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Komórki macierzyste można zdefiniować jako komórki posiadające zdolność do samoodnowy, 

proliferacji oraz różnicowania. Ze względu na posiadany potencjał do różnicowania komórki 

macierzyste możemy podzielić na totipotencjalne, pluripotencjalne, multipotencjalne oraz 

unipotencjalne. Innym kryterium podziału jest pochodzenie komórek - wyróżniamy: komórki 

embrionalne, płodowe oraz dojrzałe - zdeponowane w tkankach dorosłego organizmu. 

Mezenchymalne komórki macierzyste galarety Wharton'a sznura pępowinowego klasyfikowane są 

jako komórki pochodzenia płodowego. Charakteryzują się większym potencjałem proliferacyjnym 

oraz dłuższymi telomerami niż dojrzałe mezenchymalne komórki  macierzyste. Oprócz 

mezenchymalnych komórek macierzystych do komórek dojrzałych należą zasiedlające niszę szpikową 

hematopoetyczne komórki macierzyste. Zarówno komórki pochodzenia mezenchymalnego jak i 

komórki hematopoetyczne są szeroko wykorzystywane w różnych gałęziach medycyny. 



Za zahamowanie różnicowania, podtrzymanie stanu pluripotencji i zdolności samoodnowy komórek 

macierzystych odpowiada szereg czynników, takich jak cząsteczki sygnalizacyjne, mikroRNA, 

regulatory cyklu komórkowego, a także rdzeniowe czynniki transkrypcyjne. Do rdzeniowych 

czynników transkrypcyjnych należy gen SOX2, zlokalizowany na długim ramieniu chromosomu 3. 

Koduje białko SOX2 posiadające domenę HMG charakterystyczną dla wszystkich 20 białek z rodziny 

SOX. Produkt białkowy genu SOX2 wchodzi w interakcję z innymi czynnikami wywierając wpływ na 

transkrypcję genów. Aktywność białka SOX2 jest regulowana na wielu poziomach, m.in 

transkrypcyjnym, potranskrypcyjnym oraz potranslacyjnym. Na poziomie transkrypcyjnym dochodzi 

do zjawiska autoregulacji oraz tworzenia pętli sprzężeń zwrotnych między białkami SOX2 a OCT4 i/lub 

NANOG. Regulacja potranskrypcyjna polega na interakcji z microRNA, które przyłączając się do 

regionu 3'UTR mRNA powoduje jego degradację lub hamuje translację białka. W wyniku obróbki 

potranslacyjej dochodzi do zmiany stężenia (ubikwitynacja) lub aktywności zsyntezowanego białka 

(acetylacja, metylacja, SUMOilacja, fosforylacja, glikozylacja, ADP-rybozylacja). 

Gen SOX2 odgrywa istotną rolę nie tylko w trakcie embriogenezy oraz w utrzymaniu homeostazy, ale 

także podczas inicjacji i progresji choroby nowotworowej. Zwiększoną ekspresję genu SOX2 

odnotowano w licznych nowotworach, m.in w nowotworach płuc, glejaku, czerniaku, raku stercza czy 

mięsaku Ewinga. 

Głównym celem niniejszej pracy była analiza ekspresji genu SOX2 w ludzkich komórkach 

macierzystych. Dodatkowo przeanalizowano ekspresję genów cyklu komórkowego (CCND1, CDK4, 

CDKN1B) oraz miR200b w ludzkich komórkach macierzystych, a także zbadano  korelację pomiędzy 

ekspresją genu SOX2 a ekspresją genów cyklu komórkowego (CCND1, CDK4, CDKN1B), miR200b oraz 

danymi klinicznymi. 

Materiał do badań stanowiły  komórki macierzyste  hematopoetyczne pobrane od 41 pacjentów 

kliniki Hematoonkologi i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w 

Lublinie oraz komórki macierzyste  mezenchymalne pochodzące od 49 pacjentek Kliniki Położnictwa i 

Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Komórki 

hematopoetyczne zostały wyizolowane metodą leukaferezy z krwi obwodowej po ich uprzedniej 

mobilizacji ze szpiku kostnego, a komórki mezenchymalne wyizolowano z substancji galaretowatej 

sznurów pępowinowych pobranych podczas porodu. 

W celu określenia fenotypu uzyskanych komórek macierzystych część z nich poddano analizie 

cytometrycznej z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych przeciwko antygenom 

powierzchniowym: CD34, CD90 oraz CD105. Część komórek została poddana hodowli komórkowej. 

Ze wszystkich komórek, poza komórkami poddanymi analizie cytometrycznej, wyizolowano RNA i 

microRNA, a następnie przeprowadzono reakcję odwrotnej transkrypcji. Uzyskane cDNA powielono 

techniką PCR  w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sond TaqMan dla genu SOX2, Cykliny D1, 

Cyklinozależnej Kinazy 4, inhibitora p27 kip oraz miR200b. Jako kontroli endogennej użyto GAPDH. 

Analizę ekspresji genu SOX2, genów cyklu komórkowego (CCND1, CDK4, CDKN1B) oraz miR200b 

przeprowadzono przy użyciu oprogramowania  StepOne Sofware v.2.2.2 oraz Expression Suite 

Software v.1.0.3.165. Do oceny statystycznej wykorzystano oprogramowanie Statistica 12. 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski: 

• Potwierdzono, że wyizolowane komórki są, odpowiednio, hematopoetycznymi oraz 

meznechymalnymi komórkami macierzystymi. 



• Ekspresja genu SOX2 w obydwu typach komórek występowała na zbliżonym poziomie. 

• W trakcie hodowli komórkowej dochodziło do spadku (komórki mezenchymalne) lub wzrostu 

(komórki hematopoetyczne) ekspresji genu SOX2. 

• Zmianom ekspresji genu SOX2 towarzyszyły zmiany ekspresji genów cyklu komórkowego oraz 

miR200b. 

• Nie zaobserwowano różnic w ekspresji genu SOX2 w hematopoetycznych komórkach macierzystych 

w zależności od schorzenia hematoonkologicznego. 

• W hematopoetycznych komórkach macierzystych dochodziło do wzrostu ekspresji genu SOX2 wraz 

z wiekiem pacjentów. 

• W mezenchymalnych komórkach macierzystych ekspresja genu SOX2 jest większa w przypadku ciąż 

rozwiązanych porodem siłami natury, a ponadto zmniejsza się wraz z kolejnymi ciążami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

10.     SUMMARY 

 

Stem cells could be defined as the cells with abilities to self renew, proliferate and differentate. 

Depending on the potential for differentation, they can be divided into totipotential, pluripotential, 

multipotent, and unipotential. Another differentiation criterion is the origin of cells. Can be 

distinguished: embryonic, fetal and mature. 

One type of fetal stem cells, the mesenchymal stem cells from umbilical cord Wharton's jelly, is 

particularly worthy of interest. This class of cells is characterized by the greater proliferative potential 

and longer telomeres in comparison to mature mesenchymal stem cells. The latter, in relation both 

to mesenchymal stem cells and hematopoietic stem cells, are nowadays being widely used in various 

branches of medicine. 

Characteristics of stem cells such as an ability to self-renew, a maintenance of pluripotency and an 

inhibition of differentiation depend on a number of factors, inter alia signaling molecules, 

microRNAs, cell cycle regulators and core transcription factors. The SOX2 gene is one of the core 

transcription factors. It is located on the long arm of the chromosome 3rd and it encodes the SOX2 

protein having the HMG domain. This domain is characteristsic to all members of the SOX family. The 

SOX2 gene protein product interacts with other factors affecting transcription of genes. The SOX2 

protein activity is regulated on many levels, including the transcriptional, the post-transcriptional and 

the post-translational level. On the transcriptional level the autoregulation and the feedback loop 

formation (SOX2 protein with, eg., OCT4 and/or NANOG) occurs. Post-transcriptional regulation is 

based on the interaction between the microRNA and the SOX2. MicroRNA degrades or inhibits the 

translation of the protein by attaching itself to the 3'UTR mRNA region. Post-translational regulation 

leads to the change in concentration (ubiquitination) or activity of the synthesized protein 

(acetylation, methylation, SUMOilation, phosphorylation, glycosylation, ADP-ribosylation). 

The SOX2 gene plays an important role not only in an embryogenesis and a maintenance of 

homeostasis, but also during an initiation and progression of a cancer. Increased expression of the 

SOX2 gene has been reported in numerous cancers, including lung cancer, glioblastoma, melanoma, 

prostate cancer and Ewing sarcoma. 

The main aim of this study was to analyze the expression of the SOX2 gene in the human stem cells. 

In addition, the expression of the cell cycle genes (CCND1, CDK4, CDKN1B) and the miR200b 

expression in the human stem cells was analyzed, as well as the correlation between the SOX2 gene 



expression and the cell cycle gene expression (CCND1, CDK4, CDKN1B), the miR200b expression and 

the clinical data. 

The study material consisted of hematopoietic stem cells obtained from 41 patients of the 

Department of Hematology and Oncology with Bone Marrow Transplantation, Independent Public 

Clinical Hospital No. 1 in Lublin and mesenchymal stem cells taken from 49 patients of the 

Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy, Independent Public Clinical Hospital No. 1 in 

Lublin. Hematopoietic stem cells has been isolated by leukapheresis from peripheral blood after prior 

mobilization. Mesenchymal stem cells has been obtained from the umbilical cord Wharton's jelly 

taken during childbirth. 

To determine the phenotype of the isolated stem cells, part of them were cytometrically analyzed 

using monoclonal antibodies against surface antigens: CD34, CD90 and CD105. Some of the cells have 

undergone cell culture. 

From all the cells except the cells analyzed cytometrically, RNA and microRNA were isolated.  In the 

next step, the reverse transcription was performed. The obtained cDNA was then amplified by real-

time PCR using TaqMan probes for genes: SOX2, Cyclin D1, Cyclin-dependent Kinase 4, p27 kip 

inhibitor and miR200b. GAPDH was used as an endogenous control. Analysis of the SOX2 gene 

expression, the cell cycle genes (CCND1, CDK4, CDKN1B) and the miR200b expression was performed 

using StepOne Sofware v.2.2.2 and Expression Suite Software v.1.0.3.165. For statistical evaluation, 

the Statistica 12 software was used. 

 

Based on the performed research, the following conclusions were drawn: 

• It was confirmed that the isolated cells were hematopoietic and mesenchymal stem cells indeed. 

• The expression of the SOX2 gene in both types of cells was similar. 

• During the cell culture growth there was a decrease (mesenchymal cells) or an increase 

(hematopoietic cells) of the expression of the SOX2 gene observed. 

• Changes in the SOX2 gene expression were accompanied by the changes in the cell cycle gene 

expression and the miR200b expression. 

• There was no difference in the SOX2 gene expression in hematopoietic stem cells in relation to the 

hematologic disease. 

• In hematopoietic stem cells, the SOX2 gene expression increased with the age of the patients. 

• In mesenchymal stem cells, the expression of the SOX2 gene is greater in the case of vaginal 

delivery and decreases with subsequent pregnancies. 

 

 


