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Komórki macierzyste są podstawą każdej  tkanki i narządu w ludzkim organizmie. Istnieje wiele 

różnych typów komórek macierzystych, które pochodzą z różnych miejsc naszego ciała lub powstają 

w różnym czasie w naszym życiu. Wszystkie komórki macierzyste mogą samodzielnie odnawiać się 

(tworzyć własne kopie) i różnicować (w bardziej wyspecjalizowane komórki). Na podstawie zdolności 

do różnicowania, komórki macierzyste można sklasyfikować jako totipotencjalne, pluripotencjalne, 

multipotencjalne lub unipotencjalne.  

Mezenchymalne komórki macierzyste (ang. mesenchymal stem cells, MSC) lub przez wielu 

naukowców zwane również "komórkami zrębowymi" w odniesieniu do komórek izolowanych ze 

zrębu, tkanki łącznej, która otacza inne tkanki i narządy. MSC są komórkami multipotentnymi 

zdolnymi do replikacji jako niezróżnicowane komórki i mają potencjał różnicowania się w linie 

komórek mezenchymalnych, takie jak osteocyty, adipocyty i chondrocyty. Po raz pierwszy opisane w 

szpiku kostnym jako kluczowe komórki do regulacji hematopoetycznych komórek macierzystych. Od 

tego czasu wyizolowano je z innych tkanek, takich jak tłuszcz, krew pępowinowa, pępowina, błony 

owodniowe lub łożysko.  

MSC badane w sznurze pępowinowym są multipotencjalne, wykazują właściwości MSC, ekspresję 

genów specyficznych (SOX2,  NANOG, POU5F1)  dla embrionalnych komórek macierzystych.  MSC 



wyizolowane z UC mają więcej możliwości proliferacji i różnicowania niż MSC wyizolowane z kości 

szpiku lub tkanki tłuszczowej. Tak więc, MSC mogą stanowić cenne narzędzie do naprawy tkanek czy 

w terapii komórkowej ponieważ są łatwo dostępne, a ich izolacja jest względnie prosta, można je 

poddawać bioprezerwacji przy minimalnej utracie ilości.  

Białko OCT-3/4 (ang. octamer-bindingtranscription factor-3/4) kodowane przez gen POU5F1 (ang. 

POU domain, class 5, transcriptionfactor 1), jest czynnikiem transkrypcyjnym należącym do rodziny 

POU (Pit, Oct, Unc),  określany jako jeden z najważniejszych czynników transkrypcyjnych kontrolujący 

samoodnawianie i pluripotencję komórek macierzystych, a ostatnio traktowany jako ważny marker 

powierzchniowy dla subpopulacji niezróżnicowanych komórek inicjujących nowotwór. Gen POU5F1 

(OCT4) jest głównym regulatorem pluripotencji komórek, odgrywa ważną rolę podczas embriogenezy 

oraz w trakcie generowania indukowanych komórek pluripotentnych iPS. Ponadto, precyzyjna 

regulacja jego poziomów ma podstawowe znaczenie dla utrzymania pluripotencji, ponieważ zarówno 

wysoka jak i niska ekspresja genu może indukować różnicowanie [54]. Ludzki gen POU5F1 znajduje 

się w chromosomie 6 (6p21.31).  

Celem pracy była analiza ekpresji genu POU5F1 w ludzkich komórkach macierzystych, analiza 

ekspresji genu POU5F1 w MSC wyizolowanych ze sznura pępowinowego z galarety Whartona oraz 

korelacja pomiędzy ekspresją genu POU5F1 w MSC wyizolowanych ze sznura pępowinowego z 

galarety Whartona, a danymi klinicznymi (wiek ciężarnych, ilość ciąż, ilość porodów, rodzaj porodu, 

podanie oksytocyny, stosowane leki, płeć dziecka, masa urodzeniowa dziecka, tydzień urodzenia 

dziecka). Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem komórek macierzystych pobranych ze sznura 

pępowinowego od grupy 42 kobiet z Kliniki Położnictwa i Patologii ciąży SPSK nr 1 w Lublinie. Grupę 

badaną stanowiły położnice w wieku od 20 do 46 lat. Mezenchymalne komórki macierzyste zostały 

wyizolowane z galarety Whartona sznura pępowinowego od kobiet ciężarnych, następnie MSC 

hodowano przez 14 dni. Po 14 dniach hodowane komórki usuwano mechanicznie przy użyciu 

skrobaka komórkowego następnie komórki przygotowywano do analizy cytometrycznej oraz izolacji 

RNA. 

W celu określenia oceny fenotypowej świeżo wyodrębnionych komórek macierzystych 

i komórek hodowanych przeprowadzono analizę cytometryczną. Do oceny fenotypu komórek 

zastosowano przeciwciała monoklonalne znakowane fluorescencyjnie mysie antyludzkie CD90 

znakowane PC5 firmy Beckman Coulter oraz mysie antyludzkie CD105 znakowane PE firmy Beckman 

Coulter. Izolację komórkowego RNA przeprowadzono za pomocą metody Chomczyńskiego i Sacchi, 

następnie spektrofotometryczne oznaczano stężenia RNA i wykonano reakcję odwrotnej transkrypcji. 

W celu analizy ekspresji genu POU5F1 wykorzystano metodę Real Time PCR. Wyniki wstępne 

uzyskane metodą Real Time PCR opracowane były przy użyciu aparatu Expression Suite v1.03 firmy 

Life Technologies. Analizę statystyczną wykonano za pomocą oprogramowania Statistica v. 12.0.  

Na podstawie badań wyciągnięto wnioski: 

- mezenchymalne komórki macierzyste galarety Whartona wykazywały ekspresję genu POU5F1 

- w mezenchymalnych komórkach macierzystych galarety Whartona ekspresja genu POU5F1 była 

wysoka u młodych ciężarnych i malała wraz z wiekiem ciężarnych 

- w mezenchymalnych komórkach macierzystych galarety Whartona ekspresja genu POU5F była 

wyższa u kobiet u których podawano oksytocynę względem kobiet u których nie stosowano 

oksytocyny 



- w mezenchymalnych komórkach macierzystych galarety Whartona ekspresja genu POU5F była 

wyższa w przypadku kobiet które rodziły siłami natury niż w przypadku kobiet u których wykonano 

cięcie cesarskie 

- w mezenchymalnych komórkach macierzystych galarety Whartona ekspresja genu POU5F była 

wyższa w przypadku pierwszej ciąży i malała wraz z kolejnymi ciążami 

- w mezenchymalnych komórkach macierzystych galarety Whartona ekspresja genu POU5F była 

wyższa w przypadku kobiet które rodziły po raz pierwszy i malała wraz z ilością porodów 

 

Uważam, że skorelowane parametry kliniczne z ekspresją genu  POU5F1 mogą mieć istotne znaczenie 

w podejmowaniu decyzji dotyczącej bankowania krwi pępowinowej czy MSC izolowanych ze sznura 

pępowinowego.  

Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane do dalszych badań nad ekspresją genu POU5F1 w 

ludzkich komórkach macierzystych ponadto mogą mieć kluczowe znaczenie w wykorzystaniu 

wyizolowanych MSC z galarety Whartona w późniejszej terapii  tymi komórkami. 

 

 

 

 

 

 

 

11 SUMMARY 

 

Stem cells are the basis of every tissue and organ in a human body. There are many different types of 

stem cells, which originate from different parts of our bodies or are created at different times of our 

lives. All stem cells can independently renew themselves (create their own copies) and differentiate 

(into more specialized cells). Based on the ability to differentiate, stem cells can be categorized as 

totipotent, pluripotent, multipotent or unipotent.  

Mesenchymal stem cells (MSC) or by many scientists also called "stromal cells" in relation to cells 

isolated from the stroma, the connective tissue that surrounds other tissues and organs. MSCs are 

multipotent cells capable of replication as undifferentiated cells and have a potential for 

differentiation int mesenchymal cell lines, such as osteocytes, adipocytes and chondrocytes. First 

characterised in the bone marrow as key cells to regulation of hematopoietic stem cells. Since then, 

they have been isolated from other tissues such as adipose, umbilical cord blood, umbilical cord,  

amniotic membrane or placenta. 

MSCs tested in umbilical cord are multipotent, exhibit MSC properties, expression of genes (SOX2, 

NANOG, POU5F1) specific for embryonic stem cells. MSCs isolated from UC have more proliferation 

and differentiation potential than MSCs isolated from bone marrow or adipose tissue. Thus, MSCs 



can constitute a valuable tool for tissue repair or cell therapy because they are easily accessible, and 

their isolation is relatively simple, they can be biopreserved at minimal loss of quantity. 

OCT-3/4 protein (octamer-bindingtranscription factor-3/4) coded by POU5F1 gene (POU domain, 

class 5, transcriptionfactor 1) is a transcription factor belonging to the POU family (Pit, Oct, Unc), 

described as one of the most important transcription factors controlling self-renewal and 

pluripotency of  stem cells, and recently treated as an important surface marker for subpopulations 

of undifferentiated cancer-initiating cells. The POU5F1 gene (OCT4) is the major cell pluripotency 

regulator that plays an important role during embryogenesis and during the generation of induced 

pluripotent iPS cells. In addition, precise regulation of its levels is fundamental to maintaining 

pluripotency, because both high and low gene expression can induce differentiation [54]. Human 

POU5F1 gene is in chromosome 6 (6p21.31). 

The aim of this work was the analysis the POU5F1 gene expression in human stem cells, the analysis 

of POU5F1 gene expression in the MSCs isolated from the Wharton’s jelly of the umbilical cord and 

the correlation between POU5F1 gene expression in MSCs isolated from the umbilical cord from 

Wharton’s jelly, and clinical data (gestational age, number of pregnancies, number of births, type of 

delivery, administration of oxytocin, medicines used, child’s sex, birth weight of the child, week of 

childbirth). The study was carried out using stem cells taken from the umbilical cord from a group of 

42 women from the Clinic of Obstetrics and Pathology of pregnancy, SPSK No. 1 in Lublin. The study 

group consisted of midwives aged from 20 to 46. Mesenchymal stem cells were isolated from the 

Wharton’s jelly of the umbilical cord from pregnant women, then MSCs were cultured for 14 days. 

After 14 days the cultured cells were mechanically removed using a cell scraper then cells were 

prepared for cytometric analysis and RNA isolation. 

 To determine the phenotypic evaluation of newly isolated stem cells and cultured cells a 

cytometric analysis was carried out. To evaluate the phenotype of cells, monoclonal antibodies 

fluorescently marked mouse anit-human CD90 labelled PC5 from Beckman Coulter and mouse anti-

human CD105 labelled PE from Beckman Coulter. Cellular RNA isolation was performed using 

Chomczyński and Sacchi method, RNA concentrations were then determined spectrophotometically 

and a reverse transcription reaction was performed. To analyse POU5F1 gene expression the Real 

Time PCR method was used. Preliminary results obtained with the Real Time PCR method were 

processed using the Life Technologies’ Expression Suite v1.03. Statistical analysis was performed 

using Statistica v. 12.0. software. 

Based on the research,  the following conclusions were drawn: 

- mesenchymal stem cells of Wharton’s jelly exhibited the expression of POU5F1 gene 

- POU5F1 gene expression in mesenchymal stem cells of Wharton’s jelly was high in young pregnant 

women and decreased with the age of pregnant women 

- expression of the POU5F gene in mesenchymal stem cells of Wharton’s jelly was higher in women 

who were treated with oxytocin in regard to women who were not treated with oxytocin 

- expression of the POU5F gene in mesenchymal stem cells of Wharton’s jelly was higher for women 

who had natural labour than for women for whom the Caesarean section was performed 

- expression of the POU5F gene in mesenchymal stem cells of Wharton’s jelly was higher in the case 

of first pregnancy and decreased with subsequent pregnancies 

 



- expression of the POU5F gene in mesenchymal stem cells of Wharton’s jelly was higher for women 

who gave birth for the first time and decreased with the number of births 

 

I believe that the correlated clinical parameters with POU5F1 gene expression may have crucial value 

in making decisions related to banking of umbilical cord blood or MSCs isolated from umbilical cord. 

The obtained results can be used for further research on POU5F1 gene expression in human stem 

cells. Furthermore, they can have a crucial importance in the use of isolated MSCs from Wharton’s 

jelly in subsequent therapy with these cells. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


