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STRESZCZENIE 

Komórki macierzyste (ang. stem cells) od lat są przedmiotem intensywnych badań 

ze względu na wyjątkowe właściwości biologiczne. Na tle dojrzałych komórek 

somatycznych wyróżnia je zdolność do samoodnowy oraz różnicowania w dowolny 

rodzaj komórek. Szczególne znaczenie medyczne mają mezenchymalne komórki 

macierzyste, które występują m.in. w szpiku kostnym, tkance tłuszczowej oraz 

tkankach okołoporodowych, do których należą sznur pępowinowy oraz krew 

pępowinowa. Nowo poznanym źródłem komórek macierzystych jest mleko kobiece. 

Większość tkanek okołoporodowych do niedawna stanowiła materiał odpadowy. Ich 

łatwy sposób pozyskania, niska immunogenność oraz multipotencjalny charakter 

zyskał szczególne zainteresowanie w medycynie regeneracyjnej i terapii komórkowej. 

Obecnie prowadzonych jest szereg badań klinicznych dotyczących wykorzystania 

mezenchymalnych komórek macierzystych w terapii licznych chorób. Należy jednak 

podkreślić, że pomimo wielu lat badań nad biologią komórek macierzystych nadal 

niewyjaśnione pozostają ich właściwości w warunkach in vivo. Właściwości komórek 

macierzystych ściśle zależą od profilu ekspresji genów. Ponadto w zależności od 

pochodzenia mezenchymalne komórki macierzyste cechuje odmienny profil ekspresji 

genów. W pracy analizowano ekspresję genów NANOG oraz KLF4 w dwóch typach 

komórek macierzystych: mezenchymalnych oraz hematopoetycznych.  

Materiał do badań stanowiły mezenchymalne komórki macierzyste izolowane 

z galarety Wharton’a sznura pępowinowego i mleka kobiecego oraz hematopoetyczne 

komórki macierzyste mobilizowane z krwi obwodowej pacjentów kwalifikowanych 

do przeszczepu. Analizę względnej ekspresji genów NANOG oraz KLF4 wykonano 

metodą PCR w czasie rzeczywistym (real-time PCR) z wykorzystaniem sond 

molekularnych typu TaqMan. 

Badane geny kodują czynniki transkrypcyjny warunkujące pluripotencję, co jest 

szczególnie ważne w regulacji rozwoju zarodkowego. Dodatkowo produkt genu KLF4 

należy do tzw. czynników Yamanaki. Dane literaturowe wskazują, że czynnik 

Yamanaki KLF4 pełni funkcję regulatora ekspresji genu NANOG, co w konsekwencji 

prowadzi do nasilenia właściwości pluripotencjalnych embrionalnych komórek 



macierzystych. W literaturze brak informacji czy podobna regulacja występuje w 

ludzkich mezenchymalnych oraz hematopoetycznych komórkach macierzystych.  

Celem pracy była ocena ekspresji genów pluripotencji NANOG oraz KLF4 

w mezenchymalnych komórkach macierzystych pochodzących z galarety Wharton’a 

sznura pępowinowego i mleka kobiecego oraz w mobilizowanych hematopoetycznych 

komórkach macierzystych z preparatu komórkowego krwi obwodowej. Badania 

obejmowały komórki izolowane bezpośrednio oraz poddane hodowli in vitro w 

częściowej hipoksji (10% O2). Ocenie poddano wpływ czasu trwania hodowli na 

ekspresję badanych genów, a także różne metody izolacji. Oceniono także wpływ 

niektórych czynników, takich jak sposób porodu czy czas trwania ciąży na profil 

ekspresji genów w komórkach z dostępnych źródeł. 

Przeprowadzone badania wykazały, że profil ekspresji genów NANOG oraz KLF4 

w komórkach macierzystych jest zróżnicowany i zależy od metody izolacji, źródeł 

pozyskiwania, typu komórek macierzystych, a także czynników, takich jak sposób 

porodu oraz czas trwania ciąży. Wykazano, że na profil względnej ekspresji genów 

NANOG oraz KLF4 w mezenchymalnych komórkach macierzystych galarety 

Wharton’a istotny wpływ ma metoda izolacji komórek (eksplant, enzymatyczna) oraz 

hodowla in vitro. W przypadku mezenchymalnych komórek macierzystych mleka 

poddanych hodowli in vitro odnotowano zróżnicowaną względną ekspresję genów 

NANOG oraz KLF4 pod względem etapu laktacji. Ponadto wykazano, że w 

hematopoetycznych komórkach macierzystych na ekspresję badanych genów istotny 

wpływ ma czas trwania hodowli in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

For years, much research has been done on stem cells as they possess unique 

biological properties. Compared to mature somatic cells, they are distinguished by the 

ability to self-renew and differentiate into any type of cell. Mesenchymal stem cells 

(MSCs) found in the bone marrow, adipose tissue and perinatal tissues including the 

umbilical cord and the umbilical cord blood are of special importance to medicine. 

Human breast milk is a newly discovered source of stem cells. Until recently, most of 

the perinatal tissues were considered waste material. The ease of harvesting, low 

immunogenicity and multipotential nature of MSCs gained special interest in 

regenerative medicine and cell therapy. Currently, a number of clinical trials are 

conducted on the application of MSCs in the treatment of numerous diseases. It should 

be emphasized, however, that despite many years of research on the biology of stem 

cells, their properties in vivo still remain unexplained. 

The research material consisted of MSCs from the human Wharton's jelly of 

umbilical cord and breast milk, and hematopoietic stem cells mobilized from 

peripheral blood of patients qualified for transplantation. The analysis of the relative 

expression of NANOG and KLF4 genes was performed by real-time PCR with the use 

of TaqMan molecular probes. 

The properties of stem cells are closely related to gene expression profile. 

Depending on the origin, MSCs present various gene expression profiles. The study 

analyzed the expression of NANOG and KLF4 genes in mesenchymal and 

hematopoietic stem cells of various origin, such as Wharton's jelly of the umbilical 

cord, breast milk, and enriched cell preparation. The tested genes encode transcription 

factors conditioning pluripotency, which is particularly important for the regulation of 

embryonic development. Moreover, the product of KLF4 gene is one of the Yamanaka 

factors. Literature data indicate that the Yamanaka KLF4 factor regulates NANOG 

gene expression, which in turn enhances the pluripotency of the embryonic stem cells. 

There is no information in the literature as to whether a similar regulation occurs in 

human mesenchymal and hematopoietic stem cells. 

The aim of the study was to evaluate the expression of pluripotent NANOG and 

KLF4 genes in the Wharton's jelly derived mesenchymal stem cells (WJ-MSCs), 

human breast milk, and in the mobilized hematopoietic stem cells (HSCs) derived from 

the peripheral blood cell preparation. Both direct cells isolates and cultured in vitro of 



hypoxia (10% O2) were investigated. The influence of the culture duration on the 

expression of the studied genes as well as various methods of isolation was assessed. 

Additionally, the influence of such factors as the type of delivery or the duration of 

pregnancy on the tested gene expression profile in the cells from available sources was 

assessed.  

The research found that the expression profile of NANOG and KLF4 genes in the 

stem cells is diverse and depends on the isolation method, origin of MSCs, the type of 

stem cells, as well as the type of delivery and duration of pregnancy. It was shown that 

relative expression profile of NANOG and KLF4 genes in WJ-MSCs is significantly 

influenced by the method of cell isolation (explant or enzymatic) and in vitro culture. 

In the case of human milk derived MSCs cultured in vitro, different relative expression 

of NANOG and KLF4 genes was observed depending on lactation stage. In the case of 

HSCs, the duration of in vitro culture significantly affected the expression of the tested 

genes. 

 
 


