (лінія T98G) за різних умов культивування та у 

нейрональних клітинах (нейрони дорсальних корінцевих гангліїв щурів) у 

нормі та після розвитку запальних больових станів. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У цьому розділі дисертації описаний спектр експериментальних 

методів досліджень та різноманітні теоретичні підходи до аналізу отриманих 

даних, які були застосовувані у даній роботі. У якості основних моделей 

досліджень особливостей просторової організації петельних доменів ДНК 

еукаріотичних ядрах були використані наступні клітини та клітинні лінії: 

лімфоцити периферійної крові людини, що перебували на різних стадіях 

клітинного циклу (G0, G1 та G2 стадіях) у результаті їх активації цитокіном 

рекомбінантним інтерлейкіном 2; клітини мультиформної гліобластоми 

людини (клітинна лінія T98G), які культивувалися із сироваткою та без неї; 

нейрони дорсальних корінцевих гангліїв спинного мозку щурів у нормі та за 

індукції запального хронічного болю. У ряді експериментів використовували 

також ізольовані ядра перерахованих вище клітин.  

Для біоінформатичного аналізу організації петельних доменів ДНК  

були використані дані, депоновані у базі даних GEO (Gene Expression 

Omnibus, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) у вільному доступі. 

Використовували коди GEO (accession numbers), які наведені в оригінальних 

статтях відповідних досліджень [7, 299]. Біоінформатичний аналіз був 

проведений для наступних клітинних ліній: HMEC (культура епітеліальних 

клітин молочної залози людини), K562 (культура еритролейкемічних клітини 

людини, які походять від клітин хронічної мієлогенної лейкемії), IMR-90 

(культура фібробластів легень людини), CH12-LX ( культура лімфобластних 

клітини миші), GM12878 (культура лімфобластоїдних клітин, що походять 

від В-лімфоцитів людини), а також культура В-лімфоцитів миші.  

У роботі використовували протоколи виділення та фракціонування 

досліджуваних клітин та ізолювання клітинних ядер, а також стандартні 

методики ведення клітинних культур. Для характеристики морфології клітин 

оцінки життєздатності клітин у культурах використовували цитологічні та 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/
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цитогенетичні методи фарбування та аналізу препаратів, а також метод 

проточної цитофлуориметрії; для перевірки чистоти виділених ядерних 

фракцій застосовували метод вестерн-блот аналізу; дослідження впливу 

формальдегіду на цілісність молекул ДНК визначали за допомогою аналізу 

електрофоретичної рухливості надспіралізованих плазмід в агарозному гелі; 

оцінку параметрів зв’язування інтеркалятору хлорокіну із ДНК проводили 

спектрофотометрично. 

 Основним використаним у роботі експериментальним методом 

слугував електрофорез ДНК ізольованих клітин (кометний електрофорез) у 

вперше розробленій нами модифікації, яка полягала у реєстрації кінетики 

міграції ДНК у лужному та нейтральному варіантах електрофорезу [300, 

301]. Також була використана розроблена нами модифікація методу 

кометного електрофорезу у пульсуючому полі. 

Для дослідження розподілу петель ДНК за контурною довжиною та 

розташування петель у відповідності із функціональною характеристикою 

хроматинових зон (еухроматинових та гетерохроматинових ділянок) у 

клітинах різних типів проводили біоінформатичний аналіз даних, отриманих 

методом Ні-С. Для аналізу отриманих даних використовували розроблені 

нами теоретичні моделі, біоінформатичні методи та різноманітні методи 

математичної статистики. 

 

2.1. Клітини, що були використані у роботі 

 

2.1.1. Виділення лімфоцитів із периферійної крові людини 

 

 Для отримання лімфоцитів цільну кров у стерильних умовах брали у 

добровільних здорових донорів. Донорами виступали особи чоловічої та 

жіночої статі віком від 18 до 35 років, не курці, що не приймали жодних 

медикаментозних препаратів систематично протягом двох-трьох місяців до 

забору крові. Із цільної гепаринізованої крові виділяли лімфоцитарне кільце 
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шляхом зонального центрифугування у градієнті щільності Histopaque-1077 

(Sigma, США).  

Для цього у рівних пропорціях (найчастіше не більше 1 мл) змішували 

цільну гепаринізовану кров та розчин Хенкса (Біотестлаб, Україна), після 

ретельного збовтування отриману суміш під кутом 45° наносили на градієнт 

щільності у пробірці і центрифугували протягом 36 хв. при 1500 об/хв. за 

кімнатної температури. Відповідно до рекомендацій виробника, за таких 

умов зонального центрифугування відбувається відділення лімфоцитів від 

загальної популяції формених елементів крові.  

Оскільки за наведених умов ізолювання лімфоцитів не виключена 

можливість включення до лімфоцитарної фракції також інших 

мононуклеарних клітин (наприклад, моноцитів) був проведений 

цитологічний аналіз виділеної фракції за допомогою стандартних 

цитологічних методів забарвлення клітин крові [302, 303]. Результати такого 

аналізу показали, що на препаратах більшість клітин (в середньому ~98-99 

%) становлять лімфоцити різних типів,  у дуже рідких випадках 

зустрічаються моноцити. 

Виділені лімфоцити двічі відмивали охолодженим розчином Хенкса 

для остаточного видалення залишків градієнту щільності, який може 

створювати суттєвий флуоресцентний фон при аналізі зразків під 

мікроскопом (див. пункт 2.2). Отриману лімфоцитарну суспензію (не більше 

0,5 мл) одразу використовували для подальших досліджень, максимальний 

термін зберігання клітин у розчині Хенкса становив 10 хвилин при 

температурі 4°С.  

  

2.1.2. Методи роботи із клітинами лінії T98G 

 

 Культура клітин лінії T98G (мультиформна гліобластома людини) була 

люб’язно надана завідувачем відділу Генетики людини Інституту 

молекулярної біології і генетики НАН України професором Л. Л. Лукаш. Усі 
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роботи із культурою клітин T98G (ведення культури, оцінка життєздатності 

культурі тощо) проводили спільно із співробітниками відділу.  

Суспензію клітин, що зберігалася у середовищі DMEM (Sigma, США) 

із кріопротектором (у якості кріопротектору використовували 10 % розчин 

DMSO) у замороженому стані у кельвінаторі, поступово розморожували у 

воді при температурі 37°С протягом декількох хвилин. Клітини у середовищі 

з кріопротектором переносили у посуд для культивування та інкубували у 

термостаті протягом трьох години за температури 37°С. Після цього декілька 

разів проводили відмивку від кріопротектору у середовищі для 

культивування DMEM. Після останньої відмивки аліквоту суспензії 

використовували для культивування. 

Культивування клітин проводили протягом двох діб у цьому ж 

середовищі з додаванням 10% ембріональної телячої сироватки у CO2-

інкубаторі (5% CO2, 37°С). З метою накопичення більшої кількості клітин 

для аналізу, клітини пересівали 5 разів, оскільки одразу після 

розморожування в суспензії живими і здатними до поділу залишаються 

близько 60% клітин (див. пункт 2.1.4).  

З метою синхронізації культури та накопичення клітин T98G на стадії  

G1 клітинного циклу проводилася зміна середовища: культуру одноразово 

промивали 5 мл середовища DMEM, відбирали осад, та додавали 9 мл 

середовища DMEM без сироватки [304, 305]. Клітини поміщали у CO2-

інкубатор та культивували дві доби. Після закінчення культивування клітини 

обробляли 0,02% розчином версену з ЕДТА без трипсину, промивали 

середовищем DMEM та оцінювали життєздатність клітин (див. пункт 2.1.4). 

Отриману суспензію використовували у подальшій роботі, попередньо 

відмив клітини розчином Хенкса.  

Для «реактивації» культури (індукції поновлення клітинних поділів 

після арешту клітин T98G на стадії G1 клітинного циклу) після дводобового 

культивування на середовищі без сироватки у культуральних матрацах 

замінювали середовище: клітини осаджували і до осаду додавали 9 мл 
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середовища DMEM та 1 мл 10% ембріональної телячої сироватки. Тривалість 

такої реактивації у CO2-інкубаторі становила 8 годин (враховуючи час 

подвоєння клітинної популяції ~22-28 год.) [304]. Отримання суспензії клітин 

для аналізу проводили так само, як було описано вище для нереактивованих 

клітин. 

 

2.1.3. Виділення нейронів дорсальних корінцевих гангліїв щурів  

 

 Дорсальні корінцеві ганглії отримували із щурів, які розводилися у 

віварії Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України. Виділення 

гангліїв із контрольних тварин та із тварин, у яких індукували запалення, 

проводили сумісно із співробітниками відділів Молекулярної біофізики та 

Сенсорної сигналізації. Дослідження проводили із дотриманням біотичних 

принципів та законодавчих норм відповідно до існуючих положень 

«Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються 

для дослідних та наукових цілей» (Страсбург, 1986)  і «Загальних етичних 

принципів експериментів на тваринах», ухвалених Першим Національним 

конгресом з біоетики (Київ, 2001) [26]. Висновок наданий комісією з питань 

біоетики Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 

5 від 29 жовнтя 2018 року).  

Після видалення гангліїв їх інкубували у розчині ферментів колагенази 

та трипсину (1,5 мг/мл кожного), приготованому на тиродному розчині (140 

мМ NaCl, 4 мM KCl, 10 мM HEPES, 10 мM глюкози, 2 мM MgCl2, 2 мM 

CaCl2) протягом 45-60 хв. при температурі 37°С, періодично збовтуючи. По 

закінченню інкубації розчин ферментів видаляли, а до осаду додавали 1-1,5 

мл тиродного розчину. Мікропіпеткою з широкою насадкою акуратно 

ресуспендували осад, поступово зменшуючи діаметр насадки до тонкого 

скляного мікрокапіляра. Процедуру проводили до тих пір, поки розчин не 

помутніє і ганглії не перестануть бути видимими – свідчення розпаду тканин 
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на окремі клітини. Після останнього ресуспендування клітини осаджували 

центрифугуванням і додавали до них чистий тиродний розчин. У цьому 

розчині нейрональні клітини зберігали не більше 1 години для запобігання 

індукції апоптозу. 

Перед початком роботи із нейронами суспензію двічі промивали 

буфером PBS (137 мМ NaCl, 2,7 мМ KСl, 10 мМ Na2HPO4 2H2O, 2 мМ 

КH2PO4, рН 7,4), підраховували кількість клітин та їх життєздатність (див. 

наступний пункт) і отриману суспензію використовували для подальших 

досліджень. 

 

2.1.4. Оцінка життєздатності виділених клітин 

 

 Для всіх варіантів досліджуваних клітин проводили оцінку їх 

життєздатності за допомогою фарбування метиленовим синім або 

пропідіумом йодидом – обидва барвника не можуть проникати через 

мембрану живих клітин, отже на препаратах зафарбованими виявлялися 

лише мертві клітини. Для аналізу аліквоту щойно отриманої суспензії клітин 

змішували з 0,4%-м розчином метиленового синього або із розчином 

пропідіума йодиду концентрацією 1 мг/мл, приготованих на буфері PBS, у 

співвідношенні 1:1. Невелику кількість суміші (5-10 мкл) наносили на 

предметне скло або на камеру Горяєва та накривали покривним скельцем.  

Кількість нежиттєздатних клітин та концентрацію клітин у суспензії 

підраховували за допомогою камери Горяєва відповідно до стандартних 

рекомендацій під світловим мікроскопом Biorex-3 (Konus, Італія) при 

фарбуванні метиленовим синім або аналізували кількість зафарбованих 

пропідіумом йодидом клітин під флуоресцентним мікроскопом Люмам Р3 

(ЛОМО, СРСР). У дослідженнях використовували суспензії або культури, 

життєздатність клітин у яких була не менше 97-98%. 
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2.2. Активація лімфоцитів периферійної крові людини 

інтерлейкіном 2 та фітогемаглютиніном Р 

 

2.2.1. Культивування лімфоцитів 

 

 Виділені у стерильних умовах лімфоцити периферійної крові людини 

(фракціонування клітин проводили відповідно до методики, наведеної у 

пункті 2.1.1, культивували у середовищі RPMI-1640 (Sigma, США) з 

антибіотиками (100 мкг/мл стрептоміцину, 100 мкг/мл канаміцину  та 100 

од/мл бензилпеніциліну, Arterium, Україна). У середовище додатково 

додавали 10% стерильної інактивованої ембріональної телячої сироватки 

(Gibco, США) або, за можливістю, аутологічної сироватки та відповідний 

мітоген для індукції поділів клітин.  

У якості речовин-мітогенів використовували або фітогемаглютинін Р 

(«Геном», Донецьк), кінцева концентрація якого у культурі становила 10 

мкг/мл, або рекомбінантний інтерлейкін 2 (Биотех-фарм, Росія). Кінцеві 

концентрації даного лектину, які тестувалися у роботі для визначення 

оптимальної дози, становили 250 од/мл, 500 од/мл та 1000 од/мл. Вибір 

концентрацій інтерлейкіну 2 був зумовлений клінічними стандартами 

препарату та даними досліджень щодо його мітогенної активності, що були 

наведені виробником [306].  

Обидва мітогени, які тестувалися у даній роботі, специфічно 

зв’язуються із відповідними рецепторами на поверхні Т-лімфоцитів і 

активують їх та індукують проліферацію в зазначених умовах культивування. 

В залежності від мети дослідження (див. нижче) лімфоцити із мітогеном 

культивували протягом  4, 16, 24, 44 та 52 годин при температурі 37°С у СО2 

інкубаторі.  
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2.2.2. Оцінка мітотичного індексу лімфоцитарних культур та 

ефективності бласттрансформації лімфоцитів 

 

Для отримання метафазних пластинок за дві години до завершення 

культивування у культури лімфоцитів 44-ї та 52-ї години обережно додавали 

стерильний розчин колхіцину до кінцевої концентрації 1 мкг/мл, ретельно 

перемішуючи культури на вортексі. По завершенню культивування аліквоти 

даних культур використовували для підрахунку мітотичного індексу. 

Аліквоти культур  4-ї, 16-ї та 24-ї годин культивування використовувалися 

для аналізу ефективності бласттрансформації (активації) лімфоцитів. 

У всіх випадках по завершенню культивування (з колхіцином чи без) 

клітини осаджували центрифугуванням та двічі відмивали розчином Хенкса 

або 0,9% розчином NaCl. До отриманого осаду (об’єм становив ~0,5 мл) 

додавали 7 мл нагрітого до 37°С гіпотонічного розчину 0,5% KCl. 

Гіпотонічна обробка клітин тривала 30 хв. при температурі 37°С, після чого 

проводили фіксацію культур у суміші 96% етанол та 100% оцтова кислота в 

співвідношенні 3:1 протягом 20 хвилин при температурі -20°С; процедуру 

фіксації повторювали тричі.  

Суспензію клітин у фіксаторі наносили на предметне скельце та 

фарбували 2% розчином барвника Романовського-Гімза протягом 45 хв. 

Препарати аналізували під світловим мікроскопом Biorex-3 (Konus, Італія) із 

збільшенням х1200, підраховуючи частку клітин на стадії метафази (для 

лімфоцитарних культур 44-ї та 52-ї години культивування) або частку 

бласттрансформованих лімфоцитів (для культур 4-ї, 16-ї та 24-ї годин 

культивування). 

За допомогою методу проточної цитометрії оцінювали також розподіл 

клітин за стадіями клітинного циклу для лімфоцитарних культур після 24-х 

та 44-х годин культивування. Дані дослідження проводили на базі 

Національного інституту раку АМН України на проточному 

цитофлуориметрі Beckman, США. Розподіл клітин за фазами клітинного 
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циклу здійснювали для восьми окремих культур у незалежних 

експериментах: чотири культури після 24-х годин культивування та чотири – 

після 44-х годин. 

 

2.3. Опромінення клітин рентгенівськими променями та 

ультрафіолетом С 

 

У ряді дослідів для індукції розривів у молекулах ДНК виділені 

лімфоцити або їх іммобілізовані у шарі агарози нуклеоїди (див. нижче) 

опромінювались рентгенівськими променями дозами 0,5 Гр та 8 Гр з 

використанням установки RUM-17 (0,33 Гр/хв., 200 кeВ). Мінімальна доза 

опромінення, яка була обрана нами для дослідження, в середньому викликає 

порядку 500-600 розривів цукрофосфатного остову ДНК на геном (дещо 

менше ніж один розрив на петельний домен) [307, 308]. Вибір максимальної 

дози опромінення був зумовлений, з одного боку специфікою нашого 

експерименту (неможливість довго витримувати клітини або слайди із 

нуклеоїдами при високих температурах через імовірність порушення 

структури гелю легкоплавкої агарози), а з іншого – необхідністю не 

допустити появи у суспензії великої кількості апоптичних клітин (у випадку 

опромінення лімфоцитів).  

 Для уникнення можливості проходження репаративних процесів (у 

випадку опромінення суспензії клітин) та для запобігання впливу високих 

температур (у випадку опромінення нуклеоїдів) всі експерименти проводили 

на льоду. Одразу після опромінення лімфоцити піддавались лізису (див. 

пункт 2.5.1), а нуклеоїди – електрофорезу. 

Для дослідження радіопротекторних властивостей ряду сполук, 

зокрема екстрактів трансгенних рослин [309], суспензію лімфоцитів у 

середовищі RPMI-1640 з антибіотиками опромінювали ультрафіолетом С 

дозою 40 Дж/м
2
 для індукції піримідинових димерів – основного типу 

пошкоджень, які індукує даний мутаген. У ряді експериментів лімфоцити 
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попередньо витримували у цьому середовищі із радіопротекторами протягом 

1 год. Після цього клітини відмивали у розчині Хенкса та інкубували у 

середовищі RPMI-1640 протягом 30 хв. при температурі 37°С для індукції 

розривів цукрофосфатного остову молекул ДНК у місцях появи 

піримідинових димерів у результаті активації у клітинах ексцизійної 

репарації нуклеотидів. По завершенні інкубації клітини осаджували 

центрифугуванням та двічі відмивали у розчині Хенкса. Отриману суспензію 

використовували для подальших досліджень.  

 

2.4. Ізолювання клітинних ядер та аналіз якості виділеної фракції 

 

2.4.1. Виділення клітинних ядер методом зонального 

центрифугування 

 

Ізолювання клітинних ядер проводили для лімфоцитів периферійної 

крові людини та клітин лінії T98G шляхом високошвидкісного зонального 

центрифугування. У випадку роботи із лімфоцитами людини методика 

виділення ядер здійснювалася за наступним протоколом. 0,5 мл отриманої 

відповідно до методик, що були описані у п.п 2.1.1 та 2.1.2, суспензії клітин у 

розчині Хенкса спочатку відмивали у буфері СТМК (0,25 М сахарози, 50 мМ 

Tris-HCl, 5 мМ MgCl2, 25 мМ KCl, 0,5 мМ Na2ЕДТА, 0,5 мМ ЕГТА, рН 7,4). 

Після осадження клітин надосад відбирали, а отриманий осад обережно 

ресуспендували у 2,5 мл цього ж свіжоприготованого буферу.  Отриману 

суспензію нашаровували на 1,5 мл 2,1 М розчину сахарози, приготованого на 

буфері СТМК. Відповідні методики виділення ядерної фракції наведено у 

роботах [310, 311].  

Клітини центрифугували протягом 90 хвилин при 15000 об/хв та 

температурі 4°С (центрифуга Allegra 64R). По закінченні центрифугування 

надосад, у якому міститься цитоплазма клітин, відбирали, а осад із ядерною 

фракцією обережно ресуспендували мікропіпеткою із широкою насадкою у 
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невеликому об’ємі буферу СТМК, після чого аліквоту суспензії 

використовували для вестерн-блот аналізу, іншу частину – для приготування 

препаратів для кометного електрофорезу.  

У випадку ізолювання ядер із клітин лінії T98G використовували 

наступну методику. До 50 мкл суспензії клітин у середовищі DMEM 

додавали 1 мл лізуючого буферу (20 мМ Hepes, 20 мМ NaF, 1 мМ Na4VO4, 1 

мМ ЕДТА, 1мМ ЕГТА, рН 7,9), ресуспендували та інкубували 15 хв. при 4°С. 

Після цього до лізуючого буферу дадавали детергент NP40 до кінцевої 

концентрації 0,2%, ресуспендували і знову витримували 15 хв. при 4°С. 

Отриманий розчин наносили на поверхню 6 мл сахарозного буферу (0,7 М 

сахарози, 60 мМ KCl, 15 мМ NaCl, 15 мМ Tris-HCl, 2 мМ ЕДТА, 0,5 мМ 

ЕГТА, 0,1% Трітон Х-100, рН 7,5) та центрифугували протягом 10 хв. при 

2000 об./хв. Ядерна фракція знаходилася в осаді, до якого додавали розчин 

Хенксу і використовували для подальших досліджень.  

 

2.4.2. Аналіз якості виділеної ядерної фракції 

 

 Аналіз здійснювали, використовуючи метод вестерн-блоту. Спочатку 

проводили білковий електрофорез у денатуруючих умовах у 

поліакриламідному гелі (співвідношення акриламіду до біс-акриламіду 29:1), 

0,3% додецилсульфат натрію. Після електрофорезу гель відмивали у буфері 

PBS та здійснювали трансфер білків на мембрану PVDF напівсухим методом. 

Для детекції білків використовували антитіла до полі(АДФ-рибозо) 

полімерази-1 (використовували як маркер ядерної фракції) та α-тубуліну 

(маркер цитоплазматичної фракції) [312, 313]. Результати вестерн-блот 

аналізу показали, що у виділеній ядерній фракції був присутній ядерний 

маркер і майже не було сигналу від цитоплазматичного. 
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2.5. Електрофорез ДНК ізольованих клітин (кометний 

електрофорез) 

 

2.5.1. Приготування препаратів для кометного електрофорезу та 

лізис клітин 

 

Для отримання лізованих клітин (так званих нуклеоїдів – структур, що 

позбавлені клітинних мембран та більшості білків і містять лише 

надспіралізовані петлі ДНК, закріплені на залишкових білкових структурах 

ядра [219]) клітини іммобілізували у шарі 1%-ої легкоплавкої агарози (Sigma, 

США) на поверхні предметного скла, попередньо вкритого тонким шаром 

1%-ої тугоплавкої агарози (Chemapol, Чехія). Для цього суспензію клітин та 

легкоплавку агарозу змішували у співвідношенні 1:2 при 37°С у термостаті, 

20 мкл отриманої суміші обережно нашаровували на підготоване предметне 

скельце та накривали покривним скельцем.  

Після полімеризації агарози за кімнатної температури (не довше 3-5 

хв.) покривні скельця знімали і отримані таким чином слайди переносили в 

лізуючий буфер (2,5 М NaCl, 0,01 М Tris-НСl, 0,1 М Na2EDTA та 1% Triton 

X-100, рН 7,5), що був охолоджений до 4°С. Детергент Triton X-100 

(AppliChem, Німеччина) додавали безпосередньо перед лізисом клітин, 

лізуючий буфер із детергентом не використовували повторно. У деяких 

експериментах для отримання нуклеоїдів проводили низько-сольовий лізис – 

концентрація солі у лізуючому буфері становила 1 М. 

Процедура лізису тривала від 2 до 5 годин при температурі 4°С у 

темряві. Після закінчення лізису препарати обережно відмивали у буфері 

ТБЕ (89 мM Tris-HCl, 89 мM H3BO3, 2 мM Na2EDTA, pH 7,5), охолодженому 

до 4°С, та використовували для подальших експериментів: або одразу 

піддавали кометному електрофорезу або проводили додаткові маніпуляції із 

нуклеоїдами (див. наступний пункт). 
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2.5.2. Обробка нуклеоїдів білковими денатурантами 

 

 У деяких експериментах для додаткового порушення білків нуклеоїду, 

які залишаються нечутливими до умов високо-сольового лізису клітин (див. 

попередній пункт), була проведена обробка лізованих клітин сечовиною та 

додецилсульфатом натрію. Обробку нуклеоїдів розчинами із різною 

концентрацією сечовини (2 М, 4 М та 8 М), приготованими на буфері ТБЕ, 

проводили протягом 30 хв. при температурі 4°С. Обробку додецилсульфатом 

натрію проводили у буфері: 40 мМ Tris-HCl, 120 мМ NaCl, 0,5% Triton X-100, 

0,3% додецилсульфату натрію, pH 7,5 протягом 30 хвилин при кімнатній 

температурі. Після інкубації препаратів у розчинах із білковими 

денатурантами, слайди двічі відмивали у буфері ТБЕ або буфері PBS та 

піддавали електрофорезу. 

 

2.5.3. Індукція ковалентних зшивок формальдегідом 

 

У ряді експериментів після лізису клітин проводили індукцію 

ковалентних зшивок між ДНК та білками нуклеоїду формальдегідом. 

Визначення можливості індукції формальдегідом розривів цукрофосфатного 

остову ДНК перевіряли шляхом аналізу електрофоретичної рухливості 

плазміди pcDNA4/His-MAX у системі горизонтального електрофорезу в 

агарозному гелі. Зміна електрофоретичної рухливості надспіралізованої 

плазміди є маркером появи у ній ніків (одноланцюгових розривів), що 

забезпечують релаксацію кільцевої ДНК. Плазмідну ДНК попередньо 

обробляли різними концентраціями (75 мкМ, 150 мкМ, 300 мкМ та 450 мкМ) 

водного розчину формальдегіду протягом 10 хв. при температурі 20°С. 

Електрофорез здійснювали при напруженості електричного поля 3 В/см 

протягом 20 хв. Візуалізацію проб проводили із використанням розчину 

бромистого етидію, приготованого на буфері ТВЕ, та аналізували за 

допомогою програмного забезпечення ViTran Photo. 
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Для індукції ковалентних зшивок між ДНК та білками у нуклеоїдах 

препарати після лізису відмивали у буфері ТБЕ та витримували 10 хв. у 

водному розчині формальдегіду концентрацією 75 мкМ при температурі 4°С. 

По закінченню інкубації слайди промивали буфером ТБЕ та піддавали 

електрофорезу. 

 

2.5.4. Проведення кометного електрофорезу ізольованих клітин 

 

 У роботі використовували в основному нейтральний (за рН ~ 7) 

варіант кометного електрофорезу. У деяких випадках проводили також 

електрофорез при рН > 13 (лужний варіант кометного електрофорезу). 

Декілька препаратів-слайдів, приготованих одночасно із однієї суспензії 

клітин (та, за необхідності, із попередньою обробкою нуклеоїдів) поміщали у 

горизонтальний електрофоретичний апарат і піддавали електрофорезу за 

нейтральних (рН 7,5) або за лужних (рН >13) умов.  

Нейтральний варіант кометного електрофорезу проводили у буфері 

ТБЕ (попередньо витримавши препарати у ньому протягом 10 хв.) при 

напруженості електричного поля 1 В/см, силі струму 300 мА та температурі 

4°С. Лужний варіант електрофорезу проводили у буфері: 300 мM NaOH, 1 

мM EDTA, pH >13. Після електрофорезу препарати витримували по 5 хв. у 

двох змінах охолодженого нейтралізуючого буферу (0,4 M Tris-HCl, pH 7,5) 

або буферу ТБЕ при 4°С для відновлення дволанцюгової структури молекул 

ДНК нуклеоїдів [228]. 

Максимальна тривалість електрофорезу становила 120 хв. У всіх 

експериментах електрофорез проводили до тих пір, поки досліджуваний 

параметр (основним параметром, який аналізувався у даній роботі, був 

відносний вміст ДНК у хвостах комет, див. наступний пункт) не 

встановлювався на постійному рівні. Для аналізу кінетики виходу ДНК при 

кометному електрофорезі препарати виймали через кожні 10 хв. (у деяких 
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експериментах такий крок становив 5 хв.) та аналізували під 

люмінесцентним мікроскопом (див. далі).  

Для дослідження впливу інтеркалюючих агентів на швидкість та 

ефективність виходу ДНК при електрофорезі ізольованих клітин ці сполуки 

безпосередньо додавали у електрофоретичний буфер у різних концентраціях. 

В окремих експериментах слайди перед електрофорезом інкубували у буфері 

ТВЕ із інтеркалятором протягом 10 хв. у темряві при температурі 4°С, а 

кометний електрофорез проводили за відсутності інтеркалюючого агенту у 

електрофоретичному буфері. 

Оцінку оборотності виходу ДНК із нуклеоїдів проводили в умовах 

нейтрального варіанту кометного електрофорезу. Для цього препарати 

піддавали електрофорезу протягом 70 хв., після чого струм вимикали, а 

слайди інкубували в електрофоретичному буфері у темряві і аналізували 

через різні проміжки часу (максимальна тривалість витримки препаратів у 

буфері без струму становила 90 хв.). Цей час був зумовлений високим рівнем 

дифузії ДНК із нуклеоїдів, який спостерігався на пізніх хвилинах витримки 

препаратів без струму, – за таких умов аналіз препаратів за допомогою 

комп’ютерного програмного забезпечення TriTek CometScore
ТМ

 був 

неможливий (див. наступний пункт).  

 

2.5.5. Аналіз препаратів 

 

 Після електрофорезу слайди промивали буфером ТБЕ або розчином 

Хенкса і фарбували флуоресцентним барвником DAPI (4’,6-diamidino-2-

phenylindole, Sigma, США) концентрацією 1,3 мкг/мл. Препарати аналізували 

під люмінесцентним мікроскопом Люмам Р3 (ЛОМО, СРСР) при збільшенні 

х120 із приєднаною камерою Саnon EOS 1000 D.  

За допомогою програмного забезпечення TriTek CometScore
ТМ

 

визначали відносний вміст ДНК у хвостах комет – параметр, що 

характеризує відношення інтенсивності флуоресценції електрофоретичного 
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треку (хвоста комети) до загального рівня флуоресценції комети [236-238]. 

На препаратах аналізували та фотографували 100-200 випадково обраних 

нуклеоїдів, в окремих експериментах для підвищення вірогідності отриманих 

даних частку ДНК у хвостах комет підраховували для 300 нуклеоїдів з 

одного препарату-слайду. 

 

2.5.6. Визначення довжини петельних доменів 

 

 Для оцінки довжини найбільших за розміром петельних доменів ДНК 

у хвостах комет спочатку визначали довжину електрофоретичного треку як 

відстань від центру голови до дистального кінця комети у пікселях за 

допомогою програми TriTek CometScore
ТМ

. Паралельно з використанням 

окуляр-мікрометру під мікроскопом оцінювали розмір нелізованих та 

лізованих клітин у мікрометрах та співставляли отримане значення із 

розміром цих клітин, що надає програма у пікселях. В окремих 

експериментах проводили порівняльний аналіз хвостів комет у мікрометрах 

та пікселях для більш точної оцінки співвідношення між даними величинами. 

Таким чином, було отримано співвідношення між двома значеннями: 1 

піксель = 0,192 мкм.  

Визначення розміру петель ДНК в хвостах комет у парах нуклеотидів 

(власне, мова йде про розміри найдовших петель) проводили наступним 

чином: значення довжини хвоста комети у мікрометрах множили на 2 

(приблизна контурна довжина витягнутої петлі ДНК) та ділили на 0,34 нм 

(відстань між сусідніми парами нуклеотидів).  

 

2.6. Кометний електрофорез у пульсуючому полі (кометний пульс-

електрофорез)  

 

Для дослідження можливості виходу петельних доменів ДНК великого 

розміру під час гель-електрофорезу ДНК ізольованих клітин, був проведений 
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кометний електрофорез у пульсуючому полі за допомогою адаптованої нами 

методики . Для цього спочатку проводили звичайний кометний електрофорез 

у нейтральних умовах (відповідно до методики, наведеної у п. 2.5.4). 

протягом 60 хвилин за відсутності інтеркалятора хлорокіну ((RS)-N’-(7-

chloroquinolin-4-yl)-N,N-diethyl-pentane-1,4-diamine, Sigma, США) у 

електрофоретичному буфері або протягом 40 хвилин при додаванні 25 

мкг/мл даного інтеркалятору, після чого здійснювали пульс-електрофорез із 

зміною напрямку електричного поля на 180° та співвідношенням прямого 

(відповідає напрямку у якому проводився кометний електрофорез) і 

зворотного імпульсів 3 сек:1сек. Тривалість електрофорезу становила 80 або 

180 хв. Фарбування та аналіз препаратів проводили відповідно до методик, 

описаних вище у п. 2.5.5. 

 

2.7. Визначення параметрів зв'язування інтеркалятору хлорокіну із 

ДНК 

 

Встановлення константи зв’язування хлорокіну із ДНК та розмір сайту 

зв’язування здійснювали спектрофотометричним методом. Розчин 

високомолекулярної ДНК тестикул лосося («Sigma», США) у ТВЕ-буфері 

титрували розчином хлорокіну у тому ж буфері, вимірюючи оптичну густину 

при довжині хвилі 343 нм. Виміри проводили у кварцових кюветах з 

довжиною оптичного шляху 1 cм на спектрофотометрі СФ-46 (Росія). 

Вихідну концентрацію ДНК (у молях пар нуклеотидів на літр) визначали за 

оптичною густиною при 260 нм, використовуючи коефіцієнт екстинкції 

13200 М
–1

·см
–1

. Концентрацію стокового розчину хлорокіну – за його 

оптичною густиною при 343 нм; відповідне значення коефіцієнту екстинкції 

було встановлено нами як εf = 14000 М
–1

·см
–1

. 

Спектр поглинання хлорокіну суттєво змінюється при його інтеркаляції  

у подвійну спіраль [314, 315]. Ця обставина використовувалась нами для 

визначення частки молекул хлорокіну, що є адсорбованими на ДНК, 
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     θ = (A – Af)/(Ab – Af),       (2.1) 

 

де A –  оптична густина при 343 нм за певної загальної концентрації С 

хлорокіну у присутності ДНК;  Аf = εfС  та Аb = εbС – значення оптичної 

густини вільного та повністю зв'язаного інтеркалятора у тій самій 

концентрації. Тільки значення θ між 0,2 та 0,8 брались до уваги, як такі, що 

знаходяться в межах достовірності.  

Коефіцієнт екстинкції повністю зв'язаного інтеркалятора εb був 

визначений у присутності великого надлишку ДНК шляхом екстраполяції 

лінійної залежності А від 1/CДНК (де СДНК – молярна концентрація ДНК у 

парах нуклеотидів) до 1/CДНК = 0. Було отримано значення εb = 4100 М
-1

·см
–1

. 

Якщо загальна концентрація хлорокіну у розчині дорівнює С, то 

концентрація вільного інтеркалятора 

 

     L = (1 – θ)C,       (2.2) 

 

а щільність адсорбції інтеркалятора на ДНК (число молекул 

інтеркальованого хлорокіну на  одну пару нуклеотидів) 

 

     ν = θ C/ CДНК .        (2.3) 

 

Процес інтеркаляції між парами основ подвійної спіралі ДНК 

описується рівнянням ізотерми адсорбції [316]: 

 

     1)1(

)1(
/

n

n

n

n
KL ,       (2.4) 

 

де K – константа зв'язування хлорокіну; n – розмір сайту зв'язування у парах 

нуклеотидів. Шляхом підгонки даного рівняння під експериментальний 
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графік Скетчарда у координатах ν/L проти ν, отримували досліджувані 

параметри K та n. 

   

2.8. Аналіз кінетики міграції ДНК при кометному електрофорезі 

 

 Кінетичні графіки залежності відносного вмісту ДНК F у хвостах 

комет від тривалості електрофорезу t були апроксимовані за допомогою двох 

рівнянь у залежності від форми кінетичних кривих. У випадку монотонного 

зростання частки ДНК у хвостах використовували стандартне рівняння 

мономолекулярної кінетики: 

 

,        (2.5) 

 

де M – максимальне значення частки ДНК у хвостах комет F (при t = ∞), k – 

константа швидкості.  

Для двоступеневих кінетичних залежностей відносного вмісту ДНК  F у 

хвостах комет від тривалості електрофорезу t застосовували рівняння: 

 

,     (2.6) 

 

де M1 та M2 – максимальні значення частки ДНК у хвостах комет F на двох 

послідовних стадіях, k1, k2 – константи швидкості для двох стадій, t0 – час 

напівпереходу для другої S-подібної стадії. Перший член у рівнянні 2.6 

співпадає з рівнянням 2.5, другий задовольняє рівнянню Больцмана для S-

подібної функції. 

Оборотність виходу ДНК після вимкнення електричного струму 

апроксимували за допомогою рівняння: 
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      (2.7) 

 

де M – частка ДНК у хвості у момент припинення електрофорезу (при t = 0), 

тобто фактично максимальна частка ДНК, здатна до виходу у хвіст комети; 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. 

 

 

2.9. Біоінформатичний аналіз даних Ні-С  

 

Дані експериментів, отриманих за допомогою методу Hi-C (див. Розділ 

1) у вигляді геномних координат границь петельних доменів ДНК 

субкомпартментів хроматину різних типів отримували в базі даних GEO 

(Gene Expression Omnibus, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/), 

використовуючи коди GEO (accession numbers), які представлені в 

оригінальних статтях [7, 299].  

За допомогою програмних засобів Microsoft Excel ("Microsoft") і Origin 

("OriginLab") розраховували контурну довжину петельних доменів, 

ранжували їх за довжиною, розділювали 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 нами власну програму на мові Python. Програма 

порівнює геномні координати петель і субкомпартментів та дозволяє 

ідентифікувати, до якого субкомпартменту відноситься дана петля. Якщо 

межа між субкомпартментами знаходилась всередині петлі, але при цьому 

відстояла від однієї з границь петельного домену не більше, ніж на 20% від 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/
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загальної контурної довжини петлі, петля була віднесена до 

субкомпартменту, якому належить 80% (або більше) її довжини. 

 

2.10. Апроксимація графіків і статистичний аналіз 

 

 Дані кометного електрофорезу були отримані у 5–10 незалежних 

експериментах. У роботі представлені середні значення, стандартне 

відхилення розглядалося як похибка. Для ряду експериментальних даних 

проводився тест на нормальність розподілу Шапіро-Уілка. За умови 

нормального розподілу даних достовірність різниці між ними оцінювали за 

критерієм Стьюдента, використовуючи програмні засоби Excel ("Microsoft") 

та Statistica ("StatSoft"). Статистично значущими вважалися відмінності при 

р < 0,05. 

Спектрофотометричні виміри здійснювалися також у кількох 

незалежних експериментах. У цьому випадку на графіках представлені всі 

отримані точки, розмір яких є не меншим, ніж похибка приладу. 

Достовірність різниці (значення р) між розподілами петельних доменів 

за контурною довжиною оцінювали за допомогою тесту Колмогорова-

Смирнова, використовуючи онлайн-інструмент на сервері wessa.net 

(https://www.wessa.net).  

Достовірність різниці (значення р) між кінетичними кривими різних 

експериментів оцінювали за допомогою пермутаційного тесту [317, 318], 

використовуючи онлайн-інструмент на сервері Walter and Eliza Hall Institute 

(http://bioinf.wehi.edu.au). Алгоритм працює наступним чином: для двох груп 

кривих (кожна група містить набір даних усіх незалежних експериментів 

деякого типу) розраховується t-статистика; здійснюється 10 тис. або більше 

випадкових перестановок (пермутацій) точок між двома групами; після 

кожної пермутації розраховується t; частка випадків, коли t виявляється 

більшим або рівним вихідному значенню, приймається за р. 

http://bioinf.wehi.edu.au/
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Підгонка теоретичних моделей під експериментальні результати 

(нелінійна регресія методом найменших квадратів з пошуком значень 

параметрів) здійснювалась за методом Левенберга-Маркардта за допомогою 

програмного забезпечення Origin 8 ("OriginLab"). Якість підгонки 

оцінювалась за критерієм Пірсона χ
2
. Кінцеві результати відповідали рівню 

значимості р < 0,01, а у більшості випадків – р < 0,005. 
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РОЗДІЛ 3  

ФІЗИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МІГРАЦІЇ ДНК ПРИ КОМЕТНОМУ 

ЕЛЕКТРОФОРЕЗІ ТА ПРИНЦИПИ ПЕТЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

НУКЛЕОЇДІВ ЛІЗОВАНИХ КЛІТИН 

 

Перший етап даної роботи полягав у з’ясуванні фізичних принципів 

формування електрофоретичного треку при електрофорезі ДНК ізольованих 

клітин (кометному електрофорезі). Як було окреслено у першому розділі 

дисертації, на сьогоднішній день залишається спірним питання про природу 

ДНК, що формує електрофоретичний трек (хвіст комети), а також не 

встановлені детальні механізми руху молекул ДНК в даній 

електрофоретичній системі [224, 291, 296].  

В залежності від варіанту кометного електрофорезу (в першу чергу від 

того, у лужному чи нейтральному буфері відбувається міграція ДНК) та рівня 

пошкоджень, що були акумульовані у клітині, хвіст комети може містити як 

лінійні (одно- чи дволанцюгові) фрагменти ДНК, так і релаксовані у 

результаті розривів цукрофосфатного остову петельні домени [224, 226, 291]. 

Особливий інтерес при цьому викликає питання про принципову можливість 

виходу у хвіст комети інтактних надспіралізованих петель ДНК, які є 

основною структурною одиницею нуклеоїдів (у ДНК нуклеоїдів з’являється 

негативна надспіралізація у результаті дисоціації гістонових білків, які 

фіксували її на собі в ядрі in vivo [39]). Відповідь на це питання є важливою 

як для розуміння структурної та просторової організації ДНК у нуклеоїдах, 

так і для потенційної можливості використання кометного електрофорезу у 

якості інструменту для дослідження даної проблеми.  

Для дослідження фізичних механізмів виходу ДНК при кометному 

електрофорезі у якості моделі були використані лімфоцити, виділені із 

периферійної крові людини. Вибір такого об’єкту був не випадковий: 

більшість експериментів із використанням даного методу проводиться саме 
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на цих клітинах у першу чергу через їх легку доступність для аналізу [230, 

243, 319, 320].  

Крім того, лімфоцити повністю задовольняють доволі жорсткі вимоги 

кометного електрофорезу щодо клітинних характеристик – ядро клітини 

майже повністю займає об’єм цитоплазми, а сама цитоплазма є низько 

структурованою (наприклад, як це є характерним для кілтин епітеліального 

походження). Це значно полегшує процедуру отримання нуклеоїдів, 

іммобілізованих у шарі агарози, шляхом звичайного високосольового лізису 

клітин із використанням низької концентрації детергенту та без додавання 

будь-яких додаткових білкових денатурантів які спричинюють максимальну 

деструкцію залишкових протеїнів нуклеоїдів. До того ж, виділені із 

периферійної крові лімфоцити, як і інші термінально диференційовані 

клітини, перебувають на стадії G0 клітинного циклу, а отже являють собою 

гомогенну у цьому сенсі популяцію клітин.  

 

3.1. Фізичні принципи міграції ДНК при кометному електрофорезі 

 

Для аналізу фізичних механізмів виходу ДНК із нуклеоїдів, отриманих 

у результаті лізису інтактних лімфоцитів людини, при кометному 

електрофорезі ДНК ізольованих клітин у першу чергу була досліджена 

кінетика цього процесу в нейтральних (рН = 7,5) та лужних умовах (рН > 13), 

а також особливості формування електрофоретичного треку при 

електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із клітин із різним рівнем пошкоджень 

ДНК (одно- та дволанцюгових розривів цукрофосфатного остову). Крім того, 

був проаналізований вплив ДНК-інтеркалюючих агентів на швидкість та 

ефективність формування електрофоретичного треку в системі кометного 

електрофорезу. 

З одного боку, запропонований нами кінетичний підхід дає можливість 

деталізувати процес міграції ДНК в даній електрофоретичній системі і 

надати більш ретельний його опис, а з іншого боку може стати у нагоді для 
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оптимізації та стандартизації кометного електрофорезу, що є значною 

проблемою даного підходу (див. Розділ 1) [228, 286-290]. 

 

3.1.1. Кінетика виходу ДНК при нейтральному та лужному 

варіантах кометного електрофорезу 

 

 Галерея типових комет на різних хвилинах нейтрального та лужного 

варіантів кометного електрофорезу нуклеоїдів, отриманих із інтактних 

лімфоцитів, що були виділені із периферійної крові людини, представлена на 

рис. 3.1. Після лізису клітин навколо більш інтенсивно забарвленого ядра 

нуклеоїду формується ореол – гало (рис. 3.1, а). Поява ореолу є свідченням 

проходження лізису: позбавлення клітин більшості мембран дозволяє вільній 

від гістонових білків ДНК дифундувати у пори агарозного гелю і займати 

об’єм, який приблизно відображає об’єм колишньої цитоплазми клітини. 

Слід зазначити, що наявність ореолу свідчить лише про факт проходження 

лізису клітин, проте не про його ефективність: за розміром та формою ореолу 

важко оцінювати ступінь лізису. 

При увімкненні електричного струму частина ДНК нуклеоїду мігрує до 

аноду і формує електрофоретичний трек (так званий хвіст комети), решта 

геномної ДНК залишається нерухомою в основній частині нуклеоїду і у 

термінах кометного електрофорезу називається «голова комети». Такі 

терміни-метафори як «хвіст комети» і «голова комети», що виникли при 

візуальному аналізі препаратів нуклеоїдів після електрофорезу під 

флуоресцентним мікроскопом, на сьогоднішній день є загальноприйнятими 

поняттями у роботах із використанням цього методу (звідси, власне, і 

походить назва методу – кометний електрофорез) [230, 239, 244, 255], тому у 

даній роботі ми також не уникали цих термінів. 
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Рис. 3.1. Фотографії нуклеоїдів, отриманих після нейтрального (а-в) та 

лужного (г, д) варіантів кометного електрофорезу протягом 10 (а, г), 30 (б) та 

60 (в, д) хвилин. На цьому рисунку і на рисунках нижче препарати-слайди 

після електрофорезу пофарбовані флуоресцентним барвником DAPI. Шкала – 

10 мкм. При візуальному аналізі препаратів під мікроскопом та на фото 

лізовані клітини до електрофорезу та комети після 10 хвилин 

електрофоретичного пробігу виглядають майже однаково, тобто не 

спостерігається значного зміщення ореолу у напрямку аноду. 

 

Забігаючи наперед, слід зазначити, що у різних варіантах 

експериментів із використанням нейтрального варіанту кометного 

електрофорезу (основного варіанту електрофорезу, що був використаний у 

нашій роботі) загальна морфологія комет для нуклеоїдів, отриманих при 

лізисі різних типів інтактних клітин, була майже подібною. Виключення 

становили лише комети, що формувались після електрофорезу нуклеоїдів, 

отриманих із лімфоцитів, опромінених високою дозою рентгенівського 
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випромінювання (див. далі). Проте морфологія комет, отриманих після 

нейтрального та лужного варіантів кометного електрофорезу, як і в роботах 

інших дослідників [220, 224, 292], розрізнялись між собою: 

електрофоретичний трек «лужних» комет виглядав більш диспергованим і 

дещо гранульованим (рис. 3.1, г, д); він гірше фарбувався флуоресцентним 

барвником. 

Кінетика формування електрофоретичного треку (накопичення ДНК у 

складі хвоста комети по мірі тривалості електрофорезу) при нейтральному 

варіанті кометного електрофорезу нуклеоїдів, отриманих із інтактних 

лімфоцитів характеризується двома етапами виходу ДНК (рис. 3.2). Перший 

швидкий етап закінчується приблизно до 20-ї хвилини електрофорезу і 

відображає міграцію незначної фракції геномної ДНК (у середньому 

приблизно до 8%). Вихід більшої частини ДНК спостерігається пізніше – в 

інтервалі між 30-ю та 50-ю хвилинами електрофоретичного пробігу. При 

подальшому електрофорезі відносна частка ДНК у хвостах комет 

залишається сталою і не перевищує ~22% від тотальної геномної ДНК у 

нуклеоїді.  

На відміну від нейтральних умов, міграція ДНК у лужному буфері не 

має двоступеневого характеру: відносна частка ДНК у хвостах комет 

встановлюється на більш-менш стабільному рівні вже після 10-ї хвилини 

електрофорезу і майже не збільшується із часом (навіть після 90 хвилин цей 

показник в середньому сягає лише ~ 10%). Фактично, у лужних умовах 

частка ДНК, що мігрує у хвіст комети, за своїм значенням майже відповідає 

нижньому плато кінетичної кривої, отриманої у нейтральному варіанті 

електрофорезу (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Кінетика формування електрофоретичного треку при 

нейтральному (○) та лужному (◊) варіантах кометного електрофорезу. F – 

частка ДНК у хвостах комет. На даному рисунку і на наступних рисунках у 

цьому та інших розділах (якщо відсутні додаткові особливі примітки): 

суцільні лінії отримані у результаті інтерполяції згідно теоретичних моделей, 

наведених у Розділі 2 (у даному випадку – рівняння 2.5 та 2.6); на графіках 

кожна точка є усередненим результатом 7-15 незалежних експериментів, для 

кожного з яких аналізували 100-200 випадково обраних на препараті 

нуклеоїдів. 

 

Як було зазначено у першому розділі, у більшості робіт по 

дослідженню механізмів формування треку ДНК при кометному 

електрофорезі автори схиляються до думки, що у лужних умовах хвіст 

комети формують одноланцюгові фрагменти ДНК, які доволі швидко 

мігрують до аноду у порах агарозного гелю [254-256, 291]. Це припущення 

опосередковано є свідченням того, що і в нейтральних умовах перший 

швидкий етап виходу ДНК у хвіст комети може забезпечуватись міграцією 

«пошкодженої» ДНК, щоправда у дволанцюговій формі. Така «пошкоджена» 
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ДНК у принципі може являти собою як лінійні фрагменти, так і релаксовані у 

результаті розривів цукрофосфатного остову петельні домени (так звані 

ніковані петлі).  

Невелика частка ДНК, що виходить у хвіст комети на ранніх хвилинах 

нейтрального варіанту кометного електрофорезу, а також низьке значення 

даного показника при лужному електрофорезі вказує на наявність незначної 

кількості розривів ДНК у досліджуваних лімфоцитах (нагадаємо, що в обох 

випадках частка ДНК у хвостах комет не перевищувала ~ 0,1). Дані 

пошкодження можуть у нормі акумулюватися у геномі термінально 

диференційованих клітин як результат їхнього функціонування (наприклад, 

бути індукованими вільними радикалами кисню, що утворюються при 

клітинному диханні, або виникнути у результаті неповноцінного 

проходження репараційних процесів у ядрі [321-323]).  

Малоймовірно, щоб така незначна кількість одноланцюгових розривів 

цукрофосфатного остову могла призвести до появи лінійних фрагментів 

ДНК: у нейтральних умовах поява таких фрагментів вимагає дуже близького 

розташування двох одноланцюгових розривів для їх конвертування у 

дволанцюговий розрив. Отже, найімовірніше, що саме релаксовані петлі є 

найбільшим компонентом ДНК, що мігрує на першому швидкому етапі 

кометного електрофорезу за нейтральних умов [301, 324].  

На користь того, що на першому етапі електрофорезу інтактних 

лімфоцитів у нейтральних умовах спостерігається вихід нікованих петель 

ДНК, свідчать результати експериментів, у яких аналізувалася кінетика 

виходу ДНК із лімфоцитів, що були опромінені різними дозами 

рентгенівських променів. При опроміненні клітин дозами 0,5 Гр та 8 Гр 

характерна для неопромінених клітин двоступеневість виходу втрачається і 

максимальна частка ДНК у хвостах комет досягається вже на 10-й хвилині 

електрофорезу (рис. 3.3). 

Фактично, у даному випадку повністю зникає друга «затримана» 

складова кінетичної кривої. Тут варто зазначити, що суттєве прискорення 
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виходу ДНК відбувається при обох застосованих дозах опромінення, 

незважаючи на те, що вони відрізняються у 16 разів: аналіз частки ДНК у 

хвостах комет на фіксованому часі електрофорезу не дає можливості 

дискримінувати рівень пошкоджень геному (очевидно, що цей рівень має 

бути значно більшим при опроміненні нуклеоїдів високою дозою радіації у 

порівнянні із низькою). Проте, застосування кінетичного підходу до аналізу 

формування треку ДНК опромінених клітин дозволяє вирішити це питання 

доволі ефективно: різниця в кінетиці виходу для двох обраних доз є досить 

очевидною. 
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Рис. 3.3. Кінетика виходу ДНК при нейтральному варіанті кометного 

електрофорезу із нуклеоїдів, опромінених рентгенівськими променями дозою 

0,5 Гр (○) та 8 Гр (∆). Суцільна жирна крива – кінетика виходу ДНК із 

інтактних лімфоцитів із рис. 3.2. F – частка ДНК у хвостах комет.  

 

 

При візуальному аналізі на препаратах, отриманих після електрофорезу 

нуклеоїдів, що були опромінені дозою 8 Гр, у незначній кількості (не більше 
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6-8%) спостерігалися комети, які за стандартною класифікацією відносять до 

четвертого класу (див. Розділ 1) (рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Фотографії комет четвертого класу після 20-ї (а) та 40-ї (б) 

хвилини нейтрального варіанту кометного електрофорезу лімфоцитів, 

опромінених рентгенівськими променями дозою 8 Гр. На фото чітко 

спостерігається поступова втрата зв’язку матеріалу, що міститься у хвості 

комети, із основною геномною ДНК нуклеоїду (головою комети). Шкала – 10 

мкм. 

 

 Поява таких «атипових» комет свідчить про суттєву фрагментованість 

геномної ДНК, що є характерним, наприклад, для апоптичних клітин (відомо, 

що апоптоз супроводжується значним порушенням цілісності молекул 

ядерної ДНК)  [233, 233, 325, 326]. На відміну від «типових» комет, у даному 

випадку спостерігається порушення зв’язку між головою та хвостом комети, 

яке стає все більш вираженим по мірі тривалості електрофорезу. Це є 

індикатором наявності у цих клітинах великої кількості не зв’язаних із 

залишковими білками нуклеоїду геномних фрагментів, що можуть вільно 

рухатися у порах агарозного гелю. Відсутність комет четвертого класу 

(«атипових комет») в експериментах із інтактними лімфоцитами є 

свідченням низького рівня пошкоджень досліджуваних клітин. Це знову 
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вказує на те, що перше плато кінетичної кривої у нейтральних умовах 

електрофорезу формують скоріше релаксовані петлі, ніж не зв’язані із 

нуклеоїдом фрагменти ДНК. 

Додатковим експериментом, який був проведений для з’ясування 

механізмів виходу ДНК при лужному та нейтральному варіантах кометного 

електрофорезу був наступний. Нуклеоїди, отримані після лізису інтактних 

лімфоцитів, витримували у лужному буфері для проведення тотальної 

денатурації ДНК, після чого проводили електрофорез у нейтральних умовах. 

Отриманий результат виявився доволі несподіваним: за таких умов вихід 

ДНК у хвіст комети практично не спостерігався взагалі, частка ДНК у 

хвостах комет навіть на пізніх хвилинах електрофоретичного пробігу не 

перевищувала 2 %  (рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Залежність частки ДНК F у хвостах комет від часу 

нейтрального електрофорезу при попередній обробці нуклеоїдів лугом (□) та 

без неї (○). 

 

Аналогічна ситуація була характерна і для нуклеоїдів, які були 

опромінені низькими дозами рентгенівських променів (0,5 Гр). При 

проведенні подібного експерименту із клітинами, опроміненими дозою 8 Гр, 
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комети формували лише окремі нуклеоїди (у цьому випадку не 

підраховували частку ДНК у хвостах комет, а обмежувалися лише часткою 

клітин із кометами). Цікавим виявився той факт, що частка цих нуклеоїдів 

співпадала із часткою комет четвертого класу, які були виявлені при 

нейтральному електрофорезі нуклеоїдів, опромінених високою дозою 

іонізуючої радіації. 

Пояснити відсутність виходу ДНК після витримки нуклеоїдів у лузі із 

подальшим електрофорезом у нейтральному буфері можна наступним чином: 

зумовлена лугом тотальна денатурація геномної ДНК приводить до 

порушення зв’язку основ петельних доменів із залишковими білковими 

структурами нуклеоїду і після ренатурації у нейтральному буфері кожна 

хромосома являє собою витягнутий довгий полімер, позбавлений петельної 

організації. Очевидно, що рух таких довгих молекул в електричному полі є 

неможливим: іх розміри набагато перевищують роздільну здатність 

агарозного гелю, а отже на препаратах не спостерігається утворення комет. 

Виключення становлять лише нуклеоїди після опромінення високими 

дозами радіації із суттєво фрагментованою ДНК – лінійні фрагменти, не 

зв’язані із білками нуклеоїду легко рухаються у порах агарози і формують 

зону хвоста комети. У той же час, доволі ефективна міграція ДНК у лужних 

умовах електрофорезу буфері забезпечується рухом крізь пори агарозного 

гелю одноланцюгових лінійних фрагментів, які силою електричного поля 

витягуються із сплутаного клубка денатурованих молекул (індуковані лугом 

розриви ДНК у ділянках апуринових/апіримідинових сайтів створюють 

велику кількість кінців полінуклеотидів, які можуть бути витягнуті із 

нуклеоїду) [324].  

Описані вище встановлені нами закономірності виходу ДНК із 

нуклеоїдів (прискорення виходу ДНК при наявності одно-та дволанцюгових 

розривів цукрофосфатного остову, відмінності у формування 

електрофоретичного треку між нейтральним і лужним варіантами кометного 

електрофорезу, вплив витримки препаратів у лужному буфері перед 
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нейтральним електрофорезом, поява атипових комет четвертого класу за 

високого рівня пошкоджень геномної ДНК тощо) можуть бути використані і 

в традиційних застосуваннях кометного електрофорезу  – для більш надійної 

та об'єктивної оцінки рівня пошкоджень ДНК у клітинах. Так, у ряді 

експериментальних робіт нами були оцінені рівні пошкоджень ДНК в 

клітинах, що піддавалися впливу ультрафіолетового випромінювання, 

радіопротекторних сполук, наноматеріалів, протипухлинних препаратів тощо 

[309, 327, 328].  

В усіх цих експериментах у контрольних дослідах частка ДНК у 

хвостах комет (яку у даному випадку вважали показником рівня пошкоджень 

ДНК) не перевищувала ~8% – значення рівня першого плато кінетичних 

кривих. При обробці клітин ультрафіолетовим випромінюванням та 

подальшою індукцією ексцизії тиминових димерів (див. Матеріали і методи 

досліджень») спостерігалося суттєве збільшення частки ДНК у хвостах 

комет, аналогічно до експериментів із рентгенівськими променями. Це 

означає, що накопичення розривів у петлях ДНК значно прискорює 

формування електрофоретичного треку і таке прискорення є залежним від 

дози опромінення. У даному випадку хвіст комети містив релаксовані ніками 

петельні домени ДНК, а не позбавлені зв’язку із білками нуклеоїда лінійні 

фрагменти  – ми не спостерігали на препаратах атипових комет четвертого 

класу [309].  

Інкубація клітин із радіопротекторними препаратами (наприклад, 

рослинними екстрактами) та наночастинками С60 фулерену приводила до 

часткового зниження частки ДНК у хвостах комет після опромінення клітин 

у порівнянні із контролем, що може свідчити про індукцію репаративних 

процесів у клітинах: у даному випадку кометний електрофорез був 

використаний як інструмент для дослідження ефективності репарації при 

наявності репарогенів [327, 328].   

Отже, наведені вище результати експериментів свідчать, що перший 

швидкий етап виходу ДНК із нуклеоїдів при нейтральному варіанті 
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кометного електрофорезу забезпечується витягуванням до аноду незначної 

частки релаксованих у результаті наявності розривів петель ДНК. У той же 

час, механізм формування електрофоретичного треку у лужних умовах є 

іншим: денатурована ДНК не зберігає петельну організацію і у хвіст комети 

мігрують лінійні одноланцюгові кінці полімерів, що утворилися у результаті 

розривів цукрофосфатного остову, зокрема у ділянках 

апуринових/апіримідинових сайтів [301, 324]. Очевидно, що кількість 

одноланцюгових фрагментів, які здатні витягуватися із клубка денатурованих 

молекул ДНК, є сталою величиною для даного пулу нуклеоїдів (кількість 

розривів не може збільшуватися в процесі електрофорезу) – саме тому не 

спостерігається збільшення частки ДНК у хвостах комет із часом при 

лужному варіанті кометного електрофорезу. З іншого боку, подібна ситуація 

повинна відтворюватися і при електрофорезі за нейтральних умов: частка 

релаксованих (а отже нікованих) петель не має збільшуватися по мірі 

тривалості електрофоретичного пробігу.  

Проте результати, отримані при аналізі кінетики виходу ДНК у хвіст 

комети при нейтральних значеннях рН, суперечать даному припущенню: 

другий затриманий етап виходу дає суттєвий приріст відносної частки ДНК у 

хвостах комет. Можна припустити, що на цьому затриманому етапі 

спостерігається вихід не пошкоджених релаксованих петель, а інтактних 

надспіралізованих петельних доменів ДНК. Для з’ясування такої можливості 

був проведений детальний аналіз кінетики формування треку ДНК при 

нейтральному варіанті кометного електрофорезу нуклеоїдів, отриманих із 

інтактних лімфоцитів та їх ізольованих ядер; досліджена оборотність цього 

процесу після припинення дії електричного струму; запропоновані 

теоретичні моделі, що описують вихід ДНК на другому етапі нейтрального 

електрофорезу. 
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3.1.2. Кінетичні моделі для опису міграції петель ДНК за 

нейтральних умов при кометному електрофорезі нуклеоїдів, отриманих з 

інтактних лімфоцитів та їх ізольованих ядер 

 

 Рух молекул ДНК в системі нейтрального кометного електрофорезу 

можна було б уявити собі як їх поступове витягування із нуклеоїду (голови 

комети) до аноду під дією сили електричного поля. Якщо таке уявлення було 

б справедливим, то в процесі електрофорезу спостерігалося б збільшення 

довжини електрофоретичного треку на фоні більш-менш сталої частки ДНК у 

хвостах комет. Дійсно, в процесі електрофорезу спостерігається збільшення 

довжини хвостів комет (див. Розділ 4), проте таке збільшення 

супроводжується також зростанням частки ДНК у хвостах: цей факт є 

свідченням не стільки витягування молекул ДНК уздовж електричного поля, 

скільки виходом все більшої кількості таких молекул, причому все більшого 

розміру. 

Теорія міграції полімерів у гелях під дією сили електричного поля (так 

звана модель рептації) дає оцінки, згідно із якими час, що витрачається 

власне на рух молекули при електрофорезі, є дуже невеликим – більша 

частина часу припадає на пошук шляху міграції полімеру у порах гелю [329, 

330]. Це означає, що найпростішою моделлю, яка описує рух ДНК при 

кометному електрофорезі, є модель двох станів, згідно якої швидкість 

накопичення певної речовини у другому стані прямо пропорційна кількості 

цієї речовини у вихідному стані. 

У термінах кометного електрофорезу перший стан полімеру 

характеризує ДНК, яка знаходиться у голові комети, другий – ДНК, що 

вийшла у хвіст. Відповідно, швидкість акумулювання ДНК у хвостах комет 

повинна бути прямо пропорційною частці ДНК, що знаходиться у голові 

комети, але потенційно може мігрувати у хвіст: 
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,        (3.1) 

 

де F1 – частка ДНК у хвостах комет, k1 – константа швидкості, М1 – 

максимальна частка ДНК, яка може мігрувати у хвіст комети при лужному 

варіанті електрофорезу або на першому швидкому етапі нейтрального 

електрофорезу.  

Рішенням цього диференційного рівняння є рівняння 

мономолекулярної кінетики (див. Розділ 2), яке добре описує вихід ДНК у 

лужних умовах кометного електрофорезу та перший етап формування 

електрофоретичного треку у нейтральних умовах (рис. 3.2): 

 

        (3.2) 

 

Проте, другий затриманий етап виходу ДНК неможливо описати 

простою мономолекулярною кінетикою. Як свідчить рис. 3.2, крива 

формування треку ДНК у часовому діапазоні від 30 до 60 хвилини має S-

подібну форму. Такий характер кривої може бути свідченням 

кооперативності даного процесу. Зазвичай під кооперативністю розуміють 

феномен, коли поведінка окремих елементів деякої системи залежить від 

інших однотипних елементів (кооперативність зв'язування білків з ДНК, 

роботи субодиниць багатьох ферментів, денатурації біополімерів тощо). У 

даному випадку ми розуміємо під кооперативністю процесу міграції ДНК 

залежність її ефективності від певної "передісторії" процесу: вихід ДНК у 

хвіст комети прискорюється (і полегшується) по мірі проходження 

електрофорезу. 

Тобто на відміну від міграції ДНК на ранніх хвилинах електрофорезу, 

швидкість руху у даному випадку залежить не лише від частки ДНК у голові 

комети, але і від кількості матеріалу, який вже вийшов до аноду: 
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,       (3.3) 

 

де F2 – частка ДНК, що формує хвіст комети на другому затриманому етапі 

електрофорезу,  k2 – константа швидкості, М2 – максимальна частка ДНК, яка 

здатна вийти у хвіст на другому затриманому етапі. Розв’язком цього 

рівняння є відоме рівняння Больцмана: 

 

,       (3.4) 

 

де t0 – час напівпереходу другого етапу електрофорезу.  

Саме це рівняння було використано нами для підгонки (див. 

«Матеріали і методи досліджень»). Як видно із рис. 3.2, отримане рівняння 

Больцмана добре описує S-подібний характер кривої, а отже є вдалою 

теоретичною моделлю для характеристики руху молекул ДНК на другому 

етапі кометного електрофорезу. 

Для пояснення кооперативності виходу ДНК слід більш детально 

розглянути електрофоретичну систему, у якій здійснюється міграція молекул 

при кометному електрофорезі. Перед початком лізису ізольовані клітини 

іммобілізують у моношарі легкоплавкої агарози на поверхні предметного 

скла: у такому випадку полімеризація агарози відбувається до того, як у 

процесі лізису будуть зруйновані клітинні мембрани, а отже її молекули не 

встигають проникнути усередину нуклеоїду (середня молекулярна вага цього 

полісахариду становить ~12 000 Да, тобто імовірність його проходження 

крізь мембрану є надзвичайно низькою). Це означає, що фактично міграція 

ДНК при кометному електрофорезі відбувається у системі двох гелів – 
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перший сформований власне молекулами ДНК нуклеоїдів, а другий – шаром 

агарози навколо них. 

У наших експериментах, згідно стандарту приготування слайдів для 

кометного електрофорезу, концентрація агарозного гелю була рівна ~7 мг/мл. 

Концентрацію ДНК у нуклеоїдах можна оцінити, взявши наступні вихідні 

параметри: радіус нуклеоїду 5 мкм, кількість пар нуклеотидів у диплоїдному 

наборі 6,6х10
9
, вага одного нуклеотиду 330 Да. Відповідне значення вагової 

концентрації ДНК в одному нуклеоїді за порядком величин відповідає 

концентрації агарозного гелю і становить 14 мг/мл. Отже, гальмування 

міграції ДНК при кометному електрофорезі у значній мірі спричинюється 

власне середовищем самого нуклеоїду: при витягуванні ДНК до аноду 

виникає необхідність подолати опір, який виникає у результаті тертя молекул 

при їх переміщенні в межах нуклеоїду. По мірі проходження електрофорезу, 

частка ДНК усередині нуклеоїду зменшується за рахунок виходу певної 

кількості матеріалу у хвіст комети, що полегшує вихід наступної порції ДНК 

(спостерігається кооперативність виходу).  

Наведені міркування були підтверджені в експериментах із 

використанням ізольованих клітинних ядер лімфоцитів [331]. Ідея 

застосовувати у кометному електрофорезі не цілі клітини, а ізольовану 

ядерну фракцію спочатку виникла як можливість стандартизації підходу та 

розширення спектру клітин, що використовуються. Різниця у розмірі, 

структурі та хімічному складі цитоплазми різних клітинних ліній часто 

вимагає додаткових втручань у процедуру лізису, наприклад попередньої 

обробки клітин білковими денатурантами та/або протеазами (особливо це 

стосується клітин епітеліального походження через значну структурованість 

їх цитоплазми) [283, 284]. Такі маніпуляції можуть приводити до суттєвої 

варіабельності у результатах експериментів, що наводяться різними 

лабораторіями. Використання ізольованих клітинних ядер відкриває 

перспективи для застосування кометного електрофорезу при дослідженні 

будь-яких типів клітин, незалежно від їх структурних особливостей, а також 
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зводить до мінімуму варіації у приготуванні нуклеоїдів. Оскільки структурна 

організація хроматину у ядрах еукаріотичних клітин більш-менш однакова, 

електрофорез ізольованих ядер стане також у нагоді як один із підходів до 

стандартизації даного методу.   

Аналіз кінетики формування треку ДНК при нейтральному варіанті 

електрофорезу ізольованих ядер вказує, що за таких умов вихід ДНК у хвіст 

комети втрачає кооперативний характер і здійснюється за один крок (рис. 

3.6).  
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Рис. 3.6. Формування треку ДНК при нейтральному електрофорезі 

нуклеоїдів, отриманих шляхом лізису ізольованих ядер лімфоцитів. F – 

частка ДНК у хвостах комет. На вставці: приклади комет після 20 (а) та 60 (б) 

хвилин електрофорезу; шкала – 10 мкм. 

 

У даному випадку спостерігається поступове наростання частки ДНК у 

хвостах із часом електрофорезу до рівня, який був характерний для 

нуклеоїдів, отриманих із лімфоцитів (принаймні у межах похибки 

експерименту). Крива такого наростання добре описується рівнянням 
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звичайної мономолекулярної кінетики (див. рівн. 3.2). Порівняння 

кінетичних параметрів міграції ДНК при електрофорезі нуклеоїдів, 

отриманих у результаті лізису інтактних лімфоцитів та їх ізольованих ядер, 

наведено у таблиці 3.1. Слід зазначити, що константа швидкості виходу ДНК 

при електофорезі ізольованих ядер є в рази нижчою у порівнянні із 

константами швидкості руху молекул, характерних для нуклеоїдів, 

отриманих із клітин. 

 

Таблиця 3.1 

Кінетичні параметри формування треку ДНК при електрофорезі 

нуклеоїдів, отриманих після лізису клітин та їх ізольованих ядер 

Кінетичний 
параметр 

Нуклеоїди, 

отримані із 
клітин 

Нуклеоїди, 

отримані із 
ізольованих ядер 

k1, хв
-1

 0,12±0,05 0,03±0,002 

k2, хв
-1

 0,22±0,08 – 

t0, хв 42±1 – 

M1 0,07±0,01 0,19±0,01 

M2 0,14±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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На відміну від інтактних клітин, при іммобілізації ядер в шарі агарози 

вона легко може дифундувати всередину крізь ядерні пори, опиняючись тим 

самим у просторі нуклеоїду і змішуючись із молекулами ДНК. У результаті, 

при електрофорезі лізованих ядер перший гель сформований двома 

компонентами: ДНК нуклеоїду та агарозою (майже у рівних 

співвідношеннях, виходячи із концентрації обох компонентів, які були 

наведені вище), а другий так і залишиться виключно агарозним. Очевидно, 

що по мірі електрофорезу концентрація агарози не змінюється, а зміна 

концентрації ДНК у першому гелі не буде мати суттєвого впливу на загальну 

концентрацію даного середовища, майже половину якого створюють 

молекули агарози. Тобто вихід певної частки ДНК у хвіст комети не буде 

впливати на швидкість та ефективність виходу наступної порції матеріалу 

(відсутність кооперативності). 

Таким чином, можна зробити висновок, що на другому затриманому 

етапі міграції ДНК з нуклеоїдів, приготованих із цілих клітин, ми 

спостерігаємо рух ДНК з середини нуклеоїду, тоді як на першому етапі 

мігрує поверхнева ДНК нуклеоїду. У процесі свого руху "внутрішня" ДНК 

змушена, перед входом в агарозний гель, долати опір самої ДНК, який 

змінюється у процесі електрофорезу, що і пояснює ефект кооперативності. 

Вище було висловлене припущення, що ця внутрішня ДНК являє собою 

надспіралізовані петлі [331].  

На підтвердження цього припущення була проведена серія 

експериментів по дослідженню оборотності виходу ДНК у хвіст комети 

[332]. Для цього після проведення довготривалого електрофорезу (протягом 

100 хвилин) електричний струм вимикали, а препарати витримували у 

електрофоретичному буфері та аналізували через певні проміжки часу. 

Приклади комет на різних хвилинах після вимкнення електрофорезу наведені 

на рис. 3.7.  

Підрахунок частки ДНК у хвостах комет після припинення дії 

електричного струму дав нетривіальний результат: по мірі витримки 



108 

препаратів у буфері досліджуваний параметр поступово знижувався і 

зрештою встановлювався на рівні ~10%, що практично відповідає частці 

ДНК у хвостах комет на першому плато кінетичної кривої виходу ДНК із 

нуклеоїдів (рис. 3.8). 

 

а б в

 

Рис. 3.7. Приклади комет через 0 (а), 50 (б) та 90 (в) хвилин витримки 

препаратів у електрофоретичному буфері після припинення електрофорезу. 

Шкала – 10 мкм. 

 

Поясненням оборотності руху ДНК після вимкнення електрофорезу 

може бути, власне, наявність у хвостах комет надспіралізованих інтактних 

петель ДНК. При витягуванні таких петельних доменів до аноду у них 

виникає торсійна напруга негативного знаку (в напрямку розкручування 

подвійної спіралі) за рахунок перетворення райзингу петель на зміну їхнього 

твісту (див. підрозділ 3.2.1 нижче): вихід надспіралізованих петель під дією 

сили електричного поля подібний розтягуванню пружини під дією 

зовнішньої сили [333]. 

Проводячи подібну аналогію, слід очікувати, що зняття зовнішньої 

сили (у даному випадку – вимкнення струму) має привести до зворотного 

стискання пружини (зменшення частки ДНК у хвостах комет). Фактично, 
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надспіралізовані петлі ДНК мають «заскакувати» назад у голову комети під 

дією власних пружних сил. На користь такого пояснення свідчить той факт, 

що оборотність руху петель була відсутня у опромінених рентгенівськими 

променями нуклеоїдах (рис. 3.8). Поява хоча б одного розриву у межах петлі 

повністю знімає надспіралізацію, а отже при міграції таких петель у них не 

виникає еластична напруга, яка змусить ці петлі стискатися після вимкнення 

електрофорезу. 
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Рис. 3.8. 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 їх 

повторному електрофорезі після довготривалої (до 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. 

 

Процес зміни частки F ДНК у хвості після вимкнення електрофорезу 

може бути у спрощеному вигляді (у рамках моделі двох станів) описаний 

рівнянням: 
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.        (3.5) 

 

У цьому рівнянні перший член у правій частині відповідає швидкості 

зворотного руху ДНК із хвоста комети в її голову під дією еластичних сил (k1 

– відповідна константа швидкості). Другий член описує дифузію молекул 

ДНК у хвіст комети з інших зон нуклеоїду з деякою константою швидкості k2 

(яка відіграє роль своєрідного "коефіцієнту дифузії"). Рішення рівняння 3.5 

має вигляд (див. також «Матеріали і методи досліджень»): 

 

       (3.6) 

 

де M – частка ДНК у хвостах комет у момент припинення електрофорезу 

(при t = 0), тобто фактично максимальна частка ДНК, яка в принципі здатна 

до виходу у хвіст комети.  

Як свідчить залежність, представлена на рис. 3.8 (панель б), останнє 

рівняння досить непогано описує процес зниження частки ДНК у хвостах 

після зупинки електрофорезу. Підгонка рівняння 3.6 під дані, представлені на 

рис. 3.8, дає оцінку двох констант швидкості: k1 = 0,044±0,015 хв
–1

 

(відповідний характеристичний час 22±7 хв), k2 = 0,006±0,002 хв
–1

 

(характеристичний час 167±55 хв). 

Частка ДНК, яка все ж таки лишається у хвостах комет і не «заскакує» 

назад навіть після 90 хвилин інкубації препаратів у електрофоретичному 

буфері без струму, відображає петлі, які мігрують на ранніх хвилинах 

електрофорезу (перше плато кінетичної кривої виходу ДНК із нуклеоїдів). Як 

зазначалося вище, такі петлі є релаксованими (тобто позбавленими торсійної 

напруги) у результаті наявності незначної кількості одноланцюгових 

розривів, акумульованих у лімфоцитах у процесі їх функціонування, а отже 
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вони нездатні до зворотного руху. Власне, нездатність цих петель до   

зворотного руху є ще одним доказом на користь того, що перше плато 

кінетичної кривої виходу ДНК формується саме релаксованими петлями 

[332, 334].  

Тут варто оговорити, що показник частки ДНК у хвостах комет після 

довготривалої інкубації все одно залишається дещо вищим, ніж значення 

цього показника на першому етапі виходу ДНК із лімфоцитів (рис. 3.8). Це 

означає, що окрім релаксованих петель, не здатних до зворотного руху під 

дією еластичних сил, є ще одна складова, що визначає «залишкову» частку 

ДНК у хвостах комет після припинення електрофорезу. Аналіз рівнянь 3.5 та 

3.6 дозволяє розкрити фізичну природу цієї складової: незначний приріст у 

значення досліджуваного параметру вносить процес дифузії  ДНК із голови 

комети. 

Якщо після довготривалої витримки препаратів у буфері знову 

підключити струм, то спостерігається миттєвий вихід ДНК у хвіст комети 

[334], який забезпечує встановлення частки ДНК у хвостах приблизно на 

рівні верхнього плато першої кінетичної кривої міграції ДНК вже на п’ятій 

хвилині повторного електрофорезу (рис. 3.8). Отже, надспіралізовані 

петельні домени проявляють у даних умовах гістерезисну поведінку, яка є 

свідченням двох принципово важливих аспектів як механізмів міграції ДНК 

при кометному електрофорезі, так і організації петель ДНК в нуклеоїді. По-

перше, потенційна здатність інтактних петель миттєво, за один крок, 

мігрувати до аноду означає, що затримка їх виходу, яка спостерігається як у 

випадку електрофорезу нуклеоїдів, отриманих із клітин, так і нуклеоїдів, 

отриманих із ізольованих клітинних ядер, пов’язана не лише із появою у цих 

петлях торсійної напруги. Імовірніше, така відстрочка у виході ДНК в 

основному спричинена бар’єром, який долають петлі при своїй міграції 

всередині нуклеоїду [331, 334]. Цей бар’єр створюється силами тертя, які 

виникають при русі молекул у середовищі із високою локальною 

концентрацією ДНК. 
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Очевидно, що при вимкненні струму і зворотному русі у напрямку 

голови комети під дією еластичних сил такі петлі не проникають усередину 

нуклеоїду, а розміщуються на його поверхні, практично займаючи найбільш 

периферійне розташування. При наступному повторному раунді 

електрофорезу вони швидко витягуються до аноду і практично повторюють 

поведінку релаксованих петель, які мігрують у хвіст комети на ранніх етапах 

першого електрофорезу. На подібність міграції, окрім загального вигляду 

кінетичних кривих, вказують також і константи швидкості руху ДНК у хвіст 

комети, розраховані для першого етапу кінетичної кривої первинного 

електрофорезу та повторного електрофорезу після інкубації нуклеоїдів у 

буфері без струму (у першому випадку k1 = 0,12±0,05 хв
-1

, у другому 

k1 = 0,32±0,15 хв
–1

).  

Наведені дані, в свою чергу, підтверджують зроблений вище висновок: 

аналіз кінетики формування треку ДНК вказує на вихід у хвіст комети двох 

типів петель, що присутні у нуклеоїді – «швидка» компонента представлена 

поверхневими, в основному релаксованими, петлями, у той час як друга 

«затримана» складова відображає витягування до аноду внутрішніх 

надспіралізованих петель нуклеоїду. На користь такого висновку свідчить і 

дещо більша константа швидкості для повторного електрофорезу: чим 

ближче до поверхні нуклеоїду розташовані петлі ДНК, тим скоріше вони 

будуть мігрувати у хвіст комети [334].  

Отже, отримані результати по дослідженню кінетики виходу ДНК при 

нейтральному варіанті кометного електрофорезу ізольованих клітин та їх 

ядер, а також аналіз оборотності даного процесу, дозволили встановити, що 

на ранніх хвилинах електрофорезу хвіст комети формують петельні домени 

ДНК, розташовані на поверхні нуклеоїду (перша сходинка кінетичної кривої, 

отриманої для інтактних лімфоцитів). Їх рух описується рівнянням звичайної 

мономолекулярної кінетики. Поверхневі петлі нуклеоїду в основній своїй 

масі є релаксованими за рахунок одноланцюгових розривів цукрофосфатного 

остову, хоча не виключена можливість присутності у хвостах комет на 
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даному етапі і незначної кількості інтактних надспіралізованих петельних 

доменів, що також розташовані на периферії нуклеоїду.  

Другий S-подібний етап виходу, який характеризується 

кооперативністю, супроводжується витягуванням до аноду негативно 

надспіралізованих внутрішніх петель. Необхідність подолання перешкоди, 

яка створюється, з одного боку, внутрішнім тертям при міграції ДНК крізь 

середовище із високою локальною концентрацією цих молекул (всередині 

нуклеоїду), а з іншого боку – невигідним енергетичним внеском від 

витягування топологічно замкненої петлі, робить вихід таких петель 

затриманим у часі [301, 334]. Торсійна напруга, яка виникає у 

надспіралізованих петельних доменах ДНК при їх русі із голови комети, є 

суттєвим чинником зниження швидкості міграції петель лише за умови, що 

така міграція відбувається всередині нуклеоїду. Якщо такі петлі 

розміщуються на поверхні нуклеоїду, вони виходять у хвіст комети майже 

миттєво без будь-якої затримки [334].  

  Очевидно, що наведена інтерпретація механізмів формування 

електрофоретичного треку при нейтральному варіанті кометного 

електрофорезу  відкриває нові можливості даного методу бути використаним 

у якості інструменту для аналізу певних характеристик петельних доменів 

ДНК. Зокрема, як буде показано у наступному підрозділі даної дисертаційної 

роботи, для дослідження топологічного стану петельних доменів ДНК у 

нуклеоїдах. 

Саме тому детальне дослідження залежності особливостей формування 

електрофоретичного треку від топологічного стану петель ДНК (рівня їх 

надспіралізації) є важливим питанням не лише для розуміння фізичних 

принципів міграції молекул в системі кометного електрофорезу, але і для 

з'ясування важливих особливостей організації ДНК у нуклеоїдах 

еукаріотичних ядер.  
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3.1.3. Вплив надспіралізації петель на кінетику формування треку 

ДНК при кометному електрофорезі 

 

 Результати аналізу формування треку ДНК при кометному 

електрофорезі інтактних клітин та їх ядер дозволили постулювати, що у 

нейтральних умовах хвіст комети містить негативно надспіралізовані петлі 

ДНК, а еластична напруга, яка виникає у цих петлях, суттєво утруднює їх 

міграцію у гелі. Зняття торсійної напруги значно пришвидшує вихід  ДНК: у 

опромінених нуклеоїдах при виникненні розривів цукрофосфатного остову 

відбувається релаксація частини петель, і їх рух суттєво полегшується. У 

даному підрозділі ми сконцентрували увагу на аналізі ефективності виходу 

ДНК в залежності від рівня надспіралізації петель, що мігрують у хвіст 

комети. 

Одним із способів модулювати рівень надспіралізації топологічно 

замкнених кільцевих молекул (у даному випадку їх аналогами є петельні 

домени ДНК) є індукція локальної розкрутки подвійної спіралі за рахунок її 

взаємодії із речовинами-інтеркаляторами – ароматичними планарними 

гетероциклами, розмір та фізико-хімічні властивості яких дозволяють їм 

вбудовуватися (інтеркалювати) між парами основ нуклеїнових кислот [333]. 

Вбудовуючись між парами основ і викликаючи локальну розкрутку спіралі у 

сайті зв'язування, інтеркалятор вносить у таку топологічно замкнену систему 

позитивну надспіралізацію. Іншими словами, розкручування ДНК у сайті 

інтеркаляції компенсується закручуванням кільцевої молекули в інших 

місцях. Ступінь внесеної надспіралізації залежить від кута розкрутки 

подвійної спіралі, зумовленої вбудовуванням (кут такої розкрути залежить 

від природи інтеркалятору), та щільності зв’язування інтеркалятора, яка, у 

свою чергу, визначається його концентрацією та константою зв’язування із 

ДНК [333, 335, 336].  

У нашій роботі ми використовували два інтеркалятори – хлорокін та 

бромистий етидій. Оскільки хлорокін, на відміну від бромистого етидію, є 
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менш вживаним реагентом у молекулярно-біологічних експериментах, а отже 

менш дослідженим, на першому етапі роботи ми встановили параметри 

зв’язування даного ліганду із ДНК у ТБЕ-буфері (цей буфер використовували 

у нейтральному електрофорезі). Шляхом реєстрації змін у спектрі 

поглинання розчину ДНК при різних концентраціях хлорокіну (більш 

детально даний аналіз описано у розділі «Матеріали і методи досліджень») 

була отримана ізотерма зв’язування хлорокіну із лінійною 

високомолекулярною ДНК (рис. 3.9).  
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Рис. 3.9. Ізотерма зв’язування хлорокіну із високомолекулярною 

лінійною ДНК у координатах Скетчарда за рівн. 2.4. L – молярна 

концентрація вільного інтеркалятора, ν – щільність зв’язування хлорокіну. 

Кожна точка – результат шести незалежних експериментів. 

 

У результаті інтерполяції згідно теоретичної моделі МакГі-фонХіпеля 

(див. рівн. 2.4) були визначені константа зв’язування інтеркалятору 

хлорокіну із ДНК (K = 2,4 ±0,4
.
10

3
 M

–1
) та розмір його сайту зв’язування (n = 

4,4 ± 0,4 пар нуклеотидів) [337]. Наведена у роботі [338] константа 

зв'язування для іншого досліджуваного інтеркалятора – бромистого етидію – 
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становила K = 1,15
.
10

6
 M

–1
 у буфері ТЕ. Враховуючи різницю в іонній силі 

двох буферів (концентрація трис у буфері ТБЕ складає 89 мМ, а у ТЕ – 10 

мМ) очікувана константа зв’язування бромистого етидію в наших умовах 

нейтрального електрофорезу має бути дещо нижчою і оцінюється як K ~ 9
.
10

5
 

M
–1

. Розмір сайту інтеркаляції бромистого етидію становить n ~2,5 пар основ 

[338]. 

Різниця у розмірі сайту взаємодії із ДНК між бромистим етидієм і 

хлорокіном, ймовірно, пов’язана із наявністю у останнього за нейтральних 

значень рН двох позитивних зарядів проти одного у етидію: розштовхування 

двох молекул хлорокіну не дає йому можливості займати надто наближені 

одна до одної ділянки. Знижена майже на два порядки спорідненість  

хлорокіну до ДНК дає можливість використати великий спектр концентрацій 

даного інтеркалятору та, відповідно, більш акуратно дослідити ефективність 

формування електрофоретичного треку в залежності від топологічного стану 

петельних доменів нуклеоїду. Такий аналіз методично важко було провести 

для іншого широковживаного інтеркалятору – бромистого етидію. Навіть 

незначне збільшення його концентрації в електрофоретичному буфері 

приводило до суттєвих змін у кінетиці формування електрофоретичного 

треку. 

Зміна у кінетиці виходу ДНК із нуклеоїдів спостерігалася вже при 

додаванні в електрофоретичний буфер хлорокіну в концентрації 5 мкг/мл 

(таблиця 3.2). Нижчі концентрації, які також були досліджені у даній роботі, 

не впливали на швидкість та ефективність формування електрофоретичного 

треку – кінетики виходу ДНК із нуклеоїдів були подібні до контрольних 

експериментів. 

При електрофорезі нуклеоїдів у присутності 5 мкг/мл хлорокіну 

зберігалася характерна для контрольних експериментів двоступеневість 

кінетичної кривої на фоні відчутного пришвидшення виходу ДНК (константи 

швидкості як першого, так і другого етапу були вищими за контрольні 

значення). На відміну від електрофорезу без додавання інтеркалятора, 
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затримка міграції ДНК до аноду (про що свідчить наявність двох етапів  

виходу петель ДНК) суттєво зменшена у часі за присутності 5 мкг/мл 

хлорокіну в електрофоретичному буфері: у даному випадку час 

напівпереходу другого етапу електрофорезу t0 знижується майже у два рази 

(табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2 

Кінетичні параметри формування треку ДНК при кометному 

електрофорезі у відсутності хлорокіну та при додаванні хлорокіну у 

концентрації 5 мкг/мл  

Кінетичний 
параметр 

Електрофорез без 

хлорокіну 
(контроль) 

Електрофорез у 

присутності 5 
мкг/мл хлорокіну у 

буфері 

k1, хв
-1

 0,12±0,05 0,18±0,07 

k2, хв
-1

 0,22±0,08 0,28±0,10 

t0, хв 42±1 21,1±1,7 

M1 0,07±0,01 0,11±0,02 

M2 0,14±0,01 0,08±0,02 

 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. 

 

Вихід ДНК у хвіст комети ще більш суттєво полегшується при 

додаванні в електрофоретичний буфер інтеркалятору хлорокіну у 

концентраціях 10 мкг/мл та 25 мкг/мл (рис. 3.10 та 3.11).  Двоступеневість 
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міграції петель ДНК втрачається, максимальна частка ДНК у хвостах комет 

за таких концентрацій інтеркалятору досягається вже на ранніх хвилинах 

електрофорезу за один крок, а кінетика формування електрофоретичного 

треку нагадує таку, що була характерна для клітин, опромінених 

рентгенівськими променями (рис. 3.3 та рис. 3.10). Це опосередковано може 

бути свідченням того, що за наведених концентрацій інтеркалятору 

спостерігається максимальна релаксація петель ДНК, яка мала місце при 

індукції розривів цукрофосфатного остову іонізуючою радіацією (більш 

детальні пояснення та докази цього твердження будуть представлені у 

наступному підрозділі).  
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Рис. 3.10. Приклади кінетичних кривих залежності частки ДНК у 

хвостах комет від часу електрофорезу, отриманих для різних концентрацій 

хлорокіну: (○) – 25 мкг/мл, (□) – 75 мкг/мл, (∆) – 250 мкг/мл, (◊) – 1000 

мкг/мл. Суцільна жирна крива – кінетика виходу ДНК із інтактних 

лімфоцитів у відсутності хлорокіну із рис. 3.2 (контроль). F – частка ДНК у 

хвостах комет. Для всіх кривих у порівнянні з контролем p ≤ 10
–4

 

(пермутаційний тест). 
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Збільшення концентрації хлорокіну у електрофоретичному буфері 

приводило до поступового зниження ефективності виходу ДНК у хвіст 

комети, яке супроводжувалося наступними двома основними ефектами (рис. 

3.10 та 3.11).  
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Рис. 3.11. Залежності частки ДНК у хвостах комет від концентрації 

хлорокіну після 10 (а), 20 (б), 30 (в), 40 (г), 50 (д) та 60 (е) хвилин 

електрофорезу. F – частка ДНК у хвостах комет. 

 

З одного боку, спостерігалося уповільнення міграції ДНК у хвіст 

комети, а з іншого – знижувалася максимальна частка ДНК, яка здатна до 

міграції взагалі. Наприклад, при концентрації хлорокіну 1000 мкг/мл частка 

ДНК у хвостах комет не перевищувала 10%, тобто відповідала рівню, який 
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був характерний для нижнього плато кінетичної кривої виходу ДНК за 

відсутності інтеркалятору. 

Перший ефект можна пояснити накопиченням у петлях позитивної 

надспіралізації. По мірі зростання концентрації хлорокіну, зростає і 

щільність його зв’язування із ДНК, що призводить до внесення все більшої 

кількості позитивних надспіральних витків у топологічно замкнені (інтактні) 

петлі ДНК. Подолавши «точку релаксації» (момент, коли внесена хлорокіном 

позитивна надспіралізація за абсолютною величиною рівна негативній 

надспіралізації петель ДНК, яка виникла як результат дисоціації нуклеосом), 

петельні домени починають накопичувати торсійну напругу вже позитивного 

знаку, що відображається у зниженні швидкості виходу ДНК. Додатковий 

внесок у затримку виходу ДНК у присутності високих концентрацій 

інтеркалятора можуть давати часткова зміна заряду ДНК, її довжини та 

жорсткості [333, 339, 340].  

Наявність у молекулі хлорокіну двох позитивних зарядів може дещо 

зменшувати загальний заряд ДНК, а отже і її електрофоретичну рухливість, і, 

як результат, уповільнювати міграцію петель до аноду. Крім того, 

вбудовування інтеркалятору приводить до збільшення контурної довжини 

подвійної спіралі. Дані електронної мікроскопії свідчать, що при щільності 

зв’язування, рівній одній молекулі інтеркалятора на кожні дві пари 

нуклеотидів, спіраль подовжується на ~ 50% [339]. Імовірно, всі ці фактори 

разом  у більшій чи меншій мірі (при очевидному домінуванні ефекту 

позитивної надспіралізації) впливають на зниження швидкості руху ДНК у 

присутності високих концентрацій хлорокіну.  

Проте найбільш очевидним і вираженим ефектом впливу високих 

концентрацій хлорокіну на кінетику формування треку ДНК є поступове 

зниження максимальної частки ДНК, яка може виходити у хвіст комети при 

довготривалому електрофорезі. Для з’ясування причин такого зниження, які 

не можна пояснити жодним із наведених вище наслідків інтеркаляції, була 
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проведена серія експериментів, результати яких представлені у наступному 

підрозділі.  

Поведінка петель ДНК при кометному електрофорезі у присутності 

іншого інтеркалятора – бромистого етидію – була ідентичною описаній вище 

для хлорокіну [300, 301]. Суттєве пришвидшення формування треку ДНК і 

втрата характерної для інтактних клітин двоступеневості кінетичної кривої 

спостерігалися при додаванні 0,05 мкг/мл бромистого етидію, тобто 

концентрації, яка у 200 разів менше відповідної концентрації хлорокіну 

(нагадаємо, що подібні ефекти мали місце при додаванні даного даного 

інтеркалятору у електрофоретичний буфер у концентрації 10 мкг/мл, рис. 

3.10 та 3.11). Така значна відміна у порядку концентрацій є цілком 

очікуваною, виходячи із різниці у константах зв’язування двох 

інтеркаляторів із ДНК (див. вище). Уповільнення виходу ДНК із нуклеоїдів 

та зниження її максимальної частки у хвостах комет спостерігалося при 

концентрації 0,1 мкг/мл, а при концентрації 0,5 мкг/мл ці ефекти були 

виражені найсильніше. Як і у випадку із хлорокіном, основний вплив 

бромистого етидію на кінетику виходу ДНК відображався саме у зниженні 

частки ДНК, здатної до міграції у хвіст комети на пізніх хвилинах 

електрофорезу.  

Внаслідок високої константи зв’язування бромистого етидію із 

подвійною спіраллю нам не вдалося дослідити велику кількість різних 

концентрацій даного інтеркалятора, а отже з його допомогою акуратно 

простежити вплив зміни надспіралізації петель ДНК, індукованої 

інтеркалятором, на ефективність формування електрофоретичного треку. 

Незначна зміна у концентрації бромистого етидію у буфері дуже різко 

відображалася на кінетиці виходу ДНК: виходячи із результатів та наших 

міркувань щодо механізмів впливу інтеркалятора на кінетику виходу ДНК, 

релаксація петель досягалася при 0,05 мкг/мл бромистого етидію у буфері, а 

збільшення його концентрації всього у два рази вже індукувало появу 
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надспіралізації позитивного знаку, що супроводжувалося утрудненням 

формування хвоста комети [300, 301].  

Аналогічне зниження частки ДНК у хвостах комет ми спостерігали і в 

дослідах із інтеркалятором доксорубіцином при перевірці його мутагенних 

властивостей [327]: за високих концентрацій вихід ДНК був майже 

непомітним. У будь якому випадку, важливим є той факт, що кінетика 

виходу ДНК у хвіст комети залежить від рівня надспіралізації петельних 

доменів ДНК, який модулюється їх взаємодією із інтеркаляторами незалежно 

від фізико-хімічних властивостей останніх.  

Описані ефекти впливу інтеркаляторів на ефективність виходу ДНК 

при кометному електрофорезі (так само як і результати по оцінці оборотності 

даного процесу, викладені у попередньому підрозділі) вказують, по-перше, 

що основним механізмом формування електрофоретичного треку при 

електрофорезі інтактних нуклеоїдів є витягування до аноду 

надспіралізованих петель ДНК. Лише такі топологічно обмежені петлі 

можуть «реагувати» на взаємодію з інтеркаляторами та зміну у результаті 

цього рівня їх торсійної напруги. По-друге, залежність кінетики виходу ДНК 

у хвіст комети від концентрації хлорокіну або бромистого етидію (а отже від 

рівня надспіралізації петель) дає принципову можливість використовувати 

кометний електрофорез для оцінки топологічних параметрів петельних 

доменів ДНК [301, 334, 337].  

Власне, наступний підрозділ присвячено детальному аналізу та 

кількісним характеристикам рівня надспіралізації петель ДНК у присутності 

різних концентрацій хлорокіну. Крім того, у ньому будуть представлені 

результати експериментів, які були спрямовані на з’ясування причин 

зниження максимальної частки ДНК у хвостах комет у присутності високих 

концентрацій інтеркаляторів – одного із основних і найбільш яскраво 

виражених ефектів інтеркаляції.  
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3.2. Фізичні характеристики петельних доменів ДНК, оцінені за 

допомогою кометного електрофорезу 

 

Даний етап роботи був сфокусований на застосуванні методу 

кометного електрофорезу у якості інструменту для дослідження ряду 

характеристик петельних доменів ДНК. У цьому блоці всі експерименти 

проводилися із використанням інтактних лімфоцитів периферійної крові 

людини; отримані шляхом лізису нуклеоїди піддавали електрофорезу за 

нейтральних умов. 

 

3.2.1. Оцінка топологічного стану петель ДНК 

 

 Перш ніж перейти до розгляду топологічного стану петель ДНК та 

ефектів інтеркаляції, є доцільним коротко привести загальні рівняння 

топології ДНК, які будуть використані далі у даному підрозділі для аналізу 

топологічного стану петельних доменів. 

Найважливішою характеристикою циркулярних молекул ДНК (а також 

еквівалентних до них петельних доменів) є так зване число зачеплень Lk, для 

якого виконується відоме рівняння Уайта-Фуллера [341, 342]: 

 

WrTwLk ,              (3.7) 

 

де Tw = N/h – твіст подвійної спіралі (N – число пар нуклеотидів, h – 

спіральна періодичність у п.о./виток подвійної спіралі); Wr – райзинг кільця 

(величина, яка загалом характеризує просторову конфігурацію кільцевої 

молекули і фактично є мірою відхилення цієї конфігурації від планарної). 

Зазвичай число зачеплень Lk не співпадає з найбільш імовірним твістом 

подвійної спіралі, який прийнято позначати як Lk0. Це означає, що у 

топологічно замкненій молекулі виникають еластичні напруження, мірою 

яких є величина різниці числа зачеплень [343]: 
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0LkLkLk .              (3.8) 

 

У рівнянні 3.8 Lk0 визначається відношенням числа пар нуклеотидів N 

до найбільш вигідної спіральної періодичності подвійної спіралі ДНК у 

даних умовах h0.  Оскільки при Lk = Lk0 (для релаксованої молекули) Wr = 0, 

виходячи із рівнянь 3.7 та 3.8, ∆Lk можна записати як: 

 

WrTwLk ,        (3.9) 

 

де ∆Tw = Tw – Tw0, Tw0 ≡ Lk0.  

Інше поняття, яке часто використовують для опису топології 

циркулярних молекул ДНК з великою контурною довжиною кільця, є 

щільність надспіралізації σ – кількість надспіральних витків на один виток 

подвійної спіралі [343]: 

 

0LkLk .      (3.10) 

 

Еластичні напруження, які виникають у топологічно обмежених 

циркулярних молекулах, характеризуються певною величиною вільної 

енергії – енергією надспіралізації Gsc, яка підпорядковується квадратичній 

залежності [344, 345]: 

 

2Lk
N

K
G sc

sc ,      (3.11) 

 

де Ksc – силова константа надспіралізації; енергія надспіралізації виражена в 

одиницях kBT, kB – константа Больцмана, T – абсолютна температура. 
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Використовуючи рівняння 3.10 та 3.11, останнє рівняння можна переписати у 

вигляді: 

 

      
2NkG scsc ,      (3.12) 

 

де ksc = Ksc/ h0
2
.  

Розглянувши загальні співвідношення, що використовуються у 

топології кільцевих молекул, повернемося до досліджуваної системи – 

топологічно обмежених  петель ДНК та особливостей їх міграції в залежності 

від рівня надспіралізації. Силова константа надспіралізації таких петель, як і 

будь-яких циркулярних молекул, залежить від співвідношення твіста та 

райзинга – двох складових, які дають вклад у число зачеплень циркулярних 

молекул (у даному випадку – петель ДНК) [333, 345].  

Очевидно, що петельні домени ДНК, які знаходяться у голові комети, 

характеризуються більш високим значенням райзингу (нижчою константою 

надспіралізації), ніж петлі, які витягуються до аноду при електрофорезі, коли 

внесок райзингу у значення силової константи зменшується (константа 

надспіралізації зростає). Отже, на шляху, якій долають петлі при виході із 

голови у хвіст комети, відбувається зміна силової константи надспіралізації 

при незмінному значенні ∆Lk.  

Якщо на цьому шляху існує бар’єрний стан, величина якого залежить 

від рівня надспіралізації петель (про що свідчить залежність виходу ДНК від 

рівня надспіралізації петель, рис. 3.10 та 3.11), то енергія цього стану може 

бути записана як NΔKscσ
2
 (ΔKsc – зміна силової константи при переході петлі 

на бар’єрний стан, N – контурна довжина петлі у парах нуклеотидів). 

Позначивши NΔKsс як λ, можна записати вираз для константи швидкості 

виходу петель ДНК при кометному електрофорезі: 
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          (3.13) 

 

де k0 – незалежний від надспіралізації петель коефіцієнт (він відображає, 

зокрема, опір агарозного гелю тощо), σ – щільність надспіралізації у петлі 

при даній концентрації хлорокіну. 

На рис. 3.12 наведена залежність константи швидкості виходу ДНК у 

хвіст комети при електрофорезі ізольованих клітин від концентрації 

хлорокіну.  
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Рис. 3.12. Залежність константи швидкості k виходу ДНК та сумарної 

щільності надспіралізації σ (пунктир) від концентрації хлорокіну. Суцільна 

крива розрахована 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, 

залежний від концентрації інтеркалятора. У даному випадку k0 = 0,17 ± 0,01 

хв
–1

, λ = 1400 ± 300, σ0 = –0,040 ± 0,005. 
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На цьому рисунку в якості константи швидкості використана або 

константа швидкості міграції k для випадку, коли вихід ДНК у хвіст комети 

описується мономолекулярною кінетикою (більшість кінетичних кривих на 

рис. 3.10), або прийнята рівною t0
-1 

– часу напівпереходу для другого етапу 

електрофорезу у випадку двоступеневості виходу ДНК у хвіст комети (рівн. 

3.4).  

Використовуючи параметри зв’язування хлорокіну із ДНК (оцінені 

вище константу зв'язування K і розмір сайту зв'язування n), можна оцінити 

щільність зв’язування інтеркалятора ν при будь-якій його концентрації у 

буфері, застосувавши рівняння, яке описує взаємодію інтеркаляторів із 

циркулярними молекулами ДНК – топологічними еквівалентами петельних 

доменів [346]: 

 

))(2exp(
)1(

)1(
01

A
n

n
KL

n

n

,    (3.14) 

 

де L – концентрація не зв’язаного із ДНК хлорокіну, яка у даному випадку 

рівна його загальній концентрації в електрофоретичному буфері; А – 

модифікована силова константа надспіралізації (А≈5 [338, 346]); ν0 – 

щільність зв’язування інтеркалятора, яка відповідає тотальній релаксації 

негативної надспіралізації, що була присутня у петлях ДНК після дисоціації 

нуклеосом (ν0 = –360° σ0/(θh)). В останньому співвідношенні σ0 – вихідна 

щільність надспіралізації петель (перед додаванням хлорокіну), θ – кут 

розкрути ДНК, яку вносить хлорокін (θ ≈ 17° [347]); h – спіральна 

періодичність В-форми ДНК (h ≈ 10,5 пар нуклеотидів на один виток 

подвійної спіралі).  

Коли щільність зв’язування інтеркалятора за певної його концентрації 

буде рівна тій, що забезпечить повну релаксацію петель, тобто ν = ν0, 

експоненційний множник із рівняння 3.14 перетворюється на одиницю. У 

цьому випадку дане рівняння стає еквівалентним рівнянню МакГі-
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фонХіпеля, яке було використано для аналізу взаємодії хлорокіну із лінійною 

високомолекулярною ДНК (див. «Матеріали і методи досліджень», а також 

рис. 3.9). 

Визначивши за допомогою рівняння 3.14 щільність зв’язування 

хлорокіну при заданій його концентрації у буфері L, можна обчислити 

щільність надспіралізації, яку вносить даний інтеркалятор у топологічно 

замкнені петельні домени ДНК: σi = νθh/360°. Сумарна щільність 

надспіралізації петель при різних концентраціях хлорокіну буде рівна 

σ = σ0 + σi, а значення σ задає константу швидкості міграції петель за 

рівнянням 3.13.  Отже, підгонка рівнянь 3.13 та 3.14 під експериментальну 

залежність, представлену на рис. 3.12, дозволяє отримати значення трьох 

параметрів: вихідну щільність надспіралізації петель ДНК σ0, незалежний від 

надспіралізації петель ДНК коефіцієнт k0 та модифіковану силову константу 

надспіралізації λ [334].    

Оцінена таким чином вихідна щільність надспіралізації петель у 

нуклеоїді σ0 = –0,040 ± 0,005. Отримана величина є абсолютно очікуваною 

для петель після дисоціації нуклеосом при лізисі клітин: відповідно до 

рівняння 3.10 щільність надспіралізації (у даному випадку вихідної 

надспіралізації петель ДНК σ0) буде рівна σ0 = ΔLk/Lk0. Беручи до уваги 

нуклеосом-залежну зміну числа зачеплень  ΔLk = –1 на одну нуклеосому [57] 

та Lk0 = N/h, де N = 200 пар основ (кількість нуклеотидів, що складають 

нуклеосомний повтор), а спіральна періодичність ДНК h = 10,5 пар основ на 

виток, отримаємо значення σ0 ≈ –0,05.  

Отримані у результаті підгонки значення двох інших показників дещо 

складніше інтерпретувати. Незалежна від надспіралізації петель ДНК 

складова рівняння 3.13 k0 = 0,17 ± 0,01 хв
–1

 свідчить про доволі швидкий рух 

релаксованих петель (відповідний характеристичний час становить k0
–1

 ~ 6 

хв.). Таке значення практично співпадає із константою k1, що характеризує 

швидкість руху на першому етапі електрофорезу (табл. 3.2). 
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Враховуючи приблизний середній розмір петельного домену N ~ 100 

тис. пар нуклеотидів та отримане у результаті підгонки значення 

λ = 1400 ± 300 маємо величину зміни силової константи при переході петлі 

на бар’єрний стан ΔKsc ~ 0,01. Це означає, що енергетичний бар’єр, який 

виникає перед виходом петлі, асоційований із незначним збільшенням 

силової константи надспіралізації: реорганізація петель усередині голови 

доволі невелика. Після витягування петлі до аноду та її входу у агарозний 

гель (момент суттєвої просторової реорганізації петель) спостерігається 

значне збільшення енергії надспіралізації, яке потім компенсується роботою 

електричної сили розтягування. Таким чином перехід петель на бар’єрний 

стан відбувається у момент виходу петлі із голови у хвіст комети. Слід 

оговорити, що цей бар’єр, який залежить від надспіралізації петель, не має 

відношення до бар’єру, що пов'язаний із концентрацією ДНК у гелі (див. 

підрозділ 3.1.2). Затримка виходу ДНК, яка супроводжує вихід 

надспіралізованих петель у інтактних нуклеоїдах (за відсутності хлорокіну) є 

лише демонстрацією ефекту кооперативності міграції таких петель, який був 

детально описаний у попередніх підрозділах [331, 334].  

Виходячи із вихідної щільності надспіралізації петель у нуклеоїді σ0 = –

0,04, був проведений аналіз рівня їх надспіралізації при різних концентраціях 

хлорокіну (рис. 3.12, пунктирна лінія). Максимальна релаксація петель (σ ~0) 

спостерігалася при додаванні хлорокіну у концентрації 25 мкг/мл. При 

подальшому підвищенні концентрації інтеркаляція хлорокіну викликає 

накопичення у петлях надспіралізації позитивного знаку, щільність якої при 

найвищих концентраціях хлорокіну 500 мкг/мл та 1000 мкг/мл стає рівною за 

своїм абсолютним значенням вихідній негативній надспіралізації петель 

нуклеоїду (σ = +0,04 та σ = –0,04, відповідно). Саме тому швидкість виходу 

ДНК при даних концентраціях інтеркалятору була майже подібною до такої 

за його відсутності (рис. 3.10 та 3.12). 

Наведені результати аналізу кінетики формування треку ДНК при 

кометному електрофорезі у присутності інтеркаляторів вказують на 
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можливість оцінки топологічного стану петель ДНК за допомогою даного 

методу. Експериментально встановлюючи концентрацію інтеркалятору, яка 

буде забезпечувати максимальну релаксацію петель ДНК, можна розрахувати 

вихідний рівень надспіралізації цих петель у ядрах різних клітинних типів. 

Дана оцінка є важливою у тому розумінні, що топологічний стан петель ДНК 

у значній мірі модулюється, наприклад, активністю транскрипційних 

процесів у ядрі, які, у свою чергу, залежать від функціонального стану 

клітини [128, 348, 349]. 

 

3.2.2. Основи петельних доменів ДНК нуклеоїду: взаємодії, що їх 

забезпечують 

 

 Як вже зазначалося вище, найбільш помітним наслідком впливу 

інтеркаляторів на кінетику формування треку ДНК при кометному 

електрофорезі є залежне від їх концентрації зниження максимальної частки 

ДНК, що мігрує до аноду на пізніх хвилинах електрофорезу (рис. 3.10 та 

3.11). Проте слід нагадати, що ліміт у частці ДНК, яка в принципі здатна до 

міграції при кометному електрофорезі, спостерігається насправді і за 

відсутності інтеркаляторів у буфері: у контрольних дослідах без будь-якої 

обробки клітин частка ДНК у хвостах комет не перевищує ~22% (рис. 3.2). 

Лише у випадку електрофорезу нуклеоїдів, отриманих із клітин, опромінених 

високою дозою іонізуючої радіації, у деяких випадках цей показник сягав 

~0,7 від загальної геномної ДНК нуклеоїду [300, 301]. Проте, як було 

доведено раніше, у таких експериментах хвіст комети формують лінійні 

фрагменти, а не петлі ДНК (див. підрозділ 3.1). Це означає, що при 

електрофорезі непошкоджених нуклеоїдів більшість геномної ДНК 

залишається у голові комети і не рухається під дією сили електричного поля.  

Згідно теорії електрофорезу, найпростішим і найбільш очевидним 

поясненням такого ліміту є тривіальний факт: петельні домени, розміри яких 

перевищують роздільну здатність гелю, просто не здатні мігрувати у порах 
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агарозного гелю через їх велику молекулярну масу. Отже, можна припустити, 

що взаємодія петель ДНК із інтеркаляторами якимось чином порушує 

взаємодії між ДНК та білками, які забезпечують фіксацію основ цих 

петельних доменів у нуклеоїдах [7, 128-130], що, у свою чергу, приводить до 

збільшення контурної довжини петель шляхом об’єднання декількох 

невеликих доменів в один (див. Розділ 1). 

Як вже зазначалося, одним із основних безпосередніх наслідків 

інтеркаляції є локальна розкрутка подвійної спіралі ДНК у сайті інтеркаляції. 

Підвищення концентрації хлорокіну чи бромистого етидію у буфері 

призводить до зростання щільності зв’язування інтеркаляторів, а отже 

підвищує імовірність їх вбудовування у місця фіксації основ петель ДНК 

(враховуючи наявність у цих ділянках білкових молекул, вони є найменш 

доступними сайтами в межах петель для таких взаємодій). Зумовлена 

інтеркаляцією деформація подвійної спіралі стимулює дестабілізацію ДНК-

білкових взаємодій в основі петель – у результаті із декількох відносно 

маленьких утворюються більш великі петлі, розмір яких не дозволяє їм 

мігрувати до аноду при кометному електрофорезі.  

Очевидно, що така інтерпретація залежних від інтеркаляції причин 

зниження максимальної частки ДНК, що формує електрофоретичний трек 

при кометному електрофорезі, потребує, крім суто теоретичних умоглядних 

міркувань, акуратного експериментального підтвердження. Одним із перших 

таких експериментів став аналіз міграції ДНК із нуклеоїдів, у яких 

попередньо індукували ковалентні зшивки між ДНК та білками за допомогою 

формальдегіду, після чого проводили нейтральний електрофорез у 

присутності високих концентрацій хлорокіну [334, 350, 351].  

Формальдегід широко використовується у молекулярно-біологічних 

експериментах для утворення стабільних ковалентних зв’язків між 

молекулами ДНК та білками: наявність таких зшивок дуже міцно фіксує 

білки у сайтах їх взаємодії із ДНК [352-354]. У роботах, присвячених 

дослідженню взаємодії формальдегіду із нуклеїновими кислотами та білками, 
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існують свідчення того, що, по-перше, за певних концентрацій формальдегід 

здатний викликати розриви цукрофосфатного остову, а по-друге, індукувати 

ковалентні зшивки типу «ДНК-ДНК» та «білок-білок» [352, 355]. Такі 

наслідки впливу формальдегіду – поява розривів ДНК та можлива зміна 

просторової організації нуклеоїдів після формування стабільних ковалентних 

зв’язків між елементами їх структури – можуть відобразитися на результатах 

кометного електрофорезу.  

Ми перевірили можливість внесення формальдегідом одноланцюгових 

розривів у ДНК, обробивши надспіралізовану плазміду pcDNA™4/HisMax 

формальдегідом у концентраціях  75, 150, 300 та 450 мкМ у буфері ТБЕ (див. 

«Матеріали і методи досліджень»). Звичайний електрофорез ДНК в 

агарозному гелі (дані не представлені) показав, що плазміда повністю 

зберігає свій надспіралізований стан – за жодної концентрації формальдегіду 

не з'являлась нікована форма плазміди, електрофоретична рухливість якої 

відрізняється від надспіралізованої. Тобто за умов наших експериментів 

формальдегід не індукував одноланцюгових розривів. Для індукції 

ковалентних зшивок у нуклеоїдах ми обрали концентрацію формальдегіду 75 

мкМ як мінімальну, що здатна створювати стабільні зшивки між ДНК та 

білками [355].  

Аналогічно, результати кометного електрофорезу нуклеоїдів, 

оброблених формальдегідом у концентрації 75 мкМ (без додавання хлорокіну 

в електрофоретичний буфер), свідчать, що морфологія комет та кінетика 

міграції ДНК загалом була подібною до контрольних експериментів: 

спостерігалася двоступеневість виходу петель із максимальною часткою 

ДНК у хвостах після 80 хвилин електрофорезу ~ 0,2 (рис. 3.13).  

Дещо збільшеною (але статистично недостовірно,  р>0,05) виявилася 

частка ДНК, яка формує нижнє плато кінетичної кривої. Це може свідчити 

або про незначну індукцію розривів ДНК формальдегідом, або про невеликі 

пертурбації структури нуклеоїду за рахунок ковалентних зшивок між 

молекулами ДНК та білками.  
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На відміну від інтактних нуклеоїдів, для яких суттєво знижується 

максимальна частка ДНК у хвостах комет на пізніх хвилинах електрофорезу 

у присутності високих концентрації інтеркаляторів, нуклеоїди, попередньо 

оброблені формальдегідом, виявилися майже нечутливими до дії високих 

концентрацій хлорокіну (рис. 3.13). Для таких нуклеоїдів максимальна частка 

ДНК у хвостах комет при додаванні хлорокіну у концентраціях 250 мкг/мл та 

500 мкг/мл була майже співставною із такою у контрольних дослідах 

(р>0,05). 
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Рис. 3.13. Відсутність впливу високих концентрацій хлорокіну на 

кінетику формування треку ДНК за умови ковалентних зшивок 

формальдегідом. Частка ДНК F у хвостах комет як функція тривалості 

електрофорезу нуклеоїдів, оброблених формальдегідом, у відсутності (○) та у 

присутності хлорокіну в концентраціях 250 мкг/мл (◊), 500 мкг/мл (∆) та 1000 

мкг/мл (□). Наведена похибка (стандартне відхилення), що вказана лише для 

однієї точки для полегшення сприйняття рисунку, є максимальною. У 

порівнянні з контролем (відсутність хлорокіну) для кривої, отриманої з 250 

мкг/мл хлорокіну, p = 0,499; для 500 мкг/мл p = 0,697; для 1000 мкг/мл 

p = 0,507 (пермутаційний тест). 
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Певне зниження (у порівнянні із цими концентраціями) значення цього 

показника у присутності 1000 мкг/мл хлорокіну, можливо, пояснюється 

утрудненням виходу ДНК у присутності надто великих концентрацій 

інтеркалятору (див. вище). У будь якому випадку, наявність ковалентних 

зшивок між петельними доменами ДНК та білками нуклеоїду, які фіксують 

ці петлі у їх основі, запобігає втраті зв’язку між цими елементами при 

локальній розкрутці ДНК, внесеної інтеркалятором. У свою чергу, такий 

результат свідчить на користь того, що ДНК-білкові взаємодії в основі петель 

дають важливий внесок у їхню фіксацію. 

 Важливим моментом при цьому є той факт, що індукована високими 

концентраціями інтеркаляторів втрата зв’язку між елементами, що фіксують 

основи петель, можлива лише за умови постійної присутності інтеркалятору 

в електрофоретичному буфері (тобто коли розкрутка подвійної спіралі 

підтримується протягом усього часу електрофорезу). У експериментах, де 

інтактні нуклеоїди певний час витримували у ТБЕ буфері із 1000 мкг/мл 

хлорокіну, після чого проводили нейтральний електрофорез без 

інтеркалятору, максимальна частка ДНК у хвостах комет становила ~ 0,19: 

фактично за таких умов основний ефект інтеркаляції зникав (рис. 3.14). 

Отриманий результат означає, що після припинення дії хлорокіну 

відбувається відновлення майже всіх основ петельних доменів ДНК, тобто 

втрата зв’язку між «якорними» елементами в основах петель є оборотною і 

структура цих ділянок доволі швидко відновлюється [350, 351]. 

Для інтерпретації описаних результатів слід звернутися до описаного у 

Розділі 1 нещодавно виявленого екструзійного комплексу, який забезпечує як 

утворення петель, так і їх фіксацію у ядрах in vivo [12-14, 128]. Основою 

цього комплексу є два компоненти – когезинові комплекси та білки CTCF. 

Перші взаємодіють із ДНК топологічно, охоплюючи подвійну спіраль у 

кільце, і здатні до вільного ковзання вздовж неї. Білки CTCF, взаємодіючи із 

ДНК у визначених сайтах, виконують роль «стоп-сигналів» на шляху руху 
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когезинів, зупиняють їх, і таким чином фіксується основа петлі [12-14]. 

Локальна деформація молекули ДНК, спричинена розкруткою у сайті 

інтеркаляції, дестабілізує взаємодію CTCF із відповідним сайтом, але ніяк не 

впливає ані на його взаємодію із когезиновими комплексами, ані на 

взаємодію останніх із ДНК [356].  

Саме тому після припинення дії інтеркалятора і повернення ДНК до 

вихідного стану легко відновлюється порушена взаємодія CTCF із своїм 

сайтом: всі елементи-фіксатори основ петель знаходяться у безпосередній 

близькості один до одного. Очевидно, що подібне відновлення є 

неможливим, коли інтеркалятор присутній у буфері,  а отже постійно 

підтримується деформований стан ДНК. 
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Рис. 3.14. Максимальна частка ДНК (F) у хвостах  комет після 

тривалого (90 хв.) електрофорезу. 1 – електрофорез нуклеоїдів, не 

оброблених хлорокіном, у відсутності хлорокіну; 2 – електрофорез 

нуклеоїдів, попередньо інкубованих з 1000 мкг/мл хлорокіну, у відсутності 

хлорокіну; 3 – електрофорез нуклеоїдів у присутності 1000 мкг/мл хлорокіну. 

Наведена похибка – стандартне відхилення. * – р<0,05   
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Іншим блоком досліджень, спрямованих, з одного боку, на з’ясування 

причин зниження частки ДНК у хвостах комет при інтеркаляції, а з іншого – 

на більш детальний аналіз типів взаємодій, що закріплюють основи петель 

ДНК, були експерименти, у яких після лізису клітин проводилася додаткова 

денатурація білків нуклеоїду додецилсульфатом натрію або сечовиною [334, 

350]. По суті, у даних дослідженнях штучно індукували руйнування 

«якірних» протеїнів в основі петель. Кінетики формування треку ДНК при 

електрофорезі нуклеоїдів, оброблених 0,3 % розчином додецилсульфату 

натрію та 8 М розчином сечовини були практично однакові: спостерігалося 

майже двократне зниження частки ДНК у хвостах комет на пізніх хвилинах 

електрофорезу у порівнянні із контролем (рис. 3.15, вставка). Отже, 

денатурація нечутливих до умов лізису білків призводить до тих самих 

ефектів, що і локальна розкрутка ДНК при інтеркаляції, коли інтеркалятор 

постійно присутній у буфері. Такий ефект є цілком очікуваним: при дії 

денатурантів порушується структура як білків CTCF, так і когезинового 

кільця, тобто елементів-фіксаторів основ петель.  

Подібне, але менш виражене зниження даного показника було 

притаманне кінетичним кривим, отриманим при електрофорезі нуклеоїдів, 

оброблених 2 М та 4 М сечовини (рис. 3.15). Це означає, що навіть незначна 

дестабілізація структури протеїнів (а скоріше, білок-білкових взаємодій в 

основі петель) для певної частини петельних доменів виявляється 

достатньою щоб порушити організацію їх основ.  

Представлені результати та їх співставлення із структурою 

екструзійного комплексу дають можливість дати відповідь на давнє питання 

щодо просторової організації нуклеоїду: яким чином після лізису клітин та 

дисоціації більшості хроматинових білків у нуклеоїдах залишаються 

надспіралізовані петлі ДНК і наскільки ці петлі відображають ті, що 

містилися у ядрах in vivo. Дія високої концентрації солі (2,5 М NaCl) при 

лізисі клітин зумовлює дисоціацію білків CTCF, які безпосередньо 

взаємодіють із нуклеотидними послідовностями в основі петельних доменів, 
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але топологічний зв'язок когезинових кілець із ДНК не залежить від іонної 

сили [356]. Це дає можливість після завершення процедури лізису і 

повернення нуклеоїдів у розчин із фізіологічною концентрацією солі 

відновити як структуру екструзійного комплексу в основі петель, так і 

повернути вихідну петельну організацію ядра. Очевидно, що таке повернення 

можливо лише за умови, що білки CTCF та когезини зберігають свою 

нативну структуру: за умови їх деструкції денатурантами відновлення петель 

не спостерігається.  
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Рис. 3.15. Максимальна частка ДНК (F) у хвостах комет після 

тривалого (90 хв.) електрофорезу інтактних нуклеоїдів (1); нуклеоїдів, 

попередньо оброблених сечовиною у концентраціях 2 М, 4 М та 8 М (2-4) та 

0,3 % розчином додецилсульфату натрію (5). На вставці – кінетика 

формування треку ДНК при електрофорезі нуклеоїдів, оброблених 0,3 % 

розчином додецилсульфату натрію (□) та 8 М розчином сечовини (○). 

Наведена похибка на графіку у вставці – максимальне стандартне відхилення. 

* – р<0,05. 
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Найбільш важливим висновком є той, що петлі ДНК у складі 

нуклеоїдів, отриманих після лізису клітин, є по суті тими самими петлями 

хроматину, що формуються в ядрах живих клітин.  

Важливе питання, яке не було до сих пір обговорене, стосується того 

факту, що незалежно від способу порушення основ петельних доменів ДНК – 

локальною деформацією ДНК при інтеркаляції чи денатурацією «якорних» 

білків в основах петель – певна невелика частка ДНК (приблизно однакова в 

межах похибки експерименту) все одно зберігає здатність міграції до аноду. 

У спробі з’ясувати природу цієї ДНК, були проведені експерименти, у яких 

нуклеоїди отримували шляхом лізису при низьких концентраціях детергентів 

та солі. 

 

3.2.3. Характеристика міграції петель ДНК, що містять нуклеосоми 

 

Типові експерименти із застосуванням кометного електрофорезу 

проводять, отримуючи нуклеоїди із клітин різних типів шляхом так званого 

високосольового лізису у присутності 2,5 М NaCl [220, 223, 225, 227, 228, 

231]. Такі умови гарантують тотальне видалення гістонів та більшості білків 

хроматину, зв'язок яких із ДНК дуже чутливий до концентрації солі. 

Зрештою нуклеоїди (далі будемо називати їх «високо-сольовими» 

нуклеоїдами) являють собою надспіралізовані петельні домени ДНК, 

зафіксовані на нечутливих до дії високої іонної сили білках (зокрема, на 

компонентах екструзійного комплексу).  

У даному блоці досліджень ми намагалися отримати нуклеоїди, які 

максимально зберігають організацію хроматинових петель in vivo, тобто 

фактично містять петельні домени із нуклеосомами. З цією метою лізис 

клітин проводили у пристуності детергенту Тритону Х-100 у звичайній для 

лізису концентрації та відносно низької концентрації солі (1 М NaCl) [357]. У 

такому низько-сольовому буфері більшість негістонових білків, зв'язок яких 

із ДНК є найменш стабільний, дисоціюють з хроматину. Після лізису 
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нуклеоїди (далі – «низько-сольові» нуклеоїди) містять суміш нуклеосом та 

субнуклеосомних частинок, які залишаються зв’язаними із ДНК. Так, у 

нуклеоїдах мають бути присутніми типові для хроматину октамери гістонів 

(H2A-H2B-H3-H4)2; при повній чи частковій дисоціації димерів H2A-H2B 

утворюються гексамери H2A-H2B-(H3-H4)2 та тетрамери (H3-H4)2 – за умов 

низько-сольового лізису клітин приблизно половина димерів H2A-H2B 

видаляється [358, 359]. 

Приклади типових комет після електрофорезу, отриманих у різних 

експериментах із використанням нуклеоїдів, які утворилися в умовах низько-

сольового лізису лімфоцитів периферійної крові людини наведено на рис. 

3.16.   

 

Рис. 3.16. Приклади комет після 20 (а, в) та 120 (б, г) хвилин 

електрофорезу низько-сольових нуклеоїдів у ТБЕ-буфері без хлорокіну (а, б) 

та у присутності 0,1 мкг/мл (в) та 1 мкг/мл (в) хлорокіну. Наведена на 

рисунку шкала – 10 мкм. 
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Кінетичні криві залежності відносного вмісту ДНК у хвостах комет для 

високо-сольових та низько-сольових нуклеоїдів повторювали одна одну за 

своєю загальною формою: в обох випадках спостерігалася двоступеневість 

міграції ДНК (рис. 3.17). Перший швидкий етап виходу, який характеризує 

міграцію релаксованих поверхневих петель, був абсолютно ідентичним для 

двох типів нуклеоїдів із максимальною амплітудою М1 = 0,07±0,01 та 

константами швидкості k1 = 0,12±0,05 хв
-1

 and k1 = 0,15±0,08 хв
-1

 для клітин, 

лізованих у високо-сольовому та низько-сольовому буфері, відповідно (табл. 

3.3).  
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Рис. 3.17. Відносний вміст ДНК у хвостах комет F як функція 

тривалості електрофорезу високо-сольових (○) та низько-сольових (□) 

нуклеоїдів.  

Незважаючи на ідентичність першого етапу, вихід ДНК на другому 

затриманому етапі відрізнявся за декількома важливими параметрами. По-

перше, максимальна частка ДНК М2, яка здатна мігрувати у хвіст комети у 

даному часовому інтервалі, була майже у три рази нижча у випадку 

електрофорезу низько-сольових нуклеоїдів у порівнянні із високо-сольовими 
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– на пізніх хвилинах електрофорезу верхнє плато кінетичної кривої не 

перевищувало ~0,11. 

По-друге, міграція ДНК при електрофорезі низько-сольових нуклеоїдів 

виявилася більш ускладненою: для таких нуклеоїдів константа швидкості k2 = 

0,12±0,08 хв
-1

, у той час як даний параметр для нуклеоїдів, отриманих 

шляхом звичайного лізису, становив k2 = 0,22±0,08 хв
-1 

(табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 

Кінетичні параметри виходу ДНК при кометному електрофорезі 

нуклеоїдів, отриманих при лізисі клітин в 2,5 М та 1 М NaCl 

 

Кінетичний 

параметр 
2,5 М NaCl 1 М NaCl 

k1, хв
-1

 0,12±0,05 0,15±0,08 

k2, хв
-1

 0,22±0,08 0,12±0,08 

t0, хв 42±1 58,5±9,2 

M1 0,07±0,01 0,07±0,01 

M2 0,14±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. 

 

Подібність характеру міграції поверхневих петель ДНК із двох типів 

нуклеоїдів дозволяє стверджувати, що швидкість руху цих петель не 
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залежить від наявності нуклеосом. У попередніх підрозділах було показано, 

що на ефективність їх руху також не впливає ані рівень надспіралізації, ані 

будь-яке порушення стабілізації основ петельних доменів: в усіх 

експериментах невелика частка ДНК зберігає здатність до міграції. 

Можливими поясненнями того, що ж можуть являти собою такі петельні 

структури, є наступні. По-перше, на ранніх хвилинах електрофорезу хвіст 

комети може формуватися звичайним випетлюванням із поверхні нуклеоїду 

незв’язаної із білками ДНК. По-друге, міграцію може забезпечувати також 

незначна частка поверхневих релаксованих у результаті розривів подвійної 

спіралі петельних доменів [357].  

Цілком очікувано, що другий затриманий етап виходу ДНК, який 

характеризується витягуванням до аноду внутрішніх надспіралізованих 

петель, суттєво утруднюється присутністю у таких петлях нуклеосом: 

спостерігається як затримка міграції ДНК, так і статистично значуще 

зниження максимальної частки ДНК у хвостах комет, що здатна до руху на 

пізніх хвилинах електрофорезу (рис. 3.17, табл. 3.3). Як зазначалося вище, 

негативна надспіралізація у петлях нуклеоїду виникає як результат дисоціації 

нуклеосом при високих концентраціях солі. Оскільки низько-сольові 

нуклеоїди зберігають значну частину нуклеосом та субнуклеосомних 

частинок, виникає питання про те, чи взагалі петельні домени таких 

нуклеоїдів є надспіралізованими. 

Для перевірки чи є ці петлі топологічно обмеженими нами була оцінена 

кінетика виходу ДНК із низько-сольових нуклеоїдів у присутності різних 

концентрацій хлорокіну (рис. 3.16 та рис. 3.18). Суттєве пришвидшення руху 

петельних доменів та досягнення максимальної частки ДНК у хвостах комет 

за один крок спостерігалося при додаванні хлорокіну у концентрації 0,1 

мкг/мл (для порівняння, у високо-сольових нуклеоїдах такі ефекти 

спостерігалися при додаванні інтеркалятору хлорокіну у концентраціях, які 

були майже на два порядки вище) [337, 357]. Отже, за даної концентрації 

хлорокіну у низько-сольових нуклеоїдах відбувається максимальна 
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релаксація петель ДНК. Аналогічно до високо-сольових нуклеоїдів, 

підвищення концентрації інтеркалятору у буфері поступово призводить до 

накопичення надспіралізації позитивного знаку і вихід ДНК знову стає 

ускладненим. Як і у випадку із досягненням релаксації петель, для низько-

сольових нуклеоїдів таке ускладнення спостерігалося при значно менших 

концентраціях хлорокіну у буфері (рис. 3.18). 
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Рис. 3.18. Вплив хлорокіну на кінетику формування треку ДНК при 

кометному електрофорезі високо-сольових (а) та низько-сольових (б) 

нуклеоїдів. Концентрації хлорокіну: 25 мкг/мл (○) та 1000 мкг/мл (∆) на 

панелі а; 0,1 мкг/мл (○) та 1 мкг/мл (∆) на панелі б. F – частка ДНК у хвостах 

комет. Жирні суцільні криві – кінетики виходу ДНК без додавання хлорокіну 

у буфер для обох типів нуклеоїдів із рис. 3.17. 

 

Таким чином, отримані результати по дослідженню впливу хлорокіну 

на кінетику формування електрофоретичного треку вказують, що, низько-

сольові нуклеоїди містять петлі ДНК, які є топологічно обмеженими і у цих 

петлях наявний дуже невеликий рівень негативної надспіралізації. Остання 
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обставина вказує, що такі петлі у значній мірі зберігають хроматинову 

структуру – частина надспіральних витків все ще залишається зафіксованою 

на нуклеосомних частинках.  

Проте найбільш важливими висновками із даного блоку досліджень є 

наступні. Перший стосується природи ДНК, яка мігрує до аноду на першому 

етапі нейтрального кометного електрофорезу. Порівняння кінетик 

формування треку ДНК із низько-сольових та високо-сольових нуклеоїдів (а 

також аналіз міграції ДНК у хвіст комети у присутності інтеркаляторів та 

білкових денатурантів) дозволяє стверджувати, що електрофоретичний трек 

на ранніх хвилинах формують поверхневі релаксовані (ніковані) петлі або 

витягнуті до аноду ділянки ДНК, які розміщуються на периферії нуклеоїду і 

не зв’язані із білками взагалі. Другий висновок базується на тому, що 

загальна поведінка кінетичних кривих є подібною для нуклеоїдів, повністю 

позбавлених нуклеосом (високо-сольових) та таких, що максимально 

зберігають нуклеосомну організацію (низько-сольових). Це означає, що петлі 

ДНК, які залишаються у структурі нуклеоїдів, отриманих шляхом високо-

сольового лізису клітин, власне є хроматиновими петлями ядер in vivo. Це ще 

раз підтверджує той факт, що кометний електрофорез може бути успішно 

використаний як підхід до аналізу просторової організації ДНК 

еукаріотичних ядер. 

 

Підсумовуючи результати оригінальних експериментів, наведених у 

даному розділі дисертації, варто зупинитися на декількох важливих 

висновках, які частково були наведені наприкінці кожного із відповідних 

підрозділів даної дисертаційної роботи. По-перше, аналіз кінетики 

формування електрофоретичного треку при нейтральному та лужному 

варіантах кометного електрофорезу нуклеоїдів, отриманих із інтактних та 

опромінених лімфоцитів, а також дослідження оборотності даного процесу 

дозволили встановити, що основним компонентом електрофоретичного треку 

при нейтральному електрофорезі інтактних нуклеоїдів є петельні домени 
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ДНК. Запропоновані нами теоретичні моделі, що описують рух петель ДНК у 

даній системі, вказують на те, що в процесі електрофорезу ми спостерігаємо 

витягування до аноду двох типів петельних доменів: тих, що знаходяться на 

поверхні нуклеоїду та таких, що розміщенні всередині.  

По-друге, досліджений нами вплив інтеркалюючих агентів на 

ефективність формування хвоста комети свідчить про те, що внутрішні петлі 

нуклеоїду є негативно надспіралізованими і швидкість їхньої міграції суттєво 

залежить від рівня торсійної напруги. З іншого боку, поверхневі петлі 

виявляються або релаксованими за рахунок одноланцюгових розривів 

цукрофосфатного остову, або швидкість їх міграції не залежить від рівня 

надспіралізації. По-третє, аналіз частки ДНК, що формує електрофоретичний 

трек вказує на те, що більшість петельних доменів нуклеоїду не здатна до 

міграції при кометному електрофорезі і залишається у голові комети через їх 

великий розмір.  

Встановивши потенційну можливість кометного електрофорезу 

аналізувати міграцію петель ДНК, ми застосували даний підхід для 

дослідження фізичних характеристик петельних доменів. В результаті 

аналізу швидкості міграції ДНК при різних концентраціях хлорокіну нами 

був оцінений топологічний стан петель ДНК та визначений вихідний рівень 

їх надспіралізації. Таким чином, ми розробили методичний підхід, 

спрямований на визначення рівня надспіралізації у петельних доменах ДНК 

після лізису клітин.  

Важливі висновки щодо просторової організації петель ДНК у 

нуклеоїдах були зроблені на основі дослідження ефективності формування 

треку ДНК при обробці нуклеоїдів денатуруючими агентами, а також при 

використанні високих концентрацій інтеркаляторів. Так, вперше було 

встановлено, що основи внутрішніх петельних доменів нуклеоїду 

утримуються за рахунок доволі слабких білок-білкових та ДНК-білкових 

взаємодій: деформації подвійної спіралі ДНК, що впливають на її взаємодії з 

білками, або навіть незначні порушення структури протеїнів нуклеоїду 



146 

приводили до зникнення частини цих петельних доменів. Поверхневі петлі 

ДНК виявилися нечутливими до дії досліджуваних агентів. Це дозволяє 

стверджувати, що значна частина цих петель являє собою витягнуті до аноду 

ділянки ДНК, що розташовуються на поверхні нуклеоїдів.   

Отримані нами результати, які узгоджуються із сучасним уявленням 

про механізми формування петель ДНК у клітинах in vivo (а саме із описаною 

нещодавно моделлю екструзії петель за рахунок активності когезинових 

комплексів та білків CTCF), вперше дозволили постулювати, що петлі ДНК у 

складі нуклеоїдів, отриманих після лізису клітин відповідають петельним 

доменам хроматину у ядрах in vivo. На користь даного твердження слугують 

також і отримані нами результати аналізу міграції ДНК із нуклеоїдів, 

петельні домени яких зберігають нуклеосомну структуру, характерну для 

ядер живих клітин.   

       

Результати, викладені у розділі, опубліковано в наступних роботах: 

[300, 301, 309, 324, 327, 328, 331, 332, 334, 337, 350, 351, 357].  
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РОЗДІЛ 4 

ДОВЖИНА ПЕТЕЛЬНИХ ДОМЕНІВ ДНК ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Важливим аспектом при дослідженні просторової організації петельних 

доменів ДНК в ядрах еукаріотичних клітин є аналіз розмірів цих петель та 

встановлення принципів та закономірностей їх розташування у певних 

хроматинових зонах ядра (наприклад, транскрипційно активних чи 

неактивних ділянках – еухроматинових та гетерохроматинових районах, 

відповідно). В яких межах варіює контурна довжина петельних доменів ДНК 

у клітинах різних типів, яка динаміка розмірів петель при зміні 

функціонального стану клітин, як змінюється і чи змінюється взагалі такий 

параметр як щільність петель в залежності від функціональної 

(транскрипційної) активності хроматинових ділянок ядра – відповідям на ці 

важливі питання присвячений даний розділ дисертаційної роботи. Слід 

зазначити, що і у подальших розділах дисертації ми будемо приділяти велику 

увагу дослідженню контурних розмірів та щільності петель у ядрах клітин 

різних типів.  

Для дослідження висвітлених вище питань нами, по-перше, був 

проведений біоінформатичний аналіз даних щодо геномних координат 

петель ДНК та границь хроматинових субкомпартментів, отриманих за 

допомогою методу Ні-С. Нагадаємо, що даний підхід дозволяє із високою 

точністю оцінювати частоти контактів між будь-якими віддаленими 

геномними локусами, основним результатом аналізу таких контактів є, 

власне, ідентифікація петель ДНК.  

По-друге, нами була проаналізована кінетика зміни довжини 

електрофоретичного треку (хвоста комети) при нейтральному варіанті 

кометного електрофорезу ізольованих клітин. Оскільки основним елементом, 

що формує електрофоретичний трек у даній системі, є петельні домени ДНК, 

то аналіз зміни довжини хвоста комети при електрофорезі може бути 
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використаний для оцінки характеру розподілу петельних доменів за їх 

контурною довжиною. Отримані експериментальні дані разом із їх 

порівняльною характеристикою із результатами біоінформатичного аналізу 

дозволять, з одного боку, валідувати метод кометного електрофорезу у якості 

інструменту для дослідження організації петель, а з іношого – нададуть 

більш повну характеристику розподілу петельних доменів за їх контурною 

довжиною.     

 

4.1. Біоінформатичний аналіз петельної організації хроматину за 

даними Hi-C 

 

Як було показано у попередньому розділі, петельні домени ДНК є 

основним компонентом електрофоретичного треку, що формується при 

кометному електрофорезі інтактних нуклеоїдів у нейтральних умовах. 

Більше того, отримані нами результати свідчать, що петлі ДНК у складі 

нуклеоїдів відповідають петельним доменам хроматину в ядрах 

еукаріотичних клітин in vivo, а отже описані характеристики петель 

нуклеоїдів можна екстраполювати на організацію хроматинових фібрил у 

ядрах живих клітин [334, 357].  

Певна інформація про петельні домени хроматину у системі in vivo 

була отримана за допомогою методу Hi-C (див. Розділ 1) – зокрема, із 

застосуванням його найсучаснішої модифікації in situ Hi-C, яка відрізняється 

високою точністю та роздільною здатністю [6, 7]. У даних експериментах 

було визначено координати петельних доменів ДНК у парах основ по кожній 

інтерфазній хромосомі у хроматині дев'яти клітинних ліній – як нормальних, 

так і злоякісно-трансформованих [7]. Відповідні експериментальні 

результати (геномні координати границь хроматинових компартментів, 

субкомпартментів та петельних доменів) депоновано у базі даних GEO (Gene 

Expression Omnibus) на порталі NCBI із вільним доступом, що дає 

можливість проаналізувати деякі характеристики петель хроматину, які 
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залишились поза увагою авторів даного експериментального дослідження, 

але, як буде показано далі у цьому підрозділі, мають безпосереднє 

відношення до експериментів із використанням кометного електрофорезу, 

наведених у нашій роботі. 

Використовуючи базу даних GEO на порталі NCBI, у першу чергу був 

проведений аналіз розподілу петельних доменів хроматину за їх контурною 

довжиною у дев’яти клітинних лініях [7, 360]. Виявилось, що для всіх 

проаналізованих клітинних ліній (приклади для чотирьох репрезентативних 

клітинних ліній наведено на рис. 4.1) цей розподіл підпорядковується 

простому закону експоненційного затухання (абсолютна кількість петель 

заданого розміру експоненційно зменшується по мірі підвищення розміру 

цих петель): 

 

)exp(0 LNN L ,           (4.1) 

 

де NL – кількість петель із заданою контурною довжиною L, γ – коефіцієнт 

швидкості затухання, N0 – нормуючий множник (показник, який задає певну 

«шкалу» , у даному випадку – абсолютну кількість петель у геномі).  

Як видно із залежностей, представлених на рис. 4.1, конкретні 

параметри експоненційного розподілу петельних доменів за їх контурною 

довжиною (швидкість експоненційного затухання та абсолютна кількість 

петельних доменів заданого розміру) розрізняються для клітин різних типів. 

Так, наприклад, найнижча швидкість затухання експоненційної кривої та 

найменша кількість петель ДНК заданої довжини була характерна для клітин 

лінії К562 (хронічна мієлогенна лейкемія людини).  

На противагу цьому, відповідні найвищі показники характеризували 

лінію CH 12-LX (клітини лінії еритролейкемії миші, що походить від В-

клітинної лімфоми). Незважаючи на тип клітин та їх походження, сама 
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закономірність експоненційного затухання кількості петель ДНК по мірі 

збільшення їх довжини завжди добре виконується. 

0 200 400 6000 200 400 600

0

100

200

300

0

100

200

300

 

 

 

 

 

 

IMR-90 CH12-LX

HMEC K562

 

 

довжина петель, тис. пар 

нуклеотидів

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 п
е
т
е
л

ь

 Рис. 4.1. Розподіл петель ДНК за контурною довжиною в клітинах 

різних типів за даними Hi-C (HMEC – культура епітеліальних клітин 

молочної залози людини, K562 – еритролейкемічні клітини людини, IMR-90 

– фібробласти легень людини, CH12-LX – лімфобластні клітини миші). Дані 

отримані з роботи Rao (код GSE63525 у базі даних GEO, портал NCBI) [7].  

Усі петельні домени розділено на групи з контурною довжиною, що 

змінюється з кроком 10 тис. пар нуклеотидів (точки), криві є результатом 

інтерполяції згідно рівняння 4.1. 

 

Слід зазначити, що зображений на наведених графіках по осі абсцис 

ліміт довжини петель (до 800 тис. пар нуклеотидів) насправді є штучним. 
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Результати аналізу геномних координат границь петельних доменів свідчать, 

що у ядрах усіх проаналізованих клітинних ліній наявні петельні домени і 

набагато більшого розміру, щоправда у дуже невеликих кількостях – саме 

тому для полегшення сприйняття такі петлі не зображені на графіках на рис. 

4.1. Так, наприклад, для клітин лінії GM12878 (культура лімфобластоїдних 

клітин, що походять від В-лімфоцитів людини, див. нижче) 

біоінформатичний аналіз виявив один петельний домен розміром 220 млн. 

пар нуклеотидів, два домени контурною довжиною 219 млн. пар нуклеотидів 

тощо. Фіксація у ядрі таких гіганських петель, як було показано у роботі Rao 

та співавторів [138], не залежить від елементів екструзійного комплексу – 

білків CTCF та когезинів (див. Розділ 1).  

Проте, результати нашого біоінформатичного аналізу баз даних, 

отриманих у дослідженні Tang та співавторів [128] із використанням методу 

ChiA-PET – певного гібридного підходу методів імунопреципітації 

хроматину та фіксації конформації хромосом (див. Розділ 1) – дозволили 

ідентифікувати петельні домени розміром 260 млн. пар нуклеотидів, фіксація 

основ яких забезпечується екструзійним комплексом. Цікавим виявився 

також і той факт, що розподіл петельних доменів за контурною довжиною за 

результатами даного дослідження також підпорядковувався закону 

експоненційного затухання. Отже, незалежно від методу, яким 

ідентифікуються петлі у ядрах клітин загальні закономірності їх розподілу є 

універсальними. 

Для пояснення отриманого розподілу петельних доменів ДНК згідно 

закону експоненційного затухання звернемося ще раз до нещодавно 

описаного механізму формування петель ДНК у хроматині шляхом екструзії 

за участю основних елементів так званого екструзійного комплексу – білків 

CTCF та когезинів [12-14]. Як було зазначено у Розділі 1, найбільш 

імовірним механізмом виникнення петель є їхня екструзія за рахунок АТФ-

залежного переміщення когезинових комплексів уздовж молекули ДНК, яке 

відбувається до моменту їх зустрічі зі зв'язаним із своїм сайтом білком CTCF. 
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У результаті, саме білки CTCF і когезини розташовані в основах петельних 

доменів ДНК, принаймні у переважній більшості петель. На відміну від 

когезинів, які просто охоплюють молекулу ДНК у вигляді кільця практично 

незалежно від нуклеотидної послідовності (незначна перевага віддається АТ-

збагаченим ділянкам геному), специфічне зв'язування цинкових пальців 

білків CTCF із ДНК відбувається у відповідних ділянках – так званих CTCF-

мотивах (консенсусна послідовність – 5΄-CCACNAGGTGGCAG-3΄), що 

доволі часто зустрічаються у геномах еукаріотичних організмів. Наприклад, 

приблизно п’ятдесят тисяч таких CTCF-мотивів розташовано у геномі 

людини [361, 362].  

Слід зауважити, що "активність" таких мотивів, тобто ефективність та 

взагалі принципова можливість їх упізнання білком CTCF, залежить від 

метилування ДНК у їхніх межах. Оскільки така модифікація як метилування 

ДНК є тісно пов’язаною із регуляцією експресії генів і є доволі часто 

клітинно-специфічним показником, то конкретний розподіл мотивів, здатних 

упізнаватись білком CTCF, у значній мірі залежить від типу клітин та їх 

функціональної активності у даниц момент часу [363]. Слід зауважити також, 

що комплекс CTCF із ДНК слугує своєрідним "стоп-сигналом" екструзії 

петель, а фактично сигналом припинення вільного руху когезинових 

комплексів уздовж ДНК, лише за однієї жорсткої умови: CTCF-мотиви 

мають бути орієнтовані всередину петлі – відповідно, в основах петельних 

доменів повинні бути розташовані конвергентно орієнтовані мотиви [12-14, 

129].  

У першому наближенні, сайти зв’язування білків CTCF  (як і будь-які 

інші мотиви нуклеотидної послідовності) розподілені по геному випадково. 

Розглянемо спочатку CTCF-мотиви, орієнтовані в однаковому напрямку 

відносно хромосомної ДНК – так, що кожен з них може бути розташований 

лише в одному із двох кінців петельного домену. Якщо щільність таких 

мотивів, а отже і щільність петель, дорівнює ω (кількість мотивів на тисячу 
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пар нуклеотидів), то частка ДНК у проміжках між мотивами дорівнює (1 –

 nω), де n – довжина CTCF-мотиву у тис. пар нуклеотидів.  

Імовірність появи такого проміжку PL із довжиною L тис. пар основ 

можна записати на основі результату добре відомого теоретичного аналізу 

зв'язування ліганду з ДНК, проведеного МакГі та фон Хіппелем [316]. Ці 

автори вивели рівняння для імовірності проміжку певної довжини між 

лігандами, що зв'язані з ДНК, за умови випадкового зв'язування (відсутності 

специфічності щодо нуклеотидної послідовності). Очевидно, що для 

випадкового розподілу деяких елементів послідовності імовірність проміжку 

між ними описується аналогічним рівнянням: 

 

  ,             (4.2) 

 

де γ = ω/(1 – nω + ω).  

Якщо щільність сайтів зв’язування білка CTCF ω невелика (наприклад, 

для 50 тис. CTCF-мотивів на 3,3·10
6
 тис. пар нуклеотидів у геномі людини ω 

= 0,015), то γ ≈ ω. Оскільки для малих значень γ 1 – γ ≈ exp(–γ), то рівняння 

4.2 можна переписати у вигляді: 

 

    )exp( LPL .       (4.3) 

 

Отримане рівняння із точністю до нормувального множника співпадає 

з рівнянням 4.1. Зрозуміло, що останнє рівняння 4.3 справедливе також для 

CTCF-мотивів (основ петель), орієнтованих у протилежному напрямі 

відносно хромосомної ДНК до щойно розглянутих. Оскільки перекриття між 

проміжками двох типів являє собою петлю між двома конвергентно 

розташованими CTCF-мотивами, рівняння 4.3 може бути інтерпретоване як 
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імовірність наявності петлі із контурною довжиною L тис. пар нуклеотидів, 

тоді як коефіцієнт γ дорівнює щільності петель. 

Таким чином, наведені прості міркування чудово пояснюють 

експериментально встановлений експоненційний розподіл петельних доменів 

за їх контурною довжиною. Зрозуміло, що щільність петель γ не є 

уніфікованим показником і повинна залежати від типу клітини, як це й 

демонструють залежності, наведені на рис. 4.1. 

Найбільш детально у роботі Rao охарактеризовано просторову 

організацію хроматину в клітинах лінії GM12878 (культура 

лімфобластоїдних клітин, що походять від В-лімфоцитів людини) [7]. 

Експоненційний розподіл петельних доменів за довжиною (рис. 4.2) дає 

оцінку щільності петель γ = 0,0029 (тис. пар нуклеотидів)
–1

.  
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Рис. 4.2. Розподіл петель ДНК за контурною довжиною в клітинах лінії  

GM12878 за даними Hi-C. Дані отримані з роботи Rao (код GSE63525 у базі 

даних GEO, портал NCBI) [7]. Петельні домени розділено на групи з 

контурною довжиною, що змінюється з кроком 10 тис. пар нуклеотидів 

(точки), крива – результат інтерполяції згідно рівняння 4.1. 
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Беручи розмір геному людини, рівний 3,3·10
6
 тис. пар нуклеотидів 

отримаємо кількість петель у ядрах даних клітин – 9570. Розрахована нами за 

допомогою біоінформатичного аналізу оцінка є дуже близькою до загальної 

кількості петель, ідентифікованих за допомогою методу in situ Hi-C у 

клітинах лінії GM12878. За даними даного дослідження було ідентифіковано 

9449 петель із контурною довжиною, що варіює від 35 тис. пар нуклеотидів 

до 221 млн. пар нуклеотидів (із медіанною довжиною 275 тис. пар 

нуклеотидів) [7, 364].  

Крім границь петельних доменів, для клітин лінії GM12878 детально 

охарактеризовані також компартменти і субкомпартменти хроматину  

геномні координати яких так само депоновано у базі даних GEO у вільному 

доступі на порталі NCBI [7]. Біоінформатичний аналіз цих даних дозволив 

нам ідентифікувати субкомпартменти вказаних типів у клітинах даної лінії 

для 80% геному (рис. 4.3).  
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Рис. 4.3. Розподіл геномної ДНК по субкомпартментам різних типів 

(код GSE63525 у базі даних GEO портал NCBI) [7]. НА – частка геному, яку у 

даному дослідженні неможливо було віднести до компартменту певного типу 

через ліміт методу. 
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Для 20% геному подібний аналіз неможливо було провести, оскільки 

використаний у роботі метод не дозволяв отримати точні дані. Віднесення 

тієї чи іншої геномної ділянки до певного субкомпартменту було спірним або 

межі субкомпартментів для даного геномного регіону не були визначені 

точно [7]. 

Нагадаємо, що метод Hi-C дозволяє розділити хроматин на 

компартменти двох типів – А і В, що співпадають, відповідно, з 

еухроматиновими та гетерохроматиновими регіонами, які у межах ядра 

уникають контактів один із одним і є, в певному сенсі, дещо ізольованими 

один від одного (див. Розділ 1).  

Ці компартменти, у свою чергу, підрозділяють на субкомпартменти 

певних типів: два субкомпартменти типу А і чотири – типу В, які 

виділяються на основі  скорельованості по наявності контактів в їх межах. 

Крім того, існує певна кореляція між типом субкомпартмента та 

особливостями епігенетичних маркерів, наявних у хроматині, що відноситься 

до даного субкомпартменту.  

Обидва еухроматинові субкомпартменти – А1 і А2 – збагачені генами 

та епігенетичними маркерами транскрипційно-активного хроматину і 

збіднені ділянками, асоційованими з ядерною ламіною та ядерцем. Деяка 

різниця між цими субкомпартментами полягає, зокрема, у часі їх реплікації: 

реплікація субкомпартментів А1 закінчується на початку синтетичної фази, 

що є характерною рисою найбільш активних у сенсі транскрипції ділянок 

ядра, тоді як А2 реплікуються до середини S-фази клітинного циклу. Крім 

того, у порівнянні з А1, субкомпартменти А2 характеризуються дещо іншими 

патернами епігенетичних маркерів, містять меншу кількість GC-пар і більш 

довгі гени.  

Субкомпартменти В1 відповідають факультативному гетерохроматину, 

який є клітинно-специфічним, часто виявляється лише на певних стадіях 

диференціації клітин і може бути трансформований у еухроматинові ділянки 

при активації синтетичних процесів у ядрі. Субкомпартменти В2 і В3 
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піддаються реплікації наприкінці S-фази. В2 при цьому збагачені на 

перицентромерний гетерохроматин і асоційовані як з ядерною ламіною, так і 

з ядерцем.  

Субкомпартменти В3 також асоційовані з ламіною, але не асоційовані з 

ядерцем – ознака, яка притаманна конститутивним гетерохроматиновим 

зонам ядра (таким, що зустрічаються у клітинах різних типів і є доволі 

консервативними). Субкомпартменти В4 є дуже специфічними – вони 

присутні тільки в хромосомі 19 та займають не більше 4% геному, тому у 

нашій роботі ми не брали їх для подальшого аналізу.  

Порівнявши геномні координати петель і субкомпартментів у клітинах 

лінії GM12878, ми проаналізували розподіл петельних доменів ДНК по 

субкомпартментах різних типів з метою виявлення, які субкомпартменти є 

збагаченими, а які збідненими на петельні домени (рис. 4.4).  
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Рис. 4.4. Розподіл петельних доменів у клітинах лінії GM12878 по 

субкомпартментах, що належать компартментам А та В (цифрами вказано 

кількість петель, що належать відповідним субкомпартментам). Аналіз даних 

з роботи Rao (код GSE63525 у базі даних GEO) [7]. 

 



158 

Іноді межа між двома субкомпартментами знаходилася всередині петлі 

і тоді такі петлі було неможливо віднести до певного субкомпартменту. 

Проте це було властиво для меншої частини петель: із загальної кількості 

9449 петель, ідентифікованих в клітинах лінії GM12878, 8016, що відповідає 

85%, практично повністю (принаймні на 80% або більше) розміщені у межах 

субкомпартментів того чи іншого типу.  

Очевидно, що еухроматинові субкомпартменти А1 та А2 містять майже 

вдвічі більше петель, ніж гетерохроматинові субкомпартменти В1-В3. Це 

означає, що транскрипційно-активні регіони хроматину суттєво збагачені 

петельними доменами, які, як було зазначено раніше, є важливими 

елементами регуляції експресії генів. 

Крім того, ми проаналізували розподіл петельних доменів за довжиною 

у субкомпартментах різних типів у клітинах лінії GM12878. Результати 

такого аналізу наведено на рис. 4.5 (у даному випадку представлені 

кумулятивні залежності – кожна точка на графіках дорівнює сумі частот 

петель із контурною довжиною не більше даної).  

Як свідчать наведені криві, спостерігається чітка достовірна тенденція 

збільшення розміру петель у порядку А1–А2–В1–В2/В3, тобто від 

транскрипційно більш активних зон ядра до ділянок із зниженим або майже 

повністю відсутнім синтезом молекул РНК. Загалом, петельні домени, що 

належать еухроматиновим регіонам виявляються дещо коротшими за 

гетерохроматинові.  

Цю ж тенденцію демонструє і таблиця 4.1: медіанний розмір петельних 

доменів ДНК та максимальний розмір для 90% петель (якщо ранжувати усі 

петельні домени за зростанням їх контурної довжини) змінюється у 

зазначеному напрямі. Найбільшим медіанним розміром петель, 455 тис. пар 

нуклеотидів, характеризується субкомпартмент В3, який презентує ділянки 

конститутивного ламіно-асоційованого гетерохроматину. Для порівняння, 

цей показник майже у три рази перевищує відповідний параметр для 
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субкомпартменту А1, який містить найбільш активні у сенсі транскрипції 

діляноки геному.  
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Рис. 4.5. Розподіл петельних доменів за довжиною у різних 

субкомпартментах у клітинах лінії лімфобластоїдних клітин GM12878. На 

графіку наведена кумулятивна імовірність петель із різною контурною 

довжиною у різних субкомпартментах. За результатами тесту Колмогорова-

Смирнова, для кривих А1, А2 р = 9·10
–6

; А1, В1 р = 10
–11

; А2, В1 р = 0,024; 

В1, В3 р = 0,011; В3, В2 р = 0,04. Аналіз даних з роботи Rao (код GSE63525 у 

базі даних GEO) [7]. 

 

При аналізі даних, які представлені у базі даних GEO щодо 

характеристик просторової організації хроматину клітин лінії GM12878, 

особливий інтерес у сенсі наших досліджень становив ще один показник – 

загальна частка ДНК, що припадає на  петлі, розмір яких не перевищує 200 

тис. пар нуклеотидів. Справа у тому, що саме такий розмір петель 
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знаходиться на границі роздільної здатності гелю при кометному 

електрофорезі (більш детально дані результати наведено у наступному 

підрозділі), а отже у наших експериментах із використанням кометного 

електрофорезу ми можемо спостерігати міграцію лише обмеженої частини 

петель [334, 350].  

 

Таблиця 4.1 

Порівняльна характеристика петельних доменів ДНК, які 

належать субкомпартментам різних типів 

 

Субком-

партмент 

Медіанний 

розмір 

петель, тис. 

пар 

нуклеотидів 

Максимальний 

розмір для 90% 

петель, тис. пар 

нуклеотидів 

Частка ДНК у петлях із 

контурною довжиною до 

200 тис. пар нуклеотидів 

А1 155 460 0,044 

А2 276 710 0,039 

В1 325 900 0,010 

В2 470 1550 0,042 

В3 455 1140 0,009 

  

Цікаво, що даний показник у дослідженнях із використанням методу in 

situ Ні-С становив 14,4% (сума частки ДНК у петлях, контурна довжина яких 

не перевищує 200 тис. пар нуклеотидів, по всіх субкомпартментах у табл. 

4.1), що практично співпадає із часткою ДНК, яка мігрує на другому 

затриманому етапі електрофорезу, який відповідає витягуванню до аноду 

інтактних надспіралізованих петель (див. Розділ 3).  
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Слід зауважити, що загальна частка ДНК у складі петель є насправді 

дещо меншою – одна ділянка ДНК може належати кільком альтернативним 

петлям [7]. Наприклад, петельний домен меншого розміру може знаходитися 

у складі петлі більшої контурної довжини або одна і та ж ділянка 

хромосомної ДНК може належати різним петельним доменам у різних 

клітинах ,які випадково обрали для аналізу із загального пулу клітин. 

Зрозуміло, що цей ефект більш суттєво виражений для петель більшого 

розміру.  

Крім того, загальна кількість петель, їхня середня щільність і частка 

ДНК у їхньому складі повинні залежати від типу клітини та її 

функціонального стану, а отже зазначене вище співпадіння частки ДНК за 

результатами кометного електрофорезу та методу in situ Ні-С може бути 

абсолютно випадковим. Тим не менш, однаковий порядок величин для 

частки ДНК, оціненої за допомогою кометного електрофорезу і методу in situ 

Hi-C, ще раз підтверджує: петлі ДНК у складі нуклеоїдів відповідають 

петлям хроматину у живих клітинах і отримані закономірності організації та 

реорганізації петельних доменів у нуклеоїдах можуть бути екстрапольовані 

на систему живих клітин [7, 360, 364]. 

Отже, представлені результати біоінформатичного аналізу даних Ні-С 

вказують на те, що еухроматинові компартменти, у порівнянні з 

гетерохроматиновими, містять значно більше петель ДНК меншого розміру. 

Тобто, у результаті цього загальна частка ДНК у петлях активних і 

неактивних компартментів виявляється приблизно однаковою. На основі 

представлених закономірностей можна було б зробити висновок про те, що 

зростання транскрипційної активності клітин повинно супроводжуватись 

зростанням кількості петельних доменів при зниженні їхнього розміру. 

Наступний проведений нами аналіз вказує, що це припущення не повністю 

відповідає дійсності.   

Загалом, важливим аспектом досліджень просторової організації  

хроматину в інтерфазних ядрах є питання динаміки петель ДНК у ядрах. Як 



162 

може змінитись (і чи може змінитись взагалі) кількість петель та інші їхні 

характеристики при зміні функціонального стану клітини (наприклад, при 

переході клітини на іншу стадію клітинного циклу, у відповідь на певний 

зовнішній стимул тощо)?  

Наразі існує тільки одна робота, яка виконана із використанням методу 

Hi-C, присвячена цьому питанню [299]. У цій роботі були досліджені зміни 

петельної організації хроматину при активації В-лімфоцитів миші у 

порівнянні з лімфоцитами, які перебувають на стадії G0 клітинного циклу. 

Ми проаналізували розподіл петель за контурною довжиною у цих двох 

типах клітин, використавши надані авторами дані у базі даних GEO (рис. 4.6, 

табл. 4.2).  
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Рис. 4.6. Розподіл петель ДНК за контурною довжиною (а) і 

кумулятивна імовірність петель із різною контурною довжиною (б) в В-

лімфоцитах миші на стадії G0 клітинного циклу (чорний колір) і в 

активованих В-лімфоцитах (сірий колір). р = 8,6·10
–4

 (тест Колмогорова –

Смирнова). Аналіз даних з роботи Kiffer-Kwon (код GSE82144 у базі даних 

GEO) [299]. 
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Активація В-лімфоцитів цитокінами та ліпополісахаридами зумовлює 

підвищення рівня транскрипції у таких клітинах майже у 10 разів у 

порівнянні із неактивованими лімфоцитами. Стимуляція синтетичних 

процесів співпряжена із глобальним ацетилуванням гістонів, 

декомпактизацією та реорганізацією хроматину [299]. Головними тригерами 

таких змін виступають два мажорних транскрипційних фактора – Myc та 

TFIIH, експресія яких у клітинах у стадії спокою G0 знижена і значно 

підвищується при взаємодії антигенів із відповідними рецепторами В-

лімфоцитів. Саме зростання концентрації цих білків опосередковано через 

сигнальні каскади клітини забезпечує плавлення промоторів, 

фосфорилювання РНК-полімерази ІІ та полегшення переходу від абортивної 

до продуктивної транскрипції. 

 

Таблиця 4.2 

Порівняльна характеристика петельних доменів ДНК у лімфоцитах на 

стадії G0 і активованих лімфоцитах 

 

Стан клітин 

Медіанний 

розмір петель 

Максимальний 
розмір для 90% 

петель 

Максимальний 

розмір петель 

тис. пар нуклеотидів 

G0 95 300 2350 

Активовані 142 440 3910 

 

Наведені на рисунку 4.6 та у таблиці 4.2 залежності добре 

демонструють, що активація В-лімфоцитів супроводжується двома ефектами: 

по-перше, спостерігається значне збільшення кількості петель ДНК  у ядрах 

та, по-друге, зростає контурна довжина цих петель. Згідно результатів 
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нашого аналізу, медіанна контурна довжина петельних доменів зростає від 95 

до 142 тис. пар нуклеотидів, а максимальний розмір для 90% петель – від 300 

до 440 тис. пар нуклеотидів. Тобто, фактично, у відповідності із висунутим 

вище припущенням щодо реорганізації петельних доменів ДНК при 

підвищенні транскрипційної активності клітин ми спостерігаємо збільшення 

кількості петель ДНК у активованих клітинах, але розмір цих петель також 

значно зростає. 

Таким чином, результати проведеного нами біоінформатичного аналізу 

даних, отриманих методом Hi-C приводять до наступних важливих висновків 

щодо організації петельних доменів у клітинах. По-перше, петельні домени 

хроматину у клітинах різних типів розподілені еспоненційно за своєю 

контурною довжиною, а основний параметр розподілу – середня щільність 

петель – суттєво залежить від типу клітин та їхнього функціонального стану. 

По друге, більша частина петельних доменів розташована в межах 

транскрипційно-активних (еухроматинових) зон, транскрипційно-неактивні 

гетерохроматинові ділянки мають значно меншу кількість петель. При цьому 

підвищення транскрипційної активності клітини – принаймні, це справедливо 

для одного дослідженого випадку – супроводжується зростанням кількості 

петель при одночасному підвищенні їхньої середньої контурної довжини 

[299, 360]. 

 

4.2. Оцінка розподілу петель ДНК за контурною довжиною за 

допомогою кометного електрофорезу  

 

У Розділі 3 обговорювався тільки один параметр, кінетика зміни якого 

реєструвалась при кометному електрофорезі, – відносна частка ДНК у складі 

електрофоретичного треку (хвості комети). Проте, в наших експериментах із 

використанням пакету комп’ютерних програм TriTek CometScore
ТМ

 та за 

допомогою аналізу препаратів окуляр-мікрометром (для деталізації див. 

Розділ «Матеріали і методи досліджень») ми визначали ще один важливий 
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параметр – довжину електрофоретичного треку. Оскільки в нейтральних 

умовах електрофорезу хвіст комети в інтактних нуклеоїдах формують 

петельні домени ДНК, аналіз довжини електрофоретичного треку дає 

можливість оцінити контурні розміри петель ДНК у хвостах комет на кожній 

із хвилин електрофоретичного пробігу. 

 Зрозуміло, що визначення довжини електрофоретичного треку дає 

оцінку розміру не всіх, а тільки найдовших петель, що входять до його 

складу: довжина хвоста, помножена на 2 і поділена на 0,34 нм (відстань між 

сусідніми парами основ вздовж спіралі ДНК) дає приблизну контурну 

довжину таких петель у парах нуклеотидів [334, 350]. Отже у даному випадку 

ми будемо мати справу із певною кумулятивною довжиною петельних 

доменів ДНК розміром, який не перевищує заданого максимального значення 

даного параметра (аналогічно до результатів біоінформатичного аналізу 

даних Ні-С, наведених на рис. 4.6, б). 

На рис. 4.7 зображено порівняння кінетики зміни двох досліджуваних 

параметрів – частки ДНК у хвостах комет та довжини хвоста – при 

кометному електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із інтактних лімфоцитів 

людини. Як демонструє рисунок, спостерігався чіткий паралелізм у поведінці 

цих показників: довжина хвоста комет збільшувалася по мірі тривалості 

електрофорезу у схожій манері, що і відносний вміст ДНК: невеликі за 

розміром петлі швидко мігрують до аноду, вихід більш довгих петельних 

доменів спостерігається на пізніх хвилинах електрофорезу. Вихід великих за 

контурною довжиною петель також є S-подібним, а отже характеризується 

певною кооперативністю. Очевидно, що ці два параметри – частка ДНК у 

хвостах комет та довжина хвоста – добре скорельовані між собою (див. 

нижче). 

Аналогічна скорельованість була присутня і в експериментах, в яких 

нуклеоїди додатково обробляли білковими денатурантами з метою 

порушення частини петельних доменів [350]. Зниження частки ДНК у 

хвостах комет унаслідок порушення основ петель і, відповідно, збільшення їх 
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розміру за рахунок об’єднання декількох петельних доменів в одній основі, 

супроводжувалося зменшенням довжини петель, здатних до міграції при 

кометному електрофорезі. Наприклад, максимальна контурна довжина 

петельниз доменів, присутніх у хвостах комет на пізніх хвилинах після 

електрофорезу нуклеоїдів, оброблених 8 М сечовиною, була майже вдвічі 

менша, ніж у контрольних дослідах. Подібно до кінетики зміни частки ДНК у 

хвостах комет зникала і чітка двоступеневість кінетичної кривої (рис. 4.7 та 

рис. 4.8). 
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Рис. 4.7. Відносна частка ДНК у хвостах комет F (а) та середня 

контурна довжина найдовших петель Lm  у тисячах пар нуклеотидів (б) як 

функції тривалості електрофорезу нуклеоїдів, отриманих із інтактних клітин. 

Коефіцієнт кореляції Спірмена між двома показниками дорівнює 0,97. 
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Кінетика зміни довжини хвоста вказує на те, що ефективність виходу 

петель залежить не лише від рівня їх надспіралізації та розміщення в межах 

нуклеоїду (див. Розділ 3), але і від їх розміру. Невеликі за контурною 

довжиною петлі розміром до ~30 тис. пар нуклеотидів доволі швидко 

мігрують до аноду, витягування довших петель відбувається складніше і 

лише на пізніх хвилинах електрофорезу. 
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  Рис. 4.8. Відносна частка ДНК у хвостах комет F (а) та середня 

контурна довжина найдовших петель Lm, тис. пар нуклеотидів (б) як функції 

тривалості електрофорезу нуклеоїдів, попередньо оброблених 8 М розчином 

сечовини. Коефіцієнт кореляції Спірмена між двома показниками дорівнює 

0,91. 
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Слід зазначити, що у наших експериментах максимальна довжина 

електрофоретичного треку не перевищувала 30 мкм, що відповідає контурній 

довжині петлі  ~ 200 тис. пар нуклеотидів. Такий ліміт у розмірі петель, 

здатних до міграції в умовах кометного електрофорезу, створюється власне 

структурою агарозного гелю. Оскільки така структура не є абсолютно 

однорідною навколо різних нуклеоїдів, спостерігаються значні відхилення у 

розмірі довгих петель від середнього значення. 

Одним із добре відомих методів, який застосовується у молекулярно-

біологічних дослідженнях для розділення молекул дуже великого розміру 

(від 10 тис. пар нуклеотидів до 1 млн. пар нуклеотидів) є метод 

електрофорезу ДНК у пульсуючому полі або пульс-електрофорезу [365]. 

Суть методу полягає у тому, що електрофорез проводять не у постійному, а в 

імпульсному полі – найпростіша схема полягає у вмиканні/вимиканні 

електричного поля. Під час подачі напруги (у термінах пульс-електрофорезу 

– час імпульсу) молекули ДНК витягуються уздовж поля, а між імпульсами 

вони релаксують (фактично, із витягнутих лінійних полінуклеотидів починає 

утворюватися невпорядкований клубок). В залежності від довжини молекули 

вони встигають релаксувати у різній мірі, що зумовлює різницю у їх 

рухливості. Крім стандартної схеми вмикання-вимикання напруги, 

застосовують також і зміну полярності поля на 180
0
 в імпульсному режимі 

(іноді використовують інші кути подачі струму). Це змушує молекули 

рухатися вперед-назад у гелі – фрагменти меншої молекулярної маси будуть 

швидше змінювати напрям руху, ніж більш великі за розміром, що зумовлює 

їх розділення [365-367].  

У нашій роботі ми адаптували стандартну методику пульс-

електрофорезу для дослідження можливості виходу у хвіст комети петельних 

доменів розміру більшого ніж ~ 200 тис. пар нуклеотидів у системі кометного 

електрофорезу ізольованих клітинт (див. «Матеріали та методи досліджень»). 

Для цього спочатку проводили звичайний кометний електрофорез у 

нейтральних умовах без та у присутності 25 мкг/мл хлорокіну протягом 60 
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хвилин. Передбачалося, що у випадку релаксації петель (див. Розділ 3), коли 

вихід ДНК суттєво полегшується, можливо буде більш легко зареєструвати 

міграцію великих за контурною довжиною петель ДНК із голови нуклеоїду у 

хвіст комети. Після звичайного електрофорезу ті ж самі скельця піддавалися 

електрофорезу в пульсуючому полі при зміні напрямку поля на 180° із 

співвідношенням тривалості прямого імпульсу (відповідає напрямку, у якому 

спочатку проводився кометний електрофорез) та зворотного імпульсу 

3сек.:1сек. протягом 80 хв. та 180 хв. 

Результати кометного пульс-електрофорезу ізольованих клітин 

наведені у таблиці 4.3. По-перше, максимальна частка ДНК у хвостах комет 

після пульс-електрофорезу у всіх варіантах експериментів не перевищувала 

~0,14, що у півтора рази нижче відповідного показника у контрольних 

експериментах.  

 

Таблиця 4.3 

Максимальна частка ДНК у хвостах комет та розмір найдовших петель 

при кометному пульс-електрофорезі за відсутності та в присутності 25 

мкг/мл хлорокіну 

 

Тривалість 

електрофорезу 

Частка ДНК в 

хвості 

Максимальна довжина 

петельних доменів, т.п.н. 

80 хв (без хлорокіну) 0,14±0,02 138±20 

80 хв (з хлорокіном) 0,12±0,03 180±40 

180 хв (без хлорокіну) 0,12±0,02 148±30 

180 хв (з хлорокіном) 0,13±0,03 240±50 
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Таке зниження частки ДНК (адже у всіх проведених нами 

експериментах пульс-електрофорезу передував стандартний кометний 

електрофорез без зміни напрямку струму, при якому цей показник становив 

~0,22) можна пояснити тим фактом, що частина петель ДНК встигає 

переорієнтуватися уздовж електричного поля за час пульсу. Скоріше за все 

переорієнтацію роблять невеликі за розміром петельні домени, які швидше 

рухаються у порах агарозного гелю. Як було доведено у серії експериментів, 

наведених у Розділі 3, такі петлі являють собою поверхневі релаксовані 

домени.  

На користь цього припущення свідчить і той факт, що максимальна 

частка ДНК у хвостах комет після пульс-електрофорезу за своїм чисельним 

значенням абсолютно відповідає частці ДНК, що мігрує на другому 

затриманому етапі кометного електрофорезу, коли у складі 

електрофоретичного треку з’являються довгі внутрішні надспіралізовані 

петлі ДНК (див. Розділ 3 та рис. 4.7). 

На рис. 4.9 наведені приклади комет, у яких спостерігається, окрім 

добре помітного зміщення ДНК (хвоста комети) в напрямку прямого 

електричного поля, невелике зміщення в протилежному напрямку. 

Проаналізувати кількісно таке зміщення за допомогою комп’ютерного 

програмного забезпечення TriTek CometScore
ТМ

 було неможливо, але 

візуально видно, що частка ДНК, яка рухається у протилежному напрямку 

досить незначна. Довжина такого «зворотного» електрофоретичного треку 

також вказує на наявність у ньому петельних доменів невеликої контурної 

довжини. 

З іншого боку, і це також може слугувати поясненням наявності 

зміщення ДНК у напрямку, зворотному основному електрофоретичному 

треку при пульс-електрофорезі нуклеоїдів, є наступне міркуіання. Під час 

зворотного імпульсу спостерігається випетлювання ДНК із протилежної 

прямому імпульсу поверхні нуклеоїду. Незначна частка ДНК у хвостах комет 

та невелика довжина електрофоретичного треку, принаймні за візуальною 
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оцінкою, опосередковано свідчать про витягування поверхневої ДНК 

нуклеоїдів у напрямку аноду.  

 

Рис. 4.9. Приклади нуклеоїдів, отриманих при кометному 

електрофорезі у пульсуючому полі (пульс-електрофорез проводили протягом 

180 хв. без хлорокіну після попереднього звичайного кометного 

електрофорезу, див. «Матеріали і методи досліджень»).  Стрілками вказано 

формування зміщення – хвоста комети – у напрямку, протилежному прямому 

імпульсу (пояснення у тексті). Шкала – 10 мкм. 

 

Максимальні розміри петель ДНК, що беруть участь у формуванні 

треку ДНК, були такими ж, як і при стандартному протоколі методу 

кометного електрофорезу і у середньому не перевищували ~180 тис. пар 

нуклеотидів [334, 337]. Лише при проведенні пульс-електрофорезу у 

присутності 25 мкг/мл хлорокіну протягом 180 хвилин був зареєстрований 

вихід петель ДНК контурною довжиною ~240 тис. пар нуклеотидів. Однак, 

враховуючи низьку частку ДНК у хвостах комет при цьому, можна зробити 
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висновок, що кількість таких петель у хвостах комет була незначною (табл. 

4.3).  

Отже, навіть при наведених модифікаціях стандартної методики 

кометного електрофорезу, які мали б підвищити роздільну здатність даного 

методу не спостерігалося міграції більшості великих петельних доменів 

ДНК, які залишаються нерухомими у голові комети, – майже ~75% від 

геномної ДНК клітин припадає на такі петлі. 

    Слід знову повернеутися до кореляційної залежності між двома 

параметрами – часткою ДНК у хвостах комет та контурною довжиною 

найдовших петель, що входять до їх складу, та проаналізуємо більш детально 

цю залежність. Така кореляція показана на рис. 4.10, для більш детального 

сприйняття див. рис. 4.7. 
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Рис. 4.10. Частка ДНК у хвостах комет F як функція контурної довжини 

найдовших петель Lm у тисячах пар нуклеотидів при електрофорезі 

нуклеоїдів, отриманих із інтактних лімфоцитів. Крива – результат 

інтерполяції за рівн. 4.5. 
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Зображена на даному рисунку залежність частки ДНК у хвостах комет 

від контурної довжини найдовших петель є, по суті, кумулятивною 

імовірністю для петель, менших певного розміру, бути присутніми у складів 

електрофоретичного треку (аналогічно до такої імовірності, яка була 

використана при аналізі даних, отриманих за допомогою методу Ні-С, рис. 

4.5 та рис. 4.6 б). Тобто, частка F ДНК у хвості (у даний момент часу) є 

інтегралом добутку довжини петлі на імовірність наявності петлі із такою 

довжиною у хвості комети. Отже, частка ДНК у хвостах комет може бути 

записана як: 

 

     

mL

LdLLPF
0

,         (4.4) 

 

де L – контурна довжина петлі ДНК у тис. пар нуклеотидів, PL – частка 

петель із даною контурною довжиною, Lm – максимальна контурна довжина 

петель, присутніх у хвості в даний момент часу (оцінена по довжині хвоста) 

[334, 364, 368].  

Перша частина наведеної на рис. 4.10 кореляційної залежності між 

двома досліджуваними параметрами може бути апроксимована прямою 

лінією, принаймні для петель розміром до 100 тис. пар основ. Із рівняння 4.4 

очевидно, що лінійна залежність між часткою ДНК F та розміром найдовших 

петель у хвостах Lm може виникнути у випадку, коли імовірність появи у 

хвості комети петлі заданого розміру PL буде обернено пропорційна 

контурній довжині цієї петлі L, тобто PL ~ L
-1

. Підставивши це 

співвідношення у рівняння 4.4, отримаємо 
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тобто 

 

mLF  

 

Саме така залежність (такий показник ступеня при довжині петельних 

доменів L) частоти контактів від контурної відстані між двома локусами 

уздовж хроматинової фібрили, що контактують, а також відсутність вузлів у 

полімерах, є основними властивостями фрактальної глобули – одного із 

декількох можливих станів полімеру (див. Розділ 1) [161, 162]. У такій 

інтерпретації PL відповідає частоті контактів між двома локусами, а поява 

петель є випадковим процесом: в результаті дифузії хроматинової фібрили 

всередині глобули частина зіткнень між певними ділянками фіксується у 

вигляді петель.  

Теоретична модель фрактальної глобули як можливого проміжного 

стану полімеру при його компактизації була запропонована 

А. Ю. Гросбергом ще у 1988 році [369], і лише декілька років тому із 

використанням методу Ні-С були отримані експериментальні підтвердження 

існування хроматину саме у такому стані [3, 8, 161]. Повногеномний аналіз 

частот контактів між віддаленими локусами уздовж хроматинових фібрил 

свідчить, що організація інтерфазних хромосом відповідає фрактальній 

глобулі у масштабах декількох мільйонів пар нуклеотидів [8, 161].  

У нашому випадку отримана лінійна залежність між імовірністю 

наявності петлі та відстанню між сайтами-кінцями цієї петлі, яка могла би 

бути свідченням існування хроматину у стані фрактальної глобули, показана 

для значно менших відстаней, за порядком величин до 100 тисяч пар 

нуклеотидів [364, 368].  

Проте, утворення петель випадковим чином (наприклад, шляхом 

згаданої вище дифузії хроматинових фібрил і раптової фіксації ділянок, що 

контактують скоріше є маргінальним явищем – більшість петельних доменів 
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формується у результаті екструзії, а їх основи фіксуються у чітко визначених 

геномних сайтах – CTCF-мотивах, що означає, що саме ці білки, разом із 

своїми партнерами когезиновими комплексами задають місця появи петель, 

визначають їх границі та фіксують основи петель (див. Розділ 1) [12, 13, 128, 

129].  

Крім того, наведений у попередньому підрозділі експоненційний 

розподіл петель ДНК за контурною довжиною у клітинах різних типів (для 

прикладу див. рис. 4.1 та рис. 4.2), також прекрасно узгоджується саме із 

моделлю екструзії і виключає випадковість утворення зіткнень між локусами 

хроматинових фібрил та фіксацію таким чином петельних доменів ДНК.  

Невелика частина петельних доменів ДНК, поява яких не зв’язана з 

екструзійним комплексом (особливий тип гігантських петель, описаний у 

роботі Vian та співавторів [14] та згаданий нами вище у попередньому 

підрозділі даної роботи), можливо, формується у результаті випадкових 

контактів віддалених локусів у результаті дифузії, і розподіл таких петель за 

довжиною може співпадати з властивому фрактальній глобулі розподілу 

частоти контактів.    

Повернемося до аналізу залежності між часткою ДНК у хвостах комет 

та розміром найдовших петель у них. Як було показано у попередньому 

підрозділі, частка (імовірність появи у хвості) петель ДНК контурної 

довжини L підпорядкована рівнянню 4.3. Підставивши це рівняння в інтеграл 

у правій частині рівняння 4.4, отримаємо 

 

  

 

Для великих значень Lm (Lm → ∞) 
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1I , 

 

тобто, оскільки γ – це лінійна щільність петель, значення інтегралу дорівнює 

середньому розміру петель. Помноживши це значення на кількість петель і 

розділивши на загальну довжину геному, отримаємо величину F – частку 

ДНК у складі петель. Оскільки значення F  у наших експериментах не може 

бути більшим певної величини Fm (максимальна частка ДНК у хвостах комет 

на пізніх хвилинах електрофорезу інтактних нуклеоїдів рис. 4.7, а),  можемо 

використати саме це значення як нормуючий множник і записати остаточно: 

 

    .      (4.5) 

 

де γ – щільність петель, Lm – максимальна довжина петель у тис. пар 

нуклеотидів, а F = Fm для великих значень Lm. 

Крива на рис. 4.10 показує, що наведене рівняння добре описує 

отриману експериментальну залежність між часткою ДНК у хвостах комет та 

розміром найдовших петель у них (розрахована щільність петель 

γ = 0,053 ± 0,003 тис. пар нуклеотидів
–1

). Таке значення щільності петель є 

приблизно на порядок вищим, ніж оцінене шляхом біоінформатичного 

аналізу даних Hi-C (див. попередній підрозділ), незважаючи на те, що у 

порівнянні із методом Hi-C, кометний електрофорез дозволяє ідентифікувати 

тільки петельні домени, контурна довжина яких не перевищує 150–200   

тисяч пар нуклеотидів.  

Можна припустити дві можливі причини для такої розбіжності. По-

перше, певна частка ДНК у хвості (зокрема, поверхнева ДНК, що виходить 

на першому швидкому етапі електрофорезу), можливо, не відповідає 

справжнім петлям. Оскільки ні надспіралізація, ні денатурація білків не 

впливають на швидкість виходу на цьому етапі, перший крок електрофорезу 
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може відображати витягування ДНК з поверхні нуклеоїду під дією 

електричної сили.  

Друга причина полягає в тому, що при кометному електрофорезі ми 

можемо спостерігати більше петель порівняно невеликого розміру – 

наприклад, петлі асоційовані з ядерною ламіною (а не з елементами 

екструзійного комплексу – білками CTCF і когезинами). Крім того, метод Hi-

C наразі дозволяє ідентифікувати петлі розмір яких не перевищує 35 тис. пар 

нуклеотидів, а в наших експериментах на ранніх хвилинах електрофорезу ми 

спостерігаємо міграцію петель, розміром від ~18 тис. пар нуклеотидів (рис. 

4.7).  

Тим не менш, як буде показано у наступних розділах дисертаційної 

роботи, оцінена за допомогою кометного електрофорезу величина щільності 

петель γ може слугувати відносною мірою зміни щільності петель при 

переходах клітин в інші функціональні стани чи при порівнянні клітин різних 

типів. 

 

У цьому розділі представлено результати біоінформатичного аналізу 

даних Hi-C щодо розподілу петельних доменів хроматину за контурною 

довжиною та по ділянках хроматину із різною функціональною активністю 

(транскрипційно активних та неактивних зон ядра – еухроматинових та 

гетерохроматинових районів). Крім того наведені результати аналізу 

взаємозв'язку між часткою ДНК у хвостах комет і довжиною хвоста при 

кометному електрофорезі. 

Проведений нами біоінформатичний аналіз свідчить, що петельні 

домени хроматину у клітинах різних типів розподілені еспоненційно  за 

своєю контурною довжиною,  а основний параметр розподілу – середня 

щільність петель – суттєво залежить від типу клітин та їхнього 

функціонального стану. Такий розподіл, по-перше, добре узгоджується з 

екструзією як основним механізмом виникнення петель, згідно якого в 

основах петель розташовані білки CTCF, зв'язані з відповідними мотивами 
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нуклеотидної послідовності. По-друге, і це досить нетрівіальне 

спостереження, експоненційний розподіл вказує на випадковий характер 

розташування CTCF-мотивів у геномі.  

Проаналізувавши наявні дані Hi-C, ми показали також, що більша 

частина петельних доменів розташована в межах транскрипційно-активних 

(еухроматинових) зон, гетерохроматинові ділянки мають значно меншу 

кількість петель. При цьому підвищення транскрипційної активності клітини 

– принаймні, це справедливо для одного дослідженого випадку – 

супроводжується зростанням кількості петель при одночасному підвищенні 

їхньої середньої контурної довжини. 

Порівнявши загальну частку ДНК у петлях хроматину, розмір яких не 

перевищує 200 тис. пар нуклеотидів (за даними Hi-C), із часткою ДНК у 

петлях такого розміру за отриманими нами даними кометного 

електрофорезу, ми показали, що дві оцінки різних методів співпадають за 

порядком величини. Це ще раз свідчить про те, що петлі ДНК  у складі 

нуклеоїдів відповідають петлям хроматину у живих клітинах.  

Аналіз взаємозв'язку між довжиною хвоста комети (яка дозволяє 

оцінити контурну довжину найбільших петель у його складі) і часткою ДНК 

у хвості протягом електрофорезу нуклеоїдів приводить до наступних 

висновків. По-перше, швидкість міграції петель очікувано залежить від 

їхньої довжини. Отже, використаний нами кінетичний підхід дозволяє 

дискрімінувати петлі різної довжини і тим самим оцінити певні властивості 

їхнього розподілу за довжиною. У порівнянні з методом Hi-C, аналіз 

кінетики міграції ДНК при кометному електрофорезі дає можливість 

досліджувати петлі розміром не більше ~200 тис. пар нуклеотидів, але при 

цьому є більш чутливим до петель маленького розміру (до 35 тис. пар 

нуклеотидів).  

Залежність між часткою ДНК у хвостах комет і довжиною хвоста 

протягом електрофорезу чудово узгоджується з експоненційним розподілом 

довжини петельних доменів, встановленим методом Hi-C, та дозволяє 
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оцінити середню щільність петель у геномі. Остання величина може 

слугувати відносною мірою зміни щільності петель при переходах клітин в 

інші функціональні стани чи при порівнянні клітин різних типів. 

 

Результати, викладені у розділі, опубліковано в наступних роботах: 

[334, 350, 357, 360, 364, 368] 
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РОЗДІЛ 5  

ЗМІНИ ПЕТЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДНК ПРИ АКТИВАЦІЇ 

ЛІМФОЦИТІВ 

 

У попередніх розділах дисертаційної роботи нами було 

продемонстровано, що реєстрація кінетики формування треку ДНК при 

нейтральному варіанті кометного електрофорезу дозволяє виявити ряд 

особливостей просторової організації петельних доменів ДНК, які є 

основним компонентом електрофоретичного треку в даній системі 

електрофорезу.  

Зокрема, проведені нами експерименти дали можливість встановити 

відносну частку внутрішніх та поверхневих петель ДНК у нуклеоїдах, 

отриманих із інтактних лімфоцитів периферійної крові людини; 

проаналізувати розподіл цих петель за їх контурною довжиною та 

встановити лінійну щільність петель у геномі цих клітин;  оцінити рівень 

надспіралізації топологічно обмежених петельних доменів ДНК; встановити 

фізичні механізми закріплення основ петель ДНК на білках нуклеоїду тощо. 

Важливим результатом також стали отримані нами докази того, що петельні 

домени  нуклеоїдів повністю відображають хроматинові петлі у ядрах клітин 

in vivo, а отже є вдалоюі адекватною моделлю для їх дослідження із 

використанням кометного електрофорезу [301, 334, 394, 395]. 

Як було зазначено, для апробації кометного електрофорезу у якості 

інструменту для дослідження перелічених характеристик петельних доменів 

ДНК ми використовували лімфоцити периферійної крові людини, які, 

враховуючи ряд їх характеристик, є одним із найбільш широковживаних 

типів клітин у роботах із використанням кометного електрофорезу. Виділені 

із цільної крові лімфоцити, як і будь-які інші термінально диференційовані 

клітини людини, знаходяться на стадії G0 клітинного циклу, а отже 

встановлені нами вище закономірності організації петельних доменів ДНК 
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характеризують транскрипційно малоактивні клітини із суттєво зниженим 

рівнем синтетичних процесів.  

У даному розділі дисертаційної роботи будуть висвітлені результати 

експериментів, спрямованих на з’ясування принципових можливостей зміни 

петельної організації ДНК, особливостей та закономірностей їх динаміки при 

бласттрансформації лімфоцитів – їх активації до поділу та переході, 

відповідно, на пресинтетичну (G1) та постсинтетичну (G2) стадії клітинного 

циклу в культурі in vitro. Для створення моделі активованих лімфоцитів було 

проведене їх культивування   із цитокіном – рекомбінантним інтерлейкіном 2 

людини.  

 

5.1. Особливості організації петель ДНК нуклеоїдів, отриманих із 

лімфоцитів на різних годинах їх культивування із рекомбінантним 

інтерлейкіном 2 

 

5.1.1. Характеристика активації лімфоцитів інтерлейкіном 2 

 

 Для активації лімфоцитів периферійної крові людини та стимуляції їх 

до мітотичного поділу у культурах in vitro у молекулярних та 

цитогенетичних дослідженнях найчастіше використовуються такі мітогени 

як лектин фітогемаглютинін та цитокін інтерлейкін 2. Саме ці препарати 

були обрані на першому етапі наших досліджень для проведення реакції 

бласттрансформації лімфоцитів із метою порівняння ефективності дії  цих 

сполук у якості мітогенів.  

Обидва мітогени специфічно активують Т-лімфоцити, зв’язуючись на 

клітинній поверхні із відповідними рецепторами та запускаючи у клітинах 

сигнальні каскади, що забезпечують перехід клітин із інтерфази або G0 стадії 

клітинного циклу у мітотичний поділ [370-372]. Активація В-клітин 

фітогемаглютиніном також може відбуватися, проте із дуже низькою 

ефективністю: отримання активованих до поділу В-лімфоцитів у певних 
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умовах культивування є можливим, але реакція на даний стимул майже 

ніколи не завершується мітозом [370, 373].  

Мітогенна активність обох використаних у роботі препаратів –  

фітогемаглютиніну Р та рекомбінінтного інтерлейкіну 2 людини, – оцінена за 

допомогою аналізу мітотичного індексу на 52-й годині культивування 

лімфоцитів (час, який відповідає максимальному накопиченню клітин на 

стадії метафази першого мітотичного поділу у культурі in vitro [374, 375]) 

виявилася майже однаковою. На препаратах частка лімфоцитів, які 

перебували на стадії метафази в середньому складала ~0,5-0,8 %, (див. 

нижче). Такий рівень мітогенної активності є характерним для кожного із 

використаних препаратів-мітогенів, відповідно до наведених рекомендацій 

виробника.  

Беручи до уваги той факт, що інтерлейкін 2, на відміну від 

фітогемаглютиніну, синтезується Т-лімфоцитами як відповідь на антигенну 

(імунну) або мітогенну стимуляцію [376, 377], а отже є абсолютно природнім 

активатором лімфоцитів, саме цей мітоген був обраний для подальших 

досліджень.  

Наші міркування полягали у тому, що такий фізіологічний стимул до 

проліферації буде більш м’яко та акуратно виводити лімфоцити із стадії 

спокою G0 в мітотичний поділ, а отже у клітинах не будуть активуватися 

можливі нехарактерні для них сигнальні каскади та міжмолекулярні 

взаємодії, які можуть в решті-решт призвести, наприклад, до накопичення 

розривів у молекулах ДНК або взагалі стимулювати високу частоту загибелі 

клітин шляхом апоптозу або некрозу. В обох випадках аналіз петельної 

організації у ядрах клітин буде неможливим (для деталізації див. Розділи 1 та 

3).   

Обравши інтерлейкін 2 як мітогенний чинник, ми протестували спектр 

його концентрацій, які потенційно можуть стимулювати лімфоцити до 

виходу із стадії спокою (див. Матеріали і методи досліджень, табл. 5.1). 

Серед них найбільш ефективною для активації проліферації лімфоцитів 
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виявилася концентрація 1000 од/мл – цитогенетичний аналіз препаратів 24-

годинної лімфоцитарної культури (час, коли більшість клітин досягають 

пресинтетичної стадії клітинного циклу [374, 375]) виявив найбільшу частку 

бласттрансформованих клітин саме за даних умов культивування. Фракція 

бласттрансформованих лімфоцитів на препаратах сягала ~70-80%, 

мінімальне значення цього показника становило 47 %. Слід зазначити, що, як 

було оговорено у розділі «Матеріали та методи досліджень», ми не включали 

у дослідження лімфоцитарні культури, для яких даний показник був нижчим 

за 70 %.  

Таблиця 5.1 

Рівень бласттрансформації лімфоцитів за різних концентрацій 

інтерлейкіну 2 у культуральному середовищі 

 

Концентрація 
інтерлейкіну, 

од/мл 

Середня кількість 
бласттрансформованих 

лімфоцитів, % 

250 
 

21±5 
 

500 
 

39,7±10,1 
 

1000 
 

74,2±12,8 
 

 

Аналогічний результат щодо ефективності активації лімфоцитів 

показав також і аналіз мітотичного індексу препаратів на 52-й годині 

культивування – в середньому частка метафазних пластинок на препаратах 

становила 0,8%, а у деяких випадках цей показник сягав понад 1,5 %. Варто 

зазначити, що такі значення мітотичного індексу є доволі оптимальними для 

лімфоцитів периферійної крові людини на першому мітотичному циклі у 

культурі. 

Реакція бласттрансформації, що полягає у стимуляції ряду біохімічних 

змін у лімфоцитах, які передують появі певних морфологічних характеристик 
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таких басттрансформованих клітин при їх штучній стимуляції до поділу, 

приводить до утворення у культурі клітин in vitro лімфобластів [378, 379]. 

Враховуючи багатозначність термінів «лімфобластні клітини» та 

«лімфобласти» у науковій та медичній літературі (наприклад, часто під цими 

термінами розуміють злоякісно-трансформовані клітини, що спостерігаютья 

на цитологічних препаратах хворих на різні форми лейкозу, змінені у 

відповідь на гострі вірусні чи бактеріальні інфекції нормальні лімфоцити 

периферійної крові людини тощо ) [380-382], слід оговорити, що у нашій 

роботі ми застосовували ці терміни для позначення лімфоцитів, які були 

активовані рекомбінантним інтерлейкіном 2 та стимульовані до мітотичного 

поділу.  

Оскільки на перших годинах активації (4 та 16 годин культивування 

лімфоцитів із інтерлейкіном 2) видимих цито-морфологічних відмін у 

структурі клітин та ядер не було помітно, термін «лімфобласти» ми 

використовували лише для 24-х та 44-х годинної культури лімфоцитів – саме 

на цих годинах культивування спостерігалася поява характерних для 

лімфобластів особливостей структури клітин та їх ядер. Відміни у морфології 

ядер активованих та неактивованих інтерлейкіном 2 лімфоцитів наведено на 

рис. 5.1. 

Чітко простежуються дві основних характеристики ядер 

бласттрансформованих клітин у порівнянні із лімфоцитарними ядрами – 

збільшення їх розміру та значна еухроматинізація, на яку вказує менш 

інтенсивне забарвлення барвником Романовського-Гімза (барвник 

специфічно зв’язується із ДНК-білковими комплексами ядра) та більш 

диспергований хроматин. На деяких препаратах у ядрах лімфобластних 

клітин чітко спостерігалося декілька доволі крупних ядерець, що також є 

характерною ознакою активованих лімфоцитів. 
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Рис. 5.1. Типовий приклад ядер активованих (а) та неактивованих (б) 

рекомбінантним інтерлейкіном 2 людини лімфоцитів на цитологічних 

препаратах 24-годинної культури. Препарати зафарбовані барвником 

Романовського-Гімза, шкала – 10 мкм. 

 

Як було обґрунтовано у Розділі 3, одним із важливих аспектів самої 

принципової можливості аналізу петельної організації ДНК у ядрах 

еукаріотичних клітин за допомогою кометного електрофорезу є цілісність 

(непошкодженість) геномної ДНК клітин, що досліджуються. Зрозуміло, що 

у даному випадку головним чином мова іде про відсутність одно- та 

дволанцюгових розривів цукрофосфатного остову або про пошкодження, які 

можуть бути трансформовані у такі розриви у результаті активації 

репараційних процесів клітини [258, 259, 262]. Лише за таких умов основним 

елементом електрофоретичного треку є надспіралізовані петельні домени 

ДНК, а не ніковані петлі і, тим більше, не лінійні фрагменти, що 

утворюються у результаті появи у геномі одноланцюгових розривів 
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цукрофосфатного остову та їх трансформації у дволанцюгові розриви по мірі 

накопичення їх кількості [301, 334]. 

Невдовзі після активації лімфоцитів інтерлейкіном, вони виходять із 

стадії G0 клітинного циклу і через певний час, проходячи передсинтетичну 

стадію G1, переходять до синтетичної фази (приблизний час такого переходу 

для лімфоцитарних культур становить в середньому 22-26 годин [374]). Під 

час S-фази можливе (і дуже вірогідне) фізіологічне накопичення розривів 

цукрофосфатного остову у клітинних ядрах як результат реплікації молекул 

ДНК. Це може впливати на електрофоретичну рухливість молекул при 

кометному електрофорезі, а отже і на результати, що детектуються за 

допомогою даного методу [240, 287]. Зміна рухливості молекул при 

кометному електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із клітин на синтетичній 

фазі клітинного циклу, може бути зумовлена, з одного боку,  великою 

кількістю вільних кінців полінуклеотидів або наваіть цілих геномних 

фрагментів – недореплікованих ділянок геному, що доволі швидко можуть 

рухатися у порах агарозного гел. З іншого боку – у процесі подвоєння ДНК 

повинно відбуватися значне порушення петельної організації хроматину, 

частина петельних доменів руйнується для доступу машинерії реплікації до 

ділянок основ петель. У такому випадку рух сплутаних довгих полімерів 

унеможливлюється. 

Для того, щоб встановити, яка частка клітин може досягти S-фази на 

ранніх етапах культивування лімфоцитів із інтерлейкіном 2, ми провели 

аналіз розподілу клітин 24-годинної культури лімфоцитів за фазами 

клітинного циклу за допомогою методу проточної цитофлуориметрії (час, 

коли більшість клітин у суспензії має досягти стадії G1). Результати такого 

аналізу свідчать, що на даному терміні культивування лише 9 % лімфоцитів 

досягають синтетичної стадії, тоді як більшість із них знаходиться на стадіях 

G0/G1 (рис. 5.2).  

 

 



187 

 

6%

9%85%

 G0/G1 

 S

 G2/M 

 

 

 

Рис. 5.2. Розподіл лімфоцитів периферійної крові людини за фазами 

клітинного циклу після їх культивування із рекомбінантним інтерлейкіном 2 

протягом 24-х годин за результатами проточної цитофлуориметрії. М – 

клітини на стадії мітозу. 

 

Метод проточної цитофлуориметрії, який базується на аналізі 

інтенсивності флуоресценції ДНК-зв’язуючого барвника, наприклад, як у 

нашому випадку, пропідіуму йодиту, не дає можливості відокремити із пулу 

клітин, що ідентифікуюється даним методом як G0/G1 клітини, ті, що 

знаходяться власне на пресинтетичній стадії (рис. 5.2). Справа у тому, що 

флуоресценція, яку забезпечує зв’язаний із ДНК барвник, пропорційна 

кількості молекул ДНК у ядрах клітин: очевидно, що ця кількість є 

абсолютно ідентичною для лімфоцитів, що перебувають на стадіях G0 та G1 

клітинного циклу. 

Проте, враховуючи численні літературні дані щодо тривалості 

клітинного циклу лімфоцитів периферійної крові людини у культурі [374, 

375], а також результати проведеного нами цитогенетичного аналізу 
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препаратів бластрансформованих лімфоцитів 24-ї години культивування, 

можна вважати, що на даній годині найбільша фракція клітин у суспензії 

представлена бласттрансформованими лімфоцитами, що перебувають на G1- 

фазі клітинного циклу. 

  

5.1.2. Кінетика виходу петель ДНК із нуклеоїдів, отриманих із 

активованих лімфоцитів на стадії G1 клітинного циклу 

 

 На даному етапі дослідження використовували нуклеоїди, які були 

отримані із лімфоцитів, що культивувалися із рекомбінантним інтерлейкіном 

2 протягом 4-х, 16-ти  та 24-х годин [383, 384]. Вибір такого часу 

культивування для аналізу петельної організації ДНК у цих клітинах був 

обраний не випадково. Підгрунтям для цього стали відомості про особливості 

клітинного циклу лімфоцитів у культурі та літературні дані щодо змін 

функціональних процесів, зокрема активації специфічних клітинних 

сигнальних каскадів та підвищення транскрипційної активності, в 

лімфоцитах у процесі формування їх відповіді на стимуляцію даним 

цитокіном (деталі див. нижче). 

Аналіз кінетики формування електрофоретичного треку при 

електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із лімфоцитів, які інкубувалися із 

інтерлейкіном протягом чотирьох годин, у порівнянні із неактивованими 

лімфоцитами (контроль),  виявив майже двократне підвищення частки ДНК у 

хвостах комет, що мігрує до аноду на ранніх хвилинах електрофорезу і 

формує перше плато кінетичної кривої (рис. 5.3). Нагадаємо, що у випадку 

електрофорезу нуклеоїдів, отриманих із інтактних лімфоцитів, які 

перебували на стадії G0 клітинного циклу, на даному етапі електрофорезі 

спостерігається вихід у хвіст комети поверхневих релаксованих петельних 

доменів ДНК. 
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Рис. 5.3. Частка ДНК F у хвостах комет як функція часу при 

електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із лімфоцитів, що культивувалися із 

інтерлейкіном 2 протягом 4-х (▲), 16-ти (●) та 24-х (○) годин. Жирна 

суцільна лінія – крива кінетики формування треку ДНК, отримана при 

електрофорезі інтактних лімфоцитів із рис. 3.2 та рис. 4.7 а (контроль). Для 

спрощення сприйняття рисунку наведено стандартні похибки лише для 

лімфобластів 24-ї години культивування. За порядком величини вони були 

аналогічними і для двох інших експериментів.  р = 0,52 (○ відносно кривої 

для культивування протягом 16 годин); р = 0,04 (○ відносно контролю), 

пермутаційний тест. 

 

Проте, чітко простежувалося уповільнення виходу ДНК у хвіст комети 

із збільшенням часу культивування лімфоцитів із інтерлейкіном 2 на другому 

етапі електрофорезу, коли у хвіст комети починають мігрувати внутрішні 

надспіралізовані петельні домени. На це вказує як збільшення часу 

напівпереходу другого етапу електрофорезу t0, так і знижена константа 
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швикості міграції даних петель k2 [384, 385].  Саме цей показник суттєво 

зменшувався у порівнянні із контрольними клітинами: наприклад, для 

лімфоцитів після чотирьох годин культивування із інтерлейкіном він  

знижувався  майже у три рази (табл. 5.2). Це означає, що по мірі переходу 

клітин із G0 на G1 стадію клітинного циклу міграція петельних доменів встає 

все більш ускладненою. 

 

Таблиця 5.2 

Кінетичні параметри виходу ДНК при кометному електрофорезі 

нуклеоїдів, отриманих із неактивованих та активованих інтерлейкіном 2 

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. 

 



191 

При цьому фракція ДНК, що мігрує до аноду на другому затриманому 

етапі електрофорезу, виявилася значно зменшеною для 

бласттрансформованих лімфоцитів на будь-якій із досліджених годин 

культивування у порівнянні із контрольними дослідами. Фактично, другий 

етап виходу ДНК не давав суттєвого внеску у формування 

електрофоретичного треку. Максимальна частка ДНК у хвостах комет на 

пізніх хвилинах електрофоретичного пробігу є майже однаковою у всіх 

дослідах, включаючи контроль, принаймні у межах похибки експерименту 

(рис. 5.3, табл. 5.2). 

Слід зазначити, що, незважаючи на зазначені відміни у кінетичних  

параметрах міграції ДНК при електрофорезі нуклеоїдів чотирьох 

досліджуваних варіантів, двоступеневість кривих є незмінною 

характеристикою формування електрофоретичного треку. Отже, як і у 

випадку інтактних лімфоцитів, при їх активації ми спостерігаємо міграцію 

двох типів петель ДНК нуклеоїдів – поверхневих та внутрішніх (див. Розділ 

3) [334, 383, 384].  

При цьому очевидно, що відносний внесок цих двох компонент у 

формування хвоста комети суттєво відрізняється: для лімфоцитів, які були 

активовані до поділу інтерлейкіном 2, значно більший вклад у формування 

електрофоретичного треку дають саме поверхневі петлі ДНК, що є прямим 

свідченням зростання їх кількості у ядрах цих клітин. Причому даний ефект 

не залежить від тривалості інкубації. У той же час відбувається зменшення 

відносної частки внутрішніх петел ь нуклеоїду, які здатні до міграції в 

системі кометного електрофорезу. Зареєстрована зміна в просторовій 

організації петель ДНК при активації лімфоцитів відбувається дуже швидко – 

вже після чотирьох годин культивування з інтерлейкіном 2, коли видимі 

зміни у морфології клітин та їх ядер ще не спостерігаються. 

Для пояснення такої різниці у кінетиках виходу петель ДНК при 

кометному електрофорезі слід коротко розглянути вплив інтерлейкіну 2 на 

лімфоцити людини, а саме на регуляцію транскрипційних процесів у даних 
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клітинах. Зв’язування даного цитокіну із відповідним рецептором на 

поверхні клітини стимулює проліферацію лімфоцитів та їх перехід із стадії 

G0 на стадію G1 клітинного циклу шляхом клональної експансії антиген-

специфічної популяції клітин [385, 386].  Відповідь лімфоцитів на такий 

стимул супроводжується зміною ряду морфо-функціональних характеристик 

клітин і, зокрема, модуляцією експресії ряду генів у результаті запуску у 

клітині інтерлейкін-опосередкованих сигнальних каскадів. Основними 

системами сигналінгу виступають JAK-STAT сигнальний шлях (Janus kinase, 

JAK – signal transducer and activator of transcription, STAT); PI3K-AKT 

сигнальна система (phosphoinositide 3-kinase, PI3K); MAPK сигналінг 

(mitogen-activated protein kinase, MAPK). Також було показано залучення 

інтерлейкіну 2 у регуляцію Rho-сигнального шляху [387-389]. 

За допомогою сучасних методів аналізу транскрипційного профілю 

клітин (технологій ДНК-біочіпів, методів ПЛР у реальному часі та вестерн-

блотингу) було встановлено, що взаємодія інтерлейкіну 2 із мембранними 

рецепторами активує чи підсилює транскрипцію групи генів, продукти яких 

задіяні у підтриманні життєдіяльності клітин та регуляції прогресії 

клітинного циклу (наприклад, ключові гени систем репарації клітини; гени, 

продукти яких приймають учать у блокуванні апоптозу тощо). У той же час, 

гени антипроліферативних сигнальних шляхів, гени-супресори пухлин та 

гени, що контролюють запрограмовану загибель клітин, суттєво знижують 

рівень своєї експресії.  

За даними ряду авторів така зміна транскрипційної активності 

спостерігається у лімфоцитах вже після чотирьох годин стимуляції клітин 

інтерлейкіном 2 (принаймні на рівні накопичення молекул РНК у клітинних 

ядрах) і є більш вираженою на 16-й годині культивування (метод вестерн-

блотингу детектує появу чи зникнення білкових продуктів відповідних генів) 

[390, 391]. Власне, саме на даних цих досліджень і базується наш вибір часу 

культивування лімфоцитів із даним цитокіном для аналізу можливих змін у 

петельній організації хроматину при індукції проліферативних процесів.  
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Зміна патернів активності транскрипційних процесів у результаті 

активації лімфоцитів корелює із реорганізацією хроматину, яка детектується 

при аналізі цитологічних препаратів: розмір ядер лімфобластів (як і їх клітин) 

збільшується майже удвічі, а також спостерігається значна еухроматинізація 

їх ядер у порівнянні із неактивованими лімфоцитами (рис. 5.1) [375]. Як 

зазначалося у Розділі 1, оскільки у більшості випадків формування петель 

пов’язане із регуляцією транскрипції та супроводжується просторовим 

наближенням дистальних регуляторних елементів геному (наприклад, 

енхансерів) та їх мішеней, активація чи репресія генів може або викликати 

реорганізацію петельних доменів ДНК у ядрах клітин, або, навпаки, бути 

результатом цього процесу.  

У наших експериментах за допомогою реєстрації кінетики формування 

треку ДНК при кометному електрофорезі ми спостерігаємо перерозподіл 

петель ДНК у лімфоцитарних ядрах при їх активації інтерлейкіном 2: у 

клітин, що переходять на пресинтетичну стадію зростає частка поверхневих 

петель ДНК нуклеоїду на фоні зменшення частки петель внутрішніх. Тут 

важливо зазначити, що у цьому випадку під внутрішніми петлями ми 

розуміємо лише ті, вихід яких є можливим за умов кометного  електрофорезу 

і їх розмір задовольняє роздільну здатність гелю, тобто мова іде не про 

абсолютне зменшення кількості таких петель [383, 384].  

Поясненням описаної реорганізації петельних доменів нуклеоїдів, 

принаймні у випадку лімфобластів 24-ї години культивування, може 

слугувати факт збільшення об’єму ядра, а отже і кількості молекул ДНК, що 

опиняється на його поверхні і швидко мігрує у хвіст комети при 

електрофорезі. Таке припущення також чудово пояснює і уповільнення 

виходу петель ДНК на пізніших хвилинах електрофорезу 

бласттрансформованих лімфоцитів, яке виражається у суттєвому зниженні 

константи швидкості k2 та підвищенні майже у півтора рази часу 

напівпереходу t0 другого етапу електрофорезу. Очевидне зниження ступеня 

кооперативності міграції ДНК (для деталізації див. Розділ 3), яке найбільш 



194 

добре виражене при електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із 

бласттрансформованих лімфоцитів після 24-х годин культивування з 

інтерлейкіном 2 (рис. 5.3., табл. 5.2), забезпечується зниженням концентрації 

ДНК всередині нуклеоїду – на даному етапі клітинного циклу зростання 

об’єму ядра відбувається до реплікації ДНК, а отже локальна концентрація 

молекул менша у порівнянні із неактивованими лімфоцитами.  

 Наведені у Розділі 3 результати дослідів по кінетиці формування треку 

ДНК при електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із інтактних лімфоцитів та їх 

ізольованих ядер, переконливо свідчать, що кооперативний ефект міграції 

ДНК на другому етапі електрофорезу залежить від загальної концентрації 

молекул всередині нуклеоїду – по мірі зниження частки ДНК в голові комети 

у результаті міграції петель до аноду спостерігається пришвидшення виходу 

інших петель [334]. Очевидно, що у нуклеоїдів, отриманих із лімфобластів, 

майже двократне збільшення об’єму ядра на фоні сталої, тобто ідентичної 

неактивованим лімфоцитам, кількості молекул ДНК у ньому (клітини ще не 

вступили в фазу реплікації ДНК і перебувають на пре синтетичній стадії 

клітинного циклу) приводить до зниження загальної концентрації ДНК у 

нуклеоїді приблизно у вісім разів, а отже кооперативний ефект стає помітно 

зниженим – саме така ситуація і була характерна для бласттрансформованих 

лімфоцитів.  

Наведені пояснення можуть наштовхнути на думку, що зафіксована 

нами реорганізація петельних доменів ДНК при активації лімфоцитів, а 

також представлені відмінності у кінетичних показниках виходу ДНК із 

нуклеоїдів активованих та неактивованих лімфоцитів, є тривіальним 

наслідком зміни розміру клітини та ядра при культивування лімфоцитів із 

цитокіном. Проте, варто зазначити, що подібні зміни спостерігалися і для 

лімфоцитів 4- та 16-годинної культури, коли на цитологічних препаратах не 

спостерігалося суттєвих змін у морфології ядер. 
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 Отже, збільшення кількості поверхневих петель ДНК у активованих 

лімфоцитах є прямим наслідком їх взаємодії із інтерлейкіном 2 та модуляції у 

результаті цього транскрипційної активності даних клітин. 

Незважаючи на знижений, у порівнянні із інтактними лімфоцитами, 

ступінь кооперативності виходу ДНК на другому етапі, суттєва затримка у 

часі міграції внутрішніх петель ДНК є очевидною. У випадку неактивованих 

лімфоцитів дана затримка була зумовлена, крім особливостей структури та 

концентрації електрофоретичного гелю (див. Розділ 3), наявністю негативної 

надспіралізації у цих петлях, яка є прямим наслідком дисоціації нуклеосом 

при високо-сольовому лізисі клітин.  

Торсійна напруга, що виникає у топологічно обмежених (інтактних) 

петельних доменах при їх витягуванні до аноду, створює суттєве утруднення 

для переміщення цих петель в межах нуклеоїду [301, 334, 337]. У 

експериментах із використанням інтеркаляторів хлорокіну та бромистого 

етидію (див. Розділ 3, рис. 3.10 та 3.11) нами було показано, що модулювання 

рівня надспіралізації впливає на швидкість руху петель: релаксація 

негативної напруги значно пришвидшує вихід внутрішніх петельних доменів 

у хвіст комети, у той час як накопичення надспіральних витків позитивного 

знаку суттєву утруднює формування електрофоретичного треку при 

електрофорезі нуклеоїдів [301, 337]. 

Для перевірки того, чи зберігається така залежність ефективності 

міграції внутрішніх петель від рівня їх надспіралізації у лімфобластах на 24-й 

годині культивування, був проведений кометний електрофорез нуклеоїдів 

цих клітин у присутності 25 мкг/мл хлорокіну (дана концентрація 

інтеркалятору відповідала максимальній релаксації петель у контрольних 

дослідах із інтактними лімфоцитами) [383, 384]. Аналогічно до 

неактивованих лімфоцитів, у даному випадку спостерігалося зникнення 

двоступеневості виходу і максимальна частка ДНК у хвостах комет 

досягалася вже на 20 хвилині електрофорезу за один крок – отримана 
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кінетична крива задовольняла рівняння мономолекулярної кінетики (рис. 5.4, 

рівн. 2.5).  
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Рис. 5.4. Ефект впливу низької концентрації інтеркалятора хлорокіну на 

кінетику формування треку ДНК при електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із 

лімфобластіних клітин на 24-й години культивування із інтерлейкіном 2. 

Наведена залежність частки ДНК F у хвостах комет у відсутності (○) та у 

присутності (□) 25 мкг/мл хлорокіну. 

  

При електрофорезі лімфобластних нуклеоїдів у присутності 1000 

мкг/мл хлорокіну (дана концентрація була найбільшою із використаного 

спектру концентрацій хлорокіну і за неї спостерігалося максимальне 

утруднення формування електрофоретичного треку ДНК, див. Розділ 3 рис. 

3.10 та рис. 3.11), так само як і для нуклеоїдів, отриманих із неактивованих 

лімфоцитів, міграція петельних доменів була суттєво уповільнена, а 

максимальна частка ДНК у хвостах комет на пізніх хвилинах електрофорезу 

встановлювалася на рівні нижнього плато (рис. 5.5). Цікаво, що у даному 

випадку цей показник також був у два рази вищий, ніж при електрофорезі 

інтактних лімфоцитарних нуклеоїдів (рис. 5.3 та рис. 5.5). Тобто, 
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спостерігається абсолютно схожа із інтактними лімфоцитами ситуація: 

міграція поверхневих петель ДНК залишається нечутливою до дії 

інтеркалятору. 
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Рис. 5.5. Ефект впливу порушення основ петельних доменів на 

ефективність міграції ДНК при кометному електрофорезі нуклеоїдів,  

отриманих із лімфобластіних клітин на 24-й години культивування із 

інтерлейкіном 2. Залежність частки ДНК F у хвостах комет у присутності 

1000 мкг/мл хлорокіну (∆) та після обробки нуклеоїдів 8 М сечовини (◊). 

Жирна суцільна лінія – кінетика формування треку ДНК для 

бласттрансформованих лімфоцитів за відсутності хлорокіну (контроль) із 

рис. 5.4. 

 

Можливо, це спостереження є свідченням того, що переміщення 

петельних доменів із середини на поверхню нуклеоїду супроводжується 

появою у них розривів цукрофосфатного остову ДНК: опиняючись на 

поверхні ядра, такі петлі стають більш доступними до дії пошкоджуючих 

чинників. З іншого боку, це також підтверджує наше міркування про те, що 

міграція ДНК на першому етапі електрофорезу забезпечується звичайним 
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випетлюванням молекул із поверхні нуклеоїду під дією сили електричного 

поля [357]. Очевидно, що такі петлі будуть позбавлені топологічних 

обмежень. Отже, обидва запропоновані механізми формування 

електрофоретичного треку на ранніх хвилинах кометного електрофорезу є 

абсолютно вірогідними.   

Оскільки внутрішні петельні домени нуклеоїду, які у неактивованих 

клітинах дають суттєвий внесок у формування електрофоретичного треку на 

пізніх хвилинах електрофорезу, у даному випадку також «відповідають» 

зміною рухливості на модуляцію їх топологічного стану інтеркалятором 

хлорокіном (рис. 5.4 та рис. 5.5),  це означає, що такі петлі залишаються 

топологічно обмеженими (негативно надспіралізованими) у 

бласттрансформованих лімфоцитах. Слід зазначити, що прискорення виходу 

внутрішніх петель ДНК лімфобластних нуклеоїдів відбувається за тої самої 

концентрації інтеркалятору, що і нуклеоїдів, отриманих із інтактних 

лімфоцитів (табл. 5.3). Це означає, що, імовірно, рівень надспіралізації цих 

петель залишається майже таким самим, як і був до активації лімфоцитів 

інтерлейкіном 2. 

 

Таблиця 5.3 

Кінетичні параметри міграції петель ДНК при електрофорезі 

нуклеоїдів, отриманих із інтактних та бласттрансформованих 

лімфоцитів у присутності 25 мкг/мл хлорокіну 

 

Кінетичний параметр 
Неактивовані лімфоцити 

(контроль) 

Лімфоцити, активовані 

інтерлейкіном 24 год. 

k1, хв
-1

 0,17±0,08 0,10±0,02 

M1 0,24±0,02 0,22±0,01 

Примітки: k1 – константи швидкості виходу ДНК; M1 – максимальна 

частка ДНК у хвостах комет. 
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Основною причиною зниження максимальної частки ДНК у хвостах 

комет на пізніх хвилинах електрофорезу за високих концентрацій 

інтеркалятору, як це було показано для інтактних лімфоцитів, є збільшення 

контурної довжини петельних доменів ДНК за рахунок порушення взаємодій 

із «якорними» білками в основах цих петель, а отже неможливістю їх руху до 

аноду в системі кометного електрофорезу через надто великі розміри (див. 

Розділ 3). Постає питання: чи спостерігається  подібна ситуація у 

активованих лімфоцитах – чи дійсно зниження максимальної частки ДНК, 

що мігрує до аноду у присутності 1000 мкг/мл хлорокіну в 

електрофоретичному буфері, у даному випадку також пов’язана із 

дестабілізацією основ петельних доменів?  

Для цього нами була проведена серія експериментів по дослідженню 

кінетики виходу ДНК із нуклеоїдів, отриманих із бласттрансформованих 

лімфоцитів 24-ї години культивування із інтерлейкіном 2 при їх обробці 8 М 

розчином сечовини (рис. 5.5). Нагадаємо, що за такої концентрації даного 

білкового денатуранту спостерігалося руйнування максимальної кількості 

основ петельних доменів і,  відповідно, значне зниження ефективнсоті 

виходу ДНК у експериментах із інтактними лімфоцитами.  

Як і у випадку неактивованих лімфоцитів, у даному випадку додаткове 

порушення залишкових білків нуклеоїду, що, ймовірно, слугували 

кріпленням основ петельних доменів приводить до зниження частки петель, 

здатних мігрувати до аноду при електрофорезі – максимальна частка ДНК у 

хвостах комет у таких дослідах не перевищувала ~0,15. Аналогічно до 

впливу високих концентрацій хлорокіну даний показник встановлювався на 

рівні частки ДНК на нижньому плато кінетичних кривих, характерних для 

цього типу клітин [383, 384]. 

Таким чином, із даного блоку досліджень можна зробити наступні 

проміжні висновки і узагальнення.  По-перше, при активації лімфоцитів 

інтерлейкіном 2 і їх переході із пресинтетичної стадії на постсинтетичну 
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стадію клітинного циклу,  спостерігається перерозподіл петель ДНК в межах 

нуклеоїду.  

Як було зазначено у попередніх розділах це є відображенням зміни 

петельної організації ДНК у ядрах клітин in vivo: зростає частка поверхневих 

петель, у той час як відносна кількість внутрішніх петельних доменів 

знижується. Частка ДНК, що не здатна мігрувати до аноду, залишається 

нерухомою у голові комети і є ідентичною неактивованим лімфоцитам – цей 

показник характеризує відносну кількість петель ДНК, розміри яких набагато 

перевищують роздільну здатність гелю.  

Аналіз впливу інтеркалятору на кінетику формування 

електрофоретичного треку вказує на те, що при активації лімфоцитів 

внутрішні петельні домени ДНК залишаються негативно надспіралізованими, 

а рівень цієї надспіралізації співставний із таким у неактивованих 

лімфоцитах: принаймні в обох випадках ми спостерігали однакову зміну 

кінетики виходу ДНК у хвіст комети при додаванні ідентичних концентрацій 

хлорокіну .  

Так само, аналогічно до інтактних клітин, порушення зв’язку між 

«якорними» елементами в основах петель (як за рахунок локальної розкрути 

ДНК, так і за рахунок додаткової деструкції білків) приводить до зниження 

частки ДНК, що здатна мігрувати до аноду, найімовірніше, через збільшення 

розміру петель. 

Після аналізу кінетики міграції ДНК із нуклеоїдів, отриманих з 

активованих лімфоцитів, залишається питання: чому спостерігається 

зниження частки внутрішніх петель, при тому що, як добре відомо, 

транскрипційна активність зазвичай зосереджена саме всередині ядра? 

Опосередковану відповідь дає зазначене вище спостереження про затримку 

виходу внутрішніх петель активованих лімфоцитів у порівнянні з 

неактивованими. Оскільки рівень надспіралізації петельних доменів суттєво 

не змінюється, єдиною причиною такої затримки може бути зростання 

розміру петель. Цілком можливо, таким чином, що зростає кількість петель 
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настільки великого розміру, що вони втрачають можливість виходу з 

нуклеоїду в агарозний гель. Тобто, зниження частки внутрішніх петель може 

свідчити, насправді, просто про підвищення їхнього розміру. Як буде 

показано у наступних підрозділах, саме така інтерпретація і є найбільш 

імовірною. 

 

5.1.3. Кінетика виходу петель ДНК із нуклеоїдів, отриманих із 

активованих лімфоцитів на стадії G2 клітинного циклу 

 

 Наступний етап наших досліджень, спрямованих на виявлення змін 

петельної організації ДНК при активації лімфоцитів, полягав у аналізі 

особливостей формування треку ДНК у лімфоцитах на 44-й годині їх 

культивування із  рекомбінантним інтерлейкіном 2 людини. Відповідно до 

літературних джерел, такий термін інкубації клітин із даним цитокіном 

відповідає часу, коли більшість лімфоцитів переходять на постсинтетичну 

стадію клітинного циклу, але ще не повинні досягати фаз власне мітотичного 

поділу [374]).  

Як і в попередньому випадку із культурою лімфоцитів на 24-й годині 

культивування, для перевірки розподілу клітин по стадіям клітинного циклу 

після 44-х годин суспензію клітин аналізували за допомогою методу 

проточної цитометрії. Кількість клітин, що перебували на постсинтетичній 

стадії становила 58% – фактично, ці клітини ідентифікувалися як пул 

лімфоцитів на стадіях G2/М на основі збільшення кількості ДНК у ядрах 

удвічі (рис. 5.6). При цьому доволі високою залишалася частка клітин які 

перебували на інших стадіях інтерфази.  

Перехід лімфоцитів із стадії G2 клітинного циклу у мітотичний поділ 

відбувається в середньому в часовому інтервалі між 48 та 52 годинами 

культивування  – саме цей час найчастіше використовують для отримання 

метафазних пластинок першого мітотичного поділу культури для 

каріотипування лімфоцитів людини [373, 374]. Отже,  можна припустити, шо 



202 

у культурі цих клітин на даному часі лімфоцити ще не досягають перших фаз 

мітозу. 
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Рис. 5.6. Розподіл клітин за фазами клітинного циклу після 44 годин 

культивування лімфоцитів периферійної крові людини із рекомбінантним 

інтерлейкіном 2. 

 

Для перевірки цього нами був проведений цитогенетичний аналіз 

препаратів культур лімфоцитів після 44-х години культивування із 

інтерлейкіном 2, які інкубувалися дві години із колхіцином для отримання 

метафазних пластинок. У  жодній із проаналізованих культур ми не 

спостерігали мітотичної конфігурації хромосом на цитологічних препаратах 

(як це було характерно, наприклад, для лімфоцитів на 52-й годині 

культивування, див. вище). Отже можна припустити, що клітини, 

ідентифіковані при проточній цитофлуориметрії як пул лімфоцитів G2/M 

стадій, у своїй більшості не досягають мітотичного поділу на даному терміні 

культивування.  
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Враховуючи доволі значну кількість клітин на інших стадіях з метою 

підвищення вірогідності отриманих результатів у експериментах із 

нуклеоїдами, отриманими із бласттрансформованих лімфоцитів 44-ї години 

культивування, ми збільшили кількість клітин з одного зразка і аналізували 

до 250-300 нуклеоїдів.  

Залежність частки ДНК у хвостах комет від тривалості електрофорезу 

нуклеоїдів, отриманих із лімфоцитів 44-ї години культивування із 

інтерлейкіном 2 наведено на рис. 5.7.  
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Рис. 5.7. Кінетика формування треку ДНК при кометному 

електрофорезі активованих лімфоцитів, що культивувалися із 

рекомбінантним інтерлейкіном 2 протягом 24-х годин (суцільна жирна крива, 

дані представлені на рис. 5.3 та рис. 5.4) та 44-х годин (□). F – частка ДНК у 

хвостах комет. 

 

Кінетика формування треку ДНК при електрофорезі даних нуклеоїдів 

характеризувалася двома принциповими відмінами як від інтактних 

(неактивованих) лімфоцитів, так і від лімфоцитів на стадії G1 клітинного 
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циклу (рис. 5.7, табл. 5.2). По-перше, зникала типова для попередньо 

досліджених клітин двоступеневість формування електрофоретичного треку 

– характеристика, яка була незмінною «візитною карткою» усіх кінетичних 

кривих, отриманих при кометному електрофорезі нуклеоїдів за відсутності 

будь-якої їх передобробки. По-друге, показник частки ДНК у хвостах комет 

зупинялвся на позначці  ~0,15 вже на 40-й хвилині електрофоретичного 

пробігу і не збільшувався на пізніх хвилинах електрофорезу (рис. 5.7, табл. 

5.2). Тобто, даний показник встановлювався на рівні першого плато 

кінетичної кривої, отриманої для бласттрансформованих лімфоцитів 24-ї 

години культивування. 

Така поведінка кінетичної кривої може бути прямим свідченням того, 

що при електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із лімфобластів 44-ї години 

культивування, хвіст комети формується лише поверхневими петлями ДНК, 

а міграція внутрішніх надспіралізованих петельних доменів не відбувається 

взагалі. Частка ДНК, що формує електрофоретичний трек у даних 

експериментах, є майже вдвічі збільшеною у порівнянні із неактивованими 

лімфоцитами і співпадає із такою для лімфоцитів на стадії G1 клітинного 

циклу (рис. 5.3, рис. 5.7). 

Даний результат узгоджується із результатами цитологічного аналізу 

препаратів клітин 44-ї години культивування (рис. 5.8). Майже не 

спостерігалося видимого збільшення розмірів клітин та ядер у порівнянні із 

24-ю годиною культивування, а отже і відносна кількість ДНК, яка 

знаходиться на поверхні нуклеоїду, повинна залишатися незмінною і 

ідентичною для цих двох типів лімфоцитів.  

Слід нагадати, що при цьому локальна концентрація ДНК у ядрах 

лімфоцитів на постсинтетичній стадії (і, відповідно, у їх нуклеоїдах) є у два 

рази вища, ніж для клітин на стадії G1 клітинного циклу – реплікація ДНК у 

більшості лімфоцитів вже завершилася (рис. 5.6) [383, 384]. 

 На користь того факту, що при переході лімфоцитів на постсинтетичну 

стадію міграцію ДНК при кометному електрофорезі їх нуклеоїдів забезпечує 
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лише поверхнева ДНК нуклеоїду, говорить і подібність характеру отриманої 

кінетичної кривої до таких, що були виявлені при обробці лімфобластів 

високими концентраціями хлорокіну чи 8 М сечовиною (рис. 5.5 та рис. 5.6): 

в першу чергу мова іде про відсутність двоступеневості виходу ДНК .  

Більш точну інформацію дають кінетичні параметри цього процесу. 

Так, наприклад, майже подібними виявилися константи швидкості руху 

петель ДНК. У випадку електрофорезу лімфобластів 24-ї години 

культивування у присутності 1000 мкг/мл хлорокіну константа швидкості 

становила k1=0,05±0,008, а для клітин постсинтетичної стадії клітинного 

циклу 44-ї години культивування без подібної обробки нуклеоїдів цей 

параметр був рівний k1=0,08±0,01.  

 

Рис. 5.8. Типовий вигляд клітинних ядер  на цитологічних препаратах, 

отиманих із культур лімфоцитів, які культивувалися із рекомбінантним 

інтерлейкіном 2 людини протягом 44-х годин. Препарати зафарбовані 

барвником Романовського-Гімза, шкала – 10 мкм. Для порівняння дивитися 

також рис. 5.1. 

 

Таким чином, для лімфобластів на 44-й годині культивування із 

інтерлейкіном 2 ще більш вираженим є ефект зниження частки внутрішніх 

петель нуклеоїду, які здатні до міграції при кометному електрофорезі: 

фактично формування зони хвоста комети забезпечується майже виключно 
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поверхневими петлями. Частка цих поверхневих петель, на фоні незмінної 

морфології ядер (принаймні на рівні цитологічного аналізу) у порівнянні із 

лімфобластами пресинтетичної стадії, залишається однаковою для обох 

клітинних типів.  

Зрозуміло, що зміни петельної організації хроматину на 44-й годині 

культивування з інтерлейкіном повинні мати відношення вже не до 

підвищення, а, навпаки, зниження транскрипційної активності, асоційованої з 

підготовкою клітин до мітотичного поділу. З одного боку, найважливішим 

етапом такої підготовки є початок компактизації хромосом, з яким, власне і 

пов’язане поступове призупинення активних синтетичних процесів у 

хроматині. Суттєвим моментом компактизації хромосом є, знову таки, 

процес екструзії великої кількості послідовно розташованих уздовж 

хромосомної фібрили петель за участі конденсинових комплексів та білків 

CTCF [151,392, 393].  

З іншого боку, не слід забувати, що на постсинтетичній стадії кожна 

хромосома представлена двома дочірніми копіями молекул ДНК –

хроматидами, які утримуються разом когезиновими комплексами, що 

розміщені по всій довжині хроматинових фібрил із доволі високою 

щільністю. Імовірно, за таких умов міграція великої кількості окремих петель 

стає суттєво утрудненою, що і спостерігається при кометному електрофорезі 

лімфоцитів на G2 стадії. 

 

5.2. Розподіл петель ДНК за контурною довжиною в активованих 

лімфоцитах  

 

Як було зазначено у Розділі 4, важливою характеристикою просторової 

організації хроматину є контурна довжина петельних доменів ДНК , їх 

розподіл у різних компартментах ядра в залежності від транскрипційної 

активності відповідних зон та динаміка петель при переході клітин у різні 

функціональні стани у відповідь на дію певних стимулів. Проведений нами 
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біоінформатичний аналіз даних щодо геномних координат границь петельних 

доменів та ядерних субкомпартментів, отриманих методом Ні-С, виявив 

експоненційний розподіл петельних доменів за їх контурною довжиною у 

ядрах клітин різних ліній. При цьому один із основних параметрів такого 

розподілу – середня щільність петель – виявився клітинноспецифічним і 

таким, що залежить від функціонального стану клітин [360]. Більшість 

петельних доменів при цьому зосереджена в еухроматинових районах ядра, 

гетерохроматинові райони містять вдвічі менше петель. При цьому кількість 

ДНК, що припадає на транскрипційно активні та неактивні ділянки є майже 

однаковою – розміри «еухроматинових» петель виявилися меншими, ніж 

петельні домени гетерохроматинових .  

Аналогічно до даних Ні-С, у проведених нами експериментах із 

використанням кометного електрофорезу залежність між часткою ДНК у 

хвостах комет і довжиною хвоста, що змінюються протягом електрофорезу, 

добре узгоджується з експоненційним розподілом довжини петельних 

доменів (нагадаємо, що аналіз довжини хвоста дозволяє визначити контурну 

довжину найдовших петель у ньому). При цьому розроблений нами підхід 

дозволив проаналізувати подібний розподіл для петель, розмір яких є надто 

малим для дослідження за допомогою підходу Ні-С. Так, аналіз довжини 

хвоста комети на ранніх хвилинах електрофорезу дозволяє ідентифікувати 

петлі контурною довжиною від ~ 18 тис. пар нуклеотидів до ~ 35 тис. пар 

нуклеотидів. Для порівняння, найменший розмір петель ДНК, що фіксується 

методом Ні-С, становить порядку 35 тис. пар нуклеотидів і майже відсутній 

ліміт по верхній границі даного параметру (як вже зазначалося, у різних 

клітинних лініях можна ідентифікувати петельні домени до декількох сот 

мільйонів пар нуклеотидів (рис. 4.1).  

На основі підгонки експериментальних даних кометного електрофорезу 

щодо частки ДНК у хвостах комет та довжини хвоста комети до наведеного у 

Розділі 4 рівняння 4.6, яке добре описує отриману нами залежність двох 

досліджуваних параметрів, була визначена щільність петель ДНК у 



208 

неактивованих лімфоцитах, які перебувають на стадії G0  клітинного циклу. 

Цей показник становив γ = 0,053 ± 0,003 тис. пар нуклеотидів
–1

 [394].  

Користуючись описаним у Розділі 4 підходом, ми провели аналіз 

розподілу петель ДНК за розміром також у лімфоцитах на різних стадіях їх 

активації рекомбінантним інтерлейкіном 2, на основі якого визначили 

щільність петельних доменів у ядрах цих клітин. Для даного дослідження ми 

використовували бласттрансформовані лімфоцити, що культивувалися із 

цитокіном протягом 24 та 44 годин – періоди культивування, коли більшість 

лімфоцитів знаходяться на пресинтетичній та постсинтетичній стадіях 

клітинного циклу, відповідно.  

Слід зазначити, що подібної інформації про розподіл петельних 

доменів ДНК у клітинах на різних стадіях клітинного циклу, на сьогоднішній 

день не існує. Отже, особливості реорганізації хроматину, які 

супроводжують вступ клітин в мітотичний поділ залишаються 

нез’ясованими. Єдина робота, виконана методом Ні-С, висвітлює особливості 

організації петель ДНК у В-лімфоцитах миші при їх активації антигенами на 

ранніх етапах (до 24 годин культивування), тобто у даному випадку клітини 

встигали вступити лише у пресинтетичну стадію і активувати свої 

транскрипційні процеси [299].  

Результати наших досліджень свідчать, що для лімфобластів 24-ї 

години культивування максимальна контурна довжина петельних доменів 

ДНК, які в принципі здатні мігрувати на пізніх хвилинах кометного 

електрофорезу, майже не відрізнялася від такої для неактивованих 

лімфоцитів стадії G0 клітинного циклу (рис. 4.7, б та рис. 5.9, а). В обох 

випадках в електрофоретичному треку не спостерігалася наявність петель, 

розмір яких перевищував би ~150 тис. пар нуклеотидів. Проте, на самому 

ранньому інтервалі між 10-ю та 30-ю хвилинами електрофоретичного пробігу 

спостерігалася міграція петельних доменів  ДНК, середній розмір яких майже 

вдвічі переважав контурну довжину петель неактивованих лімфоцитів і 
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зрештою досягав ~70 тис. пар нуклеотидів до 30-ї хвилині електрофорезу 

(рис. 5.9).  
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Рис. 5.9. Розподіл петельних доменів ДНК за довжиною у лімфобластах 

після 24-х годин їх культивування із рекомбінантним інтерлейкіном 2 

людини. Залежність максимального розміру петель ДНК Lm (тис. пар 

нуклеотидів) у хвостах комет від тривалості електрофорезу (а) та кореляція 

між часткою ДНК F у хвостах комет та розміром найдовших петель Lm у 

ньому (б). 

 

Можливо запропонувати два вірогідних пояснення такого 

спостереження. З одного боку, збільшення розмірів поверхневих петель, 

міграція яких спостерігається на ранніх хвилинах електрофорезу, може бути 

свідченням переміщення на периферію ядра частини внутрішніх петельних 

доменів, контурна довжина яких є доволі великою. Така інтерпретація 

підтверджується і даними цитологічного аналізу – при збільшенні розміру 

ядер все більше ділянок хроматинових фібрил контактують із білками 

ядерної ламіни. 
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Рис. 5.10. Приклади типових нуклеоїдів, отриманих із активованих 

інтерлейкіном 2 лімфоцитів на G1 стадії клітинного циклу (а, в) та 

неактивованих  G0-лімфоцитів (б, г), після електрофорезу протягом 20-ти 

хвилин (а, б) та 60 хвилин (в, г). Шкала – 10 мкм. 

 

З іншого боку, не виключено, що реорганізація петельних структур 

ядра при активації лімфоцитів супроводжується збільшенням розміру петель 

(причому як поверхневих, так і внутрішніх). Така інтерпретація цілком 

узгоджується із описаним у попередньому підрозділі збільшенням частки 

ДНК, що мігрує на ранніх хвилинах електрофорезу (етап витягування до 

аноду поверхневої ДНК), на фоні зменшення фракції, яка формує хвіст 

комети на пізніх хвилинах (вихід внутрішніх петель). Тобто майже двократне 

підвищення частки ДНК у хвостах комет на ранніх етапах електрофорезу 
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пов’язане не лише із збільшенням кількості поверхневих петель, але, 

скоріше, із зростанням їх розмірів. Не виключено, що обидва ці параметри 

дають сумарний внесок у підвищення відносної кількості ДНК на першому 

плато кінетичних кривих, отриманих при електрофорезі нуклеоїдів 

лімфоцитів, що були активовані до поділу інтерлейкіном 2 людини на різних 

годинах культивування (рис. 5.3 та рис.5.7).  

Слід зазначити, що наведене пояснення також добре узгоджується 

також із висловленим у попередньому підрозділі припущенням про те, що 

саме збільшення середнього розміру петель є причиною затримки виходу 

ДНК на другому етапі електрофорезу (у порівнянні з неактивованими 

лімфоцитами) і уявного зменшення внеску внутрішніх петель у формування 

електрофоретичного треку. Фактично, зменшення вкладу внутрішніх петель 

ДНК у формування електрофоретичного треку пов’язане із неможливістю їх 

міграції в агарозному гелі: підвищення їх контурної довжини «переводить» 

такі петельні домени у категорію геномного матеріалу, який не рухається при 

електрофорезі взагалі.  

Важливим моментом при цьому є абсолютна узгодженість наших 

результатів, отриманих за допомогою кометного електрофорезу, із даними 

Ні-С, отриманими для активованих В-лімфоцитів (див. Розділ 4): в обох 

дослідженнях активація транскрипційних процесів у ядрах клітин 

супроводжується збільшенням розміру петель у ядрах [299, 394]. Щоправда, 

інший показник – кількість петель – не виявив подібної узгодженості (див. 

детальний опис нижче). 

Аналогічний аналіз розподілу петельних доменів ДНК за їх контурною 

довжиною був проведений і для бласттрансформованих лімфоцитів на 44-й 

годині культивування із інтерлейкіном (рис. 5.11).  
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Рис. 5.11. Розподіл петельних доменів ДНК за довжиною у 

лімфобластах на 44-й годині культивування із рекомбінантним інтерлейкіном 

2 людини. Залежність максимального розміру петель ДНК  Lm (тис. пар 

нуклеотидів) у хвостах комет від тривалості електрофорезу (а) та кореляція 

між часткою ДНК F у хвостах комет та розміром найдовших петель Lm у 

ньому (б). 

 

Для цих клітин також чітко простежується тенденція збільшення 

розміру петель ДНК, що мігрують на ранніх хвилинах електрофорезу. 

Контурна довжина петельних доменів зростає від ~ 40 до 70 тис. пар 

нуклеотидів, що дуже схоже із отриманими результатами для лімфоцитів на 

пре синтетичній стадії. Як G1-лімфоцити, так і G2-лімфоцити 

характеризуються майже двократним збільшенням довжини петель у 

порівнянні із G0-лімфоцитами. 

 При цьому цікавим виявився той факт, що на пізніх хвилинах 

електрофоретичного пробігу від 80-ї до 100-ї хвилини середня контурна 

довжина петель ДНК, які виходять у хвіст комети, перевищує ~200 тис. пар 

нуклеотидів і є більшою за розмір петельних доменів, що формують 
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електрофоретичний трек при електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із 

неактивованих лімфоцитів та лімфоцитів на пресинтетичній стадії клітинного 

циклу (рис. 4.7, б та рис. 5.9, а). Слід зазначити, що міграція таких довгих 

петель була дещо раптовою: вони були помітно присутні у хвостах комет 

лише на дуже пізніх хвилинах електрофорезу. 

 Оскільки частка ДНК у хвостах комет на пізніх хвилинах 

електрофорезу нуклеоїдів, отриманих із лімфобластів 44-ї години 

культивування, не збільшується із часом (рис. 5.7) і встановлюється на 

низькому рівні (даний показник не перевищує ~0,15 – фактично рівня 

нижнього плато для цих клітин), це може означати, по-перше, те, що внесок 

довгих петель у формування хвоста комети є дуже незначним. Отже, 

відсутність петель контурною довжиною ~200 тис. пар нуклеотидів у інших  

наведених вище кспериментах скоріше свідчить про те, що їх частка 

настільки мала, що її не можливо візуалізувати за допомогою кометного 

електрофорезу. 

Збільшення кількості таких довгих петель у лімфобластах на 

постсинтетичній стадії свідчить про суттєву реорганізацію петельних 

доменів на стадії G2 клітинного циклу. Цілком ймовірно, що у даному 

випадку спостерігається переміщення великих петель із середини ядра на 

його периферію або відбувається збільшення розміру петель ДНК, що 

розміщувалися на поверхні ядра [394, 395].  

Аналіз кореляційних залежностей між часткою ДНК у хвостах комет та 

розміром найдовших петель у них для бласттрансформованих лімфоцитів на 

24-й та 44-й годині культивування дозволив встановити щільність петель у 

ядрах цих клітин (для цього використовували рівняння 4.5, яке прекрасно 

описує встановлену залежність). Відповідні показники представлено у табл. 

5.4. 

Як видно, на ранніх годинах активації лімфоцитів реєструється майже 

двократне зниження щільності петель ДНК у порівнянні із неактивованими 

клітинами. Цей параметр знову зростає для клітин, що готуються вступити у 
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мітотичний поділ, тобто для лімфоцитів на стадії G2 клітинного циклу. Його 

значення підвищується майже до рівня неактивованих G0 лімфоцитів. 

Фактично, за отриманими даними кореляційного аналізу, зміна щільності 

петельних доменів у ядрах залежить від транскрипційної активності клітин.  

 

Таблиця 5.4 

Щільність петель γ, оцінена на основі кореляції між часткою ДНК 

у хвостах комет і довжиною хвостів, в лімфоцитах на різних стадіях 

клітинного циклу 

Стадія клітинного циклу γ, (тис. пар нуклеотидів)
–1

 

G0 0,053 ± 0,003 

G1
*
 0,029 ± 0,008 

G2
**

 0,044 ± 0,003 

* – 24 години культивування з інтерлейкіном; 85% клітин перебувають 

на стадії G1; 

** – 44 години культивування з інтерлейкіном, 58% клітин 

перебувають на стадії G2. 

 

Активація експресії ряду генів та пов’язана із нею значна 

еухроматинізація ядер лімфобластів (див. рис. 5.1 та 5.8) у відповідь на 

зв’язування інтерлейкіну 2 із відповідними рецепторами на поверхні клітин 

супроводжується зменшенням кількості петельних доменів у ядрах 

активованих лімфоцитів на ранніх годинах культивування (клітини 

вступають у пресинтетичну стадію). Після прогресії клітин через синтетичну 

фазу та при підготовці їх до мітотичного поділу активність синтетичних 

процесів у клітинах знижується – щільність петельних доменів ДНК майже у 
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півтора рази збільшується і стає практично схожою за своїм значенням із 

неактивними лімфоцитами [394]. Імовірно збільшення щільності петель 

відбувається за рахунок утворення петельних доменів de novo – активність 

елементів екструзійного комплексу супроводжує компактизацію 

хроматинових фібрил у пізній G2 стадії клітинного циклу та на початку 

профази мітозу. 

Слід зазначити, що результати нашого аналізу даних Ні-С щодо зміни 

петельної організації ДНК при активації В-лімфоцитів, наведені у 

попередньому розділі (рис. 4.6), вказують на збільшення кількості петель у 

активованих клітинах у порівнянні із лімфоцитами на стадії G0 клітинного 

циклу. Поясненням певної розбіжності між результатами, отриманими 

методом кометного електрофорезу та біоінформатичним аналізом даних Ні-С 

є той факт, що, як свідчить аналіз, представлений у Розділі 4, в 

експериментах, наведених у роботі Kieffer-Kwon та співавторів, збільшення 

щільності петель супроводжувалося також і збільшенням їх контурних 

розмірів [299].  

Надто великі за контурною довжиною петлі ДНК, розмір яких 

перевищує ~200 тис. пар нуклеотидів, знаходяться за межами роздільної 

здатності кометного електрофорезу і їх міграцію неможливо зафіксувати 

даним методом. Власне, на це вказує і зниження частки ДНК, що мігрує у 

хвіст комети на другому етапі при електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із 

лімфобластів 24-ї години культивування.  

Саме збільшенням частки петель, розмір яких перевищує роздільну 

здатність агарозного геля в системі кометного електрофорезу, можна 

пояснити зниження їх щільності, зафіксоване у наших дослідах. З іншого 

боку, метод Ні-С, навпаки, не здатний аналізувати петельні домени ДНК 

дуже малих розмірів, нижня границя даного показника становить порядку 35 

тис. пар нуклеотидів. Отже, на противагу методу Ні-С, за допомогою 

кометного електрофорезу ми можемо реєструвати петлі ДНК невеликого 
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розміру – саме їх щільність знижується при активації транскрипційних 

процесів.   

Тим не менше, ми спостерігаємо чіткі зміни петельної організації ДНК 

при активації лімфоцитів та їх прогресії по клітинному циклу. По-перше, 

відбувається реорганізація петельних доменів ДНК у ядрах клітин шляхом 

збільшення частки ДНК у складі поверхневих петель та зменшення  такої 

частки у складі внутрішніх петель (напевно, у якійсь мірі уявного через 

обмеження використаного методу). Розміри обох типів петельних доменів 

ДНК при індукції проліферації лімфоцитів збільшуються. При цьому 

поверхневі петлі є вільними від топологічних обмежень, а внутрішні 

лишаються негативно надспіралізованими. Щільність петель, розмір яких 

знаходиться в межах роздільної здатності кометного електрофорезу, 

збільшується на ранніх етапах активації і повертається майже до вихідного 

рівня (характерного для неактивованих лімфоцитів) при вступі клітин до 

мітотичного поділу. 

 

Головним висновком, який можна зробити на основі представлених у 

цьому розділі результатів, є те, що кометний електрофорез, у розробленому 

нами "кінетичному" варіанті, може бути використаним для реєстрації 

структурних змін хроматину на петельному рівні його організації при 

переходах клітин у різні функціональні стани.  

Для демонстрації цієї можливості ми використали модель активованих 

інтерлейкіном 2 лімфоцитів периферійної крові людини у порівнянні з 

лімфоцитами на стадії G0, для яких, як і для більшості термінально 

диференційованих клітин, характерна низька транскрипційна активність. На 

різних термінах культивування таких лімфоцитів можна отримати більшість 

клітин або на стадії G1 клітинного циклу, яка характеризується суттєвим 

підвищенням транскрипційної активності, або на стадії G2 (зниження 

активності при підготовці клітин до мітотичного поділу).  
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Отримані нами результати свідчать, що, у порівнянні з G0-

лімфоцитами, у лімфоцитах на пресинтетичній стадії 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 активації лімфоцитів внутрішні петельні домени 

залишаються топологічно обмеженими, а ті, що розміщуються на периферії 

також виявляються вільними від топологічних обмежень. Ступінь 

надспіралізації внутрішніх петель при цьому практично не змінюється, але 

знижується, за рахунок підвищення їх розміру, швидкість їхньої міграції. 

Загалом, активація лімфоцитів супроводжується підвищенням середньої 

контурної довжини петельних доменів. Саме цей ефект і лежить в основі 

зниження частки ДНК у внутрішніх петлях за рахунок того, що їх розмір стає 

занадто великим. Наші результати свідчать також, що зазначені зміни 

розпочинаються на дуже ранніх стадіях активації (вже на четвертій годині 

культивування з інтерлейкіном 2), які ще не супроводжуються суттєвими 

морфологічними змінами клітин.  

Ще одним ефектом, який супроводжує активацію лімфоцитів з їх 

переходом на стадію G1, є зниження, у порівнянні з G0-лімфоцитами, 

щільності петель, розмір яких знаходиться в межах роздільної здатності 

кометного електрофорезу. Імовірно, це відбувається за рахунок збільшення 

кількості петель великого розміру. Але такий ефект знову демонструє 

можливості кометного електрофорезу для реєстрації відносних змін у 

петельній організації хроматину. 

Наші результати вказують, що на стадії пост синтетичній стадії 

клітинного циклу, яка характеризується зниженням транскрипційної 

активності при підготовці клітин до мітозу, відбувається підвищення 

щільності петель, розмір яких знаходиться в межах роздільної здатності 

кометного електрофорезу, майже до рівня G0-лімфоцитів. Крім того, 

електрофоретичні треки нуклеоїдів, отриманих з G2-клітин, містять 

практично тільки поверхневі петлі. Це свідчить, що за умови збільшення 
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вдвічі кількості ДНК після її реплікації, утримання разом двох дочірніх копій 

кожної хромосоми і початку масового формування нових, властивих 

мітотичним хромосомам, петель за рахунок їхньої екструзії вже 

конденсиновими комплексами, міграція внутрішніх петель стає практично 

неможливою. 

 

Результати, викладені у розділі, опубліковано в наступних роботах: 

[301, 334, 337, 383, 384, 394, 395] 
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РОЗДІЛ 6  

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕТЕЛЬНИХ ДОМЕНІВ ДНК У 

КЛІТИНАХ ГЛІОБЛАСТОМИ НА НЕЙРОНАЛЬНИХ КЛІТИНАХ 

 

Наведений у попередньому розділі порівняльний аналіз організації  

петельних доменів ДНК у лімфоцитах периферійної крові людини до та після 

індукції їх проліферації цитокіном рекомбінантним інтерлейкіном 2 

однозначно вказує на перерозподіл петель ДНК у просторі ядра при активації 

клітин та їх просуванню по клітинному циклу. Такий перерозподіл, який 

характеризується збільшенням частки поверхневих петель нуклеоїду при 

зменшенні відносної кількості петель внутрішніх, супроводжується також 

зміною розмірів петель ДНК та їх щільності. Слід зазначити, що ці параметри 

змінюються для субпопуляції петель розміром до ~300 тис. пар нуклеотидів – 

таких, що задовольняють роздільну здатність гелю в системі кометного 

електрофорезу. Точніше, лише для таких петельних доменів можна 

встановити їх динаміку за допомогою використаного нами кінетичного 

підходу. 

Зміна активності транскрипційних процесів у лімфоцитах у відповідь 

на взаємодію їх відповідних поверхневих рецепторів із інтерлейкіном 2 

приводить до збільшення контурної довжини петельних доменів та до 

зменшення щільності петель у нуклеоїді: саме такі зміни спостерігаються у 

ядрах лімфоцитів на стадії G1 клітинного циклу. На завершальних етапах 

інтерфази перед входом клітин у мітоз (більшість лімфоцитів у культурі 

перебувають на постсинтетичній стадії) щільність петель збільшується 

практично до вихідного рівня, який був притаманний неактивованим 

клітинам, проте розміри петель залишаються майже незмінними. Не 

виключено, що збільшення щільності петельних доменів у лімфоцитів на 

постсинтетичній стадії пов’язана із появою нових петель при компактизації 

хроматинових фібрил. 
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Наскільки описані для лімфоцитів принципи петельної організації та 

закономірності їх зміни за різних функціональних станів будуть 

характерними для клітин інших типів? Чи є виявлені нами особливості 

реорганізації петель ДНК при активації транскрипційних процесів у ядрах 

певним універсальним явищем для різних клітин незалежно від чинника, що 

впливає на клітину та, відповідно, способу підвищення синтетичних 

процесів? Наскільки можливо і у якій мірі аналізувати петельні домени ДНК 

у нормальних та злоякісно-трансформованих клітинних лініях за допомогою 

кометного електрофорезу? Які особливості характеризують петельну 

організацію трансформованих клітин у культурі і як впливають умови 

культивування на петельну організацію ядер? Відповідям на ці важливі 

питання присвячені дослідження, результати яких викладені у даному розділі 

дисертації.  

У якості моделей дослідження петельної організації ДНК нами були 

обрані наступні клітинні типи – злоякісно-трансформовані клітини лінії T98G 

(мультиформна гліобластома людини) та нейрони дорсальних корінцевих 

гангліїв щурів (dorsal root ganglion neurons або DRG-нейрони). Для 

дослідження можливої динаміки просторової організації петельних доменів 

ДНК за різних функціональних станів клітин проводили зміну умов 

культивування при роботі із лінією T98G, змушуючи їх припинити клітинні 

поділи у культурі; у випадку нейрональних клітин дослідження проводили, 

використовуючи клітини, отримані із щурів у нормі та після індукції 

хронічних запальних станів.   

Обґрунтування причин вибору даних клітинних об’єктів дослідження 

та їх коротка характеристика будуть наведені на початку кожного із 

відповідних підрозділів дисертації. 
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6.1. Характеристика організації петель ДНК нуклеоїдів, отриманих 

із клітин лінії T98G за різних умов культивування 

 

Клітинна лінія T98G є похідною лінії T98, яка вперше була виділена із 

гліобластоми людини (вихідний каріотип 46, ХY) – однієї із найбільш 

розповсюджених пухлин центральної нервової системи. На відміну від 

вихідної лінії, клітини T98G мають ряд індивідуальних характеристик, що є 

своєрідним «паспортом» даної клітинної лінії [304, 305]. Серед усіх цих 

маркерів (експресія та експонування різноманітних білків клітинної поверхні, 

тривалість клітинного циклу та особливості поведінки клітин у культурі 

тощо) для наших дослідів найбільш значимими є наступні особливості даної 

клітинної лінії.  

По-перше, на відміну від більшості культур злоякісно-

трансформованих клітин, клітини T98G, аналогічно до нормальних 

клітинних ліній, зупиняються (заарештовуються) на стадії G1 клітинного 

циклу – культура виходить у стаціонарну фазу за умови, коли або кількість 

клітин у суспензії дуже велика, або концентрація сироватки у 

культуральному середовищі надто знижена і не продовжують свій клітинний 

цикл [304, 396, 397]. При цьому в такому заарештованому  стані клітини 

T98G здатні існувати певний час (принаймні до двох діб за нашими 

спостереженнями) без індукції клітинної загибелі. Як на цитологічних 

препаратах (рис. 6.1), так і на препаратах після електрофорезу ми не 

спостерігали великої кількості апоптичних клітин (в останньому випадку 

мова іде про наявність атипових комет четвертого класу, див. Розділ 1).  

Визначена нами максимальна частка апоптичних клітин в середньому не 

перевищувала 5%. 

Можливість клітин лінії T98G переходити на стадію G1 клітинного 

циклу означає, що за таких умов культивування усі клітини, доступні для 

аналізу, знаходяться на одній фазі клітинного циклу. Для наших досліджень 

цей аспект є важливим з тої точки зору, що при роботі із даною клітинною 
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лінією немає потреби у проведенні синхронізації культури, для якої часто у 

методичних підходах використовують сполуки, які індукують пошкодження 

геномної ДНК (в основному мова іде про одно- та дволанцюгові розриви 

цукрофосфатного остову). Це, у свою чергу, впливає на ефективність міграції 

молекул у даній системі електрофорезу і на результати експериментів (див. 

Розділ 1 та Розділ 3).  

 

Рис. 6.1. Приклади типових клітин лінії T98G на цитологічних 

препаратах після фарбування барвником Романовського-Гімза. Шкала – 10 

ммкм. 

 

Другою важливою особливістю клітин лінії T98G є той факт, що для 

своєї проліферації вони не потребують прикріплення до поверхні 

культурального посуду (суспензійна культура), що значно полегшує 

отримання цих клітин для дослідів [304, 305, 396]. Отже, обидві описані 

характеристики клітин T98G, з одного боку роблять їх подібними до 

нормальних клітин (арешт на стадії G1 клітинного циклу), а з іншого до 

злоякісно- трансформованих клітинних ліній (незалежність від  прикріплення 

та здатність до нескінченої кількості поділів).  
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Беручи свій початок від диплоїдних клітин гліобластоми, T98G 

характеризуються частковою поліплоїдією, фактично вони є 

гіперпентаплоїдними. Модальне число хромосом, тобто таке, яке характерне 

більшій частині популяції клітин у культурі, у ядрах цих клітин становить 

128-132. На цитологічних препаратах клітин лінії T98G із невисокою 

частотою зустрічаються багатоядерні клітини [305]. Слід зазначити, що у 

жодному нашому досліді ми не зустрічали багатоядерних клітин, принаймні 

при аналізі цитологічних препаратів (рис. 6.1). 

На першому етапі нашої роботи ми використовували клітини лінії  

T98G, які були штучно заарештовані на стадії G1 клітинного циклу (тобто 

відбулася зупинка їх клітинного циклу на даній стадії) за рахунок інкубації 

цих клітин у середовищі без сироватки протягом двох діб (для деталізації 

див. Матеріали і методи дослідження). У подальшому, при описі результатів 

даного підрозділу, ми будемо називати такі клітини контрольними, на 

відміну від культур із зміненими умовами інкубації у культуральному 

середовищі.  

На першому етапі роботи із даною культурою була проведена серія 

експериментів для з’ясування принципової можливості отримання нуклеоїдів 

із клітин лінії T98G звичайною процедурою високо-сольового лізису, яка 

була використана практично у всіх попередніх експериментах із 

лімфоцитами. На відміну від лімфоцитарних клітин, клітини нейробластоми, 

як один із варіантів злоякісно-трансформованих клітин нейроглії, мають 

більш структуровану цитоплазму, що може утруднювати проведення 

процедури лізису. Відповідь на це питання є важливою для наших 

досліджень, оскільки будь-які додаткові втручання у протокол лізису клітин 

(наприклад, додавання білкових денатурантів чи протеаз) призводить до 

деструкції залишкових білків, що змінює петельну організацію інтактних 

нуклеоїдів (див. попередні розділи). У літературі існує всього декілька робіт, 

в яких використовувалася дана клітинна лінія при лужному варіанті 

кометного електрофорезу, а процедура отримання нуклеоїдів достатньо 
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варіювала – як за тривалістю самого лізису, так і за складовими лізуючого 

буферу та попередньої обробки клітин [398, 399].  

На рис. 6.2 показані типові зображення комет на різних хвилинах після 

електрофорезу нуклеоїдів, отриманих шляхом високо-сольового лізису 

клітин лінії T98G.  

 

Рис. 6.2. Приклади нуклеоїдів, отриманих при лізисі клітин T98G, після 

електрофорезу протягом 5 (б), 20 (в) та 80 (г) хвилин. Нуклеоїди після 5-ти 

хвилин електрофорезу мали ідентичну із лізованими клітинами морфологію. 

Для прикладу на панелі а наведено фото нуклеоїдів, отриманих із лімфоцитів 

після 5 хвилин електрофорезу (видно дещо менший розмір лімфоцитарних 

нуклеоїдів у порівнянні із нуклеоїдами, отриманими із клітин T98G). На 

панелі г для прикладу показані клітини різних розмірів, що іноді 

зустрічаються на препаратах (пояснення у тексті). Шкала – 10 мкм. 
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У більшості випадків лізис проводили протягом 12 годин, у деяких 

випадках – протягом 2 годин (типовий час лізису, який ми використовували 

для лімфоцитів). Проте ані відмін у морфології комет, ані різниці у частці 

ДНК у хвостах комет не було виявлено для різних термінів лізування клітин.  

Як видно на панелі б, після лізису навколо нуклеоїдів спостерігається 

формування характерного ореолу, що свідчить про руйнування мембран і 

дифузію петель ДНК в порах агарозного гелю. Проте оцінити ефективність 

лізису за таким візуальним аналізом неможливо: не виключено, що залишки 

мембран, які можуть зберігатися при недостатньо повному лізисі, будуть 

створювати перешкоджу на шляху міграції ДНК. На панелі г наведені 

нуклеоїди  розмір яких відрізняється майже вдвічі.  Враховуючи різну 

плоїдність ядер клітин мультиформної гліобластоми людини, найімовірніше, 

нуклеоїди більшого розміру відповідають клітинним ядрам із максимальною 

кількістю хромосом. Такі «екстремальні» варіанти ми не брали до аналізу з 

метою уникнення хибного результату, але їх частка на препаратах була 

невеликою. 

З метою переконатися у ефективності клітинного лізису шляхом 

стандартного протоколу, були виділені ядра із клітин лінії T98G шляхом 

високошвидкісного зонального центрифугування у градієнті сахарози та 

проведена оцінка кінетики формування електрофоретичного треку 

нуклеоїдів, отриманих із даних клітин та їх ізольованих ядер (рис. 6.3). Як 

було зазначено у Розділі 3 на прикладі моделі  інтактних лімфоцитів 

периферійної крові людини, ізолювання клітинних ядер значно полегшує як 

процедуру лізису, так і дає можливість уникнути додаткових втручань у 

методику отримання нуклеоїдів із клітин з високо структурованою 

цитоплазмою [331]. 

Очевидно, що ефективність формування електрофоретичного треку 

ДНК, як і загальний вигляд кінетичних кривих є практично ідентичними в 

обох досліджуваних випадках – при електрофорезі клітин та їх ізольованих 

ядер  (рис. 6.3, а, б). Отже зазначені нижче особливості виходу петель ДНК із 
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нуклеоїдів клітин T98G не є артефактом – процедура лізису цілих клітин є 

цілком ефективною. 

Ці особливості полягають, по-перше, у низькій частці ДНК, яка мігрує 

до аноду на пізніх хвилинах електрофоретичного пробігу (рис. 6.3) – даний 

параметр не перевищував 0,15.  
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Рис. 6.3. Кінетика зміни частки ДНК F у хвостах комет (а, б) і різниця r 

між спостережуваними значеннями та теоретичними кривими (залишки, в, г) 

для нуклеоїдів, отриманих з клітин T98G. На панелях а та б наведені також 

результати кінетики виходу ДНК із нуклеоїдів, отриманих із ізольованих 

ядер (▲). Теоретичні криві отримані шляхом підгонки двох теоретичних 

моделей: одностадійної (а, в) і двохстадійної (б, г) кінетики. Для 

експериментальних точок відносно теоретичних кривих значення χ
2
=2·10

–3
 (а, 

в) та χ
2
=8·10

–5
 (б, г). За тестами Шапіро-Уілка і Колмогорова-Смірнова 

залишки підпорядковані нормальному розподілу в обох випадках. 
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Слід нагадати, що подібна ситуація із точністю до похибки 

експерименту була характерна також для лімфоцитів на 44-й годині 

культивування (див. Розділ 5). При цьому на ранніх хвилинах 

електрофоретичного пробігу частка ДНК є співставною із такою, яка 

спостерігалася у хвостах комет при електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із 

інтактних лімфоцитів. 

 По-друге, спостерігається дещо «змішана» поведінка кінетичної кривої 

залежності частки ДНК у хвостах комет від тривалості електрофорезу. З 

одного боку, простежується двоступеневість виходу ДНК, що була 

притаманна для неактивованих та бласттрансформованих лімфоцитів 24-ї 

години культивування (фактично, етапи міграції поверхневих та внутрішніх 

петельних доменів), проте формування двох сходинок є дуже розмитим 

(табл. 6.1). Отже, обидві запропоновані у Розділі 3 теоретичні моделі, що 

описують рух петель ДНК в системі нейтрального кометного електрофорезу, 

– одностадійна та двохстадійна (рівн. 3.1-3.4) – можуть бути використані для 

підгонки отриманих експериментальних даних кінетики виходу ДНК із 

нуклеоїдів клітин T98G (рис. 6.3) [301, 331, 334].  

За критерієм χ
2
 і за нормальністю розподілу залишків видно, що обидві 

запропоновані нами моделі достовірно описують експериментальні дані. 

Проте очевидно, що більш вдалою моделлю є двостадійна (значення χ
2
 для 

даної моделі виявилося на два порядки нижче, ніж для одностадійної). 

Оскільки саме такий двоступеневий характер виходу ДНК був раніше 

описаний нами для неактивованих та бласттрансформованих лімфоцитів на 

стадії G1 клітинного циклу [383, 384, 394, 395], ми віддали перевагу цій 

кінетичній моделі. Саме її було використано для опису міграції ДНК при 

кометному електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із контрольних клітин лінії 

T98G. 
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Таблиця 6.1 

Кінетичні параметри виходу ДНК при кометному електрофорезі 

нуклеоїдів, отриманих із клітин лінії T98G 

Кінетичний 
параметр 

Клітини T98G (контроль) 

Клітини 

T98G 
+25 мкг/мл 

хлорокіну 
 

Реактивовані 
клітини T98G Одностадійна 

модель 

Двостадійна 

модель 

k1, хв
-1

 0,16±0,04 0,66±0,29 0,15±0,01 0,17±0,05 

k2, хв
-1

 – 0,09±0,04 – 0,06±0,01 

t0, хв – 27±8 – 41±10 

M1 0,12±0,01 0,07±0,01 0,13±0,01 0,09±0,01 

M2 – 0,05±0,01 – 0,08±0,02 

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. 

 

Наведені у таблиці 6.1 кінетичні параметри міграції ДНК у хвіст 

комети вказують, що, фактично, відрізнити вихід поверхневих (перша 

сходинка двоступеневої кінетичної кривої) та внутрішніх петель ДНК (друга 

сходинка) для досліджуваних клітин майже неможливо. Характерна для 

попередніх експериментів із лімфоцитарними нуклеоїдами затримка у русі 
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останньої компоненти практично відсутня (час напівпереходу другого етапу 

міграції ДНК становить t0=27±8 хв., (табл. 6.1). Для порівняння відповідний 

показник складав t0=42±1 хв. при електофорезі нуклеоїдів, отриманих із 

інтактних лімфоцитів, і був ще більшим t0=63,5±5 хв. при електрофорезі 

нуклеоїдів, отриманих із бласттрансформованих лімфоцитів після 24-х годин 

культивування із інтерлейкіном 2  (див. також табл. 5.2). 

Слід зазначити, що клітини лінії Т98G мають збільшений, у порівнянні 

із диплоїдним, набір хромосом (власне, на це вказує і розмір їх нуклеоїдів, 

рис. 6.2 а, г). Як було зазначено вище, ядра даної клітинної лінії відносяться 

до гіперпентаплоїдних каріотипів, кількість хромосом яких становить ~120-

130. Можливо, саме високою плоїдністю ядер, тобто підвищеною локальною 

концентрацією ДНК, пояснюється утруднення виходу петельних доменів із 

середини нуклеоїду. Подібна закономірність була характерна і для 

нуклеоїдів, отриманих із лімфоцитів, що перебували на постсинтетичній 

стадії, коли число молекул ДНК у клітинних ядрах збільшено удвічі в 

результаті реплікації (рис. 5.7). Отже, це друга спільна характеристика, яка 

об’єднує клітини лінії T98G та G2-лімфоцити. 

Проведені нами експерименти по дослідженню кінетики міграції ДНК 

із нуклеоїдів, отриманих із інтактних лімфоцитів та їх ізольованих ядер, 

однозначно свідчать, що при переміщенні внутрішніх петель в межах 

нуклеоїду у напрямку аноду при дії електричної сили у них виникає 

необхідність подолати опір, який створюється у результаті тертя молекул 

(див. Розділ 3) [331, 334]. Очевидно, що величина такого бар’єру буде 

пропорційна концентрації молекул у нуклеоїді: чим вище вона буде, тим 

складнішим буде рух ДНК.   

Певна схожість ефективності виходу ДНК із нуклеоїдів, отриманих при 

лізисі двох типів клітин – лімфоцитів на стадії G2 клітинного циклу та T98G – 

може бути пояснена, крім підвищеної локальної кількості молекул ДНК у 

нуклеоїдах, також наступним міркуванням. Ці клітини подібні і в тому сенсі, 

що рівень транскрипційних процесів у них, імовірно, не надто великий. 
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Перші поступово призупиняють синтетичну активність для вступу у 

мітотичний поділ перед процесом компактизації хроматинових фібрил, а 

другі «заморожують» ці процеси у відповідь на недостатність сироватки у 

середовищі.  

Таким чином, чітко простежується наступна закономірність організації  

петель ДНК, що об’єднує дані клітини, а саме знижена частка петельних 

доменів, які можуть мігрувати на пізніх хвилинах при кометному 

електрофорезі. Імовірно, таке зниження відбувається за рахунок зменшення 

відносної кількості внутрішніх петель, які, як було показано у Розділі 3, є 

основним компонентом електрофоретичного треку на другому затриманому 

етапі виходу ДНК у хвіст комети. Слід нагадати, що мова іде про зменшення 

кількості тих петель, контурні розміри яких не перевищують ~200 тис. пар 

нуклеотидів, тобто таких, що потенційно здатні до міграції в системі 

кометного електрофорезу.  

Враховуючи певну «розмитість» двоступеневості кінетичної кривої 

виходу ДНК із нуклеоїдів, отриманих із клітин Т98G постає наступне 

питання: чи взагалі спостерігається міграція внутрішніх петельних доменів 

(на фоні дуже низької частки ДНК у хвостах комет) при електрофорезі таких 

нуклеоїдів. Чи, можливо, у даному випадку електрофоретичний трек 

формують лише поверхневі петлі ДНК, а внутрішні петельні домени 

настільки сильно збільшуються за контурною довжиною (по аналогії із 

лімфоцитами на постсинтетичній стадії клітинного циклу), що їх міграція 

неможлива у системі кометного електрофорезу. 

У Розділі 3 було показано, що вихід внутрішніх надспіралізованих 

петельних доменів ДНК нуклеоїду суттєво полегшується при їх релаксації за 

рахунок локального розкручування подвійної спіралі у результаті 

інтеркаляції хлорокіну чи бромистого етидію між парами нуклеотидів, у той 

час як міграція поверхневих петель не залежить від присутності 

інтеркалятору у буфері [394, 395]. Аналогічний результат був отриманий і у 

випадку дослідження кінетики формування треку ДНК активованих 
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лімфоцитів: модуляція топологічного стану петель впливала на ефективність 

міграції виключно петельних доменів, що розташовувалися всередині 

нуклеоїду (Розділ 5) [334, 383].  

Доказом того, що при електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із клітин 

T98G, спостерігається вихід двох типів петель є результати аналізу впливу 

низьких концентрацій хлорокіну на кінетику виходу ДНК. У даному випадку 

ми обрали концентрацію інтеркалятору 25 мкг/мл за якої спостерігалася 

найбільш ефективна міграція петель у випадку роботи із нуклеоїдами, 

отриманими із інтактних та активованих інтерлейкіном лімфоцитів. Як 

показано на рис. 6.4, ефективність формування електрофоретичного треку 

залежить від наявності інтеркалятору у буфері.  
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Рис. 6.4. Кінетика виходу петельних доменів ДНК із нуклеоїдів, 

отриманих із клітин лінії T98G у відсутності (○) та у присутності 25 мкг/мл 

інтеркалятору хлорокіну (□). F – частка ДНК у хвостах комет. р = 0,019, 

пермутаційний тест. 

 

У абсолютній узгодженості із попередніми експериментами із 

інтеркалятором хлорокіном за таких умов спостерігається пришвидшення 
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руху ДНК: час напівпереходу другого етапу виходу ДНК для контрольних 

клітин становив ~27 хв., а характеристичний час у присутності 25 мкг/мл 

хлорокіну у буфері був майже у чотири рази менший (табл. 6.1). Зникає 

також двоступеневість міграції петельних доменів, максимальний рівень 

ДНК у хвостах комет досягається за один крок, а кінетична крива описується 

рівнянням мономолекулярної кінетики. При цьому подібною реакцією 

характеризуються лише петельні домени, що мігрують на пізніх хвилинах 

електрофорезу (внутрішні петлі): частка ДНК у хвостах комет на ранніх 

хвилинах залишається незмінною (рис. 6.4) 

 Отже, клітини T98G мають ще одну схожу із G2-лімфоцитами 

властивість (власне, вона простежується вже на ранніх годинах активації 

лімфоцитів інтерлейкіном 2): суттєве зниження частки ДНК у хвостах комет 

забезпечується зменшенням кількості внутрішніх петель ДНК, які можуть 

мігрувати до аноду в системі кометного електрофорезу. Ці внутрішні петлі 

також топологічно обмежені на відміну від поверхневих релаксованих 

петельних доменів. 

Як зазначалося вище, досліджувані нами клітини були фактично 

заблоковані на стадії G1 клітинного циклу – умови культивування 

забезпечували їх затримку у цій фазі, в який вони можуть перебувати 

достатньо довго. Проте особливістю цих клітин є їх здатність відновлювати 

проліферацію – знову входити у клітинний цикл при додаванні сироватки у 

середовище (чи принаймні активувати біохімічні каскади, характерні для 

початку фаз поділу). Саме тому ця клітинна лінія широко використовується 

для дослідження систем контролю зупинки проліферативних процесів та їх 

можливого відновлення, а також для дослідження особливостей клітинного 

циклу у злоякісно-трансформованих клітинах [400, 401].  

Очевидно, що повторна активація клітин сироваткою повинна 

супроводжуватись підвищенням їх транскрипційної активності. Практично 

така ситуація спостерігалася при активації лімфоцитів інтерлейкіном 2 : 
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синтетично-інертні клітини  після впливу зовнішнього стимулу реактивують 

процеси синтезу для поновлення проліферації. 

Для того, щоб з’ясувати, як змінюється і чи змінюється взагалі 

петельна організація ДНК у ядрах злоякісно-трансформованих клітин лінії 

T98G за даних умов, ми провели «реактивацію» цих клітин шляхом 

додавання сироватки після дводобової витримки їх у середовищі без 

сироватки; тривалість такої реактивації становила 8 год. (див. Матеріали і 

методи досліджень). Тут і далі для спрощення сприйняття тексту і уникнення 

зайвих додаткових пояснень такі клітини лінії T98G будемо називати 

реактивованими.  

Морфологія комет після електрофорезу нуклеоїдів, отриманих із 

реактивованих клітин лінії T98G, не відрізнялася від комет, наведених на 

рис. 6.2 для контрольних дослідів (клітини, що були арештовані на стадії G1 

клітинного циклу. На препаратах спостерігалася незначна кількість (не 

більше 3%) атипових комет четвертого класу [230, 325, 326], у яких 

втрачався зв'язок хвоста із головою комети. Як було зазначено у Розділах 1 та 

3, хвости таких комет формуються численними фрагментами ДНК, а отже 

поява атипових комет свідчить про наявність апоптичних клітин, для яких 

характерна така фрагментація геному. Загибель частини клітин у культурі 

після їх довготривалої витримки у безсироватковому середовищі є 

нормальним явищем. Для уникнення хибних результатів у наших дослідах 

комети четвертого класу не включалися до загального пулу досліджуваних 

клітин.  

Кінетика формування електрофоретичного треку при електрофорезі 

нуклеоїдів, отриманих із реактивованих клітин T98G, має ряд особливостей у 

порівнянні із контрольними дослідами (рис. 6.5).  
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Рис. 6.5. Кінетика виходу петель ДНК із нуклеоїдів контрольних (○) та 

реактивованих (∆) клітин лінії T98G. F – частка ДНК у хвостах комет. р = 

0,003, пермутаційний тест. 

 

По-перше, спостерігається підвищення частки ДНК, що мігрує до 

аноду як на першому, так і на другому етапі електрофорезу, а по-друге, 

відбувається значне уповільнення виходу ДНК на другій сходинці (час 

напівпереходу становить 41±10 хв, що майже у два рази вище ніж у 

контрольних клітинах, табл. 6.1).  

Для того, щоб з’ясувати причини описаних змін у кінетиці виходу 

ДНК, ми проаналізували контурну довжину петельних доменів, які мігрують 

до аноду на різних хвилинах електрофорезу (рис. 6.6). Дослідження даного 

параметру у лімфоцитів, що культивувалися із інтерлейкіном 2, чітко вказує, 

що активація лімфоцитів супроводжувалася збільшенням контурних розмірів 

петельних доменів ДНК, принаймні тих, які розташовані на периферії 

нуклеоїду (рис. 5.9 та 5.11). Дана зміна стосувалася як тих клітин, що 

перебували на стадії G1 клітинного циклу, так і тих, які досягали 

постсинтетичної стадії. 
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Таке збільшення контурної довжини петель може бути безпосередньою 

причиною як підвищення частки ДНК у реактивованих клітинах T98G (вихід 

більших за розміром поверхневих петель дає вклад у підвищення частки ДНК 

у хвостах комет), так і утруднення міграції внутрішніх петель (зростання їх 

контурної довжини гальмує міграцію) [394, 395].  
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Рис. 6.6. Контурна довжина L (тис. пар нуклеотидів) найдовших 

петельних доменів ДНК у складі електрофоретичного треку при 

електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із контрольних (а) та реактивованих (б) 

клітин лінії T98G.  

 

Розміри петель ДНК у контрольних клітинах лінії T98G були співставні 

із такими, що були характерні для активованих лімфоцитів після 24-х та 44-х 

годин культивування (нагадаємо, що більшість клітин знаходилися на G1 та 

G2 стадіях клітинного циклу, відповідно). Максимальна контурна довжина 

петельних доменів не перевищувала ~200 тис. пар основ і спостерігалося 

поступове збільшення даного параметру із часом електрофорезу. На рис. 6.6 
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чітко видно, що для нуклеоїдів, отриманих із реактивованих клітин, контурні 

розміри петель суттєво зростають, особливо це виражено на пізніх хвилинах 

електрофорезу (етап виходу внутрішніх петельних доменів ядра). Причому 

спостерігається певна бімодальність розподілу петель за контурною 

довжиною. До 60-ї хвилини електрофоретичного пробігу хвіст комети 

формують петельні домени до ~150 тис. пар нуклеотидів, після чого у хвості 

комети одразу з’являються петлі, розмір яких становить ~300 тис. пар 

нуклеотидів. Слід зазначити, що серед усіх наведених в попередніх розділах 

дисертації результатів експериментів щодо розподілу петель за довжиною, 

для реактивованих клітин лінії T98G вперше спостерігається міграція 

петельних доменів ДНК, контурна довжина яких становить ~ 300 тис. пар 

основ (в окремих випадках цей параметр сягав 400 тис. пар нуклеотидів, рис. 

6.6 б). 

Кореляційний аналіз між контурною довжиною петель у хвостах комет 

та часткою ДНК (рис. 6.7 а, див. також рис. 5.9 та 5.11) дає оцінку щільності 

петель γ = 0,059±0,007 для клітин лінії T98G, що арештовані на G1 стадії 

клітинного циклу. Цей показник практично співпадає за значенням із 

наведеними у Розділах 4 та 5 розрахованими щільностями петель у 

лімфобластах 44-ї години культивування та транскрипційно неактивних 

контрольних лімфоцитах (табл. 5.4). При цьому для реактивованих клітин 

T98G цей показник був значно менший γ = 0,025±0,002 і є майже рівним 

щільності петель у лімфоцитах 24-ї години культивування (рис. 6.7 б, див. 

також рис. 5.9) [394]. Фактично, злоякісно-трансформовані клітини 

відтворюють закономірності зміни щільності петель, які були характерні для 

лімфоцитів: підвищення транскрипційних процесів супроводжується 

зниженням щільності петель ДНК у ядрах. 

Не слід забувати, що мова йде про зниження щільності петель, які в 

принципі здатні виходити у хвіст комети: напевно, кількість таких петель 

знижується на користь петель більшого розміру. Тобто, загальне зростання 

розміру петель (яке проявляється і для петельних доменів в межах роздільної 
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здатності кометного електрофорезу, рис. 6.6) виявляється загальною 

характеристикою активованих клітин, незалежно від типу стимулу та 

механізму їх активації. 
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Рис. 6.7. Кореляція між часткою ДНК F у хвостах комет та розміром 

найдовших петель Lm у них у тис. пар нуклеотидів для контрольних (а) та 

реактивованих (б) клітин T98G. 

 

Отже, результати аналізу кінетики формування треку ДНК у клітинах 

гліобластоми вказують на те, що основні закономірності, виявлені для 

активованих та неактивованих лімфоцитів, зберігаються (із певними 

особливостями) і в злоякісно-трансформованих клітинах. По-перше, для 

клітин T98G, арештованих на G1 стадії клітинного циклу, спостерігаються 

подібні до лімфоцитів, що вступають у мітотичний поділ (G2-лімфоцити), 

характеристики: (1) зниження частки ДНК, що мігрує до аноду на пізніх 

хвилинах електрофорезу, за рахунок збільшення розмірів петельних доменів; 

(2) щільність петель у досліджуваних клітинах схожа із такою, оціненою для 

клітин із низькою транскрипційною активністю. Особливістю міграції ДНК із 
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таких клітин є значно знижена затримка у русі внутрішніх петель: їх вихід 

відбувається із доволі високою швидкістю.  

При реактивації клітин T98G у них відбувається зростання розмірів 

петель та зниження їх щільності у ядрі – аналогічно до лімфоцитів на ранніх 

годинах їх активації інтерлейкіном 2. Особливістю формування треку ДНК 

реактивованих клітин є вихід у хвіст комети петель ДНК із контурною 

довжиною ~300 тис. пар нуклеотидів. 

 

6.2. Петельні домени ДНК у нейрональних клітинах 

 

Іншим модельним об'єктом наших досліджень стали нейрональні 

клітини – нейрони дорсальних корінцевих гангліїв щурів. Відомо, що 

нейрональні клітини взагалі відрізняються одним із найвищих рівнів 

транскрипційної активності серед усіх термінально диференційованих 

клітин. У цьому сенсі нейрони дорсальних корінцевих гангліїв (DRG, dorsal 

root ganglion) є найбільш цікавими. Ці нейрони є першими на сомато-

сенсорному шляху і активуються різноманітними сенсорними стимулами 

(відповідають за механорецепцію, термоцепцію, ноціцепцію тощо), які потім 

передаються до центральної нервової системи [402].  

Зрілі нейрони центральної нервової системи практично не можуть 

регенерувати свої аксони після ушкодження, у той час як нейрони 

периферичної нервової системи швидко реагують на поранення 

відновленням аксонів. Нейрони DRG також здатні до такої регенерації, 

щоправда із певною «полярністю» регенераційної здатності: аксон, який 

спрямований до периферичної нервової системи, відновлюється швидше, ніж 

той, що направлений до центральної нервової системи [403, 404]. При цьому 

для регенерації периферичного аксону нейрон використовує власні клітинні 

ресурси, а отже запускає активацію ряду генів, продукти яких необхідні для 

даного процесу [402, 405].  
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Існує багато класифікацій доволі гетерогенної популяції нейронів DRG, 

які базуються на їх фізіологічних особливостях та молекулярних маркерах 

клітин та їх поверхонь [402, 406]. У нашій роботі ми використовували 

стандартну класифікацію цих клітин за розміром: дрібні нейрони розміром до 

10 мкм, середні – 10-20 мкм та великі – більше 20 мкм. Серед цих трьох груп 

саме дрібні (і, можливо, середні) нейрони вважаються основними сенсорами 

болю [402], тому при проведенні кометного електрофорезу ми не 

враховували великі за розміром нейрони. Необхідність такої диференціації 

була зумовлена  проведенням подальшого порівняльного аналізу формування 

треку ДНК у нуклеоїдах контрольних клітин та у нуклеоїдах, отриманих із 

нейронів при індукції у тварин хронічного запального болю.  

На фото (рис. 6.8) наведені приклади комет після електрофорезу 

нуклеоїдів, отриманих із нейронів DRG на різних хвилинах 

електрофоретичного пробігу. Слід зазначити, що кометний електрофорез на 

даних клітинах ми проводили вперше – принаймні як свідчить проведений 

нами аналіз літературних джерел. 

 

Рис. 6.8. Фотографії нуклеоїдів, отриманих із нейронів дорсальних 

корінцевих гангліїв, після кометного електрофорезу протягом 10 (а), 40 (б) та 

100 (в) хвилин. Шкала – 10 мкм. 
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Найпершою характерною особливістю кінетики виходу ДНК із 

нуклеоїдів, отриманих із нейронів дорсальних корінцевих гангліїв 

контрольних щурів (без індукції запального болю), є відсутність 

двостадійності формування треку ДНК (рис. 6.9, табл. 6.2), яка була 

універсальною характеристикою усіх досліджуваних клітин (виключення 

становили лише бласттрансформовані лімфоцити на 44-й годині 

культивування, тобто на стадії G2 клітинного циклу). Навіть для клітин лінії 

T98G, для яких два етапи виходу петельних доменів ДНК у хвіст комет були 

дещо розмитими, все одно простежувалися дві сходинки кінетичної кривої 

(рис. 6.3, табл. 6.1) – кожна з яких відповідає міграції петель, що мають різне 

просторове роміщення у межах нуклеоїду.  
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Рис. 6.9. Кінетика виходу петель ДНК із нуклеоїдів, отриманих із 

нейронів дорсальних корінцевих гангліїв щурів у нормі (○) та після індукції 

хронічного запалення (□). F – частка ДНК у хвостах комет. 

 

Другою особливістю, яка є виключно «візитною карткою» нейронів 

дорсальних корінцевих гангліїв і не спостерігається для жодного із 

досліджуваних типів клітин, є фактично повна відсутність наростання частки 
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ДНК у хвостах комет по мірі тривалості електрофорезу: максимальне 

значення даного показника встановлювалося вже на 10-й хвилині 

електрофоретичного пробігу і не змінювалося із часом (принаймні у межах 

похибки експерименту, рис. 6.9). Для порівняння, у бласттрансформованих 

лімфоцитів на стадії G2 клітинного циклу, незважаючи на таку ж 

одностадійність формування електрофоретичного треку, відбувалося 

поступове збільшення частки ДНК у хвостах комет із збільшенням 

тривалості електрофоретичного пробігу від ~0,05 до ~0,15 [394]. До того ж, 

даний параметр у нейрональних клітинах виявився найнижчим серед усіх 

досліджених клітинних типів і не перевищував ~0,1.  

 

Таблиця 6.2 

Кінетичні параметри виходу ДНК при кометному електрофорезі 

нуклеоїдів, отриманих із клітин T98G 

 

Параметр 
Контрольні 

DRG-
нейрони  

DRG-

нейрони 
після  

індукції 

запалення 

k1, хв
-1

 0,13±0,03 0,06±0,01 

M1 0,10±0,01 0,11±0,01 

γ 0,05±0,01 0,047±0,003 

Примітки: k1– константа швидкості; M1 – максимальна частка ДНК у 

хвостах комет; γ – щільність петель. 
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Ці дві властивості кінетики формування електрофоретичного треку при 

електрофорезі нуклеоїдів DRG-нейронів однозначно вказують на наступне: 

по-перше, у даних клітин ми не спостерігаємо 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 (рис. 5.7., табл. 5.1), 

максимальна частка ДНК у хвостах комет становила ~0,15, тобто була у 

півтори рази більше.  

Таку відміну у кількості петельних доменів, що розміщуються на 

периферії нуклеоїдів, між двома типами клітин можна пояснити різницею у 

розмірах ядер: очевидно, що при збільшенні об’єму ядра кількість молекул 

ДНК, що опиняються на поверхні зростає. Діаметр ядер лімфобластів 44-ї 

години культивування складає величину порядку 20-25 мкм, у той час, як 

було зазначено вище, серед усіх нейронів дорсальних корінцевих гангліїв ми 

аналізували лише дрібні клітини (діаметр ядер порядку 10 мкм). Подібне 

міркування підтверджується і тим, що частка поверхневих петель у інтактних 

лімфоцитах людини, діаметр ядер яких співставний із діаметром ядер 

дрібних DRG-нейронів, також не перевищувала ~0,1. З іншого боку, 

результати дослідження зміни частки поверхневих петельних доменів ядра 

при активації лімфоцитів інтерлейкіном 2 вказують, що підвищення частки 

петель, що розміщуються на периферії ядра, не завжди пов’язана із 

збільшеннями розмірів ядер (див. Розділ 5). Відсутність внутрішніх петель  

ДНК в електрофоретичних  треках нейрональних нуклеоїдів може свідчити 

(знову) про великий розмір таких петель у цих траснкрипційно-активних 

клітинах. 

У літературі існують свідчення того, що індукція больових станів 

суттєво змінює фенотипові характеристики нейронів дорсальних корінцевих 

гангліїв. Такі зміни, безумовно, стосуються і спектру молекул, що присутні у 

цих клітинах у нормі та при розвитку болю. Зокрема було показано, що 
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індукція нейропатичного болю у результаті аксотомії периферичних аксонів, 

призводить до динамічної та комплексної зміни молекулярного різноманіття 

у нейронах дорсальних корінцевих гангліїв щурів. Така зміна забезпечується 

модуляцією експресії ряду генів, які кодують різноманітні нейропептиди, 

білки іонних каналів та синаптичних везикул, рецептори клітинних  

поверхонь та молекули, що забезпечують процеси сигнальної трансдукції 

тощо [407-409]. У свою чергу, зміна транскрипційного профілю клітин може 

супроводжуватися реорганізацією петельних доменів ДНК як одного із 

базисних елементів регуляції синтетичних процесів у  ядрах еукаріотичних 

клітин.  

У даній роботі ми використали нейрони дорсальних корінцевих 

гангліїв щурів, за умови індукції у тварин хронічного запального болю. 

Аналіз кінетики зміни частки ДНК у хвостах комет у нуклеоїдах DRG-

нейронів після індукції запального болю не виявив відмін у даному 

показнику у порівнянні із контролем (рис. 6.9, табл. 6.2). У цьому випадку 

також досягнення рівня плато спостерігалося практично на 10-й хвилині 

електрофорезу і частка ДНК у хвостах комет залишалася незмінною після 

довготривалого електрофорезу. Певна різниця між двома кінетичними 

кривими полягала у швидкості виходу ДНК: для контрольних клітин 

відповідна константа була у два рази вище, ніж для нейронів після індукції 

запалення.   

Оскільки у даному випадку мова йде про більш тонкі зміни у 

просторовій організації петель ДНК, ніж ті, які спостерігаються, наприклад, 

при активації лімфоцитів (коли реорганізація петельних доменів співпряжена 

із високою, майже тотальною еухроматинізацією ядер), ми проаналізували 

розподіл комет, отриманих при електрофорезі контрольних нейронів та 

нейронів після індукції запального болю, за відносною часткою ДНК у 

хвостах (рис. 6.10). Метою даного аналізу було з’ясувати характер такого 

розподілу, а також наявність чи відсутність змін у ньому після індукції 

запалення. 
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На будь-якій хвилині електрофорезу розподіл комет за відносною 

часткою ДНК у хвостах виявився гаусовим як для контрольних нейронів, так 

і для нейронів після індукції запального болю. Характер розподілу та 

закономірності його зміни з часом електрофорезу також були однаковими 

для контрольних та дослідних нейронів.  
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Рис. 6.10. Розподіли комет за відносною часткою ДНК у хвостах після 

10 і 60 хвилин електрофорезу нуклеоїдів, отриманих із контрольних DRG-

нейронів. Суцільні криві – апроксимація розподілом Гауса. 

 

Слід зазначити, що аналогічним розподілом харакетризувалися також і 

нуклеоїди, отримані із інтактних лімфоцитів людини [334]. Для цих клітин 

спостерігався поступовий зсув максимуму розподілу уздовж осі абсцис із 

часом електрофорезу на фоні майже сталої ширини кривої. У випадку DRG-
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нейронів подібного зсуву не спостерігалося, а на пізніх хвилинах ширина 

розподілу поступово змншувалася (рис. 6.10).  

На відміну від вмісту ДНК у хвостах, інший досліджуваний показник – 

розмір найдовших петель ДНК у хвостах комет – суттєво відрізнявся між 

контрольними нейронами та нейронами після індукції запалення (рис. 6.11).  
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Рис. 6.11. Максимальний розмір петель ДНК Lm у хвостах комет на 

різних хвилинах електрофорезу нуклеоїдів, отриманих із контрольних 

нейронів дорсальних корінцевих гангліїв (○) та нейронів після індукції 

хронічного запалення (□). 

 

У першому випадку електрофоретичний трек вже на ранніх хвилинах 

формують петельні домени великого розміру (від ~150 тис. пар нуклеотдів); 

по мірі тривалості електрофорезу спостерігається міграція петель, контурна 

довжина яких сягає майже 300 тис. пар нуклеотидів (аналогічні за розміром 

петлі ДНК спостерігалися лише при електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із 

реактивованих клітин лінії T98G, рис. 6.6). Враховуючи той факт, що частка 

ДНК у хвостах комет залишається незмінною протягом електрофорезу, такі 

великі петлі не дають суттєвого внеску у формування електрофоретичного 

треку. 
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Після індукції у щурів хронічного запалення відбувається суттєве 

зменшення розмірів петель, присутніх у хвостах, – навіть на пізніх хвилинах 

електрофорезу їх контурна довжина не перевищує 100 тис. пар нуклеотидів. 

Цікавим виявляється той факт, що щільність петель при цьому залишається 

незмінною (табл. 6.2).  

Власне, цей результат заслуговує окремого обговорення. Для обох 

варіантів досліджуваних нейронів частка ДНК у хвостах комет є ідентичною, 

проте у контрольних клітинах розмір петель ДНК у хвостах значно більший. 

Це мало б означати, що очікувана щільність петель у цих клітинах повинна  

бути менша, ніж у нейронів після формування запального процесу. Дві 

розраховані на основі кореляційного аналізу між довжиною петель ДНК та 

часткою ДНК у хвостах комет (рис. 6.12) величини γ майже не відрізняються 

одна від одної.  
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Рис. 6.12. Кореляція між часткою ДНК F у хвостах комет та розміром 

найдовших петель Lm у хвостах (тис. пар нуклеотидів) для контрольних 

нейронів дорсальних корінцевих гангліїв щурів (а) та після індукції 

хронічного запалення (б). 



247 

Слід нагадати, що на кожній хвилині електрофорезу у хвостах комет 

присутні петлі різного розміру, а оцінка довжини електрофоретичного треку 

дає уявлення про максимальну контурну довжину петель, що наявні у 

хвостах у даний момент часу. Це означає, що при розвитку запального 

процесу у нейронах DRG зникають великі петлі ДНК (розміром понад 100 

тис. пар нуклеотидів), які були присутні у контрольних клітинах. Отже, у 

даному випадку реорганізація петель ДНК, яку ми можемо фіксувати 

методом кометного електрофорезу, полягає скоріше не у просторовому 

перерозподілі між поверхневими та внутрішніми петлями нуклеоїдів, а у 

зміні розмірів поверхневих петель. 

Цікавими виявилися і результати аналізу розподілу комет за контурною 

довжиною найдовших петель у хвостах для контрольних та дослідних DRG-

нейронів. У контрольних дослідах спостерігається не лише очікуване 

збільшення частки клітин із більш довгими хвостами на пізніх хвилинах 

електрофорезу, але і двофазність розподілу (рис. 6.13).  Така двофазність 

може бути опосередкованим свідченням того, що дуже незначна частина 

внутрішніх петельних доменів все-таки витягується до аноду на пізніх 

хвилинах електрофорезу – чітко простежується  поява другого піку на 60-й 

хвилині електрофорезу в інтервалі від 400 до 600 тис. пар нуклеотидів. Як 

видно, кількість клітин, у хвостах яких присутні такі великі за розміром 

петлі, дуже незначна.  

Відсутність даної характеристики для розподілів комет за контурною 

довжиною найдовших петель у хвостах для інших клітинних типів, зокрема 

для інтактних лімфоцитів, скоріше всього пов’язана із тим фактом, що 

розміри внутрішні петельних доменів ДНК у цих клітинах є меншими, ніж у 

нейрональних клітин. Це означає, що, по-перше, міграція таких петель 

спостерігається на більш ранніх хвилинах електрофорезу, а по-друге 

кількість таких петель є більшою у порівнянні із DRG-нейронами. 
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Рис. 6.13. Розподіли комет за контурною довжиною найдовших петель 

у хвостах після 10, 30 і 60 хвилин електрофорезу нуклеоїдів, отриманих із 

контрольних нейронів дорсальних корінцевих гангліїв. Суцільні криві – 

апроксимація розподілом Гауса. 

 

Для нуклеоїдів, отриманих із нейрональних клітин після індукції у 

щурів запального болю, характер розподілу комет за контурною довжиною 

найдовших петель у хвостах мав певні особливості у порівнянні із 

контрольними нейронами (рис. 6.14). По-перше, суттєво знижується кількість 

нуклеоїдів, у яких після електрофорезу спостерігається наявність у хвостах 

довгих петельних  доменів (більше ~300 тис. пар нуклеотидів), а петлі 
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довжиною понад це значення не присутні у хвостах комет взагалі. По-друге, 

вклад нуклеоїдів із довгими хвостами у загальний пул проаналізованих 

клітин є набагато меншим, ніж у контрольних дослідах. Незмінною 

характеристикою розподілів клітин за досліджуваним показником є їх 

двофазність як в контрольних нейронах, так і після індукції запальних 

больових станів. 
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Рис. 6.14. Розподіли комет за контурною довжиною найдовших петель 

у хвостах після 10, 30 і 60 хвилин електрофорезу нуклеоїдів, отриманих із 

DRG-нейронів після індукції запалення. Суцільні криві – апроксимація 

розподілом Гауса. 

 

Таким чином, результати аналізу організації петель ДНК у 

нейрональних клітинах виявили ряд особливостей, що не були притаманні 

жодному іншому клітинному типу, дослідженому у нашій роботі. По-перше, 
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у цих клітинах внутрішні петлі ДНК, витягування яких спостерігається на 

пізніх хвилинах електрофорезу, імовірно мають надто великі розміри і, 

відповідно, їх міграція у хвіст комет не відбувається при електрофорезі. При 

цьому, як і для активованих лімфоцитів та реактивованих сироваткою клітин 

лінії T98G, розміри поверхневих петель ДНК є доволі великими. При індукції 

хронічного запального болю, у нейронах дорсальних корінцевих гангліїв 

щурів спостерігається зменшення розміру петель ДНК і повне зникнення 

петельних доменів із контурною довжиною більше 100 тис. пар нуклеотидів 

[383, 394, 395]. 

 

У цьому розділі представлено результати, які свідчать про можливість 

практично необмеженого розширювання спектру клітин, що можуть бути 

використані для аналізу петельної організації хроматину за допомогою 

кометного електрофорезу. У якості модельних об'єктів ми дослідили клітини 

лінії T98G (гліобластома людини), як заарештовані на стадії G1 клітинного 

циклу, так і реактивовані; а також нейрони дорсальних корінцевих гангліїв 

щура  (DRG-нейрони) до та після індукції запального хронічного болю.  

Для клітин гліобластоми T98G, що знаходяться у стані спокою 

(заарештованих на стадії G1 клітинного циклу), спостерігається низька 

ефективність міграції ДНК внутрішніх петель за рахунок занадто високого 

розміру цих петель. При реактивації клітин T98G відбувається зростання 

розмірів та одночасне зниження щільності петель, розмір яких не перевищує 

межі роздільної здатності кометного електрофорезу. Такий ефект співпадає з 

аналогічними закономірностями, отриманими у попередньому розділі для 

активованих лімфоцитів. 

У нуклеоїдах, отриманих із DRG-нейронів, що відрізняються відносно 

високою транскрипційною активністю, внутрішні імовірно петлі мають 

занадто великі розміри, внаслідок чого їхній вихід у хвіст комети не 

спостерігається взагалі. Подібно до активованих лімфоцитів і реактивованих 

клітин гліобластоми, доволі великими є також і поверхневі петлі. Індукція 
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хронічного запального болю практично не змінює кінетику накопичення 

ДНК у хвостах комет під час електрофорезу, але призводить до суттєвого 

(приблизно утричі) зниження розміру найдовших петель, присутніх у хвостах 

комет. 

Загалом, отримані результати дозволяють сформулювати дві загальні 

закономірності, що виконуються для клітин усіх досліджених типів: (1) зміна 

функціонального стану клітин завжди асоційована з перерозподілом 

петельних доменів хроматину у їхніх ядрах; (2) підвищення транскрипційної 

активності клітин зазвичай супроводжується підвищенням середньої 

контурної довжини петельних доменів. 

 

Результати, викладені у розділі, опубліковано в наступних роботах: 

[301, 331, 334, 383, 384, 394, 395, 400] 
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РОЗДІЛ 7  

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Фізичні принципи організації молекул ДНК у ядрах еукаріотичних 

клітин є однією з найважливіших проблем сучасної молекулярної біології і 

біофізики. На вирішенні цієї проблеми зосереджено багато сучасних 

досліджень, оскільки розуміння принципів просторової укладки хроматину 

дає можливість з'ясувати механізми регуляції функціонування геномів клітин 

[2, 4, 5, 10]. Оскільки порушення таких механізмів часто лежить в основі 

розвитку патологічних станів, цей напрямок досліджень є важливим також і в 

практичному плані.  

Серед усіх ієрархічних рівнів організації ДНК у ядрі, на особливу увагу 

заслуговують петельні домени – відносно автономні хроматинові структури, 

які виникають у результаті контактів між різними ділянками хроматинової 

фібрили [9, 16, 122, 123]. Часто такі контакти є результатом фізичного 

наближення елементів транскрипційної машинерії, наприклад енхансерів та 

підконтрольних їм промоторів, формування репресійних транскрипційних 

комплексів, інсуляторних послідовностей геному тощо [2, 16, 17, 124]. Отже, 

поява або руйнування петельних доменів у ядрі у певний момент часу є 

відображенням транскрипційних процесів клітини, перебіг яких має бути 

жорстко контрольований у першу чергу на рівні просторової організації 

геному [16, 32, 33, 128].  

Крім таких «транскрипційно-асоційованих» петель ДНК, на периферії 

ядра розташовуються петельні домени, які взаємодіють із білками ядерної 

ламіни (ламіно-асоційовані домени) і у певному сенсі формують каркас для 

внутрішніх петель ядра [141, 143]. Такі ламіно-асоційовані домени є доволі 

консервативними не лише в межах клітин одного типу, але і між різними 

клітинами та навіть організмами. В основному у клітинних ядрах 

виконується наступна закономірність:  збагачені генами петельні домени 

ДНК розміщуються усередині ядра, на периферію виносяться ділянки 
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молекул, що майже не мають генів та збагачені на АТ-пари (в основному це 

теломерні та центромерні райони хромосом [141-143]. 

Довгий час механізми формування петельних доменів ДНК, а також 

особливості та закономірності їх розташування у межах різних геномних зон, 

залишалися незрозумілими. Розвиток нових методів та підходів до аналізу 

просторової конфігурації молекул ДНК у ядрі (група методів фіксації 

конформації хромосом, методи імунопреципітації хроматину тощо [169, 171, 

178, 184]) дозволив стверджувати, що більшість петель ДНК, ймовірно за 

виключенням ламіно-асоційованих доменів, формується шляхом АТФ-

залежного процесу екструзії, в якому задіяні два мажорних елементи – білки 

CTCF та когезинові комплекси [12-14]. Таке відкриття стало свідченням того, 

що формування петель не є випадковим стохастичним процесом, в основі 

якого, як вважалося, лежить явище дифузії хроматинових фібрил,  – основи 

петельних доменів «задаються» сайтами взаємодії у геномі білків CTCF і 

додатково фіксуються когезинами. 

Важливе питання, яке виникає при дослідженні петельних доменів 

ДНК та яке до сих пір залишається практично невивченим, полягає у тому, як 

змінюється просторова організація петель ДНК при різних функціональних 

станах клітин і наскільки масштабними є такі зміни. Зокрема, залишається 

нез'ясованим, яка реорганізація петельних доменів супроводжує, і чи 

супроводжує взагалі, проходження клітиною різних стадій клітинного циклу. 

Особливо цікавим є це питання при аналізі інтерфазних ядер, адже на різних 

етапах інтерфази (від пресинтетичної до постсинтетичної) суттєво 

змінюється транскрипційна активність клітин, а на постсинтетичній стадії 

реорганізація петель додатково має бути пов’язана із необхідністю початку 

компактизації хроматинової фібрили.  

Крім того, актуальним аспектом такого напрямку досліджень є 

з’ясування того, які характеристики петельної організації відрізняють 

нормальні та злоякісно-трансформовані клітини. Адже порушення контролю 

активності генів, важливим елементом якого є просторова організація 



254 

хроматину (особливо на рівні петельних доменів ДНК), часто супроводжує 

розвиток різноманітних патологій [18-21].  

У даній роботі ми, власне, зосередилися на дослідженні організації  

петельних доменів ДНК у різних типах клітин у нормі та при дії на клітини 

певних зовнішніх стимулів,  які здатні модулювати функціональну активність 

клітин, зокрема транскрипційних процесів у їх ядрах. Для дослідження даної 

проблеми ми адаптували метод електрофорезу ДНК ізольованих клітин 

(кометного електрофорезу) та вперше довели можливість використання 

такого підходу для дослідження петельної організації ДНК у клітинних 

ядрах. Цей підхід став основним, але не єдиним інструментом аналізу 

петельних доменів ДНК та їх характеристик.  Крім кометного електрофорезу 

додатково були проведені біоінформатичні дослідження розподілу петель за 

довжиною та по різним хроматиновим зонам із використанням даних, 

отриманих методом Ні-С [7, 299].  

У якості моделей дослідження нами були обрані наступні клітини: 

лімфоцити, виділені з периферійної крові людини, а також лімфоцити, у яких 

була активована проліферативна активність у системі in vitro у результаті 

взаємодії їх клітинних поверхневих рецепторів із інтерлейкіном 2; клітини 

мультиформної гліобластоми людини лінії T98G, що були арештовані на  

стадії G1 клітинного циклу та після індукції їх виходу із даного арешту; 

нейрони дорсальних корінцевих гангліїв щурів у нормі та після індукції 

запального больового стану. Для всіх цих клітинних типів аналіз організації 

петель проводили, застосовуючи кометний електрофорез.  

Біоінформатичний аналіз був проведений для В-лімфоцитів миші у 

нормі та при їх активації цитокінами та ліпополісахаридами, а також для 

ряду нормальних та злоякісно-трансформованих клітинних ліній людини 

(наприклад, епітеліальних клітин молочної залози людини, 

еритролейкемічних клітини людини, які походять від клітин хронічної 

мієлогенної лейкемії, фібробластів легень людини тощо) [7]. Порівняльний 

аналіз даних щодо організації петельних доменів, отриманих двома різними 
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підходами, дозволяє отримати всебічну і більш об’єктивну оцінку  

просторової укладки молекул ДНК у ядрах клітин. Крім того, співставлення 

отриманих параметрів організації петель дає можливість підтвердити 

валідність методу кометного електрофорезу ізольованих клітин як підходу 

для дослідження просторової організації хроматину.  

Ідея про те, що метод електрофорезу ДНК ізольованих клітин може 

надати певну інформацію про петлі ДНК, що містяться у ядрах клітин, 

виникла при аналізі літературних джерел щодо структури нуклеоїдів, 

отриманих при лізисі клітин, а також результатів багатьох досліджень, 

присвячених проблемі механізмів формування електрофоретичного треку у 

системі кометного електрофорезу [224, 230, 231, 301]. Обробка клітин 

високими концентраціями солі у присутності детергентів приводить до 

руйнування мембран та видалення більшості білків із хроматину – у 

результаті цього утворюються структури, які у літературі прийнято називати 

нуклеоїдами (очевидно, по аналогії із бактеріальним геномом) [215, 216]. 

Такі нуклеоїди містять негативно надспіралізовані петельні домени ДНК, які 

утримуються на білкових структурах, зв'язок яких із ДНК виявляється 

нечутливим до умов високо-сольового лізису клітин [216]. Поява 

надспіралізації у петлях є наслідком дисоціації нуклеосом і виникає лише у 

випадку, якщо такі петлі є топологічно обмеженими.  

Якщо лізис клітин провести в агарозних блоках, коли індивідуальні 

клітини іммобілізовані на поверхні предметного скла, а після цього отримані 

у такий спосіб препарати-слайди нуклеоїдів піддати електрофорезу, то буде 

спостерігатись міграція ДНК із цих нуклеоїдів – власне на цьому і базується 

метод кометного електрофорезу [220, 227, 230]. Найпершим запропонованим 

і найбільш очевидним механізмом виходу ДНК у такій системі (виключно 

умоглядним, без експериментальної бази, якаб підтверджувала таке 

припущення) є витягування до аноду надспіралізованих петель ДНК – 

основних структурних елементів нуклеоїдів [219]. Проте, численні 

експерименти по дослідженню ефективності міграції ДНК при кометному 
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електрофорезі (так званого процесу формування хвоста комети) доводять, що 

вихід суттєво полегшується, а за деякими даними взагалі стає можливим, при 

наявності у молекулах ДНК розривів цукрофосфатного остову [220, 223, 225, 

231]. Такі спостереження стали основою загальноприйнятої думки, що хвіст 

комети утворюється або фрагментами ДНК, або релаксованими у результаті 

наявності ніків петельними доменами. Переважання того чи іншого 

матеріалу у хвості напряму залежить від кількості розривів, акумульованих у 

геномі клітин [224, 239]. Відповідно, кометний електрофорез широко 

застосовувався виключно як метод оцінки рівня пошкоджень ДНК в 

індивідуальних клітинах.  

Перший етап нашої роботи був зосереджений на з’ясуванні фізичних 

принципів, що лежать в основі руху ДНК у системі кометного 

електрофорезу, та у встановленні принципової можливості міграції інтактних 

(надспіралізованих) петель ДНК у хвіст комети. Для цього спочатку ми 

вперше дослідили кінетику формування електрофоретичного треку при 

нейтральному та лужному варіантах кометного електрофорезу, розробивши 

відповідну методику [300, 301]. У якості моделі слугували клітини, що 

найчастіше використовуються при традиційних застосуваннях кометного 

електрофорезу – лімфоцити, виділені з периферійної крові людини.  

Було встановлено, що у нейтральних умовах  електрофорезу за рН 

буферу ~7, 5 вихід ДНК відбувається у два етапи: достатньо швидкий (за ~10 

хв.) вихід незначної частки ДНК із формуванням першого плато і затриманий 

вихід її більшої частини, після чого через ~60 хв. частка ДНК у хвостах комет 

стабілізується на рівні ~0,22 [300, 301]. При цьому другого етапу у лужних 

умовах електрофорезу за рН буферу > 13 не спостерігалося – навіть при 

довготривалому електрофорезі частка ДНК у хвостах встановлювалась на 

рівні нижнього плато кривої, отриманої в умовах нейтрального 

електрофорезу [324].  

Порівняння двох кінетик виходу ДНК, аналіз частки ДНК у хвостах 

комет при нейтральному електрофорезі після попередньої індукції 
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денатурації ДНК лугом, а також проведені нами експерименти по 

дослідженню формування електрофоретичного треку у клітин, опромінених 

різними дозами іонізуючого та ультрафіолетового випромінювання, 

дозволили сформулювати дві можливі інтерпретації щодо першого швидкого 

етапу міграції ДНК [301, 309, 324].  

Перша інтерпретація полягає в тому, що у лужних умовах 

електрофорезу та на першому етапі нейтрального електрофорезу (в обох 

випадках міграція ДНК із нуклеоїдів підпорядковується рівнянню 

мономолекулярної кінетики [301]) хвіст комети формується за рахунок 

витягування до аноду «пошкодженої» ДНК. У першому випадку така ДНК 

являє собою  одноланцюгові фрагменти – кінці полінуклеотидних ланцюгів, 

що утворюються у результаті розривів цукрофосфатного остову, а у другому 

– релаксовані (ніковані) петлі ДНК, невелика частка яких може існувати у 

термінально диференційованих клітинах як результат їх функціональної 

активності  [301, 327, 328]. В рамках другої інтерпретації, яка 

представляється більш вірогідною і яка базується, головним чином, на наших 

спостереженнях оборотності виходу ДНК при нейтральному кометному 

електрофорезі [332, 334], перший швидкий етап виходу ДНК можна 

трактувати як міграцію поверхневих петель нуклеоїду (див. нижче). У цьому 

випадку при лужному електрофорезі спостерігається просто витягування 

одноланцюгової ДНК (можливо, частково пошкодженої). Увесь наступний 

аналіз був зосереджений на механізмах міграції ДНК під час нейтрального 

електрофорезу. 

Другий затриманий етап виходу ДНК у хвіст комети характеризується 

витягуванням до аноду надспіралізованих інтактних петельних доменів. На 

відміну від релаксованих петель, кінетика їх міграції має S-подібний 

характер і описується рівнянням Больцмана [301, 334]. Запропонована нами 

кінетична модель руху ДНК на другому етапі чітко вказує на своєрідну 

кооперативність даного процесу: вихід надспіралізованих петель ДНК у хвіст 

комети прискорюється по мірі проходження електрофорезу, тобто по мірі 
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міграції все більшої частки ДНК до аноду. Така кооперативність 

пояснюється, у першу чергу, необхідністю подолання певного бар’єру, який 

створюється тертям при русі ДНК усередині нуклеоїду із високою локальною 

концентрацією цих молекул (очевидно, що по мірі виходу частини ДНК 

концентрація цих молекул в голові комети знижується – вихід поступово 

пришвидшується, рис. 7.1) [331, 334].  

Підтвердженням саме такого механізму кооперативності є результати 

наших експериментів із нуклеоїдами, що були отримані із ізольованих 

клітинних ядер. В цьому випадку сили тертя всередині нуклеоїду значною 

мірою створюється агарозою, яка легко проникає у нуклеоїди, отримані із 

ізольованих ядер. Концентрація агарози, на відміну від концентрації ДНК, не 

змінюється під час електрофорезу,  кооперативність зникає, а формування 

хвоста комети описується рівнянням звичайної мономолекулярної кінетики 

[331, 334].  

Крім того, певний вклад у затримку виходу петель створюють їх власні, 

внутрішні властивості: витягування топологічно обмежених петель 

супроводжується невигідним енергетичним внеском від зростання в них 

торсійної напруги (рис. 7.1) [300, 301]. Торсійна напруга, яка виникає у 

надспіралізованих петлях при їх русі під дією електричного поля, забезпечує 

оборотність їх міграції: при вимкненні струму такі петлі доволі швидко 

повертаються назад у голову комети, розміщуючись на поверхні нуклеоїду 

[332, 334]. Було показано, що при повторному підключенні струму зникає 

затримка у виході надспіралізованих петель [334]. 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 їх вихід є майже миттєвим, 

притаманна S-подібність кінетичної кривої зникає, а вихід описується 

рівнянням мономолекулярної кінетики – як це було характерно для першого 

швидкого етапу міграції ДНК у хвіст комети. Саме ці спостереження і 

дозволяють стверджувати, що при першому швидкому етапі електрофорезу 
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спостерігається міграція поверхневих петель нуклеоїду, яка не залежить від 

рівня їхньої надспіралізації. 
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Рис. 7.1. Дві категорії петельних доменів і два бар'єри на шляху їхньої 

міграції. Зовнішні петлі відразу виходять в агарозний гель, тоді як внутрішні 

змушені долати бар'єр від сил тертя, що створюються високою 

концентрацією ДНК всередині нуклеоїду; під час електрофорезу ця 

концентрація знижується, що приводить до пришвидшення міграції. На 

вставці: петлі у трьох станах (зверху вниз) – компактна петля всередині 

нуклеоїду з низьким рівнем торсійної напруги; петля з підвищеною 

торсійною напругою перед виходом в агарозний гель (бар'єрний стан); 

витягнута петля з високою торсійною напругою, компенсованою роботою 

зовнішньої розтягувальної сили. 

 

Отже, на основі проведених нами експериментальних досліджень 

кінетики виходу петель ДНК при кометному електрофорезі та оборотності 
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цього процесу, а також запропонованих у роботі теоретичних моделей, що 

описують процеси міграції ДНК у даній системі, було встановлено, що 

основним компонентом електрофоретичного треку при кометному 

електрофорезі інтактних нуклеоїдів є петельні домени ДНК [301, 324, 332, 

334]. 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 усередині нуклеоїду. Враховуючи той факт, що в усіх 

можливих експериментах частка ДНК у хвостах комет не перевищувала 

чверті від тотальної геномної ДНК клітини, можна стверджувати, що 

більшість петель ДНК не здатні до міграції в системі кометного 

електрофорезу, ймовірно, через їх великий розмір, який перевищує роздільну 

здатність гелю.     

У відповідності із численними літературними даними щодо топології 

кільцевих молекул (петельні домени у нашому випадку є їх аналогами), зміна 

надспіралізації петель ДНК суттєво впливає на їх електрофоретичну 

рухливість [333, 345]. Як було встановлено у дослідах із інтеркалюючими 

агентами – модуляторами рівня надспіралізації кільцевих молекул ДНК – 

вихід ДНК у хвіст комети значно полегшується при максимальній релаксації 

петель і стає більш утрудненим при накопиченні у цих петлях надспіралізації 

іншого (у даному випадку позитивного) знаку [301, 334, 337]. 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 [334, 337].  

Встановлені закономірності ще раз підтверджують два зроблені вище 

висновки: (1) щодо інтактності внутрішніх петельних доменів ДНК – лише 

топологічно обмежені надспіралізовані петлі можуть реагувати на 

присутність інтеркаляторів в електрофоретичній системі зміною своєї 
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рухливості; (2) щодо різниці між поверхневими і внутрішніми петлями – 

коли внутрішні петлі після свого зворотного руху при вимкненні 

електричного струму стають поверхневими, їхня надспіралізація більше не 

впливає на ефективність їхньої міграції при повторному електрофорезі, тобто 

рівень надспіралізації є важливим чинником ефективності міграції тільки 

внутрішніх петель.  

Встановивши, що за допомогою реєстрації кінетики формування 

електрофоретичного треку при кометному електрофорезі можна спостерігати 

міграцію інтактних петель нуклеоїду, на наступному етапі ми зосередилися 

на питанні, які, власне, характеристики петельних доменів можна аналізувати  

в рамках даного підходу. Перша характеристика була вже оговорена вище: 

аналіз частки ДНК, що мігрує на першому та другому етапах електрофорезу 

дозволяє встановити відносну кількість поверхневих та внутрішніх петель 

нуклеоїдів [334].  

Інша особливість організації петель, яка детектується даним методом, 

була встановлена при дослідженні швидкості виходу ДНК у присутності 

різних концентрацій інтеркаляторів – бромистого етидію та хлорокіну [301, 

337]. Було доведено, що, аналізуючи залежність отриманої константи 

швидкості міграції ДНК від концентрації інтеркалятору хлорокіну (щільність 

зв’язування якого була визначена експериментально за допомогою 

спектрофотометричного титрування розчину ДНК інтеркалятором), можна 

обчислити щільність надспіралізації петель ДНК – як ту, що була початково 

присутня у петлях, так і таку, яку вносить інтеркалятор [334, 337].  

Крім того, наш аналіз демонструє, що пов'язаний із надспіралізацією 

петель бар'єр, який затримує їхній рух, визначається необхідністю зміни 

конфігурації петель при міграції середині нуклеоїду перед їхнім виходом в 

агарозний гель. Дійсно, процес витягування петлі під дією зовнішньої сили 

можна розглядати як перехід із вихідного стану компактно розташованої 

всередині нуклеоїду петлі з низьким рівнем торсійної напруги до розтягнутої 

петлі з високою торсійною напругою, яка компенсується роботою зовнішньої 
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розтягувальної сили. Залежна від рівня надспіралізації затримка руху означає 

наявність між цими станами високоенергетичного бар'єру [334], в якому, 

перед входом петлі в агарозний гель, відбувається зміна її конфігурації, що 

супроводжується зростанням торсійної напруги, але ще не компенсується 

роботою розтягувальної сили (рис. 7.1, вставка).  

Таким чином, в наших дослідженнях вперше було показано, що за 

допомогою кометного електрофорезу ДНК ізольованих клітин можна 

досліджувати зміни топологічного стану петель ДНК та обчислювати їх 

вихідну надспіралізацію. Останній параметр є важливим з тої точки зору, що 

топологія петель у значній мірі залежить від транскрипційної активності ядра 

і може слугувати певною характеристикою функціонального стану клітин 

[128, 348, 349]. 

Важливою з точки зору аналізу просторової організації петельних 

доменів ДНК у нуклеоїдах є ще одна характеристика їх структури, 

дослідженню якої була присвячена серія експериментів, наведених у даній 

роботі: механізми, які лежать в основі закріплення кінців петель ДНК на 

залишкових білкових структурах нуклеоїду, нечутливих до умов лізису 

клітин  [334, 350, 351, 395]. Результати експериментів показали, що білково-

нуклеїнові взаємодії в основах петель є дуже чутливими до локальної 

деформації ДНК: спричинена інтеркаляцією розкрутка подвійної спіралі 

зумовлює порушення зв’язку між елементами, що утримують кінці петель 

[351]. Це, в свою чергу, приводить до утворення більш великих за розміром 

петельних доменів ДНК, міграція яких у гелі стає неможливою (частка ДНК 

у хвостах комет на пізніх хвилинах електрофорезу суттєво знижується при 

додаванні високих концентрацій інтеркаляторів). Важливо, що така 

дестабілізація основ петельних доменів є зворотною: після припинення дії 

інтеркалятору доволі швидко відбувається відновлення взаємодій між ДНК 

та білками. 

Структура «якірних» комплексів на кінцях петель може бути також 

легко зруйнована при обробці нуклеоїдів білковими денатурантами – 
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сечовиною та додецилсульфатом натрію. Навіть незначна дестабілізація 

білків, яка скоріше призводить до порушення взаємодій між ними, ніж до їх 

повної денатурації, відображається на стабільності основ петельних доменів 

ДНК [350, 334, 395]. 

Представлені нами результати щодо чинників, які приводять до 

часткового руйнування петельної організації ДНК, прекрасно узгоджуються 

із нещодавно описаною у літературі структурою екструзійного комплексу 

[12, 13, 131, 138]. Згідно моделі екструзії, два основних компонента, що 

забезпечують утворення петель – білки CTCF та когезини – взаємодіють із 

молекулами ДНК за різним механізмом. Перші, упізнаючи свій сайт, 

безпосередньо взаємодіють із ДНК за рахунок водневих зв’язків, інші 

оточують подвійну спіраль кільцем, створюючи певний топологічний зв'язок 

із нею. При цьому обидва білка взаємодіють також один із одним.  

Локальна розкрутка ДНК, спричинена інтеркаляцією, зумовлює втрату 

зв’язку білка CTCF із своїм сайтом, проте когезинові комплекси 

залишаються присутніми на ДНК – їх взаємодія не чутлива до деформації 

подвійної спіралі [13, 134, 137]. Після припинення дії інтеркалятору 

відбувається відновлення структури екструзійного комплексу в основах 

петель ДНК. Таке відновлення є неможливим лише тоді, коли обидва білка 

підпадають під вплив денатуруючих агентів; у такому випадку взаємодія між 

ними порушується у наслідок часткової деструкції молекул. 

Встановлені фізичні механізми фіксації основ петельних доменів ДНК 

дозволили нам вперше дати відповідь на дуже важливе і давнє питання: яким 

чином після лізису клітин нуклеоїди зберігають петельну організацію і у якій 

мірі ці петлі відображають ті, що наявні у ядрах живих клітин. Умови 

високо-сольового лізису забезпечують дисоціацію більшості білків 

хроматину, у тому числі і білків CTCF, але на взаємодію когезинових 

комплексів із ДНК висока іонна сила лізуючого буферу, скоріше за все, не 

впливає (ситуація, аналогічна описаній вище дії інтеркаляторів) [356]. Після 

перенесення нуклеоїдів у розчини із фізіологічною концентрацією солі 
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когезинові комплекси «повертають» білки CTCF на відповідні елементи 

послідовності – порушена лізисом клітин петельна структура відновлюється. 

Отже важливим висновком із даного блоку досліджень є той, що петельні 

домени ДНК у складі нуклеоїдів абсолютно відповідають тим петлям, що 

були присутні у ядрах клітин [334].  

Додатковим доказом того, що петельна організація ядер зберігається у 

лізованих клітинах стали результати експериментів, проведених на 

нуклеоїдах, петлі яких значною мірою зберігали нуклеосомну структуру 

[357]. Загальні закономірності міграції ДНК при кометному електрофорезі 

зберігалися і для таких нуклеоїдів (наприклад, двоступеневість кінетичної 

кривої, зміна рухливості петель при додаванні інтеркаляторів тощо) [301, 

334, 357]. Зафіксовані нами відміни полягали лише у кінетичних параметрах 

руху петель. На основі порівняння кінетик формування електрофоретичного 

треку у нуклеоїдах, позбавлених нуклеосом та у тих, які їх містять (а також 

на основі результатів впливу інтеркаляторів та денатурантів на міграцію 

ДНК), було підтверджено та конкретизовано висновок про поверхневі петлі 

ДНК: на першому етапі виходу ДНК електрофоретичний трек формують 

витягнуті до аноду ділянки ДНК, які розміщуються на периферії і при цьому 

взагалі не зв’язані з білками нуклеоїду [334, 357]. Можливо, певна частина 

цих петель являє собою колишні петлі, асоційовані з ламіною клітинного 

ядра – характер взаємодії основ таких петель з ламіною досі залишається 

невідомим. 

Узагальнюючи даний блок наших експериментальних досліджень, 

варто виділити декілька важливих моментів. По-перше, на основі аналізу 

кінетики формування електрофоретичного треку в системі кометного 

електрофорезу нами був доведений факт міграції інтактних 

надспіралізованих петель ДНК і можливість використання кометного 

електрофорезу у якості інструменту для дослідження петельної організації 

ядер еукаріотичних клітин [300, 301, 331, 334]. По-друге, ми встановили, що 

петельні домени, які містяться у нуклеоїдах і рух яких спостерігається при 
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електрофорезі, відповідають хроматиновим петлям, присутнім у клітинних 

ядрах in vivo [334, 357]. По-третє, ми вперше проаналізували ряд 

характеристик петель ДНК за допомогою кометного електрофорезу: 

охарактеризували типи петель ДНК у відповідності до їх розташування у 

межах нуклеоїду; дослідили топологічні особливості петельних доменів та 

оцінили рівень їх надспіралізації; описали фізичні механізми фіксації основ 

петель та чинники, які впливають на закріплення петель на білках нуклеоїду 

[332, 334, 337, 350, 351].  

На наступному етапі роботи ми зосередилися на аналізі таких 

важливих характеристик структурної та просторової організації петельних 

доменів ДНК як їх розміри та закономірності розташування і щільність 

петель у різних хроматинових зонах ядра в залежності від транскрипційної 

активності окремих ділянок.  

Проведений нами біоінформатичний аналіз даних Ні-С щодо геномних 

координат петель ДНК та границь субкомпартментів [7, 299, 360] дозволив 

встановити, що для всіх досліджених типів клітин розподіл петель за 

довжиною підпорядковується закону експоненційного затухання [360]. Такі 

параметри розподілу як "швидкість затухання" (лінійна щільність петель 

вздовж геномної ДНК) та абсолютна кількість петель виявилися 

клітиноспецифічними.  

Було встановлено, що еухроматинові зони ядер (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. Середня 

контурна довжина петель ДНК збільшується по мірі зниження 

транскрипційної активності субкомпартменту, до якого належать дані петлі. 

Найкоротші петлі характеризують субкомпартмент А1, найдовші – 

субкомпартменти В2 та В3, в межах яких розміщений конститутивний 

гетерохроматин [360]. Отже, загалом еухроматинові зони ядра мають дещо 

коротші петлі, ніж гетерохроматинові, – але це неозначає, що підвищення 
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транскрипційної активності супроводжується зниженням довжини петель. 

Навпаки, важливим результатом аналізу результатів Hi-C, отриманих для 

клітин лімфоїдного ряду, стало встановлення того факту, що зміна 

транскрипційної активності клітин (принаймні для єдиного досліджуваного у 

цьому сенсі випадку [299]) супроводжується збільшенням кількості 

петельних доменів у ядрі та зростанням їхнього розміру. 

Експериментальний аналіз кінетики зміни довжини хвоста комети, яка 

дозволяє оцінити розмір найдовших петельних доменів у ньому, виявив, що 

по мірі проходження електрофорезу спостерігається вихід петель все 

більшого розміру: електрофоретична рухливість петель ДНК, окрім 

наведених вище чинників, очікувано залежить також і від їх розміру. Це, в 

свою чергу, дозволило нам стверджувати, що  використання кінетичного 

підходу до аналізу міграції ДНК при кометному електрофорезі дає 

можливість розділяти петлі різної довжини та оцінювати їх розподіл за даним 

параметром [334, 364, 368, 395]. Встановлена нами залежність між часткою 

ДНК у хвостах комет та довжиною найдовших петель у ньому, аналогічно до 

результатів біоінформатичного аналізу даних Ні-С, підпорядковується 

експоненційному розподілу; аналіз такого розподілу дозволяє визначати 

середню щільність петельних доменів у геномі досліджуваних клітин [360, 

394, 395]. 

Загалом, розроблений нами підхід для дослідження особливостей 

петельної організації хроматину за допомогою реєстрації кінетики міграції 

ДНК при кометному електрофорезі, підсумовано на рис. 7.2. 

Порівняльний аналіз результатів, отриманих за допомогою методу Ні-С 

та кометного електрофорезу, вказує на наступне. По-перше, обидва методи 

співпадають в оцінці частки ДНК, яка припадає на петлі хроматину, розмір 

яких не перевищує 200 тис. пар нуклеотидів (границя роздільної здатності 

кометного електрофорезу). Біоінформатичний аналіз свідчить, що від 

тотальної геномної ДНК клітин на такі петлі припадає в середньому 14,4 %  –  

показник, що практично співпадає із часткою ДНК, яка мігрує у хвіст комети 



267 

на другому затриманому етапі електрофорезу, коли спостерігається вихід 

довгих внутрішніх петель ДНК [360, 364]. Цей факт є додатковим свідченням 

того, що петельні домени ДНК у складі нуклеоїдів абсолютно тотожні 

хроматиновим петлям живих ядер. 

 По-друге, у порівнянні із методом Ні-С, кометний електрофорез має 

обмеження щодо петель великого розміру, дозволяючи аналізувати петлі, 

розмір яких не перевищує ~200 тис. пар основ. Але при цьому, на відміну Ні-

С, кометний електрофорез є більш чутливим підходом для аналізу петель 

меншого розміру – до 35 тис. пар нуклеотидів (нижній ліміт чутливості 

методу Ні-С). 
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Рис. 7.2. Основні етапи аналізу петельної організації хроматину за 

допомогою кометного електрофорезу і основні параметри, які можна при 

цьому оцінити.  
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Динаміка утворення та руйнування петельних доменів ДНК у ядрі тісно 

пов’язана із транскрипційними процесами клітини: більшість петель  

з’являються як результат (або, навпаки, слугують причиною) наближення 

віддалених регуляторних елементів транскрипційної машинерії [2, 16, 348]. 

Слід очікувати, що зміна функціонального стану клітини у відповідь на 

певний зовнішній стимул, яка супроводжується модуляцією синтетичної 

активності клітинного ядра, має відобразитися на характеристиках петельної 

організації хроматину. 

Для з’ясування того, наскільки і як зміниться петельна організація ДНК 

у клітинах ми провели низку експериментів, використовуючи різні клітинні 

типи. Зокрема, спочатку ми зосередили увагу на аналізі особливостей 

петельної організації лімфоцитів при їх активації цитокіном, а саме 

рекомбінантним інтерлейкіном 2 людини [383, 384]. Обрана модель 

дослідження була не випадковою. Результати численних експериментів 

вказують на те, що взаємодія даного цитокіна із відповідним рецептором на 

поверхні лімфоцитів запускає у клітині ряд сигнальних каскадів, які 

супроводжуються значною зміною рівня транскрипції багатьох генів, 

продукти яких залучені у забезпеченні активації мітотичних поділів 

лімфоцитів [372, 389-391]. Активація лімфоцитів інтерлейкіном 2 змушує 

клітини виходити із стадії G0 клітинного циклу та вступати у мітотичний 

поділ.  

Було показано, що вже через чотири години після культивування 

лімфоцитів із інтерлейкіном спостерігаються певні характерні зміни в 

організації петельних доменів ДНК, які на даному етапі не мають видимого 

відображення на цитологічному рівні: цитогенетичний аналіз препаратів, 

отриманих із чотирьохгодинної культури лімфоцитів не виявив жодних 

морфологічних відмін у структурі ядер між неактивованими та активованими 

клітинами. Ці зміни зберігаються також після 16-ти та 24-х годин інкубації 

лімфоцитів із цитокіном (останній термін культивування відповідає періоду, 



269 

коли більшість клітин у культурі досягають стадії G1 клітинного циклу) [383, 

384].  

Основними параметрами, за якими суттєво відрізняються G0-лімфоцити 

від лімфоцитів на пресинтетичній фазі були наступні: по-перше, у 

активованих клітин майже у два рази збільшується частка поверхневих 

петель ДНК, міграція яких відбувається на ранніх хвилинах електрофорезу. У 

той же час, відносний вміст внутрішніх петель ДНК у нуклеоїдах стає 

меншим. Вихід цих петель у хвіст комети виявився ще більш повільним і 

затриманим у часі. Фактично, у активованих лімфоцитів спостерігається 

зміна відносного внеску поверхневих і внутрішніх петель у формування 

електрофоретичного треку, що свідчить про реорганізацію петельних доменів 

у просторі ядра.  

По-друге, для активованих інтерлейкіном 2 лімфоцитів характерним є 

збільшення середньої контурної довжини петель: саме це може бути 

причиною зниження частки ДНК, що мігрує на другому затриманому етапі 

кометного електрофорезу. І, нарешті, третьою важливою відміною 

організації петель ДНК у лімфоцитах на пресинтетичній стадії клітинного 

циклу є зниження майже у два рази, у порівнянні із G0-лімфоцитами, 

щільності петельних доменів розміром до 200 тис. пар нуклеотидів [383, 384, 

394].  

При цьому для двох типів клітин зберігаються певні спільні 

характеристики. Одна із них, доволі важлива, полягає у тому, що в обох 

випадках спостерігається два етапи виходу ДНК у хвіст комети, тобто 

міграція поверхневих та внутрішніх петель. Як буде зазначено нижче, 

двоступеневість кінетичних кривих взагалі є певною універсальною 

характеристикою міграції петель при кометному електрофорезі: у більшості 

випадків, попри кількісні відміни у кінетичних параметрах, вихід ДНК із 

нуклеоїдів відбувається у два етапи [301, 334, 384]. Інша спільна особливість 

– максимальна частка ДНК, що здатна до міграції. Незважаючи на наявний 

перерозподіл петель ДНК при активації лімфоцитів, більша частина петель 
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(які входять до складу майже 80% ДНК) не здатна формувати 

електрофоретичний трек і залишається у голові комети. Аналіз топологічного 

стану петель ДНК свідчить, що рівень надспіралізації внутрішніх петель не 

змінюється при активації лімфоцитів, поверхневі петлі ДНК залишаються 

вільними від топологічних обмежень (або такі обмеження, як і раніше, не 

впливають на швидкість їхньої міграції) [334, 383, 384].  

В цілому, таким чином, спостерігається наступна закономірність (яка 

зберігається і для інших типів клітин, див. нижче): підвищення 

транскрипційної активності приводить до зростання кількості поверхневих 

петель і нездатних до міграції внутрішніх петель; відповідно, зростає середня 

контурна довжина петель при зниженні щільності відносно маленьких 

петель, здатних до міграції. 

Лімфоцити, які в процесі культивування досягли постсинтетичної 

стадії (44 години культивування із інтерлейкіном 2), повинні мати дещо 

знижений рівень транскрипційної активності – клітини вже готуються 

вступити у мітотичний поділ. Для таких клітин були виявлені наступні 

особливості петельної організації ДНК. На відміну від G0- та G1-лімфоцитів, 

формування електрофоретичного треку відбувалося в один етап, тобто майже 

повністю був відсутній вихід у хвіст комети внутрішніх петель ДНК. Це 

свідчить, що після реплікації ДНК перед початком мітозу відбувається 

формування додаткових петель ДНК [392, 393], властивих мітотичним 

хромосомам, і міграція петель, які знаходяться всередині ядра, стає 

практично неможливою. Не виключено, що утруднення виходу внутрішніх 

петель пов’язане також і із збільшенням кількості молекул ДНК у ядрах після 

S-фази клітинного циклу.   

При цьому частка ДНК у складі поверхневих петель, які фактично 

єдині формують зону хвоста комети, залишалась на постсинтетичній стадії 

вдвічі більшою, ніж у неактивованих лімфоцитів, і співпадала із такою, що 

була характерна для клітин на пресинтетичній фазі. Аналогічно, зберігалося і 

підвищене значення контурної довжини петельних доменів. Слід зазначити, 
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що збільшена у порівнянні із лімфоцитами на стадії G0 клітинного циклу 

частка поверхневих петель у клітинах на 24-й та 44-й годині культивування 

добре узгоджується із змінами в об’ємі ядра, які супроводжують активацію 

клітин на даних термінах інкубації. Цитологічний аналіз препаратів виявив 

майже двократне збільшення розмірів клітин та ядер і значну їх 

еухроматинізацію.  

Важливим параметром, який характеризує просторову організацію 

петель ДНК і який також змінюється у лімфоцитів на G2-стадії клітинного 

циклу, є щільність петель (слід знову нагадати, що тут і далі мова йде тільки 

про петлі в межах роздільної здатності методу – до ~200 тис. пар 

нуклеотидів). Було показано, що у цих клітин спостерігається підвищення 

даного показника у порівнянні із клітинами на G1-стадії. Загалом, при 

активації лімфоцитів відбувається наступна тенденція змін даного параметру: 

щільність петель суттєво зменшується на ранніх етапах активації лімфоцитів 

інтерлейкіном 2 у порівнянні із транскрипційно неактивними лімфоцитами 

на стадії G0 [334, 384]. Після реплікації ДНК і вступу клітин у 

постсинтетичну стадію щільність петель знову зростає, але не досягає 

вихідного рівня. Це свідчить про те, що для клітин із невисоким рівнем 

транскрипційних процесів (термінально диференційованих клітин, що 

вийшли із клітинного циклу, та таких, що «заморожують» свою     

синтетичну активність перед мітотичним поділом) щільність відносно 

невеликих петель ДНК є суттєво вищою, ніж для активних у цьому сенсі 

клітин. Іншими словами, у відповідності з даними нашого біоінформатичного 

аналізу, середній розмір петель зростає при активації транскрипційних 

процесів [299, 360, 384]. 

Найголовнішим висновком із даного блоку досліджень є той факт, що 

за допомогою методу кометного електрофорезу при реєстрації кінетики 

формування електрофоретичного треку можна досліджувати структурні 

зміни хроматину на рівні петельних доменів у клітинах, що перебувають на 

різних стадіях клітинного циклу [395]. Ми продемонстрували, що при 
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активації лімфоцитів відбувається перерозподіл петель ДНК у межах ядра, у 

результаті чого збільшується частка петель, що розташовуються на 

периферії, на фоні зниження  частки внутрішніх петельних доменів. Такий 

перерозподіл супроводжується збільшенням контурних розмірів петель, 

щільність яких характеризується певною динамікою і залежить від 

транскрипційної активності клітин. 

Дослідивши зміни петельної організації у активованих інтерлейкіном 2 

лімфоцитах, ми проаналізували організацію петель ДНК у злоякісно-

трансформованих клітинах гліобластоми людини. Обрана нами лінія T98G 

(мультиформна гліобластома людини) характеризується рядом параметрів, 

які роблять дані клітини дуже зручною моделлю для дослідження організації 

петель за допомогою кометного електрофорезу [304, 305, 396]. Найперша і 

найважливіша у цьому сенсі особливість – здатність клітин зупинятися на 

стадії G1 клітинного циклу при зниженні концентрації сироватки у 

середовищі. Така властивість дозволяє уникнути необхідності синхронізації 

клітинного циклу in vitro, що часто супроводжується накопиченням 

пошкоджень геному і може відобразитися на отриманих результатах 

(інтактність петель ДНК є основною вимогою для дослідження їх 

структурної та просторової організації методом кометного електрофорезу). 

Крім того, як було показано у дослідах із використанням ізольованих 

клітинних ядер, клітини лінії T98G доволі легко піддаються високо-

сольовому лізису стандартними методами без використання додаткових 

білкових денатурантів чи детергентів [394].  

Аналіз кінетики формування електрофоретичного треку виявив типові 

два етапи виходу петель ДНК, щоправда вони виявилися не настільки добре 

вираженими, як у випадку із інтактними лімфоцитами: затримка у русі 

останньої компоненти, як і її амплітуда, були не дуже яскраво виражені. 

Доказом того, що при електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із клітин лінії 

T98G, відбувається міграція внутрішніх надспіралізованих петель, стали 

результати дослідів щодо впливу інтеркаляторів на ефективність формування 
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електрофоретичного треку. Аналогічно до лімфоцитів, низькі концентрації 

інтеркалятору суттєво полегшували вихід петель ДНК, високі – робили цей 

процес ускладненим [334, 337, 394]. Як було зазначено, подібну реакцію на 

інтеркаляцію можуть проявляти лише топологічно обмежені петельні 

домени, що знаходяться всередині нуклеоїду. 

Загалом, клітини T98G виявляли особливості петельної організації, 

схожі на такі, що були характерні для лімфоцитів на стадії G2 клітинного 

циклу (44 години інкубації із інтерлейкіном 2). По-перше, це суттєве 

зниження частки ДНК, що мігрує до аноду на пізніх хвилинах електрофорезу, 

яке забезпечується зменшенням відносної кількості внутрішніх 

надспіралізованих петель ДНК. По-друге, доволі високою і майже 

ідентичною була щільність петель в ядрах обох клітин: ознака, яка є 

характерною для клітин із низькою транскрипційною активністю. По-третє, 

на ранніх хвилинах електрофорезу для обох цих типів клітин спостерігається 

міграція великих за розміром петель ДНК (контурна довжина сягає ~ 75 тис. 

пар основ).  

Описані спільні характеристики організації петель ДНК у ядрах клітин 

T98G та G2-лімфоцитів відображають функціональну подібність цих клітин. 

Наприклад, утруднення міграції внутрішніх петель ДНК в обох випадках 

може бути пов’язане із високою локальною концентрацією ДНК: на 

постреплікативній стадії кількість ДНК у ядрах лімфоцитів збільшена вдвічі, 

а клітини T98G є гіперпентаплоїдними (модальне число хромосом становить 

128-132) [396]. Крім того, для обох типів клітин характерним є зниження 

рівня транскрипції: клітини T98G «заморожуються» на стадії G1 клітинного 

циклу, а лімфоцити 44-ї години культивування готуються до вступу у 

мітотичний поділ. 

При додаванні сироватки до клітин лінії T98G вони здатні 

відновлювати свій клітинний цикл – така реактивація, очевидно, 

супроводжується поновленням активних транскрипційних процесів у ядрах 

цих клітин. Аналіз кінетики формування електрофоретичного треку при 
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електрофорезі нуклеоїдів, отриманих із таких реактивованих клітин, 

дозволив встановити, які зміни петельної організації супроводжують подібну 

реактивацію.  

Перша із них полягала у підвищені частки як поверхневих, так і 

внутрішніх петельних доменів ДНК, що мігрують на першому та другому 

етапах електрофорезу, відповідно. При цьому рух внутрішніх петель стає 

суттєво затриманим у часі. Аналогічно до активованих лімфоцитів на стадії 

G1 клітинного циклу (24 години інкубації із інтерлейкіном 2), у 

реактивованих клітин лінії T98G збільшується розмір петельних доменів 

ДНК. Особливо це стосується внутрішніх петель (контурна довжина 

петельних доменів сягала ~ 300 тис. пар нуклеотидів). Крім того, 

спостерігається зменшення щільності петель у порівнянні із клітинами лінії 

T98G, арештованими на G1-стадії [383, 394]. Такий показник щільності 

петель, знову таки, був характерним для лімфоцитів на ранніх годинах їх 

активації інтерлейкіном 2. 

Важливі висновки, які можна зробити, аналізуючи узагальнені вище 

результати аналізу даних по кінетиці формування електрофоретичного треку 

у лімфоцитах на різних стадіях клітинного циклу та у клітин лінії T98G за 

різних умов культивування, є наступними. Перший висновок зводиться до 

того, що у клітин зі зниженою транскрипційною активністю (у якості моделі 

виступають лімфоцити на стадії G2 клітинного циклу та штучно арештовані 

на стадії G1 клітини мультиформної гліобластоми) суттєво зменшується 

частка здатних до міграції внутрішніх петель ядра на фоні збільшення частки 

поверхневих петельних доменів. По-друге, щільність здатних до міграції 

петель для таких клітин є у два рази вищою, ніж у клітин із підвищеним 

рівнем транскрипції (у якості моделі транскрипційно-активних клітин 

виступали лімфоцити на ранніх етапах їх активації інтерлейкіном 2 та 

реактивовані після затримки клітинного циклу клітини T98G). Загалом, має 

місце тенденція до збільшення контурних розмірів поверхневих петель ДНК 

у клітинах із низькою транскрипційною активністю і навпаки – підвищення 
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контурних розмірів внутрішніх петель при зростанні транскрипційної 

активності. 

Останній етап даної роботи був зосереджений на вивченні просторової 

організації петель ДНК у нейрональних клітинах. У якості моделі 

дослідження були обрані нейрони дорсальних корінцевих гангліїв щурів у 

нормі та при індукції запальних хронічних больових станів. Дані клітини є 

особливим типом нейрональних клітин, які легко реагують на будь-які 

зовнішні стимули (у тому числі і больові), передаючи збудження до 

центральної нервової системи [402]. Вони здатні до часткової регенерації 

своїх аксонів у разі їх ушкодження, використовуючи при цьому власні 

ресурси клітини: це може бути свідченням високої пластичності цих клітин 

та їх потенційної можливості модулювати свої функціональні процеси під 

дією різноманітних впливів [402, 403, 405]. 

Оцінені нами особливості організації петель ДНК, які можна дослідити 

за допомогою кометного електрофорезу, виявилися достатньо несподіваними 

для нейронів у порівнянні із іншими проаналізованими клітинними типами 

[394]. У першу чергу, для даних клітин як в нормі, так і при індукції 

хронічного запалення, повністю відсутня двостадійність формування 

електрофоретичного треку. А по-друге, така одноетапність виходу ДНК 

супроводжується практично повною відсутністю наростання частки ДНК, яка 

залишається дуже низькою (не перевищує 10%) навіть після довготривалого 

електрофорезу. Це означає, що для нейронів дорсальних корінцевих гангліїв 

абсолютно відсутня можливість міграції до аноду внутрішніх петель, а частка 

петель поверхневих не перевищує 1/10 від тотальної геномної ДНК. Єдиним 

прикладом із усіх досліджених варіантів клітин, які також характеризувалися 

подібною кінетикою формування електрофоретичного треку, були 

лімфоцити, що перебували на стадії G2 клітинного циклу (44 години 

культивування із інтерлейкіном). Проте у даному випадку спостерігалося 

поступове наростання частки ДНК у хвостах комет до рівня насичення. 
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Попри відсутність суттєвих відмін у формуванні електрофоретичного 

треку при електрофрезі нуклеоїдів, отриманих із нейронів дорсальних 

корінцевих гангліїв в нормі та при індукції хронічних больових станів, 

довжина петельних доменів, що виявляються у електрофоретичному треку 

суттєво відрізняється у двох випадках. Було встановлено, що контурна 

довжина найдовших петель у хвостах комет при електрофорезі нуклеоїдів, 

отриманих із контрольних клітин, майже у три рази вища, ніж була 

характерна для нуклеоїдів, отриманих із клітин після індукції запалення.  

Це є свідченням того факту, що у нейрональних клітинах при розвитку 

больових станів зникають петлі великого розміру (понад 100 тис. пар 

нуклеотидів). Співставляючи оцінку частки ДНК у хвостах комет та розміру 

найдовших петель у них [395] для обох варіантів нейронів (в нормі та при 

розвитку хронічного болю), було зроблено висновок, що у даному випадку 

зміна в організації петель полягає не у їх просторовому перерозподілі у 

межах ядра, а у зміні розмірів петельних доменів, що знаходяться на 

периферії ядра. 

Отже, всебічний аналіз та інтерпретація результатів, отриманих при 

виконанні даної роботи, дозволили зробити ряд важливих висновків щодо 

просторової організації молекул ДНК у ядрах при різних функціональних 

станах клітин. У першу чергу, було доведено, що адаптована нами 

модифікація методу електрофорезу ізольованих клітин (кометного 

електрофорезу), а саме реєстрація кінетики формування електрофоретичного 

треку, та розроблені математичні моделі для опису міграції ДНК у даній 

електрофоретичній системі можуть бути використані у якості адекватних 

підходів для оцінки ряду параметрів петельної організації ДНК у клітинах та 

її зміни під впливом різноманітних чинників. Серед таких параметрів 

структурної організації петель ДНК у ядрах клітин були визначені наступні: 

рівень надспіралізації петель, їх розмір та розташування у межах ядра. Крім 

того, були з'ясовані принципи фіксації петель на білкових структурах ядра. 
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Застосовуючи біоінформатичний аналіз для наявних даних геномних 

координат границь петельних доменів та субкомпартментів хроматину, ми 

з’ясували принципи просторового розміщення петель ДНК у різних за своєю 

функціональною активністю зонах хроматину в ядрах еукаріотичних клітин. 

Виявлені нами закономірності зводяться до наступного: по-перше, у ядрах 

різних типів клітин петельні домени розподілені експоненційно за своєю 

довжиною; по-друге, еухроматинові зони ядра мають вдвічі більше петель, 

ніж гетерохроматинові ділянки. Транскрипційно активні та неактивні зони 

ядра відрізняються також і розміром петельних доменів, що входять до їх 

складу: контурна довжина петель еухроматинових субкомпартментів 

виявилася меншою, ніж гетерохроматинових (слід зазначити, що у даному 

випадку мова йде про петельні домени, довжина яких перевищує 35 тис. пар 

нуклеотидів – нижня границя роздільної здатності методу Ні-С). По-третє, 

спостерігається зміна петельної організації при активації у клітинах 

транскрипційних процесів у напрямку зростання кількості петель та їх 

середньої контурної довжини. 

Вивчення закономірностей міграції ДНК при кометному електрофорезі 

нуклеоїдів (рис. 7.2), отриманих із клітин у нормі та при дії на них певних 

зовнішніх стимулів, а також аналіз кінетичних параметрів такої міграції 

дозволили встановити наступні загальні принципи петельної організації ДНК 

у ядрах клітин та закономірності їх динаміки при зміні функціонального 

стану клітин (рис. 7.3).  

Усі петельні домени чітко розділяються на три категорії: поверхневі 

(зовнішні) петлі із контурною довжиною до ~100 тис. пар нуклеотидів; 

внутрішні петлі  із контурною довжиною до ~200–300 тис. пар нуклеотидів; 

внутрішні петлі більшого розміру, нездатні рухатись при електрофорезі. 

Незалежно від типу клітини, зміна її функціонального стану завжди 

супроводжується перерозподілом петель ДНК у ядрі: змінами відносного 

внеску петель вказаних категорій, їх розміру та лінійної щільності петель 

уздовж геномної ДНК (рис. 7.3, а). Зокрема, загальне підвищення 
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транскрипційної активності у клітинах часто асоційоване зі зростанням 

частки поверхневих петель та внутрішніх петель великого розміру. 

Відповідно, щільність петель, здатних до міграції, вища для клітин із 

низькою транскрипційною активністю, ніж для тих клітин, у яких такі 

процеси більш інтенсивні (рис. 7.1, 7.3, б). 

Типи петельних 

доменів ДНК у ядрі

зовнішні 

релаксовані петлі 

до ~100 т. п. н.

внутрішні 

надспіралізовані петлі 

понад 300 т. п. н.

внутрішні 

надспіралізовані

петлі до ~300 т. п. н.

Модуляції 

функціонального 

стану клітини

Зміна розмірів 

петель ДНК

Реорганізація 

петель ДНК у 

просторі ядра

Зміна щільності 

петель ДНК

а

Зміна відносного 

внеску трьох 

типів петель

б

Підвищення транскрипційної активності клітини

петельні домени

хроматинова фібрила

Збільшення частки поверхневих 

петель та їх розмірів

Зростання щільності петель, 

розміром до ~200-300 т.п.н. 

 

Рис. 7.3. 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. 
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Отримані результати, з одного боку, добре узгоджуються з даними Ні-

С – одного із найсучасніших підходів до оцінки просторової організації 

молекул ДНК у ядерному просторі, з іншого – надають додаткову 

інформацію щодо петельного рівня організації хроматину та його динаміки 

при змінах функціонального стану клітин. Загалом, у порівнянні з Ні-С, 

розроблений нами підхід (рис. 7.2) являє собою новий, швидкий, корисний 

додатковий метод оцінки змін структури хроматину на найвищих рівнях його 

організації. 
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ВИСНОВКИ 

 

З’ясовані 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 

у 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 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. Шляхом аналізу впливу на кінетику формування 

електрофоретичного треку інтеркаляторів ДНК та денатурантів білків, а 

також вперше проведеного кометного електрофорезу 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 



281 

довжиною до ~300 тис. пар нуклеотидів; внутрішні петлі набагато більшого 

розміру, нездатні рухатись 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 їх контурною довжиною підпорядковується закону експоненційного 

затухання. 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 по ділянках 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 

в основному полягає у зміні відносної кількості трьох вище згаданих типів 

петельних доменів (зовнішні, внутрішні та внутрішні великого розміру), їх 

розмірів та лінійної щільності у геномах досліджуваних клітин. 

8. Доведено, що клітини з високим рівнем транскрипційних 

процесів (лімфоцити на стадії G1 клітинного циклу, активовані клітини  

T98G, нейрони) характеризуються підвищенням середньої контурної 
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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 більш активних 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.  



283 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Zlatonova, J. and Leuba, S. (2004). Chromatin structure and dynamics. 

Amsterdam: Elsevier.  

2. Cook, P. (2010). A model for all genomes: the role of transcription 

factories. Journal of Molecular Biology, 395(1), pp.1-10. 

3. Fudenberg, G. and Mirny, L. (2012). Higher-order chromatin structure: bridging 

physics and biology. Current Opinion in Genetics & Development, 22(2), 

pp.115-124. 

4. Van Bortle, K. and Corces, V. (2012). Nuclear organization and genome 

function. Annual Review of Cell and Developmental Biology, 28, pp.163-187. 

5. Dekker, J., Marti-Renom, M. and Mirny, L. (2013). Exploring the three-

dimensional organization of genomes: interpreting chromatin interaction 

data. Nature Reviews Genetics, 14(6), pp.390-403. 

6. Nagano, T., Lubling, Y., Stevens, T., Schoenfelder, S., Yaffe, E., Dean, W., 

Laue, E., Tanay, A. and Fraser, P. (2013). Single-cell Hi-C reveals cell-to-cell 

variability in chromosome structure. Nature, 502(7469), pp.59-64. 

7. Rao, S., Huntley, M., Durand, N., Stamenova, E., Bochkov, I., Robinson, 

J., Sanborn, A., Machol, I., Omer, A., Lander, E. and Aiden, E. (2014). A 3D 

map of the human genome at kilobase resolution reveals principles of chromatin 

looping. Cell, 159(7), pp.1665–1680. 

8. Lieberman-Aiden, E., van Berkum, N., Williams, L., Imakaev, M., Ragoczy, T., 

Telling, A., Amit, I., Lajoie, B., Sabo, P., Dorschner, M., Sandstrom, R., 

Bernstein, B., Bender, M., Groudine, M., Gnirke, A., Stamatoyannopoulos, J., 

Mirny, L., Lander, E. and Dekker, J. (2009). Comprehensive mapping of long-

range interactions reveals folding principles of the human genome. Science, 

326(5950), pp.289-293. 

9. Dekker, J. and Misteli, T. (2015). Long-range chromatin interactions. Cold 

Spring Harbor Perspectives in Biology, 7(10), p.a019356. 

10. Pombo, A. and Dillon, N. (2015). Three-dimensional genome architecture: 



284 

players and mechanisms. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 16(4), 

pp.245-257. 

11. Ong, C. and Corces, V. (2014). CTCF: an architectural protein bridging genome 

topology and function. Nature Reviews Genetics, 15(4), pp.234-246. 

12. Sanborn, A., Rao, S., Huang, S., Durand, N., Huntley, M., Jewett, A., Bochkov, 

I., Chinnappan, D., Cutkosky, A., Li, J., Geeting, K., Gnirke, A., Melnikov, A., 

McKenna, D., Stamenova, E., Lander, E. and Aiden, E. (2015). Chromatin 

extrusion explains key features of loop and domain formation in wild-type and 

engineered genomes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

USA, 112(47), pp.E6456-E6465. 

13. Barrington, C., Finn, R. and Hadjur, S. (2017). Cohesin biology meets the loop 

extrusion model. Chromosome Research, 25(1), pp.51-60.  

14. Vian, L., Pękowska, A., Rao, S., Kieffer-Kwon, K., Jung S., Baranello, L., 

Huang, S., El Khattabi, L., Dose, M., Pruett, N., Sanborn, A., Canela, A., 

Maman, Y., Oksanen, A., Resch, W., Li, X., Lee, B., Kovalchuk, A,, Tang, Z., 

Nelson, S., Di Pierro, M, Cheng, R., Machol, I., St Hilaire, B., Durand, N., 

Shamim, M., Stamenova, E., Onuchic, J., Ruan, Y., Nussenzweig, A., Levens, 

D., Aiden, E. and Casellas, R. (2018). The energetics and physiological impact 

of cohesin extrusion. Cell, 173(5), pp.1165-1178. 

15. Maston, G., Evans, S. and Green, M. (2006). Transcriptional regulatory 

elements in the human genome. Annual Review of Genomics and Human 

Genetics, 7, pp.29-59. 

16. Kadauke, S. and Blobel, G. (2009). Chromatin loops in gene 

regulation. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Regulatory 

Mechanisms, 1789(1), pp.17-25. 

17. Bulger, M. and Groudine, M. (2011). Functional and mechanistic diversity of 

distal transcription enhancers. Cell, 144(3), pp.327–339. 

18. Boyle, S., Gilchrist, S., Bridger, J., Mahy, N., Ellis, J. and Bickmore, W. (2001). 

The spatial organization of human chromosomes within the nuclei of normal and 

emerin-mutant cells. Human Molecular Genetics, 10(3), pp.211–219. 



285 

19. Sparmann, A. and van Lohuizen, M. (2006). Polycomb silencers control cell 

fate, development and cancer. Nature Reviews Cancer, 6(11), pp.846-856. 

20. Loviglio, M., Leleu, M., Männik, K., Passeggeri, M., Giannuzzi, G., van der 

Werf, I.,Waszak, S., Zazhytska, M., Roberts-Caldeira, I., Gheldof , N., 

Migliavacca, E., Alfaiz, A., Hippolyte, L., Maillard, M., 2p15 Consortium, 

16p11.2 Consortium, Van Dijck, A., Kooy, R., Sanlaville, D., Rosenfeld, J., 

Shaffer, L., Andrieux, J., Marshall, C., Scherer, S., Shen, Y., Gusella, J., 

Thorsteinsdottir, U., Thorleifsson, G., Dermitzakis, E., Deplancke, B., 

Beckmann, J., Rougemont, J., Jacquemont, S. and Reymond, A. (2017). 

Chromosomal contacts connect loci associated with autism, BMI and head 

circumference phenotypes. Molecular Psychiatry, 22(6), pp.836-849. 

21. Kaiser, V. and Semple, C. (2018). Chromatin loop anchors are associated with 

genome instability in cancer and recombination hotspots in the 

germline. Genome Biology, 19(1). 

22. Woodcock, C. and Ghosh, R. (2010). Chromatin Higher-order Structure and 

Dynamics. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 2(5), pp.a000596-

a000596. 

23. Schneider, R. and Grosschedl, R. (2007). Dynamics and interplay of nuclear  

architecture, genome organization, and gene expression. Genes & Development, 

21(23), pp.3027-3043. 

24. Rawlings, J., Gatzka, M., Thomas, P. and Ihle, J. (2011). Chromatin 

condensation via the condensin II complex is required for peripheral T-cell 

quiescence. The EMBO Journal, 30(2), pp.263-276. 

25. Закон "Про захист тварин від жорстокого поводження", (2006). Відомості 

Верховної Ради України, 27, 230 с. 

26. Rozemond, H. (1986). Laboratory animal protection: The European Convention 

and the Dutch Act. Veterinary Quarterly, 8(4), pp.346-349. 

27. Cook, P. (2001). Principles of nuclear structure and function. New York: Wiley. 

28. Horowitz-Scherer, R. and Woodcock, C. (2005). Organization of interphase 

chromatin. Chromosoma, 115(1), pp.1-14. 



286 

29. Rando, O. and Chang, H. (2009). Genome-wide views of chromatin 

structure. Annual Review of Biochemistry, 78(1), pp.245-271. 

30. Ou, H., Phan, S., Deerinck, T., Thor, A., Ellisman, M. and O’Shea, C. (2017). 

ChromEMT: Visualizing 3D chromatin structure and compaction in interphase 

and mitotic cells. Science, 357(6349), p.eaag0025. 

31. Demeret, C., Vassetzky, Y. and Méchali, M. (2001). Chromatin remodelling and 

DNA replication: from nucleosomes to loop domains. Oncogene, 20(24), 

pp.3086-3093. 

32. Chakalova, L. and Fraser, P. (2010). Organization of transcription. Cold Spring 

Harbor Perspectives in Biology, 2(9), pp.a000729. 

33. Cubeñas-Potts, C. and Corces, V. (2015). Architectural proteins, transcription, 

and the three-dimensional organization of the genome. FEBS Letters, 

589(20PartA), pp.2923-2930. 

34. Perino, M. and Veenstra, G. (2016). Chromatin Control of Developmental 

Dynamics and Plasticity. Developmental Cell, 38(6), pp.610-620. 

35. Gibcus, J. and Dekker, J. (2013). The Hierarchy of the 3D Genome. Molecular 

Cell, 49(5), pp.773-782. 

36. Ea, V., Baudement, M., Lesne, A. and Forné, T. (2015). Contribution of 

topological domains and loop formation to 3D chromatin organization. Genes, 

6(3), pp.734-750. 

37. Wang, S., Su, J., Beliveau, B., Bintu, B., Moffitt, J., Wu, C. and Zhuang, X. 

(2016). Spatial organization of chromatin domains and compartments in single 

chromosomes. Science, 353(6299), pp.598-602. 

38. Zlatanova, J., Bishop, T., Victor, J., Jackson, V. and van Holde, K. (2009). The 

Nucleosome Family: Dynamic and Growing. Structure, 17(2), pp.160-171. 

39. Сиволоб, А. та Афанасьєва, К. (2014). Молекулярна організація хромосом. 

Київ: Київський університет. 

40. Heard, E. and Bickmore, W. (2007). The ins and outs of gene regulation and 

chromosome territory organisation. Current Opinion in Cell Biology, 19(3), 

pp.311-316. 



287 

41. Cremer, T. and Cremer, M. (2010). Chromosome Territories. Cold Spring 

Harbor Perspectives in Biology, 2(3), pp.a003889-a003889. 

42. Finch, J., Lutter, L., Rhodes, D., Brown, R., Rushton, B., Levitt, M. and Klug, 

A. (1977). Structure of nucleosome core particles of chromatin. Nature, 

269(5623), pp.29-36. 

43. Lodén, M. and van Steensel, B. (2005). Whole-genome views of chromatin 

structure. Chromosome Research, 13(3), pp.289-298. 

44. Isenberg, I. (1979). Histones. Annual Review of Biochemistry, 48(1), pp.159-

191. 

45. Sullivan, S. (2002). The Histone Database. Nucleic Acids Research, 30(1), 

pp.341-342. 

46. Kornberg, R. and Lorch, Y. (1999). Twenty-five years of the nucleosome, 

fundamental particle of the eukaryote chromosome. Cell, 98(3), pp.285-294. 

47. Benedict, R., Moudrianakis, E. and Ackers, G. (1984). Interactions of the 

nucleosomal core histones: a calorimetric study of octamer 

assembly. Biochemistry, 23(6), pp.1214-1218. 

48. Davey, C., Sargent, D., Luger, K., Maeder, A. and Richmond, T. (2002). Solvent 

mediated interactions in the structure of the nucleosome core particle at 1.9Å 

Resolution. Journal of Molecular Biology, 319(5), pp.1097-1113. 

49. Davey, C. and Richmond, T. (2002). DNA-dependent divalent cation binding in 

the nucleosome core particle. Proceedings of the National Academy of Sciences, 

99(17), pp.11169-11174. 

50. Ruiz-Carrillo, A. and Jorcano, J. (1979). An octamer of core histones in 

solution: central role of the H3-H4 tetramer in the self-assembly. Biochemistry, 

18(5), pp.760-768. 

51. Clark, D. and Kimura, T. (1990). Electrostatic mechanism of chromatin 

folding. Journal of Molecular Biology, 211(4), pp.883-896. 

52. Chakravarthy, S., Park, Y., Chodaparambil, J., Edayathumangalam, R. and 

Luger, K. (2004). Structure and dynamic properties of nucleosome core 

particles. FEBS Letters, 579(4), pp.895-898. 



288 

53. Mariño-Ramírez, L., Kann, M., Shoemaker, B. and Landsman, D. (2005). 

Histone structure and nucleosome stability. Expert Review of Proteomics, 2(5), 

pp.719-729. 

54. Campos, E. and Reinberg, D. (2009). Histones: Annotating Chromatin. Annual 

Review of Genetics, 43(1), pp.559-599. 

55. Prunell, A. (1998). A Topological Approach to Nucleosome Structure and 

Dynamics: The Linking Number Paradox and Other Issues. Biophysical Journal, 

74(5), pp.2531-2544. 

56. Sivolob, A. and Prunell, A. (2004). Nucleosome conformational flexibility and 

implications for chromatin dynamics. Philosophical Transactions of the Royal 

Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 362(1820), 

pp.1519-1547. 

57. Simpson, R., Thoma, F. and Brubaker, J. (1985). Chromatin reconstituted from 

tandemly repeated cloned DNA fragments and core histones: A model system 

for study of higher order structure. Cell, 42(3), pp.799-808. 

58. Hamiche, A. and Prunell, A. (1992). Chromatin reconstitution on small DNA 

rings. Journal of Molecular Biology, 228(2), pp.327-337. 

59. Zheng, C. and Hayes, J. (2003). Structures and interactions of the core histone 

tail domains. Biopolymers, 68(4), pp.539-546. 

60. Biswas, M., Voltz, K., Smith, J. and Langowski, J. (2011). Role of histone tails 

in structural stability of the nucleosome. PLoS Computational Biology, 7(12), 

p.e1002279. 

61. Tokuda, J., Topping, T., Gloss, L. and Pollack, L. (2013). Visualizing DNA 

disassociation from the nucleosome core particle. Biophysical Journal, 104(2), 

p.198a. 

62. Erler, J., Zhang, R., Petridis, L., Cheng, X., Smith, J. and Langowski, J. (2014). 

The role of histone tails in the nucleosome: a computational study. Biophysical 

Journal, 107(12), pp.2911-2922.  

63. Grunstein, M. (1997). Histone acetylation in chromatin structure and 

transcription. Nature, 389(6649), pp.349-352. 



289 

64. Shogren-Knaak, M. (2006). Histone H4-K16 Acetylation Controls Chromatin 

Structure and Protein Interactions. Science, 311(5762), pp.844-847. 

65. Bascom, G. and Schlick, T. (2018). Chromatin Fiber Folding Directed by 

Cooperative Histone Tail Acetylation and Linker Histone Binding. Biophysical 

Journal, 114(10), pp.2376-2385. 

66. Blackledge, N. and Klose, R. (2010). Histone lysine methylation: an epigenetic 

modification?. Epigenomics, 2(1), pp.151-161. 

67. Yu, R., Wang, X. and Moazed, D. (2018). Epigenetic inheritance mediated by 

coupling of RNAi and histone H3K9 methylation. Nature, 558(7711), pp.615-

619. 

68. Lee, J., Smith, E. and Shilatifard, A. (2010). The Language of Histone 

Crosstalk. Cell, 142(5), pp.682-685. 

69. Bannister, A. and Kouzarides, T. (2011). Regulation of chromatin by histone 

modifications. Cell Research, 21(3), pp.381-395. 

70. Tropberger, P., Pott, S., Kamieniarz, K., Caron, M., Liu, E., Margueron, R. and 

Schneider, R. (2013). Towards a causative function of histone modifications in 

regulation of chromatin dynamics and transcription. Epigenetics & Chromatin, 

6(Suppl 1), p.O30. 

71. Harr, J., Gonzalez, F., Sandoval, A. and Gasser, S. (2016). Histones and histone 

modifications in perinuclear chromatin anchoring: from yeast to man. EMBO 

reports, 17(2), pp.139-155. 

72. Hassa, P., Haenni, S., Elser, M. and Hottiger, M. (2006). Nuclear ADP-

Ribosylation Reactions in Mammalian Cells: Where Are We Today and Where 

Are We Going?. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 70(3), pp.789-

829. 

73. Osley, M. (2006). Regulation of histone H2A and H2B ubiquitylation. Briefings 

in Functional Genomics and Proteomics, 5(3), pp.179-189. 

74. Duan, W., Li, Q. and Xu, G. (2015). Enzymatic and Pharmacological Regulation 

of Histone Ubiquitination and Deubiquitination. Gene and Gene Editing, 1(2), 

pp.111-125. 



290 

75.  Wojcik, F., Dann, G., Beh, L., Debelouchina, G., Hofmann, R. and Muir, T. 

(2018). Functional crosstalk between histone H2B ubiquitylation and H2A 

modifications and variants. Nature Communications, 9(1). 

76. Lavelle, C. and Prunell, A. (2007). Chromatin polymorphism and the 

nucleosome superfamily: a genealogy. Cell Cycle, 6(17), pp.2113-2119.  

77. Fischle, W. (2012). One, two, three: how histone methylation is 

read. Epigenomics, 4(6), pp.641-653. 

78. Bernier, M., Luo, Y., Nwole, k., Ottesen, J. and Poirier, P. (2015). Acetylation 

of Histone H3 Lysine 56 Abolishes Linker Histone Regulation of Transcription 

Factor Binding. Biophysical Journal, 108(2), p.541a. 

79. Fischle, W., Mootz, H. and Schwarzer, D. (2015). Synthetic histone 

code. Current Opinion in Chemical Biology, 28, pp.131-140. 

80. Kan, P. and Hayes, J. (2007). Detection of interactions between nucleosome 

arrays mediated by specific core histone tail domains. Methods, 41(3), pp.278-

285. 

81. Arimura, Y., Tachiwana, H., Oda, T., Sato, M. and Kurumizaka, H. (2012) 

Structural analysis of the hexasome, lacking one histone H2A/H2B dimer from 

the conventional nucleosome. Biochemistry, 51(15) pp. 3302-3309. 

82. Ramachandran, S. and Henikoff, S. (2016). Nucleosome dynamics during 

chromatin remodelingin vivo. Nucleus, 7(1), pp.20-26. 

83. Tachiwana, H. and Kurumizaka, H. (2011). Structure of the CENP-A 

nucleosome and its implications for centromeric chromatin architecture. Genes 

& Genetic Systems, 86(6), pp.357-364. 

84. Bui, M., Pitman, M., Nuccio, A., Roque, S., Donlin-Asp, P., Nita-Lazar, A., 

Papoian, G. and Dalal, Y. (2017). Internal modifications in the CENP-A 

nucleosome modulate centromeric dynamics. Epigenetics & Chromatin, 10(1). 

85. Henikoff, S. and Smith, M. (2015). Histone Variants and Epigenetics. Cold 

Spring Harbor Perspectives in Biology, 7(1), p.a019364. 

86. Brunelle, M., Nordell Markovits, A., Rodrigue, S., Lupien, M., Jacques, P. and 

Gévry, N. (2015). The histone variant H2A.Z is an important regulator of 



291 

enhancer activity. Nucleic Acids Research, 43(20), pp. 9742-9756. 

87.  Turinetto, V. and Giachino, C. (2015). Multiple facets of histone variant H2AX: 

a DNA double-strand-break marker with several biological functions. Nucleic 

Acids Research, 43(5), pp.2489-2498. 

88.  Douet, J., Corujo, D., Malinverni, R., Renauld, J., Sansoni, V., Posavec 

Marjanović, M., Cantariño, N., Valero, V., Mongelard, F., Bouvet, P., Imhof, 

A., Thiry, M. and Buschbeck, M. (2017). MacroH2A histone variants maintain 

nuclear organization and heterochromatin architecture. Journal of Cell Science, 

130(9), pp.1570-1582. 

89. Korolev, N., Lyubartsev, A. and Nordenskiöld, L. (2006). Computer Modeling 

Demonstrates that Electrostatic Attraction of Nucleosomal DNA is Mediated by 

Histone Tails.Biophysical Journal, 90(12), pp.4305-4316. 

90. Segal, E., Fondufe-Mittendorf, Y., Chen, L., Thåström, A., Field, Y., Moore, I., 

Wang, J. and Widom, J. (2006). A genomic code for nucleosome 

positioning. Nature, 442(7104), pp.772-778. 

91. Wang, J., Wang, J. and Liu, G. (2012). Calculation of nucleosomal DNA 

deformation energy: its implication for nucleosome positioning. Chromosome 

Research, 20(7), pp.889-902. 

92.  Lequieu, J., Schwartz, D. and de Pablo, J. (2017). In silico evidence for 

sequence-dependent nucleosome sliding. Proceedings of the National Academy 

of Sciences, 114(44), pp.E9197-E9205. 

93. Jiang, C. and Pugh, B. (2009). Nucleosome positioning and gene regulation: 

advances through genomics. Nature Reviews Genetics, 10(3), pp.161-172. 

94. Bai, L. and Morozov, A. (2010). Gene regulation by nucleosome 

positioning. Trends in Genetics, 26(11), pp.476-483.  

95. Nocetti, N. and Whitehouse, I. (2016). Nucleosome repositioning underlies 

dynamic gene expression. Genes & Development, 30(6), pp.660-672. 

96.  Buckwalter, J., Norouzi, D., Harutyunyan, A., Zhurkin, V. and Grigoryev, S. 

(2017). Regulation of chromatin folding by conformational variations of 

nucleosome linker DNA. Nucleic Acids Research, 45(16), pp.9372-9387. 



292 

97. Ramakrishnan, V. (1997). Histone H1 and Chromatin Higher-Order 

Structure. Critical Reviews in Eukaryotic Gene Expression, 7(3), pp.215-230. 

98. Grigoryev, S. (2018). Chromatin higher-order folding: a perspective with linker 

DNA angles. Biophysical Journal, 114(10), pp.2290-2297. 

99. Arya, G. and Schlick, T. (2006). Role of histone tails in chromatin folding 

revealed by a mesoscopic oligonucleosome model. Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 103(44), pp.16236-16241. 

100. Pepenella, S., Murphy, K. and Hayes, J. (2013). Intra- and inter-nucleosome 

interactions of the core histone tail domains in higher-order chromatin 

structure. Chromosoma, 123(1-2), pp.3-13. 

101.  Bustin, M., Catez, F. and Lim, J. (2005). The Dynamics of Histone H1 Function 

in Chromatin. Molecular Cell, 17(5), pp.617-620. 

102. Happel, N. and Doenecke, D. (2009). Histone H1 and its isoforms: Contribution 

to chromatin structure and function. Gene, 431(1-2), pp.1-12. 

103. Kowalski, A. and Pałyga, J. (2016). Modulation of chromatin function through 

linker histone H1 variants. Biology of the Cell, 108(12), pp.339-356. 

104. Sivolob, A. and Prunell, A. (2003). Linker Histone-dependent Organization and 

Dynamics of Nucleosome Entry/Exit DNAs. Journal of Molecular Biology, 

331(5), pp.1025-1040. 

105. Pachov, G., Gabdoulline, R. and Wade, R. (2011). On the structure and 

dynamics of the complex of the nucleosome and the linker histone. Nucleic 

Acids Research, 39(12), pp.5255-5263. 

106. Tremethick, D. (2007). Higher-Order Structures of Chromatin: The Elusive 30 

nm Fiber. Cell, 128(4), pp.651-654. 

107. Wu, C., Bassett, A. and Travers, A. (2007). A variable topology for the 30-nm 

chromatin fibre. EMBO reports, 8(12), pp.1129-1134. 

108. Finch, J. and Klug, A. (1976). Solenoidal model for superstructure in 

chromatin. Proceedings of the National Academy of Sciences, 73(6), pp.1897-

1901. 

109. Robinson, P., Fairall, L., Huynh, V. and Rhodes, D. (2006). EM measurements 



293 

define the dimensions of the "30-nm" chromatin fiber: Evidence for a compact, 

interdigitated structure. Proceedings of the National Academy of Sciences, 

103(17), pp.6506-6511. 

110. Horowitz, R. (1994). The three-dimensional architecture of chromatin in situ: 

electron tomography reveals fibers composed of a continuously variable zig-zag 

nucleosomal ribbon. The Journal of Cell Biology, 125(1), pp.1-10. 

111. Bednar, J., Horowitz, R., Grigoryev, S., Carruthers, L., Hansen, J., Koster, A. 

and Woodcock, C. (1998). Nucleosomes, linker DNA, and linker histone form a 

unique structural motif that directs the higher-order folding and compaction of 

chromatin. Proceedings of the National Academy of Sciences, 95(24), pp.14173-

14178. 

112. Schalch, T., Duda, S., Sargent, D. and Richmond, T. (2005). X-ray structure of a 

tetranucleosome and its implications for the chromatin fibre. Nature, 436(7047), 

pp.138-141. 

113. Maeshima, K., Hihara, S. and Eltsov, M. (2010). Chromatin structure: does the 

30-nm fibre exist in vivo?. Current Opinion in Cell Biology, 22(3), pp.291-297. 

114. Fussner, E., Ching, R. and Bazett-Jones, D. (2011). Living without 30nm 

chromatin fibers. Trends in Biochemical Sciences, 36(1), pp.1-6. 

115. Razin, S. and Gavrilov, A. (2014). Chromatin without the 30-nm 

fiber. Epigenetics, 9(5), pp.653-657. 

116. Hansen, J., Connolly, M., McDonald, C., Pan, A., Pryamkova, A., Ray, K., 

Seidel, E., Tamura, S., Rogge, R. and Maeshima, K. (2017). The 10-nm 

chromatin fiber and its relationship to interphase chromosome 

organization. Biochemical Society Transactions, 46(1), pp.67-76. 

117. Grigoryev, S., Arya, G., Correll, S., Woodcock, C. and Schlick, T. (2009). 

Evidence for heteromorphic chromatin fibers from analysis of nucleosome 

interactions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(32), 

pp.13317-13322. 

118. Routh, A., Sandin, S. and Rhodes, D. (2008). Nucleosome repeat length and 

linker histone stoichiometry determine chromatin fiber structure. Proceedings of 



294 

the National Academy of Sciences, 105(26), pp.8872-8877. 

119. Li, G. and Zhu, P. (2015). Structure and organization of chromatin fiber in the 

nucleus. FEBS Letters, 589(20PartA), pp.2893-2904. 

120. Štros, M. (2010). HMGB proteins: Interactions with DNA and 

chromatin. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Regulatory 

Mechanisms, 1799(1-2), pp.101-113. 

121. Reeves, R. (2015). High mobility group (HMG) proteins: Modulators of 

chromatin structure and DNA repair in mammalian cells. DNA Repair, 36, 

pp.122-136. 

122. Schleif, R. (1992). DNA Looping. Annual Review of Biochemistry, 61(1), 

pp.199-223. 

123. Pombo, A. and Nicodemi, M. (2014). Physical mechanisms behind the large 

scale features of chromatin organization. Transcription, 5(2), p.e28447. 

124. Marenduzzo, D., Micheletti, C. and Cook, P. (2006). Entropy-Driven Genome 

Organization. Biophysical Journal, 90(10), pp.3712-3721. 

125. Bohn, M. and Heermann, D. (2010). Diffusion-Driven Looping Provides a 

Consistent Framework for Chromatin Organization. PLoS ONE, 5(8), p.e12218. 

126. Dekker, J. (2002). Capturing Chromosome Conformation. Science, 295(5558), 

pp.1306-1311. 

127. Han, J., Zhang, Z. and Wang, K. (2018). 3C and 3C-based techniques: the 

powerful tools for spatial genome organization deciphering. Molecular 

Cytogenetics, 11(1). 

128. Tang, Z., Luo, O., Li, X., Zheng, M., Zhu, J., Szalaj, P., Trzaskoma, P., 

Magalska, A., Wlodarczyk, J., Ruszczycki, B., Michalski, P., Piecuch, E., Wang, 

P., Wang, D., Tian, S., Penrad-Mobayed, M., Sachs, L., Ruan, X., Wei, C., Liu, 

E., Wilczynski, G., Plewczynski, D., Li, G. and Ruan, Y. (2015). CTCF-

Mediated Human 3D Genome Architecture Reveals Chromatin Topology for 

Transcription. Cell, 163(7), pp.1611-1627. 

129. Ghirlando, R. and Felsenfeld, G. (2016). CTCF: making the right 

connections. Genes & Development, 30(8), pp.881-891. 



295 

130. Rowley, M. and Corces, V. (2016). The three-dimensional genome: principles 

and roles of long-distance interactions. Current Opinion in Cell Biology, 40, 

pp.8-14. 

131. Nuebler, J., Fudenberg, G., Imakaev, M., Abdennur, N. and Mirny, L. (2018). 

Chromatin organization by an interplay of loop extrusion and compartmental 

segregation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(29), 

pp.E6697-E6706. 

132.  Eagen, K., Aiden, E. and Kornberg, R. (2017). Polycomb-mediated chromatin 

loops revealed by a subkilobase-resolution chromatin interaction 

map. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(33), pp.8764-8769. 

133. Davidson, I., Goetz, D., Zaczek, M., Molodtsov, M., Huis in 't Veld, P., 

Weissmann, F., Litos, G., Cisneros, D., Ocampo‐ Hafalla, M., Ladurner, R., 

Uhlmann, F., Vaziri, A. and Peters, J. (2016). Rapid movement and 

transcriptional re‐ localization of human cohesin on DNA. The EMBO Journal, 

35(24), pp.2671-2685. 

134. Busslinger, G., Stocsits, R., van der Lelij, P., Axelsson, E., Tedeschi, A., Galjart, 

N. and Peters, J. (2017). Cohesin is positioned in mammalian genomes by 

transcription, CTCF and Wapl. Nature, 544(7651), pp.503-507. 

135. Brackley, C., Johnson, J., Michieletto, D., Morozov, A., Nicodemi, M., Cook, P. 

and Marenduzzo, D. (2018). Extrusion without a motor: a new take on the loop 

extrusion model of genome organization. Nucleus, 9(1), pp.95-103. 

136. Nora, E., Goloborodko, A., Valton, A., Gibcus, J., Uebersohn, A., Abdennur, N., 

Dekker, J., Mirny, L. and Bruneau, B. (2017). Targeted Degradation of CTCF 

Decouples Local Insulation of Chromosome Domains from Genomic 

Compartmentalization. Cell, 169(5), pp.930-944.e22. 

137. Zuin, J., Dixon, J., van der Reijden, M., Ye, Z., Kolovos, P., Brouwer, R., van 

de Corput, M., van de Werken, H., Knoch, T., van IJcken, W., Grosveld, F., 

Ren, B. and Wendt, K. (2013). Cohesin and CTCF differentially affect 

chromatin architecture and gene expression in human cells. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, 111(3), pp.996-1001. 



296 

138. Rao, S., Huang, S., St Hilaire, B., Casellas, R., Lander, E. and Aiden, E. (2017). 

Cohesin Loss Eliminates All Loop Domains. Cell, 171, pp.305-320. 

139. Ghamari, A., van de Corput, M., Thongjuea, S., van Cappellen, W., van IJcken, 

W., van Haren, J., Soler, E., Eick, D., Lenhard, B. and Grosveld, F. (2013). In 

vivo live imaging of RNA polymerase II transcription factories in primary 

cells. Genes & Development, 27(7), pp.767-777. 

140. Tiwari, V., Cope, L., McGarvey, K., Ohm, J. and Baylin, S. (2008). A novel 6C 

assay uncovers Polycomb-mediated higher order chromatin 

conformations. Genome Research, 18(7), pp.1171-1179. 

141. Meuleman, W., Peric-Hupkes, D., Kind, J., Beaudry, J., Pagie, L., Kellis, M., 

Reinders, M., Wessels, L. and van Steensel, B. (2012). Constitutive nuclear 

lamina-genome interactions are highly conserved and associated with A/T-rich 

sequence. Genome Research, 23(2), pp.270-280. 

142. Kind, J., Pagie, L., de Vries, S., Nahidiazar, L., Dey, S., Bienko, M., Zhan, Y., 

Lajoie, B., de Graaf, C., Amendola, M., Fudenberg, G., Imakaev, M., Mirny, L., 

Jalink, K., Dekker, J., van Oudenaarden, A. and van Steensel, B. (2015). 

Genome-wide Maps of Nuclear Lamina Interactions in Single Human 

Cells. Cell, 163(1), pp.134-147. 

143. Yáñez-Cuna, J. and van Steensel, B. (2017). Genome–nuclear lamina 

interactions: from cell populations to single cells. Current Opinion in Genetics 

& Development, 43, pp.67-72. 

144. Hiratani, I., Ryba, T., Itoh, M., Yokochi, T., Schwaiger, M., Chang, C., Lyou, 

Y., Townes, T., Schübeler, D. and Gilbert, D. (2008). Global Reorganization of 

Replication Domains During Embryonic Stem Cell Differentiation. PLoS 

Biology, 6(10), p.e245. 

145. Desprat, R., Thierry-Mieg, D., Lailler, N., Lajugie, J., Schildkraut, C., Thierry-

Mieg, J. and Bouhassira, E. (2009). Predictable dynamic program of timing of 

DNA replication in human cells. Genome Research, 19(12), pp.2288-2299. 

146. Bickmore, W. (2013). The Spatial Organization of the Human Genome. Annual 

Review of Genomics and Human Genetics, 14(1), pp.67-84. 



297 

147. Piazza, I., Haering, C. and Rutkowska, A. (2013). Condensin: crafting the 

chromosome landscape. Chromosoma, 122(3), pp.175-190. 

148. Kakui, Y., Rabinowitz, A., Barry, D. and Uhlmann, F. (2017). Condensin-

mediated remodeling of the mitotic chromatin landscape in fission yeast. Nature 

Genetics, 49(10), pp.1553-1557. 

149. Rana, V. and Bosco, G. (2017). Condensin Regulation of Genome 

Architecture. Journal of Cellular Physiology, 232(7), pp.1617-1625. 

150.  Shintomi, K., Inoue, F., Watanabe, H., Ohsumi, K., Ohsugi, M. and Hirano, T. 

(2017). Mitotic chromosome assembly despite nucleosome depletion in 

Xenopus egg extracts. Science, 356(6344), pp.1284-1287. 

151. Gibcus, J., Samejima, K., Goloborodko, A., Samejima, I., Naumova, N., 

Nuebler, J., Kanemaki, M., Xie, L., Paulson, J., Earnshaw, W., Mirny, L and 

Dekker, J. (2018). A pathway for mitotic chromosome formation. Science, 

359(6376), eaao6135. 

152. Dixon, J., Selvaraj, S., Yue, F., Kim, A., Li, Y., Shen, Y., Hu, M., Liu, J. and 

Ren, B. (2012). Topological domains in mammalian genomes identified by 

analysis of chromatin interactions. Nature, 485(7398), pp.376-380. 

153. Nora, E., Lajoie, B., Schulz, E., Giorgetti, L., Okamoto, I., Servant, N., Piolot, 

T., van Berkum, N., Meisig, J., Sedat, J., Gribnau, J., Barillot, E., Blüthgen, N., 

Dekker, J. and Heard, E. (2012). Spatial partitioning of the regulatory landscape 

of the X-inactivation centre. Nature, 485(7398), pp.381-385. 

154. Shen, Y., Yue, F., McCleary, D., Ye, Z., Edsall, L., Kuan, S., Wagner, U., 

Dixon, J., Lee, L., Lobanenkov, V. and Ren, B. (2012). A map of the cis-

regulatory sequences in the mouse genome. Nature, 488(7409), pp.116-120. 

155. Imakaev, M., Fudenberg, G., McCord, R., Naumova, N., Goloborodko, A., 

Lajoie, B., Dekker, J. and Mirny, L. (2012). Iterative correction of Hi-C data 

reveals hallmarks of chromosome organization. Nature Methods, 9(10), pp.999-

1003. 

156. Dixon, J., Gorkin, D. and Ren, B. (2016). Chromatin Domains: The Unit of 

Chromosome Organization. Molecular Cell, 62(5), pp.668-680. 



298 

157. Li, Q., Tjong, H., Li, X., Gong, K., Zhou, X., Chiolo, I. and Alber, F. (2017). 

The three-dimensional genome organization of Drosophila melanogaster 

through data integration. Genome Biology, 18(1). 

158. Cremer, T., Cremer, M., Dietzel, S., Müller, S., Solovei, I. and Fakan, S. (2006). 

Chromosome territories – a functional nuclear landscape. Current Opinion in 

Cell Biology, 18(3), pp.307-316. 

159. Puckelwartz, M., Depreux, F. and McNally, E. (2011). Gene expression, 

chromosome position and lamin A/C mutations. Nucleus, 2(3), pp.162-167. 

160. Orsztynowicz, M., Lechniak, D., Pawlak, P., Kociucka, B., Kubickova, S., 

Cernohorska, H. and Madeja, Z. (2017). Changes in chromosome territory 

position within the nucleus reflect alternations in gene expression related to 

embryonic lineage specification. PLOS ONE, 12(8), p.e0182398. 

161. Mirny, L. (2011). The fractal globule as a model of chromatin architecture in the 

cell. Chromosome Research, 19, pp.37-51. 

162. Bancaud, A., Lavelle, C., Huet, S. and Ellenberg, J. (2012). A fractal model for 

nuclear organization: current evidence and biological implications. Nucleic 

Acids Research, 40(18), pp.8783-8792. 

163. Mateos-Langerak, J., Bohn, M., de Leeuw, W., Giromus, O., Manders, E., 

Verschure, P., Indemans, M., Gierman, H., Heermann, D., van Driel, R. and 

Goetze, S. (2009). Spatially confined folding of chromatin in the interphase 

nucleus. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(10), pp.3812-

3817. 

164. Soutoglou, E. and Misteli, T. (2007). Mobility and immobility of chromatin in 

transcription and genome stability. Current Opinion in Genetics & 

Development, 17(5), pp.435-442. 

165. Kumaran, R., Thakar, R. and Spector, D. (2008). Chromatin Dynamics and 

Gene Positioning. Cell, 132(6), pp.929-934. 

166. Göndör, A. and Ohlsson, R. (2009). Chromosome crosstalk in three 

dimensions. Nature, 461(7261), pp.212-217. 

167. Kim, Y. and Kim, A. (2012). 3C (Chromatin Conformation Capture): A 



299 

Technique to Study Chromatin Organization. Journal of Life Science, 22(11), 

pp.1587-1594. 

168. Barutcu, A., Fritz, A., Zaidi, S., van Wijnen, A., Lian, J., Stein, J., Nickerson, J., 

Imbalzano, A. and Stein, G. (2015). C-ing the Genome: A Compendium of 

Chromosome Conformation Capture Methods to Study Higher-Order Chromatin 

Organization. Journal of Cellular Physiology, 231(1), pp.31-35. 

169. de Wit, E. and de Laat, W. (2012). A decade of 3C technologies: insights into 

nuclear organization. Genes & Development, 26(1), pp.11-24. 

170. Denker, A. and de Laat, W. (2016). The second decade of 3C technologies: 

detailed insights into nuclear organization. Genes & Development, 30(12), 

pp.1357-1382. 

171. Sati, S. and Cavalli, G. (2016). Chromosome conformation capture technologies 

and their impact in understanding genome function. Chromosoma, 126(1), 

pp.33-44. 

172. Zhao, Z., Tavoosidana, G., Sjölinder, M., Göndör, A., Mariano, P., Wang, S., 

Kanduri, C., Lezcano, M., Singh Sandhu, K., Singh, U., Pant, V., Tiwari, V., 

Kurukuti, S. and Ohlsson, R. (2006). Circular chromosome conformation 

capture (4C) uncovers extensive networks of epigenetically regulated intra- and 

interchromosomal interactions. Nature Genetics, 38(11), pp.1341-1347. 

173. Göndör, A., Rougier, C. and Ohlsson, R. (2008). High-resolution circular 

chromosome conformation capture assay. Nature Protocols, 3(2), pp.303-313. 

174. Smyk, M., Szafranski, P., Startek, M., Gambin, A. and Stankiewicz, P. (2013). 

Chromosome conformation capture-on-chip analysis of long-range cis-

interactions of the SOX9 promoter. Chromosome Research, 21(8), pp.781-788. 

175. Dostie, J., Richmond, T., Arnaout, R., Selzer, R., Lee, W., Honan, T., Rubio, E., 

Krumm, A., Lamb, J., Nusbaum, C., Green, R. and Dekker, J. (2006). 

Chromosome Conformation Capture Carbon Copy (5C): A massively parallel 

solution for mapping interactions between genomic elements. Genome 

Research, 16(10), pp.1299-1309. 

176. Belton, J. and Dekker, J. (2015). Chromosome Conformation Capture Carbon 



300 

Copy (5C) in Budding Yeast. Cold Spring Harbor Protocols, 2015(6), 

p.pdb.prot085191. 

177. Dostie, J., Richmond, T., Arnaout, R., Selzer, R., Lee, W., Honan, T., Rubio, E., 

Krumm, A., Lamb, J., Nusbaum, C., Green, R. and Dekker, J. (2006). 

Chromosome Conformation Capture Carbon Copy (5C): A massively parallel 

solution for mapping interactions between genomic elements. Genome 

Research, 16(10), pp.1299-1309. 

178. Eagen, K. (2018). Principles of Chromosome Architecture Revealed by Hi-

C. Trends in Biochemical Sciences, 43(6), pp.469-478. 

179. Forcato, M., Nicoletti, C., Pal, K., Livi, C., Ferrari, F. and Bicciato, S. (2017). 

Comparison of computational methods for Hi-C data analysis. Nature Methods, 

14(7), pp.679-685. 

180. Jin, F., Li, Y., Dixon, J., Selvaraj, S., Ye, Z., Lee, A., Yen, C., Schmitt, A., 

Espinoza, C. and Ren, B. (2013). A high-resolution map of the three-

dimensional chromatin interactome in human cells. Nature, 503(7475), pp.290-

294. 

181. Ron, G., Globerson, Y., Moran, D. and Kaplan, T. (2017). Promoter-enhancer 

interactions identified from Hi-C data using probabilistic models and 

hierarchical topological domains. Nature Communications, 8(1), 2237. 

182. Kuo, M. and Allis, C. (1999). In Vivo Cross-Linking and Immunoprecipitation 

for Studying Dynamic Protein: DNA Associations in a Chromatin 

Environment. Methods, 19(3), pp.425-433. 

183. Dahl, J. and Collas, P. (2008). A rapid micro chromatin immunoprecipitation 

assay (ChIP). Nature Protocols, 3(6), pp.1032-1045. 

184. Rodríguez-Ubreva, J. and Ballestar, E. (2014). Chromatin 

Immunoprecipitation. Methods in Molecular Biology, 1094, pp.309-318. 

185. Wagschal, A., Delaval, K., Pannetier, M., Arnaud, P. and Feil, R. (2007). 

Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) on Unfixed Chromatin from Cells and 

Tissues to Analyze Histone Modifications. Cold Spring Harbor Protocols, 

2007(12), pp.pdb.prot4767-pdb.prot4767. 



301 

186. Perner, J., Lasserre, J., Kinkley, S., Vingron, M. and Chung, H. (2014). 

Inference of interactions between chromatin modifiers and histone 

modifications: from ChIP-Seq data to chromatin-signaling. Nucleic Acids 

Research, 42(22), pp.13689-13695. 

187. Walton, C. and Matter, M. (2015). Chromatin Immunoprecipitation Assay: 

Examining the Interaction of NFkB with the VEGF Promoter. Methods in 

Molecular Biology, 1332, pp.75-87. 

188. Jordán-Pla, A. and Visa, N. (2018). Considerations on Experimental Design and 

Data Analysis of Chromatin Immunoprecipitation Experiments. Chromatin 

Immunoprecipitation, 1689, pp.9-28. 

189. Buck, M. and Lieb, J. (2004). ChIP-chip: considerations for the design, analysis, 

and application of genome-wide chromatin immunoprecipitation 

experiments. Genomics, 83(3), pp.349-360. 

190. Nègre, N., Lavrov, S., Hennetin, J., Bellis, M. and Cavalli, G. (2006). Mapping 

the Distribution of Chromatin Proteins by ChIP on Chip. Methods in 

Enzymology, 410, pp.316-341. 

191. Kaufmann, K., Muiño, J., Østerås, M., Farinelli, L., Krajewski, P. and Angenent, 

G. (2010). Chromatin immunoprecipitation (ChIP) of plant transcription factors 

followed by sequencing (ChIP-SEQ) or hybridization to whole genome arrays 

(ChIP-CHIP). Nature Protocols, 5(3), pp.457-472. 

192. Schulz, S. and Häussler, S. (2014). Chromatin Immunoprecipitation for ChIP-

chip and ChIP-seq. Methods in Molecular Biology, pp.591-605. 

193. Buisine, N. and Sachs, L. (2009). Impact of genome assembly status on ChIP-

Seq and ChIP-PET data mapping. BMC Research Notes, 2(1), p.257. 

194. Shah, A. (2009). Chromatin immunoprecipitation sequencing (ChIP-Seq) on the 

SOLiD™ system. Nature Methods, 6(4), p.ii-iii. 

195. Wu, D., Bittencourt, D., Stallcup, M. and Siegmund, K. (2015). Identifying 

differential transcription factor binding in ChIP-seq. Frontiers in Genetics, 

6(196). 

196. Fullwood, M. and Ruan, Y. (2009). ChIP-based methods for the identification of 



302 

long-range chromatin interactions. Journal of Cellular Biochemistry,107(1), 

pp.30-39. 

197. Gavrilov, A., Eivazova, E., Pirozhkova, I., Lipinski, M., Razin, S. and 

Vassetzky, Y. (2009). Chromosome Conformation Capture (from 3C to 5C) and 

Its ChIP-Based Modification. Chromatin Immunoprecipitation Assays, 567, 

pp.171-188. 

198. Li, G., Fullwood, M., Xu, H., Mulawadi, F., Velkov, S., Vega, V., Ariyaratne, 

P., Mohamed, Y., Ooi, H., Tennakoon, C., Wei, C., Ruan, Y. and Sung, W. 

(2010). ChIA-PET tool for comprehensive chromatin interaction analysis with 

paired-end tag sequencing. Genome Biology, 11(2), p.R22. 

199. Dey, B., Thukral, S., Krishnan, S., Chakrobarty, M., Gupta, S., Manghani, C. 

and Rani, V. (2012). DNA–protein interactions: methods for detection and 

analysis. Molecular and Cellular Biochemistry, 365(1-2), pp.279-299. 

200. Li, G., Cai, L., Chang, H., Hong, P., Zhou, Q., Kulakova, E., Kolchanov, N. and 

Ruan, Y. (2014). Chromatin Interaction Analysis with Paired-End Tag (ChIA-

PET) sequencing technology and application. BMC Genomics, 15(Suppl 12), 

p.S11. 

201. Choy, J. and Fullwood, M. (2016). Deciphering Noncoding RNA and Chromatin 

Interactions: Multiplex Chromatin Interaction Analysis by Paired-End Tag 

Sequencing (mChIA-PET). Methods in Molecular Biology, pp.63-89. 

202. Buisine, N., Ruan, X., Ruan, Y. and Sachs, L. (2018). Chromatin 

Immunoprecipitation for Chromatin Interaction Analysis Using Paired-End-Tag 

(ChIA-PET) Sequencing in Tadpole Tissues. Cold Spring Harbor Protocols, 

2018(8), p.pdb.prot097725. 

203. Steensel, B. and Henikoff, S. (2000). Identification of in vivo DNA targets of 

chromatin proteins using tethered Dam methyltransferase. Nature 

Biotechnology, 18(4), pp.424-428. 

204. Aughey, G. and Southall, T. (2015). Dam it's good! DamID profiling of protein-

DNA interactions. Wiley Interdisciplinary Reviews: Developmental Biology, 

5(1), pp.25-37. 



303 

205. Vogel, M., Peric-Hupkes, D. and van Steensel, B. (2007). Detection of in vivo 

protein–DNA interactions using DamID in mammalian cells. Nature Protocols, 

2(6), pp.1467-1478. 

206. Law, J. and Jacobsen, S. (2010). Establishing, maintaining and modifying DNA 

methylation patterns in plants and animals. Nature Reviews Genetics, 11(3), 

pp.204-220. 

207. Luo, G., Blanco, M., Greer, E., He, C. and Shi, Y. (2015). DNA N6-

methyladenine: a new epigenetic mark in eukaryotes?. Nature Reviews 

Molecular Cell Biology, 16(12), pp.705-710. 

208. Elhamamsy, A. (2016). DNA methylation dynamics in plants and mammals: 

overview of regulation and dysregulation. Cell Biochemistry and Function, 

34(5), pp.289-298. 

209. Maksimov, D., Laktionov, P. and Belyakin, S. (2016). Data analysis algorithm 

for DamID-seq profiling of chromatin proteins in Drosophila 

melanogaster. Chromosome Research, 24(4), pp.481-494. 

210. Tosti, L., Ashmore, J., Tan, B., Carbone, B., Mistri, T., Wilson, V., Tomlinson, 

S. and Kaji, K. (2018). Mapping transcription factor occupancy using minimal 

numbers of cells in vitro and in vivo. Genome Research, 28(4), pp.592-605. 

211. Abed, M., Kenyagin-Karsenti, D., Boico, O. and Orian, A. (2009). DamID: A 

Methylation-Based Chromatin Profiling Approach. Chromatin 

Immunoprecipitation Assays, pp.155-169. 

212. Marshall, O., Southall, T., Cheetham, S. and Brand, A. (2016). Cell-type-

specific profiling of protein–DNA interactions without cell isolation using 

targeted DamID with next-generation sequencing. Nature Protocols, 11(9), 

pp.1586-1598. 

213. Izzo, A., Kamieniarz-Gdula, K., Ramírez, F., Noureen, N., Kind, J., Manke, T., 

van Steensel, B. and Schneider, R. (2013). The Genomic Landscape of the 

Somatic Linker Histone Subtypes H1.1 to H1.5 in Human Cells. Cell Reports, 

3(6), pp.2142-2154. 

214. Wolfram, V., Southall, T., Gunay, C., Prinz, A., Brand, A. and Baines, R. 



304 

(2014). The Transcription Factors Islet and Lim3 Combinatorially Regulate Ion 

Channel Gene Expression. Journal of Neuroscience, 34(7), pp.2538-2543. 

215. Cook, P. and Brazell, I. (1975). Supercoils in human DNA. Journal of Cell 

Science,19(2), pp.261-279. 

216. Cook, P., Brazell, I. and Jost, E. (1976). Characterization of nuclear structures 

containing superhelical DNA.  Journal of Cell Science, 22(2), pp.303-324. 

217. McCready, S., Akrigg, A. and Cook P. Electron-microscopy of intact nuclear 

DNA from human cells. (1979). Journal of Cell Science, 39, pp.53-62. 

218. Cook, P. and Brazell, I (1976). Detection and repair of single-strand breaks in 

nuclear DNA. Nature, 263(5579), pp.679-682. 

219. Ostling, O. and Johanson, K. (1984). Microelectrophoretic study of radiation-

induced DNA damages in individual mammalian cells. Biochemical and 

Biophysical Research Communications, 123(1), pp.291-298. 

220. Singh, N., McCoy, M., Tice, R. and Schneider, E. (1988). A simple technique 

for quantitation of low levels of DNA damage in individual cells. Experimental 

Cell Research, 175(1), pp.184-191. 

221. Thomas, E. and Thomas, C. (1989). Nucleoid halo expansion indirectly 

measures DNA damage in single cells. Experimental Cell Research, 183(1), 

pp.149-158. 

222. Olive, P. (1989). Cell Proliferation as a Requirement for Development of the 

Contact Effect in Chinese Hamster V79 Spheroids. Radiation Research, 117(1), 

p.79-92. 

223. Olive, P. and Banáth, J. (2006). The comet assay: a method to measure DNA 

damage in individual cells. Nature Protocols, 1(1), pp.23-29. 

224. Shaposhnikov, S., Salenko, V., Brunborg, G., Nygren, J. and Collins, A. (2008). 

Single-cell gel electrophoresis (the comet assay): Loops or 

fragments?. ELECTROPHORESIS, 29(14), pp.3005-3012. 

225. Liao, W., McNutt, M. and Zhu, W. (2009). The comet assay: A sensitive method 

for detecting DNA damage in individual cells. Methods, 48(1), pp.46-53. 

226. Shaposhnikov, S., Frengen, E. and Collins, A. (2009). Increasing the resolution 



305 

of the comet assay using fluorescent in situ hybridization--a 

review. Mutagenesis, 24(5), pp.383-389. 

227. Olive, P. (2002). The comet assay: an overview of techniques. Methods in 

Molecular Biology, 203, pp.179-194. 

228. Hartmann, A. (2003). Recommendations for conducting the in vivo alkaline 

Comet assay. Mutagenesis, 18(1), pp.45-51. 

229. Fairbairn, D. and O'Neill, K. (1996). The neutral comet assay is sufficient to 

identify an apoptotic window by visual inspection. Apoptosis, 1(1), pp.91-94. 

230. Collins, A., Oscoz, A., Brunborg, G., Gaivão, I., Giovannelli, L., Kruszewski, 

M., Smith, C. and Stetina, R. (2008). The comet assay: topical issues. 

Mutagenesis, 23(3), pp.143-151. 

231. Collins, A. (2002). The comet assay. Principles, applications, and limitations. 

Methods in Molecular Biology, 203, pp.163-177. 

232. Lorenzo, Y., Costa, S., Collins, A. and Azqueta, A. (2013). The comet assay, 

DNA damage, DNA repair and cytotoxicity: hedgehogs are not always 

dead. Mutagenesis, 28(4), pp.427-432. 

233. Majtnerová, P. and Roušar, T. (2018). An overview of apoptosis assays 

detecting DNA fragmentation. Molecular Biology Reports, 45(5), pp.1469-1478. 

234. Dehon, G., Catoire, L., Duez, P., Bogaerts, P. and Dubois, J. (2008). Validation 

of an automatic comet assay analysis system integrating the curve fitting of 

combined comet intensity profiles. Mutation Research/Genetic Toxicology and 

Environmental Mutagenesis, 650(2), pp.87-95. 

235. Ritter, D. and Knebel, J. (2008). Standardization of the COMET-assay—

Development of a procedure for improved automated scoring in a system for 

higher throughput analysis of the COMET-assay. Toxicology Letters, 180, 

p.S113. 

236. Gyori, B., Venkatachalam, G., Thiagarajan, P., Hsu, D. and Clement, M. (2014).  

OpenComet: An automated tool for comet assay image analysis. Redox Biology, 

2, pp.457-465. 

237. Braafladt, S., Reipa, V. and Atha, D. (2016). The Comet Assay: Automated 



306 

Imaging Methods for Improved Analysis and Reproducibility. Scientific 

Reports, 6(1). 

238. Kumaravel, T., Vilhar, B., Faux, S. and Jha, A. (2007). Comet Assay 

measurements: a perspective. Cell Biology and Toxicology, 25(1), pp.53-64. 

Lovell, D. and Omori T. (2008). Statistical issues in the use of the comet assay. 

Mutagenesis, 23, pp.171-182. 

239. Møller, P. (2018)  The comet assay: ready for 30 more years. Mutagenesis, 33, 

pp.1-7. 

240. Olive, P., Banáth, J., Durand, R. and Banath, J. (1990). Heterogeneity in 

Radiation-Induced DNA Damage and Repair in Tumor and Normal Cells 

Measured Using the "Comet" Assay.Radiation Research, 122(1), p.86-94. 

241. Schnurstein, A. and Braunbeck, T. (2001). Tail Moment versus Tail Length—

Application of an In Vitro Version of the Comet Assay in Biomonitoring for 

Genotoxicity in Native Surface Waters Using Primary Hepatocytes and Gill 

Cells from Zebrafish (Danio rerio). Ecotoxicology and Environmental Safety, 

49(2), pp.187-196. 

242. Lee, E. (2004). Use of the Tail Moment of the Lymphocytes to Evaluate DNA 

Damage in Human Biomonitoring Studies. Toxicological Sciences, 81(1), 

pp.121-132. 

243. Collins, A., Koppen, G., Valdiglesias, V., Dusinska, M., Kruszewski, M., 

Møller, P., Rojas, E., Dhawan, A., Benzie, I., Coskun, E., Moretti, M., Speit, G. 

and Bonassi, S. (2014). The comet assay as a tool for human biomonitoring 

studies: The ComNet Project. Mutation Research/Reviews in Mutation 

Research, 759, pp.27-39. 

244. Brendler-Schwaab, Hartmann, S., Pfuhler, S. and Speit, G. (2005). The in vivo 

comet assay: use and status in genotoxicity testing. Mutagenesis, 20, pp. 245-

254. 

245. Carina, L., Susana, V., Mário, P., Elisabete, C., Manuel, G. and Miguel, B. 

(2015). Comet assay as a human biomonitoring tool: application in occupational 

exposure to antineoplastic drugs. Frontiers in Genetics, 6. 



307 

246. Glei, M., Schneider, T. and Schlörmann, W. (2016). Comet assay: an essential 

tool in toxicological research. Archives of Toxicology, 90(10), pp.2315-2336. 

247. Magdolenova, Z., Collins, A., Kumar, A., Dhawan, A., Stone, V. and Dusinska, 

M. (2013). Mechanisms of genotoxicity. A review of in vitro and in vivo studies 

with engineered nanoparticles. Nanotoxicology, 8(3), pp.233-278. 

248. Collins, A., El Yamani, N. and Dusinska, M. (2017). Sensitive detection of 

DNA oxidation damage induced by nanomaterials. Free Radical Biology and 

Medicine, 107, pp.69-76. 

249. González-Mille, D., Ilizaliturri-Hernández, C., Espinosa-Reyes, G., Costilla-

Salazar, R., Díaz-Barriga, F., Ize-Lema, I. and Mejía-Saavedra, J. (2010). 

Exposure to persistent organic pollutants (POPs) and DNA damage as an 

indicator of environmental stress in fish of different feeding habits of 

Coatzacoalcos, Veracruz, Mexico. Ecotoxicology, 19(7), pp.1238-1248. 

250. Pourrut, B., Pinelli, E., Celiz Mendiola, V., Silvestre, J. and Douay, F. (2014). 

Recommendations for increasing alkaline comet assay reliability in 

plants. Mutagenesis, 30(1), pp.37-43. 

251. Lanier, C., Manier, N., Cuny, D. and Deram, A. (2015). The comet assay in 

higher terrestrial plant model: Review and evolutionary trends. Environmental 

Pollution, 207, pp.6-20. 

252. Ravi, M., Elayidam, U. and Damodaran, M. (2017). Radiation induced DNA 

damage evaluation of insects using comet assay. Journal of Entomological 

Research, 41(2), p.119. 

253.  Angelis, K., Dušinska, M. And Collins, A. (1999) Single cell gel 

electrophoresis: detection of DNA damage at different levels of sensitivity. 

Electrophoresis, 20(10), pp.2133-2138. 

254. Pu, X., Wang, Z. and Klaunig, J. (2015). Alkaline Comet Assay for Assessing 

DNA Damage in Individual Cells. Current Protocols in Toxicology, pp.3.12.1-

3.12.11. 

255.  Singh, N. (2016). The comet assay: Reflections on its development, evolution 

and applications. Mutation Research/Reviews in Mutation Research, 767, pp.23-



308 

30. 

256. Tice, R., Agurell, E., Anderson, D., Burlinson, B., Hartmann, A., Kobayashi, H., 

Miyamae, Y., Rojas, E., Ryu, J. and Sasaki, Y. (2000). Single cell gel/comet 

assay: Guidelines for in vitro and in vivo genetic toxicology 

testing. Environmental and Molecular Mutagenesis, 35(3), pp.206-221. 

257. Minko, I., Jacobs, A., de Leon, A., Gruppi, F., Donley, N., Harris, T., Rizzo, C., 

McCullough, A. and Lloyd, R. (2016). Catalysts of DNA Strand Cleavage at 

Apurinic/Apyrimidinic Sites.Scientific Reports, 6(1). 

258. Smith, C., O’Donovan, M. and Martin, E. (2006). hOGG1 recognizes oxidative 

damage using the comet assay with greater specificity than FPG or ENDOIII. 

Mutagenesis, 21(3), pp.185-190. 

259. Azqueta, A., Shaposhnikov, S. and Collins, A. (2009). DNA oxidation: 

investigating its key role in environmental mutagenesis with the comet assay. 

Mutation Research, 674(1-2), pp. 101-108. 

260. Shukla, A., Pragya, P. and Chowdhuri, D. (2011). A modified alkaline Comet 

assay for in vivo detection of oxidative DNA damage in Drosophila 

melanogaster. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental 

Mutagenesis, 726(2), pp.222-226. 

261. Collins, A. (2017). The use of bacterial repair endonucleases in the comet assay. 

Methods in Molecular Biology, 1641, pp. 173-184. 

262. Collins, A. (2014). Measuring oxidative damage to DNA and its repair with the 

comet assay. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects, 1840(2), 

pp.794-800. 

263. Moller, P., Hemmingsen, J., Jensen, D., Danielsen, P., Karottki, D., Jantzen, K., 

Roursgaard, M., Cao, Y., Kermanizadeh, A., Klingberg, H., Christophersen, D., 

Hersoug, L. and Loft, S. (2014). Applications of the comet assay in particle 

toxicology: air pollution and engineered nanomaterials exposure. Mutagenesis, 

30(1), pp.67-83. 

264. Cafardi, J. and Elmets, C. (2008). T4 endonuclease V: review and application to 

dermatology. Expert Opinion on Biological Therapy, 8(6), pp.829-838. 



309 

265. Azqueta, A. and Collins, A. (2013). The essential comet assay: a comprehensive 

guide to measuring DNA damage and repair. Archives of Toxicology, 87(6), 

pp.949-968. 

266. Gajski, G., Garaj-Vrhovac, V. and Oreščanin, V. (2008). Cytogenetic status and 

oxidative DNA-damage induced by atorvastatin in human peripheral blood 

lymphocytes: Standard and Fpg-modified comet assay. Toxicology and Applied 

Pharmacology, 231(1), pp.85-93. 

267. Perdry, H., Gutzkow, K., Chevalier, M., Huc, L., Brunborg, G. and Boutet-

Robinet, E. (2018). Validation of Gelbond® high-throughput alkaline and Fpg-

modified comet assay using a linear mixed model. Environmental and 

Molecular Mutagenesis, 59(7), pp.595-602. 

268. Wentzel, J., Gouws, C., Huysamen, C., Dyk, E., Koekemoer, G. and Pretorius, 

P. (2010). Assessing the DNA methylation status of single cells with the comet 

assay. Analytical Biochemistry, 400(2), pp.190-194. 

269. Lewies, A., Van Dyk, E., Wentzel, J. and Pretorius, P. (2014). Using a medium-

throughput comet assay to evaluate the global DNA methylation status of single 

cells. Frontiers in Genetics, 5 (215). 

270. Townsend, T., Parrish, M., Engelward, B. and Manjanatha, M. (2017). The 

development and validation of EpiComet-Chip, a modified high-throughput 

comet assay for the assessment of DNA methylation status. Environmental and 

Molecular Mutagenesis, 58(7), pp.508-521. 

271. Karimi, M., Johansson, S., Ekstrom,T. and Ekstrom, T. (2006). Using LUMA: a 

Luminometric-based assay for global DNA-methylation. Epigenetics, 1, pp. 45–

48. 

272. Yang, C., Zhang, M., Niu, W., Yang, R., Zhang, Y., Qiu, Z., Sun, B. and Zhao, 

Z. (2011). Analysis of DNA Methylation in Various Swine Tissues. PLoS ONE, 

6(1), p.e16229. 

273. Alessio, P., Serena, G., Valeria, R., Mirca, L. and Annamaria, B. (2015). Comet 

Methy-sens and DNMTs transcriptional analysis as a combined approach in 

epigenotoxicology. Frontiers in Genetics, 6. 



310 

274. Perotti, A., Rossi, V., Mutti, A. and Buschini, A. (2014). Methy-sens Comet 

assay and DNMTs transcriptional analysis as a combined approach in 

epigenotoxicology. Biomarkers, 20(1), pp.64-70. 

275. Stang, A. and Witte, I. (2009). Performance of the comet assay in a high-

throughput version. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental 

Mutagenesis, 675(1-2), pp.5-10. 

276. Azqueta, A., Slyskova, J., Langie, S., O’Neill Gaivão, I. and Collins, A. (2014). 

Comet assay to measure DNA repair: approach and applications. Frontiers in 

Genetics, 5 (288). 

277. Sykora, P., Witt, K., Revanna, P., Smith-Roe, S., Dismukes, J., Lloyd, D., 

Engelward, B. and Sobol, R. (2018). Next generation high throughput DNA 

damage detection platform for genotoxic compound screening. Scientific 

Reports, 8(1), pp. 2771-2778. 

278. SPIVAK, G., COX, R. and HANAWALT, P. (2009). New applications of the 

Comet assay: Comet–FISH and transcription-coupled DNA repair. Mutation 

Research/Reviews in Mutation Research, 681(1), pp.44-50. 

279. Henriksson, S., Shaposhnikov, S., Nilsson, M. and Collins, A. (2011). Study of 

gene-specific DNA repair in the comet assay with padlock probes and rolling 

circle amplification. Toxicology Letters, 202(2), pp.142-147. 

280. McKenna, D., Doherty, B., Downes, C., McKeown, S. and McKelvey-Martin, 

V. (2012). Use of the Comet-FISH Assay to Compare DNA Damage and Repair 

in p53 and hTERT Genes following Ionizing Radiation. PLoS ONE, 7(11), 

p.e49364. 

281. Spivak, G. (2014). New developments in comet-FISH. Mutagenesis, 30(1), pp.5-

9. 

282. Mondal, M. and Guo, J. (2017). Comet-FISH for Ultrasensitive Strand-Specific 

Detection of DNA Damage in Single Cells. Methods in Enzymology, 591, pp.83-

95. 

283. Szeto, Y., Benzie, I., Collins, A., Choi, S., Cheng, C., Yow, C. and Tse, M. 

(2005). A buccal cell model comet assay: Development and evaluation for 



311 

human biomonitoring and nutritional studies. Mutation Research/Fundamental 

and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 578(1-2), pp.371-381. 

284. Rojas, E., Lorenzo, Y., Haug, K., Nicolaissen, B. and Valverde, M. (2014). 

Epithelial cells as alternative human biomatrices for comet assay. Frontiers in 

Genetics, 5(386). 

285. Speit, G., Trenz, K., Schütz, P., Rothfuß, A. and Merk, O. (1999). The influence 

of temperature during alkaline treatment and electrophoresis on results obtained 

with the comet assay. Toxicology Letters, 110(1-2), pp.73-78. 

286. Møller, P. (2006). The alkaline comet assay: towards validation in 

biomonitoring of DNA damaging exposures. Basic & Clinical Pharmacology & 

Toxicology, 98(4), рр. 336-345. 

287. Seidel, C., Lautenschläger, C., Dunst, J. and Müller, A. (2012). Factors 

influencing heterogeneity of radiation-induced DNA-damage measured by the 

alkaline comet assay. Radiation Oncology, 7(1), p.61. 

288. Ersson, C., Moller, P., Forchhammer, L., Loft, S., Azqueta, A., Godschalk, R., 

van Schooten, F., Jones, G., Higgins, J., Cooke, M., Mistry, V., Karbaschi, M., 

Phillips, D., Sozeri, O., Routledge, M., Nelson-Smith, K., Riso, P., Porrini, M., 

Matullo, G., Allione, A., Stepnik, M., Ferlinska, M., Teixeira, J., Costa, S., 

Corcuera, L., Lopez de Cerain, A., Laffon, B., Valdiglesias, V., Collins, A. and 

Moller, L. (2013). An ECVAG inter-laboratory validation study of the comet 

assay: inter-laboratory and intra-laboratory variations of DNA strand breaks and 

FPG-sensitive sites in human mononuclear cells. Mutagenesis, 28(3), pp.279-

286. 

289. Enciso, J., Sanchez, O., Lopez de Cerain, A. and Azqueta, A. (2014). Does the 

duration of lysis affect the sensitivity of the in vitro alkaline comet 

assay?. Mutagenesis, 30(1), pp.21-28. 

290. Enciso, J., Gutzkow, K., Brunborg, G., Olsen, A., López de Cerain, A. and 

Azqueta, A. (2018). Standardisation of the in vitro comet assay: influence of 

lysis time and lysis solution composition on the detection of DNA damage 

induced by X-rays. Mutagenesis, 33(1), pp.25-30. 



312 

291. Klaude, M., Eriksson, S., Nygren, J. and Ahnström, G. (1996). The comet assay: 

mechanisms and technical considerations. Mutation Research/DNA Repair, 

363(2), pp.89-96. 

292. Collins, A., Dobson, V., Dušinská, M., Kennedy, G. and Štětina, R. (1997). The 

comet assay: what can it really tell us?. Mutation Research/Fundamental and 

Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 375(2), pp.183-193. 

293. Vardevanyan, P., Antonyan, A., Parsadanyan, M., Davtyan, H. and Karapetyan, 

A. (2003). The binding of ethidium bromide with DNA: interaction with single- 

and double-stranded structures. Experimental & Molecular Medicine, 35(6), 

pp.527-533. 

294. Rivero, M., Vázquez-Gundín, F., Muriel, L., Goyanes, V., Gosálvez, J. and 

Fernández, J. (2003). Patterns of DNA migration in two-dimensional single-cell 

gel electrophoresis analyzed by DNA breakage detection-fluorescence in situ 

hybridization. Environmental and Molecular Mutagenesis, 42(3), pp.223-227. 

295. Cortés-Gutiérrez, E., Fernández, J., Dávila-Rodríguez, M., López-Fernández, C. 

and Gosálvez, J. (2017). Two-Tailed Comet Assay (2T-Comet): Simultaneous 

Detection of DNA Single and Double Strand Breaks. Methods in Molecular 

Biology, 1560, pp.285-293. 

296. Shaposhnikov, S., El Yamani, N. and Collins, A. (2015). Fluorescent In Situ 

Hybridization on Comets: FISH Comet. Methods in Molecular Biology, pp.363-

373. 

297. Shaposhnikov, S., Thomsen, P. and Collins, A. (2010). Combining Fluorescent 

In Situ Hybridization with the Comet Assay for Targeted Examination of DNA 

Damage and Repair.Methods in Molecular Biology, 682, pp.115-132. 

298. Mladinic, M., Zeljezic, D., Shaposhnikov, S. and Collins, A. (2012). The use of 

FISH-comet to detect c-Myc and TP 53 damage in extended-term lymphocyte 

cultures treated with terbuthylazine and carbofuran. Toxicology Letters, 211(1), 

pp.62-69. 

299. Kieffer-Kwon, K., Nimura, K., Rao, S., Xu, J., Jung, S., Pekowska, A., Dose, 

M., Stevens, E., Mathe, E., Dong, P., Huang, S., Ricci, M., Baranello, L., Zheng, 



313 

Y., Tomassoni Ardori, F., Resch, W., Stavreva, D., Nelson, S., McAndrew, M., 

Casellas, A., Finn, E., Gregory, C., St. Hilaire, B., Johnson, S., Dubois, W., 

Cosma, M., Batchelor, E., Levens, D., Phair, R., Misteli, T., Tessarollo, L., 

Hager, G., Lakadamyali, M., Liu, Z., Floer, M., Shroff, H., Aiden, E. and 

Casellas, R. (2017). Myc Regulates Chromatin Decompaction and Nuclear 

Architecture during B Cell Activation. Molecular Cell, 67(4), pp.566-578.e10. 

300. Афанасьева, К., Шувалова, Т., Зажицкая, М., Сиволоб, А. Швидкість 

виходу ДНК при нейтральному та лужному електрофорезі ізольованих 

клітин. (2007). Вісник Київського університету, Біологія, 49-50, с. 87-89.  

301. Afanasieva, K., Zazhytska, M. and Sivolob, A. (2010). Kinetics of comet 

formation in single-cell gel electrophoresis: Loops and 

fragments. Electrophoresis, 31(3), pp.512-519. 

302. Кост, Е. (1975) Справочник по клиническим лабораторным методам 

исследования. Москва: Медицина 

303. Андерсон, Ш. и Поулсен, К. (2007). Атлас гематологии. Москва, 

Логосфера. 

304. Stein, G. (1979). T98G: An anchorage-independent human tumor cell line that 

exhibits stationary phase G1 arrest in vitro. Journal of Cellular Physiology, 

99(1), pp.43-54. 

305. Kiseleva, L., Kartashev, A., Vartanyan, N., Pinevich, A. and Samoilovich, M. 

(2016). A172 and T98G cell lines characteristics. Cell and Tissue Biology, 

10(5), pp.341-348. 

306. Watt, J. and Stephen, G. (1986). Lymphocyte culture for chromosome analysis. 

In: D. Rooney and B. Czepulkowski, eds., Human Cytogenetics. A practical 

approach, 1
st
 ed. Oxford: IRL Press, pp. 39-55. 

307. Ahnström, G. and Erixon, K. (1981). DNA repair. A laboratory manual of 

research procedures. in: E.Friedberg and P. Hanawalt, eds., Marcel Dekker. New 

York, pp. 403–418. 

308. Torudd, J., Protopopova, M., Sarimov, R., Nygren, J., Eriksson, S., Marková, E., 

Chovanec, M., Selivanova, G. and Belyaev, I. (2005). Dose   –   response for 



314 

radiation-induced apoptosis, residual 53BP1 foci and DNA-loop relaxation in 

human lymphocytes. International Journal of Radiation Biology, 81(2), pp.125-

138. 

309. Matvieieva, N., Kvasko, O., Shachovsky, A., Afanasieva, K., Zazhytska, M. and 

Kuchuk, N. (2014). Agrobacterium – Mediated Transformation of Chicory 

Using Vector Constructions with Various Selective and Target Genes and 

Peculiarities of Transgenic Plants. Biotechnology and Plant Breeding 

Perspectives, 1, pp. 269-275. 

310. Mazzanti, M., DeFelice, L., Cohen, J. and Malter, H. (1990). Ion channels in the 

nuclear envelope. Nature, 343(6260), pp.764-767. 

311. Franco-Obregón, A., Wang, H. and Clapham, D. (2000). Distinct Ion Channel 

Classes Are Expressed on the Outer Nuclear Envelope of T- and B-Lymphocyte 

Cell Lines. Biophysical Journal, 79(1), pp.202-214. 

312. Wilkie, G. and Schirmer, E. (2008). Purification of nuclei and preparation of 

nuclear envelopes from skeletal muscle. Methods in Molecular Biology, 463, 

pp.23-41. 

313. Baghirova, S., Hughes, B., Hendzel, M. and Schulz, R. (2015). Sequential 

fractionation and isolation of subcellular proteins from tissue or cultured 

cells. MethodsX, 2, pp.440-445. 

314. Cohen, S. and Yielding, K. (1965). Spectrophotometric studies of the interaction 

of chloroquine with deoxyribonucleic acid. Journal of Biological Chemistry, 

240, pp. 3123-3131. 

315. Kwakye-Berko, F. and Meshnick, S. (1989). Binding of chloroquine to 

DNA. Molecular and Biochemical Parasitology, 35(1), pp.51-55. 

316. McGhee, J. and von Hippel, P. (1974). Theoretical aspects of DNA-protein 

interactions: Co-operative and non-co-operative binding of large ligands to a 

one-dimensional homogeneous lattice. Journal of Molecular Biology, 86(2), 

pp.469-489. 

317. Elso, C., Roberts, L., Smyth, G., Thomson, R., Baldwin, T., Foote, S. and 

Handman, E. (2004). Leishmaniasis host response loci (lmr1–3) modify disease 



315 

severity through a Th1/Th2-independent pathway. Genes & Immunity, 5(2), 

pp.93-100.\ 

318. Phipson, B. and Smyth, G. (2010). Permutation P-values Should Never Be Zero: 

Calculating Exact P-values When Permutations Are Randomly 

Drawn. Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology, 9(1), a39. 

319. Faust, F. (2004). The use of the alkaline comet assay with lymphocytes in 

human biomonitoring studies. Mutation Research/Reviews in Mutation 

Research, 566(3), pp.209-229. 

320. Dusinska, M. and Collins, A. (2008). The comet assay in human biomonitoring: 

gene-environment interactions. Mutagenesis, 23(3), pp.191-205. 

321. Schieber, M. and Chandel, N. (2014). ROS function in redox signaling and 

oxidative stress. Current Biology, 24(10), pp. R453–R462.  

322. Nowosielska, A. and Marinus, M. (2008). DNA mismatch repair-induced 

double-strand breaks. DNA Repair, 7(1), pp. 48-56. 

323. Yaribeygi, H., Atkin, S. and Sahebkar, A. (2018). A review of the molecular 

mechanisms of hyperglycemia-induced free radical generation leading to 

oxidative stress. Journal of Cellular Physiology. 

324. Афанасьева К.,  Зажицкая М. и Сиволоб А. (2009). Механизмы выхода 

ДНК при нейтральном и щелочном кометном электрофорезе. Цитология и 

генетика, 43(6), с. 3-7.  

325. Roser, S., Pool-Zobel, B. and Rechkemmer, G. (2001). Contribution of 

apoptosis to responses in the comet assay. Mutation Research/Genetic 

Toxicology and Environmental Mutagenesis, 497(1-2), pp.169-175. 

326. Rundell, M., Wagner, E. and Plewa, M. (2003). The comet assay: Genotoxic 

damage or nuclear fragmentation?. Environmental and Molecular Mutagenesis, 

42(2), pp.61-67. 

327. Afanasieva, K., Prylutska, S., Lozovik, A., Bogutska, K., Sivolob, A., 

Prylutskyy, Y. and Scharff, P. (2015). C(60) fullerene prevents genotoxic effects 

of doxorubicin in human lymphocytes in vitro. The Ukrainian Biochemical 

Journal, 87(1), pp.91-98. 



316 

328. Prylutska, S., Politenkova, S., Afanasieva, K., Korolovych, V., Bogutska, K., 

Sivolob, A., Skivka, L., Evstigneev, M., Kostjukov, V., Prylutskyy, Y. and 

Ritter, U. (2017). A nanocomplex of C60 fullerene with cisplatin: design, 

characterization and toxicity. Beilstein Journal of Nanotechnology, 8(1), 

pp.1494-1501. 

329. Défontaines, A. and Viovy, J. (1993). Gel electrophoresis of an end-labeled 

DNA I. Dynamics and trapping in constant fields. Electrophoresis, 14(1), pp.8-

17. 

330. Slater, G., Desruisseaux, C., Villeneuve, C., Guo, H. and Drouin, G. (1995). 

Trapping gel electrophoresis of end-labeled DNA: An analytical model for 

mobility and diffusion. Electrophoresis, 16(1), pp.704-712.  

331. Afanasieva, K., Chopei, M. and Sivolob, A. (2015). Single nucleus versus 

single-cell gel electrophoresis: Kinetics of DNA track 

formation. Electrophoresis, 36(7-8), pp.973-977. 

332. Афанасьева, К., Шувалова, Т., Зажицкая, М. и Сиволоб А. (2008).  

Обратимость выхода петель ДНК при «кометном» электрофорезе 

изолированных клеток. Биополимеры и клетка, 24(2), с.105-111. 

333. Сиволоб, А. (2011). Фізика ДНК. Київ: Київський університет. 

334. Afanasieva, K., Chopei, M., Zazhytska, M., Vikhreva, M. and Sivolob, A. 

(2013). DNA loop domain organization as revealed by single-cell gel 

electrophoresis. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell 

Research, 1833(12), pp.3237-3244. 

335. Neidle, S. and Abraham, Z. (1984). Structural and Sequence-Dependent Aspects 

of Drug Intercalation Into Nucleic Acid. Critical Reviews in Biochemistry, 

17(1), pp.73-121. 

336. Rouzina, I. (2014). Single Molecule DNA Stretching Studies of DNA 

Intercalation. Biophysical Journal, 106(2), p.698a. 

337. Zazhytska, M., Afanasieva, K., Chopei, M., Vikhreva, M. and Sivolob, A. 

(2012). Influence of chloroquine on kinetics of single-cell gel 

electrophoresis. Biopolymers and Cell, 28(4), pp.292-297. 



317 

338. Sivolob, A., De Lucia, F., Révet, B. and Prunell, A. (1999). Nucleosome 

Dynamics. II. High Flexibility of Nucleosome Entering and Exiting DNAs to 

Positive Crossing. An Ethidium Bromide Fluorescence Study of 

Mononucleosomes on DNA Minicircles. Journal of Molecular Biology, 285(3), 

pp.1081-1099. 

339. Bustamante, C. and Stigter, D. (1984). Intercalation of cationic dyes in the DNA 

double helix: Introductory theory. Biopolymers, 23(4), pp.629-645. 

340. Mukherjee, A., Lavery, R., Bagchi, B. and Hynes, J. (2008). On the Molecular 

Mechanism of Drug Intercalation into DNA: A Simulation Study of the 

Intercalation Pathway, Free Energy, and DNA Structural Changes. Journal of 

the American Chemical Society, 130(30), pp.9747-9755. 

341. White, J. (1969). Self-Linking and the Gauss Integral in Higher 

Dimensions. American Journal of Mathematics, 91(3), p.693. 

342. Fuller, F. (1971). The Writhing Number of a Space Curve. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, 68(4), pp.815-819. 

343. Wang, J., Peck, L. and Becherer, K. (1983). DNA Supercoiling and Its Effects 

on DNA Structure and Function. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative 

Biology, 47(0), pp.85-91. 

344. Depew, D. and Wang, J. (1975). Conformational fluctuations of DNA 

helix. Proceedings of the National Academy of Sciences, 72(11), pp.4275-4279. 

345. Horowitz, D. and Wang, J. (1984). Torsional rigidity of DNA and length 

dependence of the free energy of DNA supercoiling. Journal of Molecular 

Biology, 173(1), pp.75-91. 

346. Bauer, W. and Vinograd, J. (1970). Interaction of closed circular DNA with 

intercalative dyes II. The free energy of superhelix formation in SV40 DNA 

Journal of Molecular Biology, 47, pp. 419–435. 

347. Jones, R., Lanier, A., Keel, R. and Wilson, W. (1980). The effect of ionic 

strength on DNA-tigand unwinding angles for acridine and quinoline 

derivatives. Nucleic Acids Research, 8(7), pp.1613-1624. 

348. Ghavi-Helm, Y., Klein, F., Pakozdi, T., Ciglar, L., Noordermeer, D., Huber, W. 



318 

and Furlong, E. (2014). Enhancer loops appear stable during development and 

are associated with paused polymerase. Nature, 512(7512), pp.96-100. 

349. Kouzine, F., Levens, D. and Baranello, L. (2014). DNA topology and 

transcription. Nucleus, 5(3), pp.195-202. 

350. Чопей, М., Афанасьева, К. и Сиволоб, А. (2014). Интеркаляция белков в 

ДНК как один из основных способов фиксации наиболее стабильных 

петельных доменов хроматина. Украинский биохимический журнал, 86(4), 

с. 110-118. 

351. Чопей, М., Олефіренко, В., Афанасьєва, К. та Сиволоб, А. (2016). Вплив 

ДНК-інтеркаляторів на стабільність петельних доменів ДНК. Вісник 

Львівського університету. Серія біологічна, 74, с. 12-19. 

352. Solomon, M. and Varshavsky, A. (1985). Formaldehyde-mediated DNA-protein 

crosslinking: A probe for in vivo chromatin structures.  Proceedings of the 

National Academy of Science of the USA, 82(19), pp.6470-6474 

353. Hoffman, E., Frey, B., Smith, L. and Auble, D. (2015). Formaldehyde 

Crosslinking: A Tool for the Study of Chromatin Complexes. Journal of 

Biological Chemistry, 290(44), pp.26404-26411. 

354. Hoffman, E., Zaidi, H., Shetty, S., Bekiranov, S. and Auble, D. (2018). An 

Improved Method for Measuring Chromatin-binding Dynamics Using Time-

dependent Formaldehyde Crosslinking. BIO-PROTOCOL, 8(4). 

355. Liu, Y., Li, C., Lu, Z., Ding, S., Yang, X. and Mo, J. (2006). Studies on 

formation and repair of formaldehyde-damaged DNA by detection of DNA-

protein crosslinks and DNA breaks. Frontiers in Bioscience, 11, pp.991-997. 

356. Onn, I. and Koshland, D. (2011). In vitro assembly of physiological 

cohesin/DNA complexes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 

108(30), pp.12198-12205. 

357. Afanasieva, K., Olefirenko, V. and Sivolob A. (2018). DNA loops after cell 

lysis resemble chromatin loops in intact nucleus. The Ukrainian Biochemical 

Journal, 90(5), pp. 43-49. 

358. Eickbush, T. and Moudrianakis, E. (1978). The histone core complex: an 



319 

octamer assembled by two sets of protein-protein interactions. Biochemistry, 

17(23), pp.4955-4964. 

359. Khrapunov, S., Dragan, A., Sivolob, A. and Zagariya, A. (1997). Mechanisms of 

stabilizing nucleosome structure. Study of dissociation of histone octamer from 

DNA. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Structure and Expression, 

1351(1-2), pp.213-222. 

360. Афанасьєва, К. та Сиволоб, А. (2018). Розподіл петельних доменів 

хроматину за розміром і функціональним станом та його реорганізація при 

активації клітин: аналіз даних Ні-С. ScienceRise, 5. 

361. Kim, T., Abdullaev, Z., Smith, A., Ching, K., Loukinov, D., Green, R., Zhang, 

M., Lobanenkov, V. and Ren, B. (2007). Analysis of the Vertebrate Insulator  

Protein CTCF-Binding Sites in the Human Genome. Cell, 128(6), pp.1231-1245. 

362. Chen, X., Xu, H., Yuan, P., Fang, F., Huss, M., Vega, V., Wong, E., Orlov, Y., 

Zhang, W., Jiang, J., Loh, Y., Yeo, H., Yeo, Z., Narang, V., Govindarajan, K., 

Leong, B., Shahab, A., Ruan, Y., Bourque, G., Sung, W., Clarke, N., Wei, C. 

and Ng, H. (2008). Integration of External Signaling Pathways with the Core 

Transcriptional Network in Embryonic Stem Cells. Cell, 133(6), pp.1106-1117. 

363. Wang, H., Maurano, M., Qu, H., Varley, K., Gertz, J., Pauli, F., Lee, K., 

Canfield, T., Weaver, M., Sandstrom, R., Thurman, R., Kaul, R., Myers, R. and 

Stamatoyannopoulos, J. (2012). Widespread plasticity in CTCF occupancy 

linked to DNA methylation. Genome Research, 22(9), pp.1680-1688. 

364. Afanasieva, K., Chopei, M. and  Sivolob, A. (2015). Chromatin in fractal 

globule state: evidence from comet assay. Biopolymers and Cell, 31(2), pp. 97-

103. 

365. Wagner, L. and Lai, E. (1994). Separation of large DNA molecules with high 

voltage pulsed field gel electrophoresis. Electrophoresis, 15(1), pp.1078-1083. 

366. Lai, E., Birren, B., Clark, S. and Hood, L. (1988). Relaxation intervals alter the 

mobility of large DNA molecules in pulsed field gel electrophoresis. Nucleic 

Acids Research, 16(21), pp.10376-10376. 

367. Насонова, Е. (2008). Пульс-электрофорез: теория метода, 



320 

инструментальный арсенал и области применения. Цитология, 50, с. 927-

935. 

368. Афанасьєва, К., Чопей, М. та Сиволоб, А. (2014). Свідчення існування 

хроматину в стані фрактальної глобули за даними кометного 

електрофорезу. Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 68, с. 

181-189. 

369. Grosberg, A., Nechaev, S. and Shakhnovich, E. (1988). The role of topological 

constraints in the kinetics of collapse of macromolecules. Journal de Physique, 

49(12), pp.2095-2100. 

370. O'Donovan, M., Johns, S. and Wilcox, P. (1995). The effect of PHA stimulation 

on lymphocyte sub-populations in whole-blood cultures. Mutagenesis, 10(4), 

pp.371-374. 

371. Sharon, N. (2004). History of lectins: from hemagglutinins to biological 

recognition molecules. Glycobiology, 14(11), pp.53R-62R. 

372. Bachmann, M. and Oxenius, A. (2007). Interleukin 2: from immunostimulation 

to immunoregulation and back again. EMBO reports, 8(12), pp.1142-1148. 

373. Phillips, B. and Weisrose, E. (1974). The mitogenic response of human B 

lymphocytes to phytohaemagglutinin. Clinical and Experimental 

Immunology,16(3), pp. 383-392. 

374. Bender, M. and Prescott, D. (1962). DNA synthesis and mitosis in cultures of 

human peripheral leukocytes. Experimental Cell Research, 27(2), pp.221-229. 

375. Bain, B. (2006). Blood cells: a practical guide. Oxford:Blackwell Publishing. 

376. Cheng, G., Yu, A. and Malek, T. (2011). T-cell tolerance and the multi-

functional role of IL-2R signaling in T-regulatory cells. Immunological Reviews, 

241(1), pp.63-76. 

377. Bell, C., Sun, Y., Nowak, U., Clark, J., Howlett, S., Pekalski, M., Yang, X., Ast, 

O., Waldhauer, I., Freimoser-Grundschober, A., Moessner, E., Umana, P., Klein, 

C., Hosse, R., Wicker, L. and Peterson, L. (2015). Sustained in vivo signaling by 

long-lived IL-2 induces prolonged increases of regulatory T cells. Journal of 

Autoimmunity, 56, pp.66-80. 



321 

378. Robbins, J. (1964). Tissue Culture Studies of the Human Lymphocyte: 

Experiments under controlled conditions provide new information on this cell's 

function and potentiality. Science, 146(3652), pp.1648-1654. 

379. Carvalho, E., Oliveira, W., Coelho, L. and Correia, M. (2018). Lectins as 

mitosis stimulating factors: Briefly reviewed. Life Sciences, 207, pp.152-157. 

380. Goldsby, R., Morgan, J., Egger, M. and Feusner, J. (1997). Lymphoblast 

morphology in predicting leukemic meningeal relapse with low chamber count 

and lymphoblasts. Medical and Pediatric Oncology, 29(2), pp.98-102. 

381. Hashem, V. (2004). Chemotherapeutic deletion of CTG repeats in lymphoblast 

cells from DM1 patients. Nucleic Acids Research, 32(22), pp.6717-6717. 

382. Lambrou, G., Papadimitriou, L., Chrousos, G. and Vlahopoulos, S. (2012). 

Glucocorticoid and proteasome inhibitor impact on the leukemic lymphoblast: 

Multiple, diverse signals converging on a few key downstream 

regulators. Molecular and Cellular Endocrinology, 351(2), pp.142-151. 

383. Afanasieva K., Chopei, M., Lozovik, A., Rushkovsky, S. and Sivolob, A. 

(2016). Redistribution of loop domains in human lymphocytes under blast 

transformation with interleukin 2. The Ukrainian Biochemical Journal, 88(6), 

pp. 45-51. 

384. Афанасьєва, К., Лозовик, О., Олефіренко, В. та Сиволоб, А. (2017). Зміни 

петельної організації хроматину на різних стадіях активації лімфоцитів. 

Фактори експериментальної еволюції організмів, 20, с.53-57. 

385. Smith, K. (1988). Interleukin-2: inception, impact, and implications. Science, 

240(4856), pp.1169-1176. 

386. Polonsky, M., Chain, B. and Friedman, N. (2015). Clonal expansion under the 

microscope: studying lymphocyte activation and differentiation using live-cell 

imaging. Immunology and Cell Biology, 94(3), pp.242-249. 

387. Dybkaer, K., Iqbal, J., Zhou, G., Geng, H., Xiao, L., Schmitz, A., d'Amore, F. 

and Chan, W. (2007). Genome wide transcriptional analysis of resting and IL2 

activated human natural killer cells: gene expression signatures indicat ive of 

novel molecular signaling pathways. BMC Genomics, 8(1), p.230. 



322 

388. Kennell, A., Gould, K. and Salaman, M. (2014). Proliferation assay 

amplification by IL-2 in model primary and recall antigen systems. BMC 

Research Notes, 7(1), p.662. 

389. Osinalde, N., Sánchez-Quiles, V., Blagoev, B. and Kratchmarova, I. (2016). 

Changes in Gab2 phosphorylation and interaction partners in response to 

interleukin (IL)-2 stimulation in T-lymphocytes. Scientific Reports, 6(1). 

390. Mzali, R., Seguin, L., Liot, C., Auger, A., Pacaud, P., Loirand, G., Thibault, C., 

Pierre, J. and Bertoglio, J. (2005). Regulation of Rho signaling pathways in 

interleukin-2-stimulated human T-lymphocytes. The FASEB Journal, 19(13), 

pp.1911-1913. 

391. Kovanen, P., Rosenwald, A., Fu, J., Hurt, E., Lam, L., Giltnane, J., Wright, G., 

Staudt, L. and Leonard, W. (2002). Analysis of γc-Family Cytokine Target 

Genes. Journal of Biological Chemistry, 278(7), pp.5205-5213. 

392. Naumova, N., Imakaev, M., Fudenberg, G., Zhan, Y., Lajoie, B., Mirny, L. and 

Dekker, J. (2013). Organization of the Mitotic Chromosome. Science, 

342(6161), pp.948-953. 

393. Goloborodko, A., Marko, J. and Mirny, L. (2016). Chromosome Compaction by 

Active Loop Extrusion. Biophysical Journal, 110(10), pp.2162-2168. 

394. Afanasieva, K., Chopei, M., Lozovik, A., Semenova, A., Lukash, L. and 

Sivolob, A. (2017). DNA loop domain organization in nucleoids from cells of 

different types. Biochemical and Biophysical Research Communications, 

483(1), pp.142-146. 

395. Afanasieva, K. and Sivolob, A. (2018). Physical principles and new applications 

of comet assay. Biophysical Chemistry, 238, pp.1-7. 

396. Bayin, N. (2014). Glioblastoma stem cells: Molecular characteristics and 

therapeutic implications. World Journal of Stem Cells, 6(2), p.230-237. 

397. Haga, Y., Yanagisawa, K., Ohto-Ozaki, H., Tominaga, S., Masuzawa, T. and 

Iwahana, H. (2002). The effect of ST2 gene product on anchorage-independent 

growth of a glioblastoma cell line, T98G. European Journal of Biochemistry, 

270(1), pp.163-170. 



323 

398. Kim, S., Jo, S., Lee, H., Kim, T., Kim, I., Yim, J. and Chung, H. (2013). 

Lobarstin enhances chemosensitivity in human glioblastoma T98G cells. 

Anticancer Research, 33(12), pp. 5445-5451. 

399. Liu, S., Zhou, L., Zhao, Y. and Yuan, Y. (2015). β-elemene enhances both 

radiosensitivity and chemosensitivity of glioblastoma cells through the 

inhibition of the ATM signaling pathway. Oncology Reports, 34(2), pp.943-951. 

400. Afanasieva, K., Semenova, A., Lukash, L. and Sivolob, A. (2018). DNA loop 

organization in glioblastoma T98G cells at their different functional states.   

Biopolymers and Cell, 34(6), pp.426-434. 

401. Pezuk, J., Brassesco, M., Morales, A., de Oliveira, J., de Oliveira, H., Scrideli, 

C. and Tone, L. (2013). Inhibition of Polo-Like Kinase 1 Induces Cell Cycle 

Arrest and Sensitizes Glioblastoma Cells to Ionizing Radiation. Cancer 

Biotherapy and Radiopharmaceuticals, 28(7), pp.516-522. 

402. Nascimento, A., Mar, F. and Sousa, M. (2018). The intriguing nature of dorsal 

root ganglion neurons: Linking structure with polarity and function. Progress in 

Neurobiology, 168, pp.86-103. 

403. Donnerer, J. (2003). Regeneration of Primary Sensory Neurons. Pharmacology, 

67(4), pp.169-181. 

404. Di Maio, A., Skuba, A., Himes, B., Bhagat, S., Hyun, J., Tessler, A., Bishop, D. 

and Son, Y. (2011). In Vivo Imaging of Dorsal Root Regeneration: Rapid 

Immobilization and Presynaptic Differentiation at the CNS/PNS Border. Journal 

of Neuroscience, 31(12), pp.4569-4582. 

405. Oblinger, M. and Lasek, R. (1984). A conditioning lesion of the peripheral 

axons of dorsal root ganglion cells accelerates regeneration of only their 

peripheral axons. The Journal of Neuroscience, 4(7), pp.1736-1744. 

406. Kogelman, L., Christensen, R., Pedersen, S., Bertalan, M., Hansen, T., Jansen-

Olesen, I. and Olesen, J. (2017). Whole transcriptome expression of trigeminal 

ganglia compared to dorsal root ganglia in Rattus Norvegicus. Neuroscience, 

350, pp.169-179. 

407. Andoh, T., Itoh, M. and Kuraishi, Y. (1997). Nociceptin gene expression in rat 



324 

dorsal root ganglia induced by peripheral inflammation. NeuroReport, 8(12), 

pp.2793-2796. 

408. Xiao, H., Huang, Q., Zhang, F., Bao, L., Lu, Y., Guo, C., Yang, L., Huang, W., 

Fu, G., Xu, S., Cheng, X., Yan, Q., Zhu, Z., Zhang, X., Chen, Z., Han, Z. and 

Zhang, X. (2002). Identification of gene expression profile of dorsal root 

ganglion in the rat peripheral axotomy model of neuropathic pain.Proceedings 

of the National Academy of Sciences, 99(12), pp.8360-8365. 

409. Reinhold, A., Batti, L., Bilbao, D., Buness, A., Rittner, H. and Heppenstall, P. 

(2015). Differential Transcriptional Profiling of Damaged and Intact Adjacent 

Dorsal Root Ganglia Neurons in Neuropathic Pain. PLOS ONE, 10(4), 

p.e0123342. 



325 

Додаток А 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Афанасьева, К., Шувалова, Т., Зажицкая, М. та Сиволоб А. (2007). 

Швидкість виходу ДНК при нейтральному та лужному електрофорезі 

ізольованих клітин . Вісник Київського університету. Біологія, вип. 49-50, 

сс. 87-89. 

2. Афанасьева, К., Шувалова, Т., Зажицкая М. та Сиволоб А. (2007).  Кінетика 

виходу ДНК при кометному електрофорезі ізольованих клітин. Досягнення і 

проблеми генетики, селекції та біотехнології. Збірник наукових праць, 2, 

сс.243-247. 

3. Афанасьева, К., Шувалова, Т., Зажицкая, М. и Сиволоб, А. (2008).  

Обратимость выхода петель ДНК при «кометном» электрофорезе 

изолированных клеток. Биополимеры и клетка, 24(2), сс.105-111. (Scopus). 

4. Афанасьева, К.,  Зажицкая, М. и Сиволоб, А. (2009). Механизмы выхода 

ДНК при нейтральном и щелочном кометном электрофорезе. Цитология и 

генетика, 43(6), сс.3-7. (Scopus).  

5. Afanasieva, K., Zazhytska, M. and Sivolob, A. (2010). Kinetics of comet 

formation in single cell gel electrophoresis: loops and fragments. Electrophoresis, 

31(3), рр.512-519.  (Scopus). (Impact Factor: 3,5). 

6. Zazhytska, M., Afanasieva, K., Chopei, M., Vikhreva, M. and Sivolob, A. (2012). 

Influence of chloroquine on kinetics of single-cell gel electrophoresis Biopolymers 

and Cell, 28(4), рр.292-297. (Scopus). 

7. Afanasieva, K., Chopei, M., Zazhytska, M., Vikhreva, M. and Sivolob, A. (2013). 

DNA loop domain organization as revealed by single-cell gel electrophoresis. 

Biochimica et Biophysica Acta, 1833(12), pp.3237-3244. (Scopus). (Impact 

Factor: 5,5). 



326 

8. Афанасьєва, К., Чопей, М. та Сиволоб, А. (2014). Свідчення існування 

хроматину в стані фрактальної глобули за даними кометного 

електрофорезу. Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 68, сс. 

181-189. 

9. Чопей, М., Афанасьева, К. и Сиволоб, А. (2014). Интеркаляция белков в 

ДНК как один из основных способов фиксации наиболее стабильных 

петельных доменов хроматина. Украинский биохимический журнал, 86(4), 

сс.110-118. (Scopus). 

10.  Matvieieva, N., Kvasko, O., Shachovsky, A., Afanasieva, K., Zazhytska, M. 

and Kuchuk, N. (2014). Agrobacterium – Mediated Transformation of Chicory 

Using Vector Constructions with Various Selective and Target Genes and 

Peculiarities of Transgenic Plants. In: R. Behl and E. Arseniuk eds., 

Biotechnology and Plant Breeding Perspectives, 1
st
 ed. Jodhpur: Agrobios 

(International), pp.269-275. 

11.  Afanasieva, K., Chopei, M. and Sivolob, A. (2015). Single nucleus versus single 

cell gel electrophoresis: kinetics of DNA track formation. Electrophoresis, 36(7-8), 

pp.973-977. (Scopus). (Impact Factor: 2,8). 

12.  Afanasieva, K., Prylutska, S., Lozovik, A., Bogutska, K., Sivolob, A., Prylutskyy, 

Yu., Ritter, U. and Scharf, P. (2015). C60 fullerene prevents genotoxic effects of 

doxorubicin in human lymphocytes in vitro. Ukrainian Biochemical Journal, 87(1), 

pp.91-98. (Scopus). 

13.  Afanasieva, K., Chopei, M. and Sivolob, A. (2015). Chromatin in fractal globule 

state: evidence from comet assay. Biopolymers and Cell, 31(2), pp.97-103. 

(Scopus). 

14.  Чопей, М., Олефіренко, В., Афанасьєва, К. та Сиволоб, А. (2016). Вплив 

ДНК-інтеркаляторів на стабільність петельних доменів ДНК. Вісник 

Львівського університету. Серія біологічна, 74, сс.12-19. 



327 

15.   Afanasieva, K., Chopei, M., Lozovik, A., Rushkovsky, S. and Sivolob, A. (2016). 

Redistribution of loop domains in human lymphocytes under blast transformation 

with interleukin 2. Ukrainian Biochemical Journal, 88(6), pp. 45-51. (Scopus). 

16.   Афанасьєва, К., Лозовик, О., Олефіренко, В. та Сиволоб, А. (2017). Зміни 

петельної організації хроматину на різних стадіях активації лімфоцитів. 

Фактори експериментальної еволюції організмів, 20, сс.53-57. 

17.   Prylutska, S., Politenkova, S., Afanasieva, K., Korolovych, V., Bogutska K., 

Sivolob, A., Skivka, L., Evstigneev, M.,  Kostjukov, V., Prylutskyy, Yu. and Ritter, 

U. (2017). Nanocomplex of C60 fullerene with cisplatin: design, characterization 

and toxicity. Beilstein Journal of Nanotechnology, 8(1), pp.1494-1501. (Scopus). 

(Impact Factor: 3,2). 

18.  Afanasieva, K., Chopei, M., Lozovik, A., Semenova, A., Lukash, L. and Sivolob 

A. (2017). DNA loop domain organization in nucleoids from cells of different 

types. Biochemical and Biophysical Research Communication, 483(1), pp.142-146. 

(Scopus). (Impact Factor: 2,6). 

19.  Afanasieva, K. and Sivolob, A. (2018). Physical principles and new applications 

of comet assay. Biophysical Сhemistry, 238, pp.1-7. (Scopus). (Impact Factor: 

1,9). 

20. Afanasieva, K., Olefirenko, V. and Sivolob, A. (2018). DNA loops after cell lysis 

resemble chromatin loops in intact nucleus. Ukrainian Biochemical Journal, 90(5), 

pp.43-49. (Scopus). 

21.  Афанасьєва, К. та Сиволоб, А. (2018). Розподіл петельних доменів 

хроматину за розміром і функціональним станом та його реорганізація 

при активації клітин: аналіз даних Ні-С. ScienceRise:Biological Science, 

5(14), сс.4-9. 

22.  Afanasieva, K., Semenova, A., Lukash, L. and Sivolob, A. (2018). DNA loop 

organization in glioblastoma T98G cells at their different functional states.   

Biopolymers and Cell, 34(6), pp.426-434. (Scopus). 



328 

23.  Afanasieva, A., Zazhytska, M. and Afanasieva, K. (2008). Comet assay of 

different cell types: kinetics of DNA exit. In: IІІ International Young Scientists  

Conference “Biology: from Molecule to Biosphere”. Kharkiv: SPD FO 

Myhaylov, рр. 96-97. 

24.  Афанасьева К., Надточий, А. и Сиволоб А. (2010). Влияние 

интеркаляторов на эффективность выхода ДНК при нейтральном 

электрофорезе изолированных клеток (кометном электрофорезе). В: Х 

Український біохімічний з’їзд. Київ: Український біохімічний журнал, 

Т.82(4). – С.48-49. 

25.  Чопей, М., Зажицька, М. та Афанасьєва, К. (2010). Кінетика виходу 

ДНК при кометному електрофорезі інтактних та бласттрансформованих 

лімфоцитів людини. В: Х Всеукраїнська наукова конференція студентів 

та молодих науковців «Біологічні дослідження молодих вчених в Україні». 

Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, сс.92-

93.  

26. Z azhytska, M., Afanasieva, K. and Sivolob, A. (2011). Neutral comet assay in 

the presence of high ethidium concentrations as a tool to discriminate between 

different DNA damages rates. In:UKEMS/Dutch EMS-sponsored Workshop on 

Biomarker of Exposure and Oxidative DNA Damage & 7
th
 GUM-

32
P-

Postlabelling Workshop. Muenster, р.54.  

27.  Сиволоб, А., Афанасьєва, К. та Зажицька, М. (2011). Кометний 

електрофорез як метод оцінки топологічного стану петельних доменів 

ДНК. V З’їзд Українського біофізичного товариства, Луцьк: Волинський 

національний університет імені Лесі Українки, с.120. 

28.  Afanasieva, K., Zazhytska, M., Chopei, M. and Sivolob, A. (2013). Comet 

assay as a tool to investigate topology of DNA loops in intact cells. In: 38th 



329 

FEBS congress «Mechanisms in biology». St. Petersburg: FEBS Journal, 

280(1), pp.13-14. 

29.  Сиволоб, А., Афанасьєва, К. та Чопей, М. (2014). Організація петельних 

доменів хроматину за даними кометного електрофорезу. В: XI 

Український біохімічний конгрес. Київ: Український біохімічний журнал, 

86(5), с.36. 

30.  Афанасьєва, К., Чопей, М. та Сиволоб А. (2015). Хроматин у стані 

фрактальної глобули: підтвердження за допомогою кометного 

електрофорезу. В: VI з’їзд Українського біофізичного товариства. Луцьк: 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, с.38. 

31.  Chopei, M. and Afanasieva, K. (2016). Organization of interphase chromatin 

in different cell types. In: Conference of young scientists «Urgent problems of 

biochemistry and biotechnology - 2016». Kyiv: The Ukrainian Biochemical 

Journal, 88(4), p. 124. 

32.  Chopei, M., Olefirenko, V. and Afanasieva, K. (2017). Redistribution of 

DNA loop domains during transcription activation and malignant 

transformation as revealed by comet assay. In: Joint meeting of the 25th annual 

conference “Modern aspects of biochemistry and biotechnology” and 2nd 

Conference for young scientists of the division of biochemistry, physiology and 

molecular biology National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv: The 

Ukrainian Biochemical Journal, 89(3), p.113. 

 

 

 


