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Streszczenie: W interfazowym jądrze komórkowym chromosomy zajmują określone miejsce zwane
terytorium chromosomowym. Umiejscowienie poszczególnych chromosomów w jądrze zależy od
fazy cyklu komórkowego, wielkości chromosomu oraz liczby genów aktywnie transkrybowanych.
Całe chromosomy, jak również specyficzne geny mogą zmieniać swoją pozycję podczas różnicowania komórki, na skutek zmiany jej statusu proliferacyjnego, zmian w poziomie transkrypcji genów
czy w wyniku działania czynników genotoksycznych lub zmian chorobowych. Wzajemne rozlokowanie chromosomów w jądrze jest istotnym czynnikiem epigenetycznym, od którego zależy
prawidłowe funkcjonowanie genomu. W pracy przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające
na rozmieszczenie terytoriów chromosomowych w jądrze komórkowym a także znaczenie ich
względnej lokalizacji dla zachodzenia translokacji chromosomowych.
Słowa kluczowe: terytorium chromosomowe, przestrzenna organizacja jądra, lokalizacja genów,
translokacja
Summary: In the interphase cell nucleus, chromosomes occupy a specific site called chromosome
territory. The location of individual chromosomes in the nucleus depends on the cell cycle phase,
the chromosome size and the density of the actively transcribed genes. All chromosomes as well as
specific genes may relocate during cell differentiation or as a result of changes in cell proliferative
status, altered gene transcription, exposure to genotoxic factors and disease. The relative position of
chromosomes in the nucleus is an important epigenetic factor which determines proper functioning
of genome. The paper presents the most significant factors influencing the distribution of chromosomal territories in the cell nucleus as well as the importance of their relative location for the formation
of chromosomal translocations.
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WSTĘP
W jądrach komórek eukariotycznych genomowy DNA wchodzi w interakcję
z białkami histonowymi tworząc włókno nukleosomowe o średnicy 10 nm. Kolejnymi poziomami organizacji materiału genetycznego są włókna solenoidowe
o średnicy 30 nm oraz fibryle chromatyny interfazowej osiągające średnicę 240300 nm [1, 11, 39]. Fizyczna, odrębna natura każdego chromosomu jest wyraźnie
widoczna na etapie metafazy podziału komórkowego, w trakcie którego chromosomy są silnie skondensowane i widoczne jako odrębne jednostki, składające się z dwóch chromatyd zawierających identyczne cząsteczki DNA. Badania
z zastosowaniem metody hybrydyzacji in situ wykorzystującej fluorochromy do
uwidaczniania chromosomów (FISH) pokazały, że chromosomy, zarówno homologiczne jak i niehomologiczne, są od siebie fizycznie oddzielone także w trakcie
interfazy i zajmują określony, dobrze zdefiniowany, obszar przestrzeni jądrowej
zwany terytorium chromosomowym (CT), przy czym fibryle chromatynowe sąsiadujących ze sobą terytoriów mogą się w pewnym stopniu przeplatać [9]. Terytoria chromosomowe mają przeważnie kształt sferyczny i średnicę od 2 do 4 µM
[8, 46]. Chromosomy interfazowe są nieprzypadkowo rozmieszczone w jądrze,
co świadczy o tym, że po podziale komórki musi następować taka reorganizacja genomu, która prowadzi do umiejscowienia terytorium każdego chromosomu
w odpowiednim kompartymencie jądra komórkowego. Położenie chromosomów
w jądrze interfazowym zależy od typu komórki i jest ustalane we wczesnej fazie
G1 cyklu komórkowego, utrzymywane przed i w trakcie replikacji DNA a także
w fazie G2 interfazy [14, 42]. Istotne zmiany pozycji chromosomów w jądrze komórkowym zdarzają się rzadko i mogą być spowodowane różnicowaniem komórki, zmianami w intensywności podziałów komórkowych, zmianami w poziomie
transkrypcji genów zlokalizowanych na danym chromosomie, działaniem czynników środowiskowych czy chorobowych [24, 27, 37, 54].

ROZMIESZCZENIE CHROMOSOMÓW
W PRZESTRZENI JĄDROWEJ
Najbardziej powszechną teorią opisującą położenie chromosomów w jądrze
komórkowym jest teoria radialna mówiąca o tym, że chromosomy zajmują stałe
miejsce w przestrzeni jądrowej i mogą być umiejscowione albo bliżej centrum jądra
albo bardziej peryferyjnie w pobliżu wewnętrznej błony jądra komórkowego [34].
Nieprzypadkowe radialne położenie poszczególnych chromosomów powoduje powstawanie preferencyjnych ich zgrupowań lub preferencyjną lokalizację względem
wybranych struktur jądra – dotyczy to na przykład zgrupowania chromosomów
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zawierających rDNA (akrocentryczne chromosomy 13-15 oraz 21-22) w pobliżu
jąderka [29]. Takie fizyczne interakcje materiału genetycznego poszczególnych
chromosomów mają znaczenie dla wielu funkcji komórkowych. Według teorii
radialnej położenie terytorium danego chromosomu jest uzależnione od liczby
zawartych w nim genów. Im więcej genów aktywnych transkrypcyjnie zawiera
dany chromosom tym jego umiejscowienie w jądrze komórkowym jest bliższe
centralnej części jądra. Skierowanie materiału genetycznego bogatego w geny
aktywne w kierunku centrum jądra komórkowego dotyczy nie tylko całego chromosomu ale także regionów subchromosomalnych. Taką lokalizację chromosomów w jądrach interfazowych pokazały analizy położenia chromosomów 18 i 19
w różnych typach komórek człowieka [10, 36]. Chromosomy 18 i 19 były bardzo
dogodnym obiektem do tego typu badań, ponieważ są one zbliżonej długości (zawierają odpowiednio, 77 Mpz i 63 Mpz DNA [11], co stanowi ok. 2,5% i 2,1%
fizycznej długości genomu), jednakże różnią się istotnie liczbą obecnych w nich
aktywnych genów [15, 37]. Chromosom 19 zawiera znacznie więcej euchromatyny niż chromosom 18, który jest bardziej heterochromatyczny W chromosomie 19
w przeciwieństwie do chromosomu 18 występuje duże zagęszczenie wysp CpG
i powtórzeń rodziny Alu a jego DNA ulega replikacji we wczesnej fazie S cyklu
komórkowego, podczas gdy w przypadku chromosomu 18 ma to miejsce w późnej fazie S. Badania Croft i wsp. [10] pokazały, że w 95% analizowanych fibroblastów terytoria chromosomów 18 położone były w rejonach peryferyjnych jądra
interfazowego, podczas gdy chromosom 19 w tych rejonach jądra komórkowego
wykrywano tylko w 20% komórek. Skorelowane z gęstością genów położenie
chromosomów w jądrach potwierdzone zostało dla wszystkich chromosomów
proliferujących komórek limfoblastoidalnych [4], podczas gdy w fibroblastach
człowieka taki rozkład chromosomów obserwowano zarówno w komórkach proliferujących jak i nie proliferujących [24, 37] (tabela 1).
Liczba genów aktywnych obecnych w chromosomie determinuje nie tylko
jego lokalizację w jądrze interfazowym ale także wielkość terytorium chromosomowego. Obserwowano istotną różnicę w wielkości obszaru terytorium chromosomowego przy porównaniu terytoriów chromosomów 18 i 19 [10]. Chromosom
18 (zawierający nieco dłuższą cząsteczkę DNA niż chromosom 19) na preparatach
metafazowych (C-metafazy) zajmuje o ok. 10% więcej powierzchni niż chromosom 19. Jednakże badania z zastosowaniem metody FISH w ujęciu dwuwymiarowym (2D) wykazały, że chromosom 19 z większą liczbą transkrybowanych genów
zajmuje większy obszar przestrzeni jądrowej (9,2% obszaru jądra limfocytów,
6,8% jądra limfoblastów) niż chromosom 18 (odpowiednio, 5,7% i 5,3%). Podobne
różnice obserwowano w limfoblastach utrwalonych przestrzennie trójwymiarowo
(3D), w których sygnały fluorescencyjne dla chromosomu 19 i 18 odpowiadały odpowiednio, 5,0% i 3,4% obszaru jądra. Różnice w wielkości obszaru jądrowego zajmowanego przez chromosomy zawierające podobną ilość materiału genetycznego
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wynikają z innej aktywności transkrypcyjnej genów obecnych w poszczególnych
chromosomach. Potwierdzeniem znaczenia obecności genów aktywnych w chromosomach dla wielkości jego terytorium w jądrze były także badania z zastosowaniem aktynomycyny D, nieodwracalnego inhibitora polimerazy RNA I i II, które
pokazały, że w komórkach traktowanych tym inhibitorem terytorium chromosomu
19 jest znacznie mniejsze w porównaniu do terytorium tego chromosomu obserwowanego w komórkach nie poddanych działaniu inhibitora [10]. Objętość terytorium
chromosomowego nie jest więc proporcjonalna do ilości zawartego w nim DNA ale
wyraźnie zależy od liczby genów aktywnych transkrypcyjnie.
TABELA 1. Położenie chromosomów w jądrach fibroblastów człowieka [37]
TABLE 1. Chromosome location in nuclei of human fibroblasts [37]

Chromosom

Liczba genów
przypadająca
na 1 Mpz

Wielkość
chromosomu
(Mpz)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
X
Y

11,28
7,68
7,40
6,09
7,08
8,94
9,33
7,65
8,94
8,10
13,84
11,69
5,30
12,12
10,68
13,51
18,49
6,84
25,38
14,34
7,49
4,97
9,21
6,31

245
243
199
192
181
170
158
145
134
135
134
133
114
105
100
90
81
77
63
63
46
49
152
51

Położenie chromosomu w jądrze
centrum

pośrednie
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

peryferium
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

Intensywne badania nad lokalizacją terytoriów chromosomowych prowadzone w ostatnich latach dowodzą jednak, że przestrzenna organizacja ludzkiego
genomu nie zawsze jest w pełni stała i utrwalona. Wyniki badań wskazują, że
chromatyna, która jest bogata w geny aktywne zajmuje zwykle centralną pozy-
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cję w jądrze interfazowym ale lokalizacja chromosomów w przestrzeni jądrowej
niektórych zróżnicowanych, nie proliferujących komórek (np. limfocytów spoczynkowych, komórek starzejących się) może być także uzależniona od wielkości chromosomów. Badania nad rozlokowaniem terytoriów chromosomowych
w fibroblastach człowieka pokazały, że większość dużych chromosomów zlokalizowana jest w części peryferyjnej jądra komórkowego a chromosomy mniejsze
umiejscawiają się w jego centrum (tabela 1) [37]. Podobne położenie chromosomów obserwowano badaniach z wykorzystaniem mysich zróżnicowanych
fibroblastów (komórki NIH3T3) i niezróżnicowanych, zarodkowych komórek
macierzystych (komórki ES, ang. Embryonal Stem cells) [32]. Stwierdzono, że
w komórkach zróżnicowanych radialna pozycja każdego chromosomu nie była
zależna od gęstości genów ale od jego wielkości. Według autorów badań radialna organizacja chromosomów może ewoluować podczas różnicowania komórki.
W komórkach niezróżnicowanych obserwuje się przypadkową organizację terytoriów chromosomowych w przestrzeni jądrowej, a w trakcie różnicowania komórki następują zmiany w ich lokalizacji, aby w dojrzałych, zróżnicowanych komórkach chromosomy małe osiągały swoją pozycję w centralnym obszarze jądra
a chromosomy duże w części peryferyjnej [32].

TERYTORIA CHROMOSOMOWE A EKSPRESJA GENÓW
LOKALIZACJA I EKSPRESJA GENÓW AKTYWNYCH W OBRĘBIE
TERYTORIUM CHROMOSOMOWEGO
Przestrzenna organizacja genomu ma znaczenie funkcjonalne, na co wskazuje przede wszystkim fakt, że euchromatynowe regiony bogate w geny są przestrzennie oddzielone od regionów heterochromatynowych ubogich w geny [41].
Taki rozdział dotyczy nie tylko całych chromosomów (np. wspomnianych wyżej chromosomów 18 i 19 człowieka), ale także chromatyny w obrębie jednego
chromosomu. Ponadto, przestrzenna organizacja genomu może ulegać zmianom
w zależności od profilu ekspresji genów w danej komórce, polegającym na przemieszczaniu się terytoriów chromosomowych w inne rejony jądra komórkowego
[19, 35, 44]. Organizacja genomu może być różna w różnych typach komórek
i tkanek oraz może zmieniać się np. podczas różnicowania komórki.
Według jednego z pierwszych modeli organizacji terytoriów chromosomowych w jądrze interfazowym (model interchromosomalnej domeny, ICD) terytoria chromosomowe rozdzielone są przestrzenią międzychromosomalną, w której
nagromadzone są czynniki transkrypcyjne [6]. Dostęp genów ulegających transkrypcji do tych czynników jest możliwy wtedy, gdy geny takie są rozmieszczo-

158

A. BŁASZCZYK

ne na powierzchni terytoriów chromosomowych lub gdy fibryle chromatynowe
zawierające geny wypętlają się z obszaru terytorium do przestrzeni międzyterytorialnej. Według modelu ICD geny nieaktywne nie ulegające w danym momencie
ekspresji są lokowane w głębi przestrzeni zajmowanej przez terytorium chromosomowe a wewnętrzna przestrzeń terytorium chromosomowego nie jest penetrowana
przez białkowe czynniki transkrypcyjne, dzięki czemu wolna jest od aktywności
transkrypcyjnej [50]. Badania wykazały jednak, że proces transkrypcji może także
zachodzić w głębi terytorium chromosomowego w regionach zdekondensowanej
chromatyny [51]. Jest to zgodne z innym modelem organizacji jądra interfazowego, modelem interchromatynowego kompartymentu (IC), według którego aktywne
geny mogą być obecne nie tylko na powierzchni terytorium chromosomowego ale
także w subdomenach chromatynowych danego terytorium oddzielonych od siebie
interchromatynowymi kanałami, do których mogą docierać czynniki transkrypcyjne [6]. Oszacowanie liczby genów przypadających na jednostkę objętości terytorium chromosomowego pokazuje, że geny są podobnie rozmieszczone w przestrzeni jądrowej niezależnie od gęstości genów wzdłuż fibryli chromatynowej i jest to
zgodne z obserwacją pokazującą jednolite rozmieszczenie miejsc transkrypcyjnych
obserwowanych w nukleoplazmie komórek HeLA [7]. Takie rozmieszczenie miejsc
transkrypcyjnych potwierdza możliwość zachodzenia transkrypcji genów w głębi
terytorium chromosomowego i pokazuje, że ekspresja genów nie zawsze musi być
powiązana ze zmianą jego pozycji w jądrze komórkowym [40, 47].
Wiadomo jednak, iż geny aktywne mogą wywędrowywać z obszaru terytorium
chromosomowego na dużych pętlach fibryli chromatynowych i mogą być obserwowane w bardzo dużej odległości od terytorium swojego chromosomu. Klasycznym
przykładem jest gen zgodności tkankowej, MHC, który zlokalizowany jest na krótkim ramieniu chromosomu 6 (6p21). Wypętlanie się fibryli chromatynowej niosącej gen MHC było obserwowane w komórkach β-limfoblastoidalnych i w fibroblastach traktowanych interferonem-γ w celu indukcji ekspresji genu [50]. Świadczy
to o tym, że ekspresja wielu genów może być regulowana przez czynniki transkrypcyjne, których lokalizacja jest znacznie oddalona od terytoriów danego chromosomu i że jedna grupa czynników transkrypcyjnych może regulować aktywność
wielu genów pochodzących z różnych chromosomów. Zmiana lokalizacji genów
w obszarze jądra interfazowego może mieć miejsce w tym samym czasie, co ich
aktywacja lub dezaktywacja (w przypadku przemieszczania się genów w pobliże
rejonów heterochromatynowych) [49], ale obserwowano również zmianę pozycji
genów w jądrze dopiero jakiś czas po aktywacji ekspresji lub dużo wcześniej [18].
Przykładem takich genów są geny β-globinowe myszy, które podczas różnicowania
komórek erytroidalnych są aktywowane przed ich przemieszczeniem się w bardziej
centralne obszary jądra komórkowego, a sama zmiana lokalizacji pozwala zwiększyć poziom ich transkrypcji zapoczątkowanej wcześniej [43]. Wyniki niektórych
badań wskazują jednak, że zmiany radialnej pozycji nie zawsze korelują z prze-
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mieszczaniem się genów w mniej lub bardziej aktywne transkrypcyjnie środowisko, a większe znaczenie niż radialna pozycja ma dla ekspresji niektórych genów
bliskość ciałek jądrowych. Obserwowano, iż zmiana w ekspresji genów jest często
powiązana ze zmianami zachodzącymi w jądrowych subkompartymentach, takich
jak blaszka jądrowa (lamina), jąderko, heterochromatyna, ciałka Cajala i in. [3, 26,
48]. Stwierdzono również, że w przypadku niektórych genów, np. genu MASH1
kodującego białko mające znaczenie dla rozwoju neuronów, po aktywacji w trakcie różnicowania komórek następuje zmiana jego lokalizacji bardziej w kierunku
centrum jądra, przy czym nie jest ona ograniczona tylko do tego genu ulegającego
ekspresji, ale zmianie lokalizacji podlegają także sąsiadujące geny, których transkrypcja jest wyciszona [50]. Ponadto niektóre aktywne geny, których przykładem
jest gen BCL2, mogą zmieniać swoją lokalizację jądrową bez modulowania poziomu transkrypcji [34]. Wydaje się więc, że tylko niektóre geny wymagają zmiany
lokalizacji dla aktywacji ekspresji i te geny zmieniając swoje położenie mogą powodować pociągniecie za sobą również genów sąsiednich, w przypadku których
zmiana położenia nie powoduje ich uaktywnienia [34].
WZAJEMNY KONTAKT MIĘDZY TERYTORIAMI
RÓŻNYCH CHROMOSOMÓW
Wymienione wyżej modele organizacji chromosomów w jądrze interfazowym
nie wyjaśniały wysokiej częstości kompleksowych aberracji chromosomowych
oraz tego że chromatyna jest strukturą dynamiczną, która może podlegać przemieszczeniom podobnym do ruchów dyfuzyjnych [5]. Badania z wykorzystaniem
metody krio-FISH łączącej metodę FISH z kriokonserwacją badanych komórek pozwoliły na stwierdzenie, że terytoria chromosomowe w pewnym stopniu przenikają
się wzajemnie [7] i w tych obszarach wzajemnego przenikania się terytoriów chromosomowych zachodzą procesy transkrypcji. Według modelu interchromosomalnej
sieci (ICN) terytoria chromosomowe nie są oddzielone specjalnym kompartymentem ale fibryle chromatynowe jednego chromosomu mogą przeplatać się wzajemnie
z fibrylami chromatynowymi innych chromosomów, przy czym stopień przenikania
się terytoriów sąsiadujących chromosomów wiąże się z ekspresją genów zlokalizowanych w tych obszarach [6]. Stwierdzono, że w stymulowanych do podziałów
komórkowych limfocytach krwi obwodowej ok. 20% przestrzeni jądrowej zawiera
fibryle chromatynowe obecne w obszarach wzajemnego przenikania się terytoriów
chromosomowych, a ok. 40% objętości każdego chromosomu wchodzi w interakcje z materiałem genetycznym innych chromosomów [7]. Badanie stopnia przenikania się terytoriów chromosomowych wybranych 10 par chromosomów w jądrach
limfocytów poddanych działaniu α-amanityny hamującej transkrypcję zależną od
polimerazy RNA II pokazało, że zahamowanie transkrypcji spowodowało znacznie
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zmniejszenie stopnia przenikania się terytoriów w przypadku jednej pary chromosomów oraz zwiększenie tego przenikania w przypadku trzech par chromosomów.
Wang i wsp. [48] również po zastosowaniu α-amanityny podobnie obserwowali
zmniejszenie się stopnia przenikania się terytoriów chromosomów 11 i 15 w komórkach fibroblastów NIH3T3. Takie zahamowanie transkrypcji prowadzące do
zmiany stopnia przenikania się terytoriów chromosomowych sugeruje, że proces
transkrypcji jest konieczny dla powstania dużych obszarów zawierających fibryle
chromosomowe dwóch różnych chromosomów [48]. Zmiany wielkości obszarów
przenikania się terytoriów chromosomowych wskazują na to, że mają w nich miejsce zależne od transkrypcji interakcje między terytoriami różnych chromosomów,
które są na tyle silne, że mogą wpływać na konformację chromosomów.
Porównanie zmian w organizacji chromosomów w niezróżnicowanych komórkach ES i w zróżnicowanych fibroblastach NIH3T3 [32] pokazało, że stopień
przenikania się terytoriów chromosomowych jest znacznie większy w przypadku
komórek zróżnicowanych, co może być związane ze wspólną regulacją procesu
transkrypcji wielu genów. Geny i sekwencje regulatorowe mogą lokalizować się
w swoim sąsiedztwie, aby dochodziło do wewnątrz- i międzychromosomowych interakcji, dzięki czemu geny zlokalizowane na chromosomach zarówno homologicznych jak i niehomologicznych mogą wykorzystywać wspólne czynniki transkrypcyjne wymagane dla ekspresji genów. Wzrost stopnia przenikania się terytoriów
chromosmowych jest skorelowany z dużą aktywnością transkrypcyjną w zróżnicowanych komórkach NIH3T3 [32], co wskazuje na to, że przenikanie się chromatyny sąsiadujących chromosomów ma podłoże funkcjonalne. Miejsca przenikania się
terytoriów chromosomowych są miejscami, gdzie obserwowane jest gromadzenie
czynników białkowych (tzw. „fabryka transkrypcyjna”) biorących udział w procesie transkrypcji [7]. W jądrach zróżnicowanych mysich fibroblastów NIH3T3
w rejonach przeplatania się fibryli chromatynowych pary chromosomów 10 i 14
stwierdzono istotny wzrost ilości aktywowanej polimerazy RNA II oraz czynnika transkrypcyjnego SRF (czynnik odpowiedzi na surowicę krwi, białko mające
funkcje kontrolowania cyklu komórkowego i różnicowania komórki), którego aktywność skierowana jest w kierunku wielu genów zlokalizowanych w tych dwóch
chromosomach [32].
PRZEMIESZCZANIE SIĘ TERYTORIÓW CHROMOSOMOWYCH
W RÓŻNYCH STANACH FUNKCJONALNYCH KOMÓRKI
Chromosomy w jądrze zajmują preferencyjną radialną pozycję w jądrze komórkowym, przy czym lokalizacja danego chromosomu nie jest rygorystycznie
utrzymywana we wszystkich komórkach danej populacji. Ponadto położenie
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terytorium chromosomowego jak i genów może być charakteryzowane nie tylko względem centralnej i peryferyjnej części jądra, ale także względem innych
chromosomów czy genów. W różnych stanach funkcjonalnych komórki, w których ma miejsce aktywacja funkcji genów lub jej wyłączenie zmieniają się także odległości między poszczególnymi genami i terytoriami chromosomowymi.
Takie zmiany lokalizacji terytoriów chromosomowych obserwuje się na przykład w momencie zmiany statusu proliferacyjnego komórki [3]. Swoje położenie
mogą zmieniać wybrane chromosomy, podczas gdy inne pozostają tam gdzie były
wcześniej. Badania z wykorzystaniem limfocytów człowieka indukowanych do
podziałów komórkowych za pomocą phytohemaglutyniny (PHA) wykazały istotne różnice w przestrzennej organizacji terytoriów chromosomowych między komórkami będącymi na różnych etapach cyklu komórkowego [24]. W limfocytach
spoczynkowych większość terytoriów chromosomowych zajmowało w jądrach
nieprzypadkową radialną pozycję niezależnie od tego czy preparaty analizowane
pochodziły z materiału komórkowego osób płci żeńskiej czy męskiej. Chromosomy z taką lokalizacją stanowiły, odpowiednio, 91,30% i 91,67% wszystkich analizowanych terytoriów chromosomowych. Stymulacja limfocytów do podziałów
komórkowych spowodowała, że w jądrach obserwowano bardziej przypadkowe
rozmieszczenie chromosomów, a nieprzypadkowa lokalizacja dotyczyła mniejszej liczby analizowanych terytoriów chromosomowych, odpowiednio, 69,56%
i 58,33%. Stwierdzono, że odległość między terytoriami chromosomów homologicznych w aktywowanych limfocytach zwiększyła się w porównaniu do limfocytów nie aktywowanych w 74% analizowanych przypadków (17 homologów),
a tylko w przypadku 6 odległość była mniejsza. Wyniki dotyczące analizowanych
par chromosomów niehomologicznych pokazały, że w 58% przypadków odległość między terytoriami chromosomowymi była mniejsza, a w 42% przypadków
większa w komórkach poddanych działaniu PHA w porównaniu z komórkami
spoczynkowymi [24]. Największy wzrost odległości zauważono w przypadku par
terytoriów chromosomowych 17-22, 8-7 i X-Y. Obserwowane różnice w odległościach między terytoriami chromosomowymi jąder limfocytów spoczynkowych
i aktywowanych za pomocą PHA wiązano ze wzrostem objętości jądra i zmianą
kondensacji chromatyny w proliferujących komórkach, co mogło być spowodowane zmianą profilu transkrypcyjnego. Rezultatem aktywacji transkrypcyjnej następującej w wyniku stymulacji komórek do podziałów mitotycznych jest zmiana
sąsiedztwa chromatyny zarówno w obrębie jednego chromosomu jak chromatyny
różnych chromosomów. Według autorów badań zwiększenie odległości między
terytoriami chromosomowymi w jądrach komórkowych limfocytów poddanych
działaniu PHA może być również mechanizmem obronnym przed powstawaniem
strukturalnych aberracji (np. translokacji) powstających w wyniku wzrostu liczby
uszkodzeń DNA, który ma miejsce w wyniku działania mitogenu [24].
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LOKALIZACJA TERYTORIÓW CHROMOSOMOWYCH
A USZKODZENIA DNA I ABERRACJE CHROMOSOMOWE
Bliska lokalizacja terytoriów chromosomalnych i ich przenikanie się sprzyja
powstawaniu aberracji chromosomowych [13]. Aberracje są wynikiem nie naprawionych prawidłowo i w krótkim czasie od ich wystąpienia złamań podwójnej nici DNA czego konsekwencją może być błędne połączenie ze sobą złamanych końców pochodzących z dwóch różnych chromosomów. Chromosomalna
rekombinacja jest ważnym genetycznym mechanizmem obserwowanym w wielu procesach patologicznych zachodzących w komórkach, w tym transformacji
nowotworowej [13, 38, 53]. Miejsca złamań chromosomów mogą być zlokalizowane w obrębie ważnych dla prawidłowego funkcjonowania komórki genów,
prowadzić do zmiany poziomu ich ekspresji, mogą także spowodować powstanie
tzw. genów fuzyjnych [30, 53]. Geny fuzyjne, które są aktywowane w wyniku
rekombinacji i powodują transformację nowotworową komórki mogą powstawać
albo na skutek wewnątrzchromosomowej inwersji albo na skutek translokacji,
w wyniku której dochodzi do wymiany materiału genetycznego między dwoma
lub większą liczbą chromosomów. Okazuje się, że rekombinacja między chromosomami, które zlokalizowane są blisko siebie w przestrzeni jądrowej zachodzi
znacznie częściej niż między chromosomami, których terytoria oddalone są od
siebie [28]. Przy powstawaniu aberracji duże znaczenie ma stopień przenikania
się terytoriów różnych chromosomów. Według modelu interchromosomalnej sieci (ICN) złamania podwójnej nici DNA, które mają miejsce w obszarach przeplatania się nici chromatynowych dwóch różnych chromosomów mogą z dużym
prawdopodobieństwem prowadzić do międzychromosomalnych rearanżacji materiału genetycznego, takich jak np. translokacje wzajemne, podczas gdy złamania
nici DNA zachodzące w bardziej centralnej części terytorium chromosomowego
będą prowadziły raczej do rearanżacji wewnątrzchromosomowych. Wyniki badań
wskazują, że bliskość terytoriów chromosomalnych związana jest z większą częstością translokacji chromosomowych w porównaniu z chromosomami, które są
od siebie oddalone w przestrzeni jądrowej [28, 45].
Kunwar i wsp. [28] analizowali względne pozycje par genów BCR-ABL,
PML-RARA, AML-ETO biorących udział w translokacjach obserwowanych
u pacjentów chorych na białaczkę: odpowiednio, między chromosomami 9 i 22
t(9;22), 15 i 17 t(15;17) oraz 8 i 21 t(8;21). Geny biorące udział w translokacjach
były zlokalizowane w bliskiej odległości w przestrzeni jądrowej w 88,7% komórek w przypadku pary genów BCR-ABL, w 91,3% komórek w przypadku genów
PML-RARA oraz w 76,5% komórek w przypadku pary genów AML-ETO. Analiza radialnej lokalizacji badanych par genów wykazała także, że ich położenie
względem centrum czy peryferium jądra jest raczej przypadkowe – nie przyjmują
one preferencyjnej radialnej pozycji. Z drugiej strony, Sathitruangsak i wsp. [45]
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analizując położenie chromosomów w prawidłowych limfocytach, w komórkach
osób z gammapatią monoklonalną o niezidentyfikowanym znaczeniu (MGUS),
która może przekształcać się w szpiczaka mnogiego, oraz w komórkach osób
chorych na szpiczaka mnogiego pokazali, że wszystkie analizowane pary terytoriów chromosomowych (18-19, 9-22, 4-14, 14-16, 11-14) były rozmieszczone w jądrach interfazowych w sposób nieprzypadkowy. W komórkach szpiczaka
częstymi translokacjami są translokacje między chromosomami 11 i 14, 4 i 14
oraz 14 i 16. Terytoria tych par chromosomów były zlokalizowane w obszarze
jądra blisko siebie i zawierały obszary, w których fibryle chromatynowe przeplatały się wzajemnie. Największą odległość między terytoriami chromosomowymi
obserwowano dla pary chromosomów 18 i 19 (między którymi rzadko dochodzi
do rekombinacji), co było zgodne z wcześniejszymi ustaleniami, że chromosomy
te nie sąsiadują ze sobą w przestrzeni jądrowej [10]. Sathitruangsak i wsp. [45]
stwierdzili, że stopień przenikania się terytoriów chromosomowych był najmniejszy w przypadku pary chromosomów 18 i 19 i znacznie większy w przypadku
pozostałych par chromosomów, których aberracje obserwuje się w komórkach
nowotworowych. Wyniki badań dostarczyły dowodów na to, że odległości między terytoriami chromosomów są skorelowane ze stopniem ich przenikania się
wzajemnego i zachodzącymi między nimi interakcjami [45].
Ze względu na to, że organizacja jądra jest jednak stochastyczna to chromosomy nie zawsze zajmują ich preferowane miejsce w obszarze jądra. Mimo, że chromosomy 18 i 19 człowieka są oddalone od siebie w przestrzeni jądrowej, to jednak
czasami obserwuje się translokacje między tymi chromosomami [22]. Przykładem
częściej obserwowanej translokacji między chromosomami człowieka oddalonymi od siebie jest translokacja między chromosomem 11 a 22, t(11;22)(q23;q11).
Chromosom 22 jest chromosomem zlokalizowanym najbardziej centralnie w jądrze komórek człowieka, podczas gdy chromosom 11 lokalizowany jest w części
peryferyjnej jądra [37]. Po translokacji pochodny chromosom 11 przesunięty był
w kierunku centralnej części jądra, co spowodowane było obecnością materiału
genetycznego pochodzącego z chromosomu 22. Podobnie pochodny chromosom
22 oddalił się nieco od centrum jądra komórkowego. Zmieniona lokalizacja jądrowa pochodnych chromosomów połączona była z rozległą deregulacją ekspresji
genów, która dotyczyła nie tylko tych genów, w których były punkty złamań, ale
także pozostałych genów na tych chromosomach. Co więcej, po zajściu takiej
translokacji i zmianie lokalizacji chromosomów pochodnych obserwowano również zmianę ekspresji genów obecnych na innych chromosomach, co połączone
było również ze zmianą lokalizacji tych chromosomów w przestrzeni jądrowej,
np. chromosomu 17, który mimo posiadania dużej liczby genów aktywnych skierowany został w rejony bardziej peryferyjne [2, 20, 21, 33]. Znaczenie zmiany
lokalizacji chromosomów 11 i 22 po translokacji nie jest jeszcze dobrze poznane, ponieważ nosiciele takiej translokacji wykazują prawidłowy fenotyp, możli-
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we jest jednak, że nosicielstwo tej translokacji zwiększa ryzyko zachorowania na
choroby nowotworowe [2].
Aberracje chromosomowe powstają w wyniku pojawienia się w tym samym
czasie i przestrzeni podwójnych pęknięć DNA, które mogą być spowodowane działaniem czynników genotoksycznych [12]. Powstanie uszkodzeń DNA prowadzi
zwykle do dekondensacji chromatyny wokół miejsc z uszkodzeniami, co pozwala
na uruchomienie i dostęp do nich maszynerii naprawczej i zmniejsza ryzyko błędnej naprawy przez rekombinację homologiczną [8]. Dekondensacja chromatyny
może być związana ze zmianą położenia w jądrze całego chromosomu lub tej jego
części, w której pojawiły się uszkodzenia DNA.
Glukhov i wsp. [16] obserwowali wywędrowywanie z obszaru terytorium chromosomu 11 człowieka fibryli chromatynowych ze złamanym fragmentem genu
MLL. Gen ten ulega częstym pęknięciom, co prowadzi do złamań i translokacji.
Tego typu aberracje, w które zaangażowany jest gen MLL obserwuje się często
we wtórnych białaczkach u chorych leczonych wcześniej lekami alkilującymi, inhibitorami topoizomerazy II lub poddanych radioterapii. Fragmenty genu, które
powstają w wyniku dwuniciowego pęknięcia DNA mogą ulegać fuzji z różnymi
innymi genami. Autorzy badań poddawali komórki limfoidalne (komórki Jurkat)
działaniu etopozydu, który jest inhibitorem topoizomerazy II, enzymu niezbędnego
w procesie replikacji DNA i jego naprawy. W cyklu katalitycznym topoizomerazy
II dochodzi do generowania podwójnego pęknięcia DNA a zastosowanie inhibitorów działania tego enzymu prowadzi do sytuacji, w której enzym nie jest w stanie
przeprowadzić procesu religacji w celu odtworzenia ciągłości nici DNA [17]. Zastosowanie etopozydu działa więc genotoksycznie i prowadzi do powstania pęknięć
DNA w obrębie genu MLL, które nie są od razu naprawiane i stają się partnerem
do translokacji. Większość wszystkich rearanżacji chromosomowych z udziałem
genu MLL inicjowanych jest w obrębie odcinka o długości 8.3 kz, który jest regionem zawierającym preferencyjne miejsce cięcia dla topoizomerazy II. Wyniki
Glukhova i wsp. [16] analizujących położenie uszkodzonego genu MLL, pokazały
że jego złamana część 3’ po zastosowaniu inhibitora topoizomerazy II była często lokalizowana poza chromosomem 11 i także w dalekiej odległości od końca 5’
genu, który zwykle pozostawał o obrębie terytorium chromosomowego. W hodowlach kontrolnych, w których komórki nie były traktowane inhibitorem topoizomerazy II geny MLL pozostawały na ogół w obszarze terytorium chromosomowego,
wywędrowywanie tego allelu poza jego obszar obserwowano jedynie w ok. 0,5%
analizowanych przypadków. Bezpośrednio po ekspozycji komórek na etopozyd obserwowano niewielki, ale istotny statystycznie wzrost częstości wywędrowywania
tego allelu poza terytorium chromosomu 11 (ok. 1% przypadków badanych), natomiast w przypadku komórek potraktowanych czynnikiem genotoksycznym i hodowanych dodatkowo przez 1 godzinę w warunkach kontrolnych częstość sygnałów
fluorescencyjnych poza terytorium chromosomowym była jeszcze wyższa i wyno-
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siła 9%. Glukhov i wsp. [16] badali również zachowanie innych genów zlokalizowanych na chromosomie 11, np. genu kodującego cyklinę D1 (CCND1), który jest
konstytutywnie transkrybowany w komórkach i nie jest partnerem dla translokacji
indukowanych przez etopozyd. Stwierdzono że 1,7% alleli było zlokalizowane poza
terytorium chromosomowym w jądrach kontrolnych komórek limfoidalnych i gen
ten nie zmieniał swojej pozycji ani bezpośrednio po działaniu etopozydu, ani po
1-godzinnej postinkubacji, co pokazuje, że w gen MLL posiada miejsca złamań,
które są preferencyjnymi miejscami cięcia dla topoizomerazy II w warunkach, gdy
komórki traktowane są inhibitorami tego enzymu. Wydaje się więc, że strukturalna
organizacja genu MLL (obecność preferencyjnego miejsca cięcia czy interakcji dla
topoizomerazy II) i jego przestrzenne umiejscowienie w obrębie terytorium chromosomu 11, pozwalające na przemieszczenie się poza jego obszar przyczynia się do
częstego zaangażowania tego genu w translokacje związane z narażeniem komórek na działanie inhibitorów topoizomerazy II. Autorzy badań sugerują ponadto, że
zwiększona mobilność złamanych końców genu nie jest bezpośrednią konsekwencją uszkodzenia DNA, ale związana jest raczej z organizowaniem się kompleksów
białkowych biorących udział w naprawie DNA [16].
Badanie topologii chromosomów człowieka w jądrach limfocytów uzyskanych z krwi obwodowej 6 zdrowych dawców przez Ioannou i wsp. [23] pokazało, że uszkodzenia DNA indukowane przez czynniki genotoksyczne prowadzą do
zmiany lokalizacji nie tylko genów ale także całych chromosomów w jądrze badanych komórek. W limfocytach kontrolnych hodowanych in vitro przez 72 h obserwowano powtarzalny wzór organizacji chromosomów w limfocytach wszystkich
badanych osób. Radialne nieprzypadkowe położenie obserwowano w przypadku
chromosomów 1, 8, 10, 12, 14 – 17, 19-22, podczas gdy chromosomy 5, 7, 11, 13
i chromosom Y były rozmieszczone w jądrach w sposób przypadkowy. Dla pozostałych siedmiu chromosomów (2-4, 6, 9, 18, X) obserwowano międzyosobnicze
zróżnicowanie co do nieprzypadkowej lub losowej ich lokalizacji w jądrze [23].
Powtarzalność położenia chromosomów w jądrach komórek pochodzących od różnych dawców sugeruje, że badanie organizacji terytoriów chromosomalnych, przynajmniej dla niektórych chromosomów może stać się elementem baterii testów na
genotoksyczność, co pozwoliłoby oceniać stan jądra komórkowego i monitorować
poziom uszkodzeń DNA i aktywność systemów naprawy DNA [23]. Autorzy badań
poddali limfocyty działaniu czynników genotoksycznych, takich jak nadtlenek wodoru (H2O2) oraz promieniowanie UVB, co spowodowało indukcję aberracji chromosomowych, głównie typu złamań chromatydowych i chromosomowych, przy
czym większą liczbę aberracji chromosomowych obserwowano po działaniu H2O2,
natomiast większe zróżnicowanie jeśli chodzi o rodzaje aberracji widoczne było
po działaniu promieniowania. Analiza lokalizacji terytoriów chromosomowych po
zadziałaniu czynników mutagennych pokazała również powtarzalną w limfocytach
wszystkich dawców zmianę pozycji terytoriów niektórych chromosomów. Staty-
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stycznie istotne zmiany lokalizacji terytoriów chromosomowych obserwowano
w przypadku chromosomów 4, 8, 10, 12, 17, 19 i X zarówno po działaniu H2O2
jak i promieniowania UVB, podczas gdy chromosomy 6, 7, i 14 zmieniały swoje
położenie tylko po działaniu H2O2, a chromosomy 15 i 22 po działaniu promieniowania. Badania wykazały również, iż niektóre chromosomy są bardziej wrażliwe
i częściej ulegają przemieszczeniom w jądrze komórkowym niż inne chromosomy,
np. chromosomy 6, 8 i 10 w przypadku poddania limfocytów działaniu H2O2 [23].
Podobne analizy przeprowadzono z wykorzystaniem fibroblastów, które poddawano działaniu cisplatyny oraz H2O2 [37]. Stwierdzono, że po działaniu czynników
uszkadzających DNA kilka chromosomów zmieniło swoje położenie w większości analizowanych jąder komórkowych: chromosomy 17, 19 i 20 przemieściły się
z centralnych obszarów jądra na ich peryferia a chromosomy 12 i 15 w kierunku
środkowej części jądra. W badaniach immunochemicznych połączonych z FISH
wykazano również, że w obszarach terytoriów chromosomów, które zawierają dużą
liczbę genów aktywnych, które uległy przemieszczeniom po zaindukowaniu uszkodzeń DNA następuje wzrost liczby sygnałów wskazujących na obecność fosforylowanego histonu H2AX [37], będącego markerem dwuniciowych uszkodzeń DNA
[25, 37]. Stwierdzono również, że położenie chromosomów, które przemieściły się
w jądrach fibroblastów po działaniu czynników genotoksycznych powraca do stanu
takiego jaki jest obserwowany w komórkach kontrolnych po zakończeniu procesu
naprawy DNA, przy czym uwarunkowane jest to przejściem komórek przez podział
mitotyczny [37]. Wyniki te sugerują, że relokalizacja chromosomów po uszkodzeniu DNA może być jednym z ważnych elementów szlaku odpowiedzi na uszkodzenia DNA (DDR) i jest konieczna dla naprawy uszkodzeń przez systemy naprawy
DNA a topologia chromosomów jest istotna dla integralności genomu.

PODSUMOWANIE
Badanie radialnej organizacji chromosomów w jądrze komórkowym może być
wykorzystane jako znaczące badanie i ważne narzędzie w diagnostyce klinicznej.
Powtarzalne różnice w przestrzennym rozlokowaniu terytoriów chromosomowych
i genów w jądrze komórkowym obserwowane w komórkach nowotworowych w porównaniu z komórkami prawidłowymi mogą stać się podstawą do opracowania testów diagnostycznych i prognostycznych. Wyniki badań wskazują, że niektóre geny
i chromosomy zlokalizowane są w innych miejscach jąder komórek nowotworowych
w porównaniu z komórkami prawidłowymi [31, 52]. Leshner i wsp. [31] zidentyfikowali trzy geny (FLI1, MMP9, MMP2), których lokalizacja w jądrze komórek raka
prostaty jest zmieniona w porównaniu z lokalizacją obserwowaną w komórkach
prawidłowych. W jądrach interfazowych komórek raka piersi zaobserwowano dodatkowo zmianę lokalizacji 8 innych genów (AKT1, CSF1R, ERBB2, FOL2, HES5,
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HSP90AA1, MYC, TGFB3) w porównaniu z komórkami prawidłowymi [35]. Okazuje się że dwa z wymienionych wyżej genów (FLI1 i MMP9) mają zmienioną pozycję
w jądrach zarówno komórek raka prostaty jak i raka piersi. Zmiana ta jest specyficzna
dla komórek nowotworowych, co sugeruje, że lokalizacja tych dwóch genów może
stać się potencjalnym biomarkerem w diagnostyce chorób nowotworowych.
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