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Streszczenie
Wprowadzenie. Metody regeneracji kości stały się istotnym elementem współczesnej implantologii, a niedostatecz-
na ilość tej tkanki ogranicza, a nawet uniemożliwia przeprowadzenie leczenia implantologicznego. Rozwiązaniem 
w tych przypadkach jest zastosowanie zabiegów sterowanej regeneracji kości lub też wykorzystanie rekombinowa-
nych czynników wzrostowych. W Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej WUM w zaawansowanych przypadkach 
defektów kostnych oraz w przypadkach niedostatecznej szerokości wyrostka zębodołowego przed zaplanowaną 
implantacją wdrożono wykonywanie nowatorskich metod augmentacji tkanki kostnej z wykorzystaniem autogen-
nych, hodowanych in vitro preosteoblastów na nośniku w postaci allogenicznych bloków kostnych.
Cel pracy. Ocena regeneracji tkanki kostnej szczęk po zastosowaniu przeszczepów allogenicznych bloków kost-
nych zasiedlonych populacją autogennych preosteoblastów hodowanych in vitro.
Materiał i metody. Na przykładzie 2 pionierskich przypadków klinicznych zaprezentowano nowatorską metodę lecze-
nia defektów kostnych szczęk stosowaną w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej WUM. Badaniem objęto pacjentów 
zakwalifikowanych do leczenia przedprotetycznego ubytków tkanki kostnej. Po przeprowadzeniu wielu badań kwali-
fikujących i przy braku przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu wyselekcjonowanych pacjentów skierowano do 
pobrania szpiku, z którego wyizolowano komórki macierzyste. Docelowa hodowla była ukierunkowana na linię komó-
rek osteogennych – preosteoblastów. W Centralnym Banku Tkanek WUM przygotowano allogeniczne bloki kostne, 
które następnie ex tempore zasiedlano populacją hodowanych in vitro preosteoblastów. Tak przygotowane przeszcze-
py, bioreaktorem umiejscawiano w miejscu defektów kostnych za pomocą śrub lub minipłytek do osteosyntezy.
Wyniki. Klinicznie stwierdzono znakomite gojenie się ran, widocznie przyspieszone w stosunku do podobnych zabie-
gów bez wykorzystania wszczepianych komórek lub czynników stymulujących gojenie się ran i regenerację tkanek. 
Obrazy radiologiczne analizowane po 16–17 tygodniach od wszczepienia wykazały przebudowę przeszczepów, ich 
inkorporację w łoże kostne oraz pojawienie się wczesnych ognisk mineralizacji na bazie istniejącego rusztowania.
Wnioski. Metody augmentacji tkanki kostnej z wykorzystaniem omówionej techniki mogą okazać się istotne w lecze-
niu zaawansowanych przypadków defektów kostnych różnego pochodzenia oraz mogą być alternatywą przeszczepienia 
kości autogennej w celach regeneracyjnych (Dent. Med. Probl. 2013, 50, 1, 20–29).
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Abstract
Background. Bone regeneration methods have become an essential part of modern implantology, and insufficient 
bone quantity limits, or even makes impossible to carry out implant treatment. The solution in these cases is the use 
of guided bone regeneration or the use of recombinant growth factors. In Department of Dental Surgery, Medical 
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Metody regeneracji kości stały się najważniej-
szym przedmiotem badań współczesnej implan-
tologii [1]. Niedostateczna ilość tkanki kostnej 
powstała na skutek zmian zanikowych, urazów, 
zmian patologicznych oraz w wyniku chorób ogól-
noustrojowych niejednokrotnie ogranicza moż-
liwości przeprowadzenia leczenia implantopro-
tetycznego [2, 3]. W wielu przypadkach jedynym 
rozwiązaniem jest wykonanie zabiegu sterowanej 
regeneracji kości (GBR) lub też wykorzystanie re-
kombinowanych czynników wzrostowych [4]. Me-
tody stosowane w technikach regeneracyjnych sta-
le się zmieniają [5–13]. Celem poszukiwania no-
wych rozwiązań jest uzyskanie odpowiednich 
warunków kostnych niezbędnych do przeprowa-
dzenia leczenia implantologicznego. Komplekso-
wa rehabilitacja implantoprotetyczna ma na celu 
przywrócenie czynności żucia, artykulacyjnych, 
a także walorów estetycznych nieodłącznie zwią-
zanych ze sferą psychologiczną pacjenta. 

Mimo iż obecnie obserwuje się dynamicz-
ny postęp w obrębie metod i materiałów używa-
nych w zabiegach augmentacji kości, to do pra-
widłowego i wydajnego przebiegu procesu rege-
neracji tkanki kostnej są potrzebne 3 składowe, 
tzw. triada Lyncha [14]. Pierwszy element stano-
wi nośnik (rusztowanie), którym może być mate-
riał kostny pochodzenia autogennego lub obcego, 
materiał syntetyczny (resorbowalny lub nieresor-
bowalny), a także żel [14]. Drugi element to czą-
steczki sygnałowe procesu gojenia, którymi mogą 
być białka morfogenetyczne kości (BMPs), adhe-
zyny, hormony, witaminy oraz czynniki wzrostu 
(PDGF, TGF i in.), miejscowe lub egzogenne [14]. 
Trzecią składową są komórki, na które wpływają 
ww. czynniki wzrostu. Są to komórki niezróżni-

cowane: macierzyste (stem cells), komórki częścio-
wo zdeterminowane (np. preosteoblasty, fibro-
blasty) oraz komórki zróżnicowane (np. fibrocy-
ty, osteocyty). Źródłem tych komórek może być 
szpik, okostna, tkanka kostna, rzadziej krew; mo-
gą być one izolowane lub też po izolacji namnaża-
ne in vitro przed wszczepieniem w miejsce defektu 
kostnego. Wcześniejsze badania kliniczne wyka-
zały brak efektu terapeutycznego korzystniejsze-
go w porównaniu z innymi metodami po zasto-
sowaniu izolowanych ze szpiku komórek macie-
rzystych CD34+ w liczbie 1–2 mln/przeszczep na 
nośniku ksenogennym w postaci granulatu w celu 
wypełnienia jam kostnych po cystektomiach. 

W Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej 
WUM w zaawansowanych przypadkach ubytków 
kostnych oraz w przypadkach niedostatecznej sze-
rokości wyrostka zębodołowego przed zaplano-
waną implantacją wdrożono wykonywanie no-
watorskich zabiegów augmentacji tkanki kostnej 
z wykorzystaniem autogennych preosteoblastów 
hodowanych in vitro z komórek macierzystych, 
izolowanych ze szpiku, na nośniku allogenicznym 
bloku kostnym (Centralnego Banku Tkanek). Pod-
czas przeprowadzanej w specjalnych warunkach 
indukcji wzrostu komórek macierzystych docho-
dzi do zwiększenia ich liczby do 30–40 milionów. 
Docelowa hodowla jest ukierunkowana na linię 
komórek osteogennych – preosteoblastów. Poniżej 
przedstawiono 2 pionierskie przypadki kliniczne 
ilustrujące zastosowanie omówionej metody.

Celem pracy była wczesna ocena regeneracji 
tkanki kostnej szczęk po zastosowaniu augmenta-
cji tkanki kostnej z wykorzystaniem hodowanych 
in vitro autogennych preosteoblastów na nośni-
kach allogenicznych bloków kostnych.

University of Warsaw in advanced cases of bone defects and in cases of insufficient width of the alveolar ridge 
before the planned implantation innovative methods of bone augmentation using autogenous, cultured in vitro 
preosteoblasts on the scaffolds in the form of allogeneic bone blocks were implemented.
Objectives. Assessment of jaw bone regeneration after the application of bone allografts colonized by autogenous, 
cultured in vitro preosteoblasts population.
Material and Methods. On the example of two pioneering clinical cases a novel method for treating bone defects of 
the jaws used in the Department of Oral Surgery, Medical University of Warsaw was presented. The study included 
patients qualified for pre-prosthetic treatment of bone defects. After conducting a series of qualifying studies and 
lack of contraindications to perform the procedure selected patients referred to marrow harvesting, from which the 
stem cells were isolated. Targeted culture was oriented on osteogenic cells line – preosteoblasts. In the Central Bank 
of Tissues MUW allogeneic bone blocks were prepared and inhabited ex tempore by cultured in vitro preosteoblasts 
population. Thus prepared grafts were placed by bioreactor at the site of bone defects using screws or miniplates 
for osteosynthesis.
Results. Clinically, excellent wound healing were observed, apparently accelerated compared to similar treatments 
without the use of implanted cells or factors stimulaiting wound healing or tissue regeneration. Radiographic imag-
es analyzed after 16–17 weeks after implantation showed grafts remodeling, their incorporation in the bone bed, 
and the appearance of the early lesions of mineralization on the basis of existing scaffold.
Conclusions. Bone augmentation methods using discussed technique may become crucial in the treatment of advanced 
cases of bone defects of various origins and may constitute an alternative to autogenous bone transplantation for regen-
eration purposes (Dent. Med. Probl. 2013, 50, 1, 20–29).

Key words: human bone augmentation, bone allograft, bone regeneration, stem cells.
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Materiał i metody
Pacjentów wyselekcjonowano na podstawie kry-

teriów włączenia i wyłączenia zgodnie z protoko-
łem. W pierwszym etapie klinicznie oceniano stan 
jamy ustnej, pod kątem potrzeb implantoprotetycz-
nych, szczególnie konieczności zastosowania lecze-
nia przedprotetycznego defektów kostnych. Następ-
nie wykonywano projekcję CBCT w celu ustalenia 
szczegółów doboru wielkości i kształtu przeszcze-
pu/allogenicznego bloku kostnego. Po wstępnym 
zakwalifikowaniu pacjentów informowano o szcze-
gółach projektu ustnie i na piśmie (Informacja dla 
pacjenta). Następnie u pacjentów wstępnie wyse-
lekcjonowanych wykonano badania kwalifikują-
ce do dalszej procedury pobrania szpiku, izolacji 
i hodowli komórek macierzystych/preosteoblastów: 
przeciwciała anty-HIV1/HIV2, anty-HBc, anty-HBc  
(klasy IgM), test kiłowy (WR), odczyny kiłowe (np. 
TPHA), morfologię z rozmazem, OB, CRP. 

Po uzyskaniu negatywnych wyników badań 
kwalifikujacych, świadczących o dobrym zdro-
wiu i braku przeciwwskazań do wykonania pla-
nowanego leczenia, a także braku potencjalnych 

czynników zakaźnych pacjentów skierowano do 
pobrania szpiku, izolacji komórek macierzystych  
CD 34+ oraz ich dopuszczeniu do hodowli in vitro. 
Pobranie szpiku odbyło się w Banku Komórek Ma-
cierzystych WUM na drodze trepanobiopsji aspi-
racyjnej z talerza kości biodrowej. Pobrany szpik 
został przekazany w celu izolacji komórek macie-
rzystych (Nr pozwolenia IMPOMED: AEZ/365/S- 
-110/439/2012) (ryc. 1).

Bloki kostne allogeniczne były przygotowywa-
ne w standardowy sposób, dobierane do kształtu 
i wielkości defektu kostnego oraz dodatkowo do-
pasowywane kształtem podczas zabiegu z wyko-
rzystaniem pił rotacyjnych i piezoelektrycznych. 
Selekcję dawców oraz procedurę przygotowania 
allogenicznych bloków tkanki kostnej gąbczastej 
przeprowadzono w Centralnym Banku Tkanek 
WUM w Warszawie. Bloki kostne były przecho-
wywane w temperaturze –70oC, odmrażane przed 
zabiegiem chirurgicznym oraz zasiedlane komór-
kami macierzystymi/preosteoblastami ex tempo-
re w strzykawce z ujemnym ciśnieniem pozwala-
jącym na zassanie komórek w głąb przeszczepu 
kostnego (ryc. 2). 

Ryc. 1. Fiolki z preosteo-
blastami, zdjęcie prawe: 
preosteoblasty w dolnej 
części stożka fiolki, w gór-
nej części supernatant 
hodowli

Fig. 1. Vials contains pre-
osteoblasts (right picture), 
preosteoblasts are visible 
in the bottom of vials, in 
upper part – incubational 
supernatant

Ryc. 2. Preosteoblasty aspirowane podciśnieniowo do strzykawki zawierającej allogenicz-
ny bloczek kostny w celu penetracji komórek w głąb bloku nośnika

Fig. 2. Aspiration of pre-osteoblasts into the syringe contains allogenic bone block. 
Under-pressure was applied for deepper cells penetration into the scaffold
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Pacjent 1

54-letnia kobieta zgłosiła się do Zakładu Chi-
rurgii Stomatologicznej w celu leczenia torbieli ko-
rzeniowej w okolicy zębów 22–25. Diagnostykę ra-
diologiczną wykonano z użyciem tomografii stoż-
kowej CBCT (Gendex). Na obrazie tomograficznym 
stwierdzono ubytek osteolityczny o wymiarach  
16,09 × 15,6 × 15,51 mm obejmujący korzenie zębów 
22–25 (ryc. 3). Zaplanowano i przeprowadzono za-
bieg chirurgicznego wyłuszczenia torbieli z jedno-
czasową augmentacją tkanki kostnej z wykorzysta-
niem allogenicznego przeszczepu bloku kostnego 
(pochodzącego z Centralnego Banku Tkanek) zasie-
dlonego populacją hodowanych in vitro autologicz-
nych preosteoblastów. W tym celu pacjentka zosta-
ła skierowana do Centralnego Szpitala Klinicznego 
w celu pobrania szpiku kostnego, z którego następ-
nie wyizolowano komórki macierzyste. W wyniku 
indukcji wzrostu osiągnięto liczbę 35 mln komórek 

Ryc. 3. CBCT w planowaniu, panorex – widoczna tor-
biel okolicy 22–25, skan horyzontalny, widoczna tor-
biel rozprzestrzeniająca się od przedsionka (całkowicie 
zniszczona blaszka przedsionkowa) aż do blaszki zbitej 
podniebienia. Ząb 22 pozbawiony podparcia kostnego 
w kontakcie ze ścianą torbieli

Fig. 3. CBCT in planning, panorex – cysts 22-25 in 
vestibular side, no facial bone, horizontal scan: palatal 
cortical bone complete, tooth 22 without bone support, 
contact with cyst

Ryc. 4. Odsłonięcie płata okostna–błona śluzowa, 
instalacja przeszczepu preosteoblastów hodowanych 
in vitro na nośniku – bloku allogenicznym, stabilizacja 
przeszczepu minipłytkami do osteosyntezy (Medartis)

Fig. 4. Opening mucosal-periosteal flap, transplanta-
tion of allogenic bone block scaffold with autogenic 
preosteoblasts cultured in vitro; miniplate (Medartis) 
was used for stabilization of the graft

– presosteoblastów. Przeprowadzono leczenie endo-
dontyczne zębów 22 i 25. W znieczuleniu nasięko-
wym 2% lidokainą nacięto i odwarstwiono płat ślu-
zówkowo-okostnowy w okolicy zębów 22–25 (ryc. 4). 
Ząb 23 zakwalifikowano do ekstrakcji. Torbiel ko-
rzeniową wyłuszczono, ubytek kostny wyłyżeczko-
wano oraz wygładzono brzegi kostne. Jamę kostną 
wypełniono dopasowanym uprzednio allogenicz-
nym bloczkiem kostnym pokrytym i infiltrowanym 
komórkami macierzystymi/preosteoblastami i usta-
bilizowano za pomocą minipłytki do osteosyntezy 
(Medartis®) (ryc. 4). Ranę zaopatrzono szwami. Zało-
żono uzupełnienie tymczasowe odbudowujące brak 
zęba 23 (ryc. 5). Zastosowano chłodzenie pozabie-
gowe emitowane przez urządzenie Hilotherm przez 
30 min. Pacjentka przyjmowała Augmentin 0,625 
(2 × 1), metronidazol 0,25 (3 × 1). Szwy usunięto 
po 7 dniach. Następnie wykonano kontrolne bada-
nie CBCT (po 17 tygodniach od zabiegu), na którym 
uwidoczniono pozycję przeszczepu (ryc. 6). 
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Ryc. 5. Zamknięcie rany szwami, zaopatrzenie prote-
tyczne tymczasowe

Fig. 5. Closing flap, suturing, temporary partial den-
ture

Ryc. 6. Kontrolne opg (2 tyg. po zabie-
gu). Widoczny przeszczep stabilizowany 
minipłytkami, kontrolne CBCT (17 tyg.  
po zabiegu), widoczne zmniejszenie 
defektu kostnego, spowodowane prze-
budową i inkorporacją przeszczepu 
w otaczającą tkankę kostną. CBCT skan 
w płaszczyźnie strzałkowej, widoczne 
wypełnienie defektu kostnego po cystek-
tomii, wypełnione tkanką kostną z ogni-
skami przejaśnień, miejsc mineralizacji 
beleczek kostnych

Fig. 6. Control opg (2 weeks after sur-
gery). Graft stabilized with miniplates, 
control CBCT (17 weeks after surgery), 
decreasing of bone defect due to bone 
graft remodeling and incorporation into 
adjacent bone. CBCT medial scan, vis-
ible higher mineralization of  the trab-
ecule of remodeled bone graft
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Ryc. 7. Pacjent 2. CBCT panorex, defekt kostny wertykalno-horyzontalny okolicy 14, 15. Skan okolicy 14, 
niewystarczająca ilość tkanki kostnej do leczenia implantoprotetycznego

Fig. 7. Patient No. 2. CBCT, panorex, vertical-horizontal bone defect – 14, 15 tooth site,  unsufficient bone for implant therapy

Ryc. 8. Przygotowanie łoża kostnego, wykonanie perforacji, otworów odżywczych w części korowej. Przygotowanie 
przeszczepu, podciśnieniowa infiltracja nośnika allogenicznego autogennymi, hodowanymi in vitro preosteoblastami. 
Stabilizacja bloku kostnego z wykorzystaniem śrub (Medartis). Zamknięcie miejsca wszczepu, rany

Fig. 8. Buccal bone preparation, perforation for nutritional reasons in cortical bone. Bone graft preparation, pre-
osteoblasts infiltration of the graft in the syringe with under-pressure. Bone graft stabilization use screws (Medartis). 
Closing flap, suturing

Pacjent 2

49-letnia kobieta zgłosiła się do Zakładu Chirur-
gii Stomatologicznej w celu leczenia implantoprote-
tycznego braku zębów 13–15. Na podstawie bada-
nia klinicznego i radiologicznego stwierdzono nie-
dostateczną ilość tkanki kostnej w miejscu 13–15 do 
przeprowadzenia implantacji (ryc. 7). Zaplanowano 

zabieg augmentacji tkanki kostnej. W Centralnym 
Szpitalu Klinicznym pobrano szpik pacjentki, z któ-
rego wyizolowano komórki macierzyste, poddane 
następnie indukcji wzrostu. W znieczuleniu nasię-
kowym 2% lidokainą nacięto i odwarstwiono płat 
śluzówkowo-okostnowy w okolicy 13–15. Wykona-
no kilka otworów nawiercających/odżywczych kości 
(ryc. 8). Ubytek kostny wypełniono bloczkiem kost-
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nym pokrytym preosteoblastami i ustabilizowano 
za pomocą 2 śrub (Medartis). Zmobilizowano płat 
do przykrycia przeszczepu i ranę zaopatrzono szwa-
mi. Pacjentka przyjmowała Augmentin 0,625 (2 × 1), 
Metronidazol 0,25 (2 × 2). Następnie wykonano ba-
danie CBCT, na którym uwidoczniono pozycję prze-
szczepu (ryc. 9). Szwy usunięto po 10 dniach.

Wyniki
W obu omówionych przypadkach klinicznie 

stwierdzono znakomite gojenie się ran, widocz-
nie przyspieszone w stosunku do podobnych za-
biegów bez wykorzystania wszczepianych komó-
rek oraz czynników stymulujących gojenie się ran 
i regenerację tkanek. Badanie CBCT wykonane po 
16–17 tygodniach od zabiegu wykazało przebudo-
wę przeszczepów, ich inkorporację w łoże kostne, 
oraz pojawienie się wczesnych ognisk mineraliza-
cji na bazie istniejącego rusztowania.

Omówienie
Metody inżynierii tkankowej w chirurgii sto-

matologicznej są stosowane w celu wytworzenia 
kości de novo, w miejscu, gdzie jej brak. Celem 
zabiegów jest regeneracja, odtworzenie wszyst-
kich tkanek na podobieństwo procesów embrio-
nalnych, zgodnie z zasadami GBR i biomimetyki 
jednocześnie. Do prawidłowego i wydajnego prze-

biegu regeneracji tkanki kostnej są niezbędne, 
jak wspomniano wyżej, 3 składowe według Lyn-
cha. Najlepszym przykładem pierwszego elemen-
tu – nośnika jest świeża kość autogenna w postaci 
uformowanego przeszczepu lub wiórów kostnych, 
jest to tzw. złoty standard [15–20]. Choć wyko-
rzystanie kości autogennej ma niewątpliwe zalety, 
jest najbardziej skuteczne z punktu widzenia bio-
logicznego i klinicznego. Procedura wykonania 
przeszczepu, konieczna w przypadku rozległych 
ubytków kostnych, wiąże się z: podwójnym zabie-
giem chirurgicznym, osłabieniem kości w miej-
scu pobrania, przedłużeniem czasu trwania za-
biegu i zwiększoną możliwością wystąpienia do-
legliwości pooperacyjnych [16], a także martwicy 
przeszczepu – rzadko. Miejscem dawczym w obrę-
bie szkieletu kostnego twarzy może być m.in. gałąź 
żuchwy, podbródek, okolice guza szczęki lub ob-
szar międzyotworowy żuchwy [2]. W rozległych 
rekonstrukcjach wykorzystuje się przeszczep z ta-
lerza kości biodrowej, rzadziej piszczelowej i kości 
sklepienia czaszki [2]. Wspomniane metody należą 
do inwazyjnych i traumatycznych, z tego względu 
w wielu przypadkach mogą spotkać się z odmową 
pacjenta. W takich sytuacjach optymalnym roz-
wiązaniem wydaje się zastosowanie bloków kost-
nych, m.in. pochodzenia allogenicznego, mimo 
pewnych ograniczeń pozabiologicznej natury [21]. 
Przeszczepy allogeniczne dzięki zastosowaniu 
sterylizacji radiacyjnej w połączeniu z głębokim 
mrożeniem są pozbawiane immunogenności i po-
tencjalnej zakaźności, a standardy ich procesowa-

Ryc. 9. Opg (po 10 dniach od zabiegu). Widoczna okolica 14, 15, śruby stabilizujące przeszczep, widoczne zarysy 
i wertykalna granica przeszczepu. CBCT, widoczny przeszczep stabilizowanymi śrubami z przestrzenią do osteo-
genezy, widoczne strefy przejaśnień przeszczepu, ogniska mineralizacji (16 tyg. od zabiegu)

Fig. 9. Opg (10 days after surgery), two screws stabilized of bone graft, visible vertical graft border. CBCT,  
graft stabilized by screws, space for osteogenesis, bone remodellling (16 week after surgery)
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nia czynią z bloków allogenicznych ważny mate-
riał kościozastępczy i nieznacznie kościotwórczy  
[16, 22, 23]. Badania dowiodły, że ludzkie prze-
szczepy kostne (Human Bone Allografts – HBA) 
wykazały skuteczność w regeneracji kości, dzię-
ki ich zdolnościom do zapewnienia trójwymiaro-
wej struktury dla nowo tworzącej się kości i utrzy-
mania zdolności indukcyjnych, mimo małego stę-
żenia BMPs białek morfogenetycznych kości [24]. 
Wykazano, że przeszczepy allogenne przy zasto-
sowaniu odpowiednich technik chirurgicznych 
w regionach implantacji mogą być alternatywą dla 
przeszczepów autologicznych [24]. Choć preparaty 
allogeniczne pozbawione komórek ulegają przebu-
dowie i rewaskularyzacji, to w porównaniu do ko-
ści autogennej proces ten trwa dłużej [22]. Jedynie 
przeszczepy autogenne wprowadzone do ubytku 
mają zdolności uruchomienia wszyst kich podsta-
wowych mechanizmów prowadzą cych do odbu-
dowy kostnej, tzn. aktywności osteogennej, oste-
oindukcji i osteokondukcji [25, 26]. 

Przedstawiona, zastosowana w WUM, proce-
dura jest pionierska, w dostępnym piśmiennictwie 
nie ma opisanych etapów procedury: zarówno ho-
dowla, jak i różnicowanie komórek macierzystych 
pochodzących ze szpiku, uzyskanie 45 oraz 37 mi-
lionów preosteoblastów w warunkach hodowli 
w ciągu 4 tygodni, następnie ich infiltracja i prze-
szczepienie na nośniku allogenicznego bloku kost-
nego kości gąbczastej, stabilizacja mikropłytkami. 
Poprzednio publikowana metodologia oraz wyni-
ki klinicznego stosowania izolowanych komórek 
macierzystych CD34+ na nośniku ksenogennym 
(minerał kostny) w liczbie 1–1,6 mln komórek/ 
/przeszczep nie różniły się od metody GBR z za-
stosowaniem masy płytkowej wysoko zagęszczo-
nej, pozyskiwanej profesjonalnie (Cobe-Spectra) 
w warunkach Banku Komórek Macierzystych. Wy-
niki zastosowania komórek macierzystych CD34+  
w augmentacji tkanki kostnej miały w 2003 r. rów-
nież charakter pionierski, trudno jednak mówić 
o spektakularnych rezultatach poprzedniej, opisa-
nej w 2003 r. metodologii. Przyczyną braku istot-
nych wyników stosowania komórek CD34+ była 
ich liczba (praktycznie o rząd wielkości mniejsza 
od obecnie opisanej) oraz brak ukierunkowania 
tych komórek w linię osteoblastyczną. Autorzy są-
dzą, iż komórki macierzyste CD34+ przeszczepio-
ne w liczbie 1–1,6 mln/przeszczep w dużej mie-
rze różnicowały się w komórki linii monocytarnej, 
rozpoznając obcy materiał – minerał kostny kse-
nogenny, co stwierdzono w badaniach immuno-
histochemicznych (zwiększona ekspresja kwaśnej 
fosfatazy winianoopornej TRAP, markera oste-
oklastów, niepublikowane wyniki). 

W przeprowadzonych badaniach i zabiegach 
oraz omówionych przypadkach w celu przyspie-
szenia odbudowy tkanki kostnej i zwiększenia 
wydajności całego procesu regeneracji przeszcze-
py allogeniczne kości zasiedlono populacją pre-
osteoblastów powstałych w wyniku docelowej 
hodowli komórek macierzystych ukierunkowa-
nych na linię komórek osteogennych. Klinicznie 
stwierdzono bardzo dobre gojenie się ran, widocz-
nie przyspieszone w stosunku do podobnych za-
biegów bez wykorzystania wszczepianych komó-
rek lub czynników stymulujących gojenie się ran 
i regenerację tkanek. Obrazy radiologiczne anali-
zowane po 16–17 tygodniach od wszczepienia wy-
kazują przebudowę przeszczepów, ich inkorpora-
cję w łoże kostne oraz pojawienie się wczesnych 
ognisk mineralizacji na bazie istniejącego ruszto-
wania. Należy sądzić, iż allogeniczne beleczki kost-
ne stały się atrakcyjnym podłożem dla przeszcze-
pionych, hodowanych in vitro, preosteoblastów ze 
znacznym potencjałem osteogennym w istnieją-
cych niszach kostnych. Istotna wydaje się liczba 
przeszczepionych preosteoblastów, które prawdo-
podobnie zachowują się podobnie jak osteogenne 
komórki wyściółkowe (lining cells), dające począ-
tek osteogenezie. 

Komórki macierzyste odgrywają ważną ro-
lę w naprawie każdego narządu i tkanek przez ich 
zdolność do samoodnowy i różnicowania [27–30]. 
W obserwowanym współcześnie postępie w stoma-
tologii regeneracyjnej tematem rozważań stały się 
implikacje technologii z wykorzystaniem komórek 
macierzystych (stem-cell-based therapy) [27]. Wy-
daje się, że komórki macierzyste dzięki stabilnej 
i przyspieszonej formacji kości stanowią obiecują-
cą strategię, umożliwiającą osiągnięcie regeneracji 
dużych ubytków kostnych [27]. Podczas Srebrnego 
Jubileuszowego Szczytu The Academy of Osseoin-
tegration w 2010 r. stwierdzono, że dalsza poprawa 
implant success rate będzie możliwa dzięki zasto-
sowaniu technologii z wykorzystaniem komórek 
macierzystych, które dzięki właściwościom oste-
ogennym wpływają na formację doskonałej jako-
ści kości. Jej obecność przyczynia się do zwiększe-
nia długoterminowego sukcesu leczenia implan-
tologicznego [27]. Zatem wykorzystanie metody 
augmentacji kości z użyciem przeszczepów alloge-
nicznych zasiedlonych komórkami macierzysty-
mi/preosteoblastami może okazać się kluczem do 
prawidłowej regeneracji w zaawansowanych przy-
padkach ubytków kostnych oraz w przypadkach 
niedostatecznej szerokości wyrostka zębodołowe-
go przed planowaną implantacją.
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