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Abstract 

 

‘Tissue engineering’ van de orale mucosa: analyse van ‘engineering’ technieken, 

toepassingsgebieden en hun gerelateerde klinische ‘success rates’. 

Eline Deboosere 

Promotor: Prof. dr. P. De Coster 

 

Om gingivale recessies en orale mucosa defecten als gevolg van trauma en oncologische oorzaken 

te herstellen, kan men naast de tot op heden gebruikte technieken, zoals de vrije gingiva - ent, ook 

gebruik maken van de meer geavanceerde ‘tissue engineering’ technieken. 

‘Tissue engineering’ is een proces waar materiaalwetenschappen en biocompatibiliteit elkaar 

tegemoet komen. Cellen, natuurlijke of synthetische matrixen en specifieke signaalmoleculen 

worden geïntegreerd om nieuw weefsel te creëren (6). Het laat toe om een driedimensionale 

reconstructie van de huid of mucosa te vervaardigen door het cultiveren van keratinocyten alleen of 

gecombineerd met fibroblasten op (dermale) matrixen (83).  

Deze literatuurstudie gaat op zoek naar het antwoord op de vraag: Welke ‘tissue engineering’ 

technieken bestaan er voor het herstellen van grote mucosale defecten en wat is het verschil met de 

tot op heden gebruikte technieken? Er wordt stilgestaan bij de histologische basis van de orale 

mucosa, de tot op heden gebruikte enten en de verschillende ‘tissue engineering’ technieken. 

Evenzeer wordt er aandacht besteed aan de klinische ‘success rates’ en het toepassingsgebied. Als 

laatste is er de formulering van de eventuele richtlijnen voor behandeling.  

‘  
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Inleiding 

  

Om gingivale recessies en orale mucosa defecten als gevolg van trauma en oncologische oorzaken 

te herstellen, kan men naast de tot op heden gebruikte technieken, zoals de vrije gingiva - ent, ook 

gebruik maken van de meer geavanceerde ‘tissue engineering’ technieken. Deze literatuurstudie 

gaat op zoek naar het antwoord op de vraag: Welke ‘tissue engineering’ technieken bestaan er voor 

het herstellen van grote mucosale defecten en wat is het verschil met de tot op heden gebruikte 

technieken? 

De brede waaier aan literatuur over het gebruik van ‘tissue engineering’ voor het ondersteunen van 

herstelprocessen na trauma, ablatieve oncologische resectie en reconstructieve chirurgie hebben 

geleid tot de nood aan inventarisatie en analyse van de ‘tissue engineering’ technieken. 

De rationale van dit project is dus voornamelijk het inventariseren en analyseren van de recente 

wetenschappelijke literatuur betreffende ‘tissue engineering’ van de orale mucosa. Met specifieke 

aandacht voor de gebruikte technieken, hun toepassingsgebied en de klinische ‘success rates’. Als 

laatste is er de formulering van de eventuele richtlijnen voor behandeling.  
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Methodologie 

 

De doelstellingen van deze studie zijn: 

 Beschrijven van de tot op heden gebruikte technieken voor het herstel van orale mucosa 

defecten. 

 Inventariseren en analyseren van de ‘tissue engineering’ technieken van de orale mucosa. 

 Het opzoeken van hun toepassingsgebied en hun klinische ‘success rates’. 

Om deze 3 grote doelstellingen te verwezenlijken, worden ze gesplitst in kleinere onderdelen: 

1. Structurele aspecten van de orale mucosa. 

2. Hedendaagse therapieën voor het herstellen van grote mucosale defecten. 

3. ‘Tissue engineering’ technieken van de orale mucosa. 

4. Toepassingsgebieden en hun klinische ‘success rates’. 

a. In - vivo technieken en gerelateerde resultaten. 

b. Humane toepassingen 

5. Intraorale toepassingen: conclusies. 

6. Voordelen en nadelen van ‘tissue engineering’ technieken en hun vergelijking met de tot 

heden gebruikte technieken. 

7. Richtlijnen 

De relevante artikels werden door middel van Mesh termen gezocht in Pub Med. De Mesh termen 

werden alleen ingevoegd of in combinatie met andere trefwoorden. Naast de trefwoorden werd er 

ook gebruik gemaakt van de ‘limits’: ‘published in the last 5 years’, ‘human’ en ‘dental journals’. 

Aangezien er een aantal relevante artikels buiten deze ‘limits’ vielen, werden de ‘limits’ verruimd 

naar ‘last 10 years’ en werd er af en toe ‘human’ weggelaten. In bijlage 1 vindt u de gehanteerde 

zoekopdrachten in Pub Med. Vervolgens werd er via ‘Web of Science’ verder naar artikels gezocht 

door middel van de reeds bekomen auteursnamen. Daarnaast werd er nog gebruik gemaakt van de 

Cochrane database en de ‘link related’ artikels op Pub Med.  

De selectiecriteria waren de ‘tissue engineering’ technieken, het toepassingsgebied, het ‘tissue 

engineered’ weefsel (huid en mucosa), soort artikel (‘review’, RCT), en datum (beperkt tot 

publicaties van de laatste 15 jaar). Tot slot werd er gekeken naar ‘het aantal keer geciteerd’. Echter 

werd dit niet als selectiecriteria gebruikt, aangezien hierdoor een aantal relevante artikels gemist 

worden.  
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De histologische aspecten van de orale mucosa werden voor een deel handmatig opgezocht in de 

cursus van Prof. dr. P. De Coster (100). Het overige deel van de studie werd elektronisch 

opgezocht. Tevens werden ook de referentielijsten van de benutte artikels nagegaan op gerelateerde 

artikels. 

In de masterproef wordt er gebruik gemaakt van een aantal afkortingen. In bijlage 2 vindt u een lijst 

van de gebruikte afkortingen. 
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Resultaten  

 

1. Structurele aspecten van de orale mucosa 

De orale mucosa bestaat uit 3 lagen, namelijk het oppervlakkig epitheel, de lamina propria en de 

submucosa (Fig1). Deze lagen komen respectievelijk overeen met de epidermis, de dermis en de 

hypodermis in de huid (114). 

Het epitheel is een meerlagig plaveiselepitheel, dat zowel gekeratiniseerd als niet - gekeratiniseerd 

kan zijn. Het bestaat uit 4 lagen: het stratum basale, het stratum spinosum, het stratum granulosum 

en het stratum corneum in de huid en stratum superficiale in de orale mucosa (83,114,100). De 

keratinocyten zijn de principiële cellen van het epitheel. Daarnaast kan het epitheel ook 

melanocyten, langerhans cellen en merkel - cellen bevatten (83,114).  

Het meerlagig plaveisel epitheel ondergaat keratinisatie. Dit is het proces waarbij de keratinocyten 

in het stratum granulosum geleidelijk aan transformeren naar dode oppervlakte cellen gelegen in het 

stratum superficiale (83). Het is een geordend epitheel  dat keratine 1/10 als cytoskelet heeft. 

Kenmerkend voor dit epitheel is de aanwezigheid van keratohyaliene granules en aggregaten van 

keratine filamenten in het stratum granulosum. Deze zijn afwezig in het niet - gekeratiniseerde 

epitheel, met als gevolg dat de lagen in dit epitheel respectievelijk het stratum basale, spinale, 

intermedium en superficiale zijn (53,114). Het hoofd intermediaire keratinefilament is 4/13. Het 

proces van keratinisatie treft men in dit epitheel niet aan. De basale laag van dit epitheel bevat dus 

keratinocyten die progenitorcellen zijn en terminale differentiatie ondergaan (83). 

De verbinding tussen de verschillende cellagen van het epitheel wordt verwezenlijkt door 

desmosomen. Cytokeratine vindt men in elke laag van het epitheel terug. Het is een belangrijke 

merker van de celdifferentiatie en heeft dus een aanzienlijke plaats in het histologische onderzoek 

van de ‘tissue engineering’ (55,83,100). 

De grens tussen het epitheel en de lamina propria noemt men de epitheel - bindweefsel junctie of 

het basaal complex. Ze bestaat uit hemidesmosomen en het basale membraan. Het basale membraan 

bestaat uit 2 lagen: de lamina lucida en de lamina densa. De lamina lucida is minder dens en ligt 

naar het epitheel toe. De lamina densa bevat collageen IV en laminine en ligt naar de lamina propria 

toe. De basale cellen van de stratum basale zijn door hemidesmosomen verbonden met de 

onderliggende lamina propria. Deze zorgen dus voor een mechanische aanhechting (83,114). 
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De lamina propria is een bindweefsel component die onder het epitheel ligt. Ze bestaat uit een 

uitgebreid netwerk van type I en III collageenvezels en uit elastinevezels. De voornaamste cellen 

van de lamina propria zijn de fibroblasten. Zij zijn de hoofdproducenten van de extracellulaire 

matrix (ECM). Daarnaast treft men ook lymfatische vezels, zenuwen, afvoergangen van de 

speekselklieren en sebaceuze klieren aan. De vasculaire componenten vormen een uitgebreid 

netwerk van capillaire lussen, die in de papillen lopen tot tegen de basale epitheellaag. Zij vormen 

de lamina papillare van de lamina propria. De lamina reticulare ligt hieronder en vormt de grens 

met de onderliggende submucosa (55,83,100,114). 

De submucosa bestaat uit lobules van mature adipocyten. Dunne banden van dermaal bindweefsel 

zorgen voor de scheiding van deze lobules. Een extensief netwerk van arteriën, venen, capillairen, 

zenuwen en lymfatische vezels loopt door deze structuur en dringt zo de bovenliggende lamina 

propria binnen. Op deze manier zorgt ze voor de voedselaanvoer en afvalverwijdering van de 

lamina propria. Naast deze functies, fungeert de submucosa ook als een mechanisch kussen en zorgt 

ze voor de isolatie tegen warmte verlies. De aanwezigheid van de submucosa in de orale mucosa is 

afhankelijk van het type orale mucosa. In gekeratiniseerde mucosa is er weinig tot geen submucosa 

aanwezig terwijl de niet - gekeratiniseerde mucosa een significante hoeveelheid submucosa kan 

bevatten (114). 

Het verschil tussen de orale mucosa en de huid is dat de orale mucosa een vochtig oppervlak heeft 

en er een afwezigheid is van adnexale structuren zoals haar en zweetklieren. De orale mucosa in de 

mond kan men volgens de anatomie onderverdelen in 3 structurele variaties. De ‘masticatory’ 

mucosa bevindt zich op het harde verhemelte en de aangehechte gingiva. Ze is ortho - of 

paragekeratiniseerd. De alveolaire mucosa is deze die de lip (labiale mucosa), de wang (buccale 

mucosa) langs de binnenzijde, de mondbodem en de onderzijde van de tong bedekt en is niet 

gekeratiniseerd. De gespecialiseerde mucosa bevat smaakknoppen en is gelegen op de dorsale zijde 

van de tong (53,114). 

De mucosa - equivalenten bevatten naar analogie van de oorspronkelijke structuur, zowel een 

oppervlakkig epitheel als een onderliggende lamina propria (34). 
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Figuur 1: Een schematische presentatie van de structuur van de orale mucosa. (Bron: Stephens et al.,2007) 
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2. Hedendaagse therapieën voor het herstellen van grote mucosale defecten 

Voor de komst van ‘tissue engineered’ orale mucosa of huid gebruikte men andere technieken om 

de ontstane defecten te dichten. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de 

verschillende soorten van defecten. Er bestaan 2 grote groepen namelijk gingivale recessies en 

defecten die niet - tandgerelateerd zijn (trauma, ablatieve oncologische defecten). De methode van 

reconstructie is naast het type van defect ook afhankelijk van de locatie en de grootte van het defect 

(68). 

2.1. Tandgerelateerde defecten: Gingivale recessies 

Voor het afdekken van een recessie bestaan er 3 technieken: de vrije gingiva - ent, de 

bindweefselent en de gesteelde zachte - weefselent. 

2.1.1. De vrije gingiva - ent / autologe enten  

Oppervlakkige defecten, tot een mucosale diepte van 10mm, kunnen met mucosale - enten 

behandeld worden (48).   

Bij de vrije gingiva - ent of de ‘free gingival graft’ techniek (FGG) wordt er een autologe ent 

afkomstig van buccaal, mucosaal, palataal weefsel of van vrije gingiva aangereikt voor het 

afdekken van de recessie (83,124). De ent bedekt de recessie en wordt ter plaatse vastgehecht aan 

de omgevende gingiva. De donorsite geneest door secundaire epithelialisatie.  

Miller (81) beschreef een techniek gecombineerd met een ‘free soft tissue autograft’. Eerst wordt er 

een horizontale incisie op het niveau van de glazuur - cement grens gemaakt om zo de interdentale 

papil te behouden. Vervolgens worden er verticale incisies gemaakt naast de betrokken tand. Dit 

alles ter voorbereiding van de receptorsite. Als laatste wordt de ‘free soft tissue autograft’ op de 

receptorsite aangebracht (63).  

De FGG wordt gebruikt om de hoeveelheid aangehechte gingiva te vergroten. Andere toepassingen 

van de autologe enten zijn ter behandeling van gingivarecessies (36) en verdieping van het 

vestibulum (112).  

Het voordeel van deze ent is dat ze binnen haar natuurlijke omgeving blijft, waardoor de adaptatie 

vlotter verloopt en er minder complicaties optreden. Het gebruik van mucosa als donormateriaal 

heeft wel als nadeel dat ze maar in beperkte hoeveelheid beschikbaar is en dat ze een tweede 

chirurgische procedure vereist om het donormateriaal te collecteren. Het gevolg hiervan is een 

stijging van de patiënt - gerelateerde morbiditeit (13,48,53,54).  



 

9 

 

Sclera en gelyofiliseerde dura matter kunnen als alternatief donormateriaal dienen voor de FGG. Dit 

kende echter weinig succes (80). Ingevroren autogene palatale mucosa - enten kunnen ook met 

succes gebruikt worden om mucogingivale defecten te dichten (123). 

2.1.2. De bindweefselent 

Als er niet genoeg aangehechte gingiva is naast de recessie om een gesteelde zachte - weefselent uit 

te voeren, kan men naast de FGG ook subepitheliaal bindweefsel gebruiken voor de 

wortelbedekking.  

Het subepitheliaal bindweefsel is meestal afkomstig van het palatum. In sommige gevallen is er een 

tandloze kam aanwezig die kan dienen als donorsite (29). Het bindweefsel verkrijgt men door het 

uitvoeren van de parallelle incisietechniek (63,67). De parallelle incisietechniek bestaat uit het 

maken van 2 parallelle horizontale incisies in het palatum. Een 2 à 3 mm van de vrije gingiva grens 

verwijdert en met een breedte van 1 tot 2 mm. Vervolgens verbindt men deze incisies door 2 

verticale incisies om zo de palatale flapelevatie te vergemakkelijken (1,67). Aan de basis van de 

recessie brengt men een ‘partial - thickness’ flap met 2 verticale incisies aan. De flap wordt naar 

coronaal gebracht om zo de ent te bedekken en voor zijn bloedaanvoer te zorgen. 

De voordelen van deze techniek zijn de uitstekende voorspelbaarheid van de wortelbedekking en 

verminderde pijn aan de palatale donorsite in vergelijking met de FGG (80). Het nadeel van deze 

ent is de gelimiteerde hoeveelheid donorweefsel en de aanwezigheid van een tweede chirurgische 

donorsite die voor ongemak kan zorgen (29).  

De bindweefselent wordt toegepast bij gingivarecessies en om de hoeveelheid aangehechte gingiva 

te vergroten (80). 

De enveloptechniek en de tunneltechniek zijn 2 specifieke flaptechnieken die gebruik maken van 

een bindweefselent. 

2.1.2.1. De enveloptechniek 

De enveloptechniek is een flaptechniek gecombineerd met een bindweefselent. Men brengt eerst 

een ‘partial - thickness’ flap (Fig 2) aan in het omgevende weefsel van het defect zodat we een 

envelopstructuur bekomen. De bindweefselent, afkomstig van het palatum, bedekt rechtstreeks de 

blootliggende wortel maar haar grootste deel ligt in de envelop. Op deze wijze zijn beide zijden van 

de ent in direct contact met het omgevende weefsel. Dit zorgt voor steun, voedsel - en bloedaanvoer 

(63,102).   
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2.1.2.2. Tunneltechniek 

Bij de tunneltechniek of de supraperiostale envelop brengt men een tunnel aan onder het gingivaal 

weefsel door middel van een sulculaire incisie tot onder de mucogingivale grens (Fig 3). Dit heeft 

als voordeel dat men de papil intact en op zijn plaats kan houden. Vervolgens wordt er een 

bindweefselent, afkomstig van het palatum, door deze tunnel op de recessie aangebracht. Een 

specifieke hechtingstechniek houdt de ent op zijn plaats (3,4,94,128). 

 

 

 

 

 

2.1.3. De gesteelde zachte -  weefselent / ‘Coronally advanced flap’ 

De gesteelde zachte - weefselenttechniek of de laterale enttechniek kan enkel toegepast worden als 

er genoeg aangehechte gingiva aanwezig is lateraal van de desbetreffende recessie. Er wordt een 

flap aangebracht lateraal van de recessie. Nadien wordt het interdentale papillaire weefsel over de 

recessie getrokken en vastgemaakt. Op die manier wil men de recessie bedekken en een toename 

van aangehechte gingiva verwezenlijken. In de meeste gevallen is er echter te weinig aangehechte 

gingiva lateraal van de recessie, waardoor het gebruik van deze techniek minimaal is.  

Een nadeel van deze techniek is dat er lateraal van de betrokken recessie een nieuwe recessie kan 

ontstaan. Een voordeel is dat er geen nood is aan een donorsite en dat deze techniek het meest 

esthetische resultaat geeft (25,29,43,63). 

Figuur 2: A: ‘Partial - Thickness flap’, B: 

‘Full - Thickness’ flap (Bron: Tözüm TF., 

2003) (Overgenomen met toestemming van 

de ‘Canadian dental association’.) 

Figuur 3: De bindweefselent wordt door de 

tunnel op de recessie aangebracht. (Bron: 

Tözüm TF., 2003) (Overgenomen met 

toestemming van de ‘Canadian dental 

association’.) 
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De ‘coronally advanced flap’ (CAF) kan men opsplitsen in de ‘coronally positioned’ flap (CPF) en 

de ‘apically positioned’ flap (35). Deze 2 technieken zijn andere vormen van de gesteelde zachte – 

weefselenttechniek. Bij deze technieken gaat men gingivaal weefsel losmaken en dit ofwel naar 

coronaal of apicaal toe verplaatsen. Om op deze manier de recessie te bedekken. Om deze 

technieken uit te voeren, moet er opnieuw voldoende aangehechte gingiva aanwezig zijn aan de 

basis van de recessie.           

De CAF wordt dus toegepast bij de ‘coronally positioned graft’. Deze entprocedure bestaat uit 2 

stappen. In de eerste stap wordt er een autogene zachte - weefselent apicaal van de recessie 

geplaatst. Na heling gaat men in een tweede stap de flap naar coronaal verplaatsen. Men doet dit 

door middel van een ‘split - thickness’ dissectie met mesiaal en distaal verticale incisies (2,63,81). 

  

Naast de combinatie van de CAF met de zachte - weefselenten, kan ze ook gecombineerd worden 

met een barrière membraan (98), een ‘enamel matrix derivative’ (EMD) (104), acellulaire dermale 

matrix (ADM) (42), ‘platelet - rich plasma’ (PRP) (78) en ‘living tissue engineered human 

fibroblast derived dermal substitute’ (HF-DDS) (126). 

2.1.4. ‘Guided Tissue Regeneration’ 

Bij ‘guided tissue regeneration’ of GTR gebruikt men een geëxpandeerd polytetrafluoroethyleen 

(ePTFE) membraan. Dit membraan bedekt de recessie en wordt gedeeltelijk bedekt door gingiva. 

Het membraan creëert op deze manier een ruimte waarin gezond weefsel kan groeien. Zoals de 

parodontale cementcellen, osteoblasten, cementoblasten en vezels. De regeneratie (groei) van de 

bindweefselcellen en gingiva - epitheelcellen worden door het membraan geleid en gescheiden van 

deze ruimte (61,116).  

Histologisch onderzoek toonde aan dat wortelbedekking met een ePTFE membraan voor een 

nieuwe bindweefselaanhechting en botformatie zorgt (28). 

Er bestaan enkele niet - resorbeerbare membranen met als doel meer ruimte te creëren en dus het 

percentage wortelbedekking te verhogen. Titanium - versterkte membranen, ‘gold bar’ versterkte 

membranen en ‘gold frame’ versterkte membranen zijn hier voorbeelden van. Om de nood aan een 

tweede chirurgische ingreep, om het niet - resorbeerbare membraan te elimineren, kan men gebruik 

maken van een bioabsorbeerbaar membraan. PLACA of bioabsorbeerbaar ‘polyactic acid’ 

membraan verzacht met ‘citric acid’ ester is hier een voorbeeld van (63). 

Roccuzzo en collega’s toonden met hun studie aan dat er geen statisch significant verschil in 

wortelbedekking, gerealiseerd door een PLACA en een niet - resorbeerbare ePTFE, bestaat (108).  
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2.1.5. Conclusie 

 

 

 

 

2.2. Niet - tandgerelateerde defecten 

Trauma en ablatieve oncologische defecten behoren tot de niet - tandgerelateerde defecten. Ze 

kunnen door middel van een huident of tongflap hersteld worden. 

2.2.1. Huident 

Grote mucosale defecten en niet - tandgerelateerde defecten kan men afdichten door een huident 

afkomstig van de radiale voorarm of de laterale bovenarm (68). Het donormateriaal is dus 

afkomstig van het eigen lichaam, wat impliceert dat men 2 chirurgische ingrepen moet verrichten. 

‘Freeze - dried skin’ (FDS) kan ook gebruikt worden maar dit kende echter geen grote doorbraak 

(80).  

Het keratinisatiepatroon van de huid is verschillend van de orale mucosa (48). Hierdoor kan er zich 

een abnormale weefseltextuur in de mond ontwikkelen, die voor functionele interferentie kan 

zorgen (53).                

Een nadeel van de ent is haar consistentie, kleurverschil, hyperkeratosis, occasionele haargroei en 

aanwezigheid van adnexale structuren (13,53,54). Het voordeel is dat het in voldoende grote 

voorraad aanwezig is (53).  

2.2.2. Tongflap 

Indien het defect gelokaliseerd is in de mondbodem of in de omgeving van de tong kan het gedicht 

worden door een tongflap. Ook smalle tumoren kunnen door deze techniek hersteld worden. Bij 

deze techniek wordt het defect afgedekt door de tong vast te maken aan de omgevende weefsels, 

zoals de mucosa over het alveolaire bot of de mucosa van het vestibulum. Na een aantal ziekte - 

vrije weken wordt de tong vrijgemaakt en wordt het defect bedekt met een ‘split - thickness skin 

graft’ afkomstig van de voorarm of een mucosale - ent van het palatum (68). 

  

Er bestaan verschillende procedures voor de behandeling van gingivale recessies.  

De combinatie van een bindweefselent met een CPF vertoont de hoogste slaagkans. 

GTR en allogene enten kunnen evenzeer gebruikt worden voor de therapie van 

gingivale recessies, zeker wanneer de patiënt niet echt willig is om eigen tandvlees te 

doneren (63). 
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3. ‘Tissue engineering’ technieken van de orale mucosa 

3.1. Definitie van ‘tissue engineering’ 

‘Tissue engineering’ is een proces waar materiaalwetenschappen en biocompatibiliteit elkaar 

tegemoet komen. Cellen, natuurlijke of synthetische matrixen en specifieke signaalmoleculen 

worden geïntegreerd om nieuw weefsel te creëren (6). Het laat toe om een driedimensionale 

reconstructie van de huid of mucosa te vervaardigen door het cultiveren van keratinocyten alleen of 

gecombineerd met fibroblasten op (dermale) matrixen (83). 

Het hoofddoel van ‘tissue engineering’ is om materiaalstructuren te creëren die de kwaliteit van de 

heling verbeteren en/of zorgen voor vervanging van slecht functionerend weefsel en organen (82).  

Deze materiaalstructuren bestaan uit 1 of meerdere celtypes die in contact staan met een niet - 

cellulaire matrix. De niet - cellulaire matrix zorgt voor de fysische steun van de cellen en staat dus 

in voor de functionele micro - en macroarchitectuur (120).         

De matrixen zijn ofwel natuurlijk ofwel worden ze vervaardigd uit verschillende synthetische 

polymeren en type I collageenvezels. Type I collageenvezels worden gebruikt omdat ze het minst 

antigeen zijn en een natuurlijk substraat voor celadhesie en - groei zijn. Er bestaat bijgevolg een 

brede waaier aan mogelijke matrixen of ‘scaffolds’ (82). 

‘Tissue engineering’ van de huid of mucosa kan men opsplitsen in 3 klassen. De eerste klasse is de 

in - vitro cultuur van autologe en allogene keratinocyten. De tweede klasse is de in - vitro ‘tissue 

engineering’ van dermis bestaande uit ofwel artificiële (collageen, glycosaminoglycanen, 

polymeren of ‘polyglycolic’ en ‘polyactic’ zuur) ofwel allogene en acellulaire dermis. De derde 

klasse bestaat uit een ‘bilayer’ van huid of mucosa die een combinatie is van de eerste en de tweede 

klasse en bezit zo over zowel een epitheliale als een dermale component (53,54). De eerste klasse 

behoort zodoende tot de ‘partial - thickness engineering’ en tweede en derde tot de ‘full - thickness 

engineering’. 

3.2. ‘Partial - thickness oral mucosa engineering’ 

Bij ‘partial - thickness oral mucosa engineering’ wordt er gebruik gemaakt van één soort laag 

(Bijlage 3). Deze kan bestaan uit epitheel of bindweefsel.  

Rheinwald en Green waren de eersten die een methode beschreven voor seriële cultivering van 

humane epidermale keratinocyten. Ze gebruikten een xenogene geïrradieerde fibroblasten cellijn, 

3T3, als voedingslaag om de keratinocytengroei te stimuleren (34). Het resultaat was een 

gecultiveerde autologe epitheliale ent (13). 
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De explant - techniek is een methode om enkelvoudige ‘cultured epithelial sheets’ te produceren. In 

deze techniek worden er kleine stukjes epitheel individueel in T-25 weefselcultuur geplaatst en 

krijgen de keratinocyten 15 minuten tijd om zich vast te hechten. De keratinocyten worden 

vervolgens in Green’s medium geplaatst voor verdere cultivering (84). 

 ‘Cultured epithelial sheets’ zijn epitheellagen die men verkrijgt door het cultiveren van 

keratinocyten in Green’s medium (107). De ‘single - layer epithelial sheets’ hebben als nadeel dat 

ze fragiel zijn, moeilijk te hanteren en de neiging hebben om te contraheren. Deze ‘monolayer 

sheets’ worden gebruikt voor het vervaardigen van ‘multilayer sheets’ (83).  

Bij de ‘multilayer cultures’ worden er keratinocyten gecultiveerd op een permeabel membraan aan 

de lucht/vloeistof grens. De ‘multilayer’ epitheellagen vertonen tekenen van differentiatie zoals de 

vorming van een basaal membraan, cytokeratine expressie en keratinisatie. De ‘multilayer sheets’ 

worden op hun beurt gebruikt voor het vervaardigen van in - vitro studie modellen zoals EpiOral™, 

Epigingival™ (Mattek, Ashland, MA, USA) (www.mattek.com) en ‘SkinEthic oral epithelium®’ 

(‘SkinEthic Laboratories’, Nice, FR) (www.skinethic.com). Deze in - vitro modellen zijn 

driedimensionale orale mucosamodellen die enkel bestaan uit een ‘partial - thickness’ oraal 

epitheel. Een onderliggende bindweefselcomponent is afwezig (84). De epitheliale ‘sheets’ hebben 

een lage innesteling succes en hebben nood aan een ‘carrier’ vehikel zoals een petrolatum gaasje dat 

is bevestigd met een stent of chirurgische metallische clip (34). 

‘Cultured epidermal autografts’ zoals Epicel® (Genzyme, Cambridge, MA, USA) 

(www.genzyme.com) kunnen als ‘grafting’ materiaal gebruikt worden. Ze behoren tot de groep 

‘multilayer sheets’ van de ‘cultured epithelial sheets’. Om deze ent te vervaardigen, neemt men een 

huidbiopsie. Hiervan wordt de dermis en het subcutane weefsel verwijderd. De epidermis splitst 

men in kleine stukjes en wordt getrypsiniseerd. De celsuspensie die men vervolgens bekomt, wordt 

op geletaliseerde en geïrradieerde 3T3 muis fibroblasten gezaaid. Dit laatste is dientengevolge de 

voedingslaag die men gebruikt voor de cultivering van epidermale keratinocyten volgens de 

techniek van Rheinwald en Green (107). Er wordt gebruik gemaakt van muis fibroblasten omdat 

deze niet kunnen multipliceren en de groei van de humane fibroblasten afkomstig van de biopsie 

verhinderen. In het cultuurmedium zijn er epidermale groeifactoren aanwezig. Enkele dagen na de 

celsuspensie verkrijgt men kleine kolonies. Wanneer de celculturen een zekere confluentie bereikt 

hebben, worden de keratinocyten losgelaten en gaan ze vasthechten aan een niet - adherent gaasje. 

Pas 2 à 3 weken na de biopsie is de ent beschikbaar. De ‘cultured epidermal autograft’ (‘living 

autologous keratinocyte grafts’) is aldus niet volledig ‘bi - layered’. Door de afwezigheid van een 

dermaal substraat kan er littekenvorming en onstabiele hechting aan de receptorsite optreden (40). 
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Een oplossing hiervoor is het toevoegen van een dermale component. Men kan dit realiseren door 

de combinatie van ‘cadaveric dermal allograft’ met ‘cultured autologous epidermis’ (7). 

‘Cultured epidermal allografts’ (‘living allogeneic keratinocyte grafts’) behoren net zoals de 

voorgaande ent ook tot de ‘multilayer sheets’ van de‘cultured epithelial sheets’. Ze zijn afkomstig 

van ongerelateerde allogene donors en kunnen gecultiveerd en bewaard worden. Ze bevorderen 

granulatievorming en epithelialisatie van de wonde door het waarschijnlijk vrijlaten van 

groeifactoren (95). Ze zijn enkel nog maar getest in studies en dus nog niet commercieel 

beschikbaar (7).  

EpiDex® (Euroderm AG, Baden-Dättwil, DE) (www.euroderm-biotech.ch) behoort ook tot de 

‘partial - thickness engineering’. Het is een autologe epidermale equivalent, in - vitro gegenereerd 

uit haar van de patiënt. Het nadeel van deze huidsubstituut is dat ze geen capillair netwerk heeft en 

niet zo goed kan vasculariseren als een echte huident (7). 

Al de boven vernoemde enten bestaan uit keratinocyten en behoren aldus tot de ‘partial - thickness 

oral mucosa tissue engineering’ van het epitheel. De ‘cultured epidermal autografts’ zijn daarin 

speciaal aangezien ze gebruik maken van een fibroblasten voedingslaag voor het cultiveren van 

keratinocyten. 

Fibroblasten zijn het meest voorkomende celtype in het bindweefsel. Ze spelen een belangrijke rol 

in de epitheliale morfogenese, keratinocytenadhesie en de vorming van een basaal complex (110). 

Naast de keratinocyten kunnen er ook ‘monolayer sheets’ van fibroblasten gecultiveerd worden. We 

verkrijgen dan bindweefsel ‘sheets’. Wanneer deze op driedimensionale poreuze matrixen 

gecultiveerd worden, bekomt men significant hogere niveaus van ECM productie (8,83). 

Als besluit kan men stellen dat de structuren die men verkrijgt bij de ‘partial - thickness oral 

mucosa engineering’ de basis vormen voor de ‘full - thickness oral mucosa engineering’. 

3.2.1. ‘Cell - based therapies for tissue regeneration’ 

Bij ‘cell - based’ therapie worden er cellen afgegeven aan een donor met als doel het verbeteren van 

het regeneratieproces (76). Er bestaan 2 methodes om cellen af te staan namelijk de intraveneuze 

injecties en het celencapsulatie - systeem. Het grote verschil tussen deze beide systemen is dat men 

bij de celencapsulatie de cellen indirect bekomt en nood heeft aan een ‘carrier’ tegenover de directe 

afgifte van cellen bij de intraveneuze injecties. Het celencapsulatie - systeem maakt gebruik van een 

bioabsorbeerbare constructie waarop er progenitorcellen worden gezaaid. Vervolgens wordt het 

geïmplanteerd op het defect om zo het verloren gegaan weefsel te regenereren. De reden voor de 
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keuze van een bioabsorbeerbaar materiaal is omwille van de biocompatibiliteit en de langzame 

resorptie eens geïmplanteerd in het lichaam. De voorkeurcellen om cel - gebaseerde therapie mee 

uit te voeren zijn beenmergstamcellen (BM) omdat ze over een significant en variabel 

zelfvernieuwend potentieel beschikken (18,26,76).  Voor de toepassing van cel - gebaseerde 

therapie op de orale mucosa kan men gebruik maken van beenmergstamcellen, hematopoëtische 

stamcellen (HSC) en mesenchymale stamcellen (MSC). Wanneer het defect groot is en als het 

lichaam zelf niet meer kan instaan voor het herstel, gaat de voorkeur uit naar de MSC voor de 

regeneratie van orofaciaal weefsel.  

3.3. ‘Full - thickness oral mucosa engineering’ 

‘Full - thickness oral mucosa engineering’ heeft als doel het imiteren van de normale orale mucosa. 

Omwille van deze reden bestaat ze uit 3 lagen. Namelijk de lamina propria, een basaal membraan 

en een meerlagig plaveiselepitheel (83). 

De natuurlijke lamina propria bestaat uit een driedimensionaal netwerk van fibroblasten die instaan 

voor de productie van de ECM. Deze structuur kan nagebootst worden door het zaaien van orale 

fibroblasten op een poreuze biocompatibele matrix in een fibroblasten differentiatiemedium (8,12). 

Het basaal membraan moet over zowel een lamina lucida als een lamina densa beschikken (83). 

Het natuurlijk meerlagig plaveiselepitheel bestaat uit keratinocyten die differentiatie ondergaan. De 

imitatie van deze structuur bekomt men door het cultiveren van keratinocyten aan de lucht/vloeistof 

grens in een (chemisch) gedefinieerd medium. Dit medium is verrijkt met keratinocyten 

groeifactoren zoals de ‘epidermal growth factor’ (EGF) (10,51,86,92,109).  

Voor de vervaardiging van ‘full - thickness’ orale mucosa heeft men nood aan een ‘scaffold’ of 

matrix, cultuurmedium en celsoorten (Fig 4). Men plaatst de gekozen matrix in een roestvrij stalen 

ring met een diameter van 1 cm en een ‘6 well plate’. Daarna zaait men de gekozen celsoort op de 

matrix (bv: fibroblasten) en wordt het geheel in een cultuurmedium geplaatst. Na enige tijd van 

incubatie wordt de ring verwijderd en laat men het geheel verder incuberen. Vervolgens wordt de 

matrix opnieuw omgeven door een ring en omgedraaid zodat er een nieuwe celsoort (bv: 

keratinocyten) kan worden opgezaaid. De matrix ondergaat opnieuw de stappen van incubatie en 

wordt uiteindelijk op een roestvrij stalen rooster gelegd in een petrischaal. Op deze wijze wordt ze 

blootgesteld aan de lucht/vloeistof grens (84,93). Het resultaat is een ‘full - thickness engineered’ 

orale mucosa. Voorafgaand aan het zaaien, worden de cellen in een cultuurmedium geplaatst om 

een voldoende groot aantal te bereiken. Het is afhankelijk van de gekozen ‘cell seeding’ techniek 

welke cellen men in de verschillende stappen op de matrix zaait. Bij PET membraan, PC 
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membraan, ‘electro - spun’ PLLA, ‘electro - spun’ PS, agarosegel en CGC matrixen gebruikt men 

geen roestvrij stalen ringen en roosters maar ‘cel culture inserts of 24 well’ worden gebruikt. De 

reden hiervoor is dat op deze manier contaminatie met metaal ionen vermeden wordt (84). 

‘Scaffold’  ‘Stainless steel ring’   ‘Cell source’   ‘Culture medium’  

‘Stainless steel grid’            ‘Air/liquid interface’           ‘full - thickness engineered’ orale mucosa 

Figuur 4: Schematische voorstelling van de fabricatie van ‘full - thickness engineered’ orale mucosa. 

Om een optimale ‘full - thickness’ orale mucosa constructie te verwerven, moet men rekening 

houden met de gebrekkige epitheeldifferentiatie en de keratinocyteninvasie in het bindweefsel. 

Deze problemen kan men onder controle houden door de keuze van matrix, celtypes en 

cultuurmedium (Bijlage 3) (83). 

3.3.1. ‘Scaffolds’ 

De functie van een ‘scaffold’ of matrix is het ondersteunen van de cellen. Biocompatibiliteit, 

porositeit, biostabiliteit en mechanische eigenschappen zijn 4 belangrijke factoren waar men 

rekening mee moet houden bij de keuze van een matrix voor een bepaalde toepassing. Er bestaan 7 

verschillende categorieën van matrixen: de ‘naturally derived scaffolds’, de ‘fibroblast - populated 

skin substitutes’, de ‘collagen - based scaffolds’, de ‘gelatin - based scaffolds’, de ‘fibrin - based 

scaffolds’, de ‘synthetic scaffolds’ en de ‘hybrid scaffolds’ (Bijlage 3) (83). Naast deze 

onderverdeling kan men de matrixen ook categoriseren in een groep van commercieel beschikbare 

matrixen en een groep van experimentele matrixen. De commerciële matrixen zijn: a) collageen 

type I membraan, b) collageen type I ‘cross - linked’, c) collageen types I en III ‘bilayer’ 

membraan, d) collageen - elastine membraan, e) poly ethyleen terephthalate (PET) membraan en f) 

polycarbonaat (PC) membraan. De experimentele matrixen zijn: a) ‘electro - spun poly L - lactic 

acid’ (PLLA), b) ‘electro - spun polystyrene (PS)’, c) agarosegel en d) collageen - 

glycosaminoglycaan (GAG) - chitosan matrix (CGC) (84). 

3.3.1.1. ‘Naturally derived scaffolds’  

De natuurlijk afgeleide matrixen kan men opsplitsen in 2 groepen namelijk de acellulaire dermis en 

het amniotische membraan. Beide matrixen hebben hun oorsprong in natuurlijke producten. De 

acellulaire dermis wordt frequenter gebruikt dan het amniotische membraan. Het voordeel van het 

gebruik van natuurlijk materiaal is dat het snel en gemakkelijk herkend wordt door het lichaam van 

de gastheer. Naast de natuurlijk afgeleide matrixen bestaan er ook artificiële dermisen zonder 

keratinocyten. Het voordeel hiervan is dat men geen nood heeft aan donorweefsel maar het nadeel is 
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de moeilijke hanteerbaarheid en zijn helingmechanisme. Aangezien er geen keratinocyten aanwezig 

zijn, heelt het voornamelijk door granulatievorming door de fibroblasten. Met als resultaat 

littekenvorming (48).           

Agarosegel is een natuurlijk afgeleid product dat beschikbaar is als experimentele matrix en die 

verder onderzoek vraagt (84). 

3.3.1.1.1.  ‘Acellular Dermis’ 

Tot de groep van acellulaire dermis behoort Alloderm® (LifeCell Corp., Branchburg, NJ, USA), De 

- epidermalized dermis (DED), Ex vivo produced oral mucosa equivalent (EVPOME) en 

Acellulaire dermale matrix (ADM). 

ADM of acellulaire dermale matrix is een allograft die het basale membraan en de ECM van de 

dermis behoud. Ze bestaat uit bindweefsel (1,72). ADM is afkomstig van een humane donorhuid 

(kadaver) waarvan de epidermis en de cellulaire componenten van de dermis zijn verwijderd. Er 

blijft dus enkel een architecturaal frame over die de revascularisatie en de fibroblastenmigratie 

ondersteunt. Als men een ADM wil gebruiken, moet men een ‘split - thickness’ flap maken. De 

zijde met het bindweefsel wordt tegen de bloedkant van de gastheer genaaid en het basale 

membraan vormt de buitenste laag (staat bloot aan de orale caviteit). Als besluit kan men stellen dat 

de ADM een open poreuze dermale matrix is (112). 

Een ADM die commercieel beschikbaar is, is Alloderm® (LifeCell Corp., Branchburg, NJ, USA) 

(www.biohorizons.com). Alloderm® is een acellulaire, niet - immunogeen (allogeen), humane 

dermis afkomstig van kadavers (105). Het is een humane dermis die gedecellulariseerd wordt om zo 

het risico op afstoting en inflammatie te elimineren. Na decellularisatie blijft er een regeneratieve 

collageenmatrix over. Deze staat in voor de levering van de nodige componenten voor het herstel 

van gezond of ontbrekend weefsel en zorgt op die manier voor een snelle genezing en esthetisch 

resultaat (11). Het donormateriaal, Alloderm®, is een natuurlijk materiaal en wordt bijgevolg 

herkend door het normale weefsel van de gastheer. Hierdoor wordt voor een tweede maal het risico 

op inflammatie en afstoting geëlimineerd (11). De verwerking van Alloderm® begint met het 

aanbrengen van een zoutoplossing die geleidelijk de epidermis van het basaal membraan scheidt 

(Fig 5). Nadien worden de verschillende celtypes in de dermis opgelost en weggewassen door een 

serie van niet - denaturerende detergenten (7,11). Eens men de humane dermis heeft, wordt deze 

gevriesdroogd volgens een gepatenteerd proces dat niet schadelijk is voor de cruciale elementen. Zo 

worden de biochemische en structurele componenten (basaal membraan, ECM), die zorgen voor de 

regeneratieve eigenschappen van Alloderm®, behouden (48,53). Door het vriesdrogen kan men de 

Alloderm® bewaren en later rehydrateren en implanteren in de gastheer (11). Alloderm® bezit een 
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zekere polariteit: het heeft namelijk aan de ene kant een basale lamina die toegankelijk is voor 

epitheliale cellen en aan de andere kant intacte vezelkanalen die fibroblasteninfiltratie mogelijk 

maken (83).  

‘Allograft Tissue’       ‘Regenerative tissue matrix’ 
‘Removal of epidermis and cells’ Complex acellular heterogenous scaffold,        

with growth factor binding sites and blood 

vessel architecture; dehydrated and ready to 

implant’ 

 

 

 

 

De werking van Alloderm® is eenvoudig: ze zorgt voor de levering van een matrix die bestaat uit 

collageen, elastine, proteïnen, bloedvezels en kanalen (Fig 6a). Deze structuren zorgen voor de 

revascularisatie, cel repopulatie en weefselremodelering. Eerst wordt het te enten gebied 

opengelegd, daarna wordt Alloderm® aangebracht en zorgt ze voor de ondersteuning van de 

epitheliale migratie door de kruipende plaatsvervanging langs het basale membraan. Na de 

implantatie infiltreert het bloed van de patiënt in de Alloderm® ent langs de behouden vasculaire 

kanalen (Fig 6b). Op deze manier worden er gastheercellen aangevoerd, die zich binden met 

proteïnen in de matrix. De matrix remodeleert zich geleidelijk in het eigen weefsel van de patiënt 

(Fig 6c) (11). 

De werking van Alloderm® 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Verwerking van Alloderm. (Bron: 
‘AlloDerm Regenerative Tissue Matrix - 

MLD102 Rev A’) 

Figuur 6a: ‘ Impantation’: 

‘The components remain in their natural 

biologically active state, ADM is immediately 

recognized as human tissue’. 

Figuur 6b: ‘Rapid cell repopulation 

and revascularization’: 
‘Initiation of intrinsic regeneration 

process’. 

Figuur 6c: ‘Transition’:  

‘Complete remodeling into the patient’s 

own tissue. Functional, physiological 

and reconstructive outcomes’.  

(Bron: ‘AlloDerm Regenerative Tissue 

Matrix - MLD102 Rev A’) 
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DED of ‘de - epidermalized dermis’ verkrijgt men door het verwijderen van de epidermis en de 

dermale fibroblasten van de dermis van een ‘split - thickness skin’. Voordelen zijn een goede 

duurzaamheid, vermindering van de antigeniciteit, mogelijkheid tot behoud van structurele 

eigenschappen zelfs na invriezen, lyofilisatie en als laatste kan ze bewaard worden in glycerol (83). 

DED wordt vaak gebruikt voor de preparatie van humane epidermale - dermale structuren 

(19,38,45,69,103). Ze kan ook gebruikt worden voor de in - vitro reconstructie van humaan 

mucosaal epitheel van het hard verhemelte (20). Tot de DED behoort ook ‘de - epithelialized bovine 

tongue mucosa’ (46).  

DED, ADM en Alloderm® zijn allogene huid - afgeleide substraten. De mucosale substituten die 

men verkrijgt met deze matrixen tonen histologische en immunohistochemische karakteristieken die 

zeer goed gelijken op die van normale mucosa (92). De mucosale substituten, op basis van deze 

matrixen, kunnen samengesteld zijn uit orale keratinocyten alleen of gecombineerd met 

fibroblasten. Een nadeel van de orale mucosale equivalenten gebaseerd op DED is de beperking van 

de in - vitro fibroblasteninfiltratie in de matrix (83). 

EVPOME of ‘Ex vivo produced oral mucosa equivalent’ is een humane orale mucosa - equivalent 

die als dermale component Alloderm® heeft (48). Alloderm® is dus de matrix. De fabricatie van 

een EVPOME gebeurt in verschillende stappen (Fig 7). Eerst neemt men een ‘punch’ biopsie van 

para - gekeratiniseerde orale mucosa van de gingiva. Deze biopsie wordt uitgevoerd vóór de 

chirurgie zodanig dat men voldoende tijd heeft voor de fabricatie van de EVPOME. Uit de biopsie 

worden orale keratinocyten gehaald en geplaatst in een cultuurmedium vrij van dierlijke producten, 

Epilife®, dat calcium en humane keratinocyten groeisupplement - V2 bevat. Er is geen 

voedingslaag aanwezig (55). Eens men een adequate hoeveelheid keratinocyten heeft, worden deze 

op de Alloderm® gestrooid met als doel het verkrijgen van een gestratifieerde para - 

gekeratiniseerde epitheliale laag. De resulterende samenstelling van keratinocyten en Alloderm® 

wordt vervolgens ondergedompeld in Epilife® en in een cultuur geplaatst voor een tijdsduur van 4 

dagen om zo een continue epitheliale ‘monolayer’ te verkrijgen. Men gaat langzaamaan de 

concentratie aan calcium verhogen om keratinocytendifferentiatie te verkrijgen. Nadien wordt het 

equivalent blootgesteld aan een lucht/vloeistof grens om stratificatie te induceren. Als laatste stap 

wordt het equivalent nog eens voor 7 dagen in een cultuur geplaatst. Het eindresultaat is een 

geparakeratiniseerde laag (48). 
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3.3.1.1.2. ‘Amniotic membrane’ 

Een amniotisch membraan kan als substraat voor de cultivering van orale epitheelcellen gebruikt 

worden (83). Tevens kan het ook toegepast worden voor de reconstructie van het oculair oppervlak 

in konijnen. Beide toepassingen van het amniotische membraan zijn al uitvoerig bestudeerd (89) 

maar verdere studies zijn toch nog vereist. Nakamura et al. (89) ontwikkelden op basis van deze 

matrix een ‘engineered’ oraal epitheel dat een groot aantal desmosomen bevatte en zich aanhechtte 

aan een basaal membraan door middel van hemidesmosomen. De cellen van het epitheel waren in 

staat om keratine 3, 4 en 13 tot expressie te brengen. 

3.3.1.2.  ‘Fibroblast - populated skin substitutes’ 

Dit zijn levende huid equivalenten zoals Dermagraft®, Apligraf®, Orcel®, Polyactive®, Hyalograf 

3D™ en Transcyte®.  

Er bestaan gecultiveerde huidsubstituten die samengesteld zijn uit autologe gecultiveerde 

keratinocyten als epidermaal component en collageen en glycosaminoglycaan substraat 

geïmpregneerd met autologe fibroblasten als dermaal component. Ze hebben als matrix een 

collageen gebaseerde matrix maar de hele ent behoort tot de groep van de fibroblasten omwille van 

hun aanwezigheid (7).  

Figuur 7: ‘Production of Ex Vivo - Produced Oral mucosa Equivalent’ (EVPOME) 

(A) ‘Punch - biopsy of the oral mucosa’ 

(B) ‘Keratinocyte in vitro’ 

(C) ‘Complete EVPOME (immediately before transplantation): Stratification of cultured 

keratinocytes on the acellular dermal matrix’(AlloDerm®). 

(D) ‘HE staining of EVPOME after culturing for 11 days (×100): Stratification of the culturing 

epithelium was observed, and cells in the superficial layer showed enhanced keratinization 

and were eosinophilic’ [(a): cultured epithelium, (b): AlloDerm®] (Bron: Hotta et al., 

2007) 
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Dermagraft® (Advanced BioHealing, Coronado, CA, USA) (www.dermagraft.com) is een dermaal 

substituut die samengesteld is uit een biologisch polymeer (polyglyactin) netwerk dat bezaaid is met 

dermale fibroblasten (101). Deze methode werd ontwikkeld door Cooper et al. in 1991 (27). Ze 

namen dermale fibroblasten, afkomstig van neonatale voorhuid en zaaiden die op een 

bioabsorbeerbaar netwerk in een steriele zak gevuld met circulerende nutriënten. De cellen 

begonnen zich vast te hechten, te vermenigvuldigen en secreteerden groeifactoren en collageen. Het 

polymeer netwerk werd door de cellen en het collageen volledig bedekt met als resultaat de 

vorming van een vast weefsel. Het bioabsorbeerbaar netwerk verdween na 3 à 4 weken. 

Dermagraft® is dus kort samengevat een fibroblasten collageenmatrix. Ze kan alleen worden 

gebruikt of de basis vormen van epidermale culturen (7,95). Dermagraft® vertoont een goede 

weerstand tegen trekkrachten (7). 

Transcyte® (Advanced BioHealing, Westport, CT, USA) (www.transcyte.com) is een tijdelijke 

huidsubstituut die laboratorisch wordt vervaardigd. Neonatale fibroblasten worden gecultiveerd en 

prolifereren op nylonvezels, die ingebed zijn in een silastische laag voor 4 à 6 weken. Het resultaat 

is de vorming van cellulair weefsel. Dit weefsel bevat een grote hoeveelheid humane 

matrixproteïnen en groeifactoren (41). Nadat de fibroblasten een collageen extracelullaire matrix en 

groeifactoren hebben geproduceerd, worden ze gevriesdroogd om ze niet levensvatbaar te maken 

(7). Transcyte® dient voornamelijk als matrix voor de generatie van neodermis (7). 

Apligraf® (Organogenesis, Canton, MA, USA) (www.apligraf.com) is een dubbellagige ent die 

bestaat uit allogene keratinocyten die groeien op een fibroblasten bezaaide rundercollageen I gel 

(32,37). De keratinocyten worden blootgesteld aan een lucht/vloeistof grens om de vorming van een 

stratum corneum te promoten (125). Ze maakt matrixproteïnen en groeifactoren aan en is in staat 

om zichzelf te herstellen in geval van verwonding (7). 

Orcel® (Forticell Bioscience, NY, USA) (www.forticellbioscience.com) is een samengestelde ent die 

bestaat uit allogene fibroblasten en keratinocyten. De cellen worden in - vitro gezaaid op 

tegenoverliggende zijden van een dubbellagige rundercollageenmatrix (85). De collageenmatrix 

bestaat uit een ‘cross - linked’ rundercollageenspons bedekt met een gepepsiniseerde onoplosbare 

collageenlaag. De keratinocyten worden gestrooid op de niet - poreuze collageengel en de 

fibroblasten op de onderzijde van de poreuze collageenspons (7). Het geheel wordt dan gecultiveerd 

voor 10 à 15 dagen. 

Bij Polyactive® (Octoplus, Leiden, Nl) (www.octoplus.nl) en Hyalograf 3D™ (Fidia Advanced 

Biopolymers, Padua, IT) (www.fidiapharma.com) gaan de fibroblasten prolifereren en produceren 
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ze een ECM en groeifactoren binnen 2 à 3 weken. Het resultaat is de creatie van een op dermis 

gelijkende matrix (83). 

Pino Prato et al. (99) introduceerden de HA membranen of ‘Hyaluronic acid’ membranen. De 

fibroblasten worden gecultiveerd op een matrix van benzylester van hyaluronzuur. Hyaluronzuur is 

één van de meest gebruikte ‘carriers’ voor ondersteuning. Het is een natuurlijk voorkomend, niet - 

gesulfateerde glycosaminoglycaan in het bindweefsel. Het is betrokken bij een aantal biologische 

processen zoals weefselhydratatie, proteoglycaan organisatie in de ECM, celdifferentiatie, 

celgedrag en weefselherstel. 

HF-DDS of ‘Human fibroblast derived dermal substitute’ heeft een bioabsorbeerbaar polyglactin 

netwerk (polymeer matrix) als matrix. Hierop worden er humane diploïde fibroblasten gecultiveerd. 

De fibroblasten secreteren groeifactoren en matrixproteïnen. Ze creëren zo een levend dermale 

structuur (74). Het geheel wordt dan onderworpen aan cryopreservatie om zo de metabole activiteit 

na implantatie te behouden. De HF-DDS berust op het concept van het gebruiken van een 

fibroblastenent zonder keratinocyten om gekeratiniseerd weefsel te creëren. Studies hebben 

aangetoond dat de keratinisatie van gingivaal epitheel gecontroleerd wordt door morfogenetische 

stimulatie vanuit het onderliggend weefsel, waardoor dit concept realiseerbaar is (59,60). HF-DDS 

verwezenlijkt dit concept door de aanwezigheid van collageen en fibronectine, die 

keratinocytenmigratie promoten, en door de verschillende groeifactoren geproduceerd door de 

fibroblasten. Zij stimuleren de neovascularisatie, celmigratie en - differentiatie (80). 

3.3.1.3. ‘Collagen - based scaffolds’ 

Uit de naam kan men al afleiden dat het hoofdbestanddeel van de ‘collagen - based scaffolds’ 

voornamelijk collageen is. Men kan ze in 2 groepen opsplitsen. De matrixen die enkel uit collageen 

bestaan en degene die naast collageen nog andere componenten bevatten, de samengestelde 

matrixen. 

3.3.1.3.1. ‘Pure Collagen scaffolds’ 

Collageen type I membraan (Colla tape®, Integra Lifesciences, Plainsboro, NJ, USA) 

(www.integra-ls.com) is een commercieel beschikbare matrix. De orale keratinocyten vormen een 

gestratifieerd plaveisel epitheel bestaand uit 9 à 12 cellagen. De epitheliale cellen infiltreren in de 

poriën van de matrix om zo epitheliale eilanden te vormen. Slechts enkele fibroblasten zijn 

aanwezig in de poriën van de matrix. Het nadeel van deze matrix is dat deze ‘tissue engineered 

mucosa’ niet langer overleeft dan 2 weken wegens de biodegradatie van de matrix (84). 
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In 1996 ontwikkelde Masuda et al. (79) het eerste in - vitro ‘full - thickness oral mucosa’ model. Ze 

gebruikten collageengels afkomstig van gecontracteerde runderhuid, afgekort een CCG 

(‘Contracted bovine skin collagen gel’). Deze CCG bestond uit fibroblasten en werd bezaaid met 

gecultiveerde normale gingivale keratinocyten. Het geheel werd dan onderworpen aan een co - 

cultuur in een reconstructiemedium aan de lucht/vloeistof grens voor 10 dagen. Het resultaat was 

een goed gedifferentieerd mucosamodel (83).  

Moriyama et al.(86) brachten aan deze methode een aantal modificaties toe. Ze verkregen een 

samengesteld gecultiveerd oraal mucosamodel met als matrix een atelopeptide type I 

collageenspons matrix gecombineerd met CCG. Hun model bestond uit een lamina propria met 

daarbovenop een gestratifieerd epitheel. In de lamina propria waren de fibroblasten ingebed in de 

CCG en was er een honingraatachtig structuur van collageen aanwezig. ECM werd geproduceerd 

door de fibroblasten. Het voordeel van dit model is dat de collageengels steun geven aan de 

fibroblasten (83). 

Rouabhia en Deslauriers (109) ontwikkelden een matrix: ‘Mixed bovine skin collagen plus human 

oral fibroblast’. Ze gebruikten een mengsel van collageen, afkomstig van runderhuid, en normale 

humane fibroblasten voor het produceren van ‘engineered’ lamina propria. Op de matrix zaaiden ze 

orale epitheliale cellen, die ze lieten groeien door blootstelling aan een lucht/vloeistof grens. Het 

resultaat van de reactie van de keratinocyten met de fibroblasten was de productie van basaal 

membraan proteïnen (laminines) en de expressie van integrines. Daarenboven toonden ze aan dat 

‘engineered’ orale mucosa in staat was om interleukines, tumor necrosis factor alpha en 

verschillende metalloproteinasen te secreteren (83). 

De laatste matrixen behorend tot deze groep zijn Resorba® (Resorba, Nürnberg, DE) 

(www.resorba.com) en Tissue Foil E® (Baxter Immuno, Heidelberg, DE). Deze matrixen bestaan 

uit een collageen membraan afkomstig van paarden (111). 

Uit het ontwikkelde orale mucosamodel kan men besluiten dat collageenmatrixen zeer 

biocompatibel zijn, maar snel afbreken en zwakke mechanische eigenschappen hebben. Een 

oplossing is het crosslinken van de collageen gebaseerde matrixen. Het is een effectieve methode 

om de instabiliteit en mechanische eigenschappen te verbeteren (83). 
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3.3.1.3.2. ‘Compound Collageen Scaffolds’ 

De collageen - chitosan matrix (73), het collageen - elastine membraan (40), de collageen - 

glycosaminoglycaan (C-GAG) matrix (91), de collageen - GAG - chitosan (CGC) matrix (12,119), 

de ‘cross - linked’ collageenmatrix, Integra™, Terudermis® en het collageen type I en III 

dubbellagige membraan zijn allemaal verschillende soorten samengestelde collageenmatrixen. 

Chitosan is een natuurlijk voorkomende substantie die chemisch gelijkt op cellulose. Ze fungeert 

als een brug om zo de effectiviteit van de ‘cross - linking’ van glutaraldehyde te verhogen. Ze kan 

dit verwezenlijken dankzij haar langere ketens van aminogroepen. Tevens versnelt ze de 

weefselregeneratie en de synthese van collageen door fibroblasten (73).                  

Glycosaminoglycanen (GAG) zijn belangrijke componenten van de ECM. Ze trekken grote 

hoeveelheden water aan, vormen gehydrateerde gels en zorgen ervoor dat wateroplosbare 

moleculen sneller kunnen diffunderen (5).     

Fibroblasten die groeien in een CGC spons tonen hogere syntheses van collageen dan de 

fibroblasten ingebed in een collageengel of in een ‘monolayer’ cultuur van fibroblasten (8,83). 

CGC of Collageen - GAG - chitosan matrix vertoont een uitstekende biocompatibiliteit, 

biostabiliteit en porositeit. De orale keratinocyten ontwikkelen een gestratifieerd epitheel waarin de 

keratinocyten tekens van differentiatie vertonen. Fibroblasten zijn aanwezig in de poriën van de 

matrix en staan in voor de productie van collageen en andere bindweefsel componenten (84). 

Bij het collageen - elastine membraan (Permacol®, Tissue Science Laboratories plc, Hampshire, 

UK) (www.tissuescience.com) groeien er slechts enkele epitheliale cellen op de matrix en zijn de 

fibroblasten niet in staat om in de matrix te penetreren wegens zijn gebrek aan porositeit (84). 

De ‘Cross - linked’ collageenmatrix (Agar Scientific Ltd., Essex, UK) is histologisch dezelfde als 

collageen type I matrix. Het grote verschil is dat het gecrosslinkt is met 0.25% glutaraldehyde 

waardoor de biostabiliteit toeneemt en de ‘engineered’ mucosa voor langer dan 3 weken overleeft 

(84). 

Bij Collageen type I en III dubbellagig membraan (Bio-gide®, Geistlich, CH) 

(www.geistlich.com) groeien de keratinocyten op de compacte laag en groeien er sommige 

fibroblasten in de poreuze laag van het membraan. Het grote probleem is dat de matrix te dik is 

waardoor de fibroblasten niet door de 2 lagen van het membraan kunnen passeren. Het gevolg is dat 

de matrix een paar dagen nadat ze bezaaid is met fibroblasten opkrult en binnen de 3 weken 

afbreekt (84). 
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Integra™ (Integra Lifesciences, Plainsboro, NJ, USA) (www.integra-ls.com) is een niet levende 

ECM die collageen en chondroïtine-6-sulfaat als basismatrix heeft. Het is meer bepaald een 

artificieel huidsubstituut (16). Ze is samengesteld uit 2 lagen namelijk een atrificiële dermis en een 

artificiële epidermis. De artificiële dermis bestaat uit een matrix van rundercollageen en 

chondroitine-6-sulfaat, een glycosaminoglycaan afkomstig van haaien. De artificiële epidermis is 

een wegwerpbaar silicone elastomeer. De matrix wordt geleidelijk aan gevasculariseerd, waardoor 

men gemakkelijk de artificiële epidermis kan verwijderen en vervangen door een ‘split - thickness’ 

huident (7,53). 

Terudermis® (Olympus Terumo Biomaterials corp., Tokyo, JP) (www.olympus.co.jp) is een 

artificiële dermis. Ze bestaat net zoals Integra™ uit 2 lagen: een sponsachtige collageenlaag en een 

silicone laag. De silicone laag zorgt voor bescherming tegen infecties en wordt geleidelijk aan 

vervangen door de omringende mucosa (9).  

3.3.1.4. ‘Gelatin - based scaffolds’ 

De gelatine - gebaseerde matrixen zijn ontwikkeld voor huid ‘engineering’. In totaal bestaan er 3 

soorten, namelijk de gelatine - glucaan matrix (70), gelatine - hyaluronaat matrix (21) en de 

gelatine chitosan - hyaluronzuur matrix (75). Het hoofdbestanddeel van deze matrixen is 

voornamelijk gelatine, het is de gedenatureerde vorm van collageen. Ze is niet -antigeen, trekt 

fibroblasten aan, activeert macrofagen, en stimuleert de epithelialisatie en granulatie van weefsel 

(21-23,47). De gelatine - glucaan matrix bevat daarnaast ook nog glucaan. Glucaan is antibacterieel, 

antiviraal, anticoagulant en bevordert de genezing van de wonde (31). De andere 2 soorten 

gelatinematrixen bevatten als medesubstantie hyaluronzuur. Het wordt toegevoegd om de 

biologische en mechanische eigenschappen van de matrix te verbeteren (75,83). 

3.3.1.5. ‘Fibrin - based scaffolds’ 

Bioseed® (BioTissue Technologies, Freiburg, De) (www.biotissue-tec.com) is een huidsubstituut 

die bestaat uit een fibrinebasis met daarop gecultiveerde autologe humane keratinocyten. Het 

voordeel van fibrine is dat het een zekere stabiliteit geeft aan de keratinocyten, het is gemakkelijk te 

reproduceren, te enten en het zorgt voor een reductie in opereertijd en kosten (57). Fibrine is een 

natuurlijk materiaal en is door zijn voordelen een populair bestanddeel voor ‘tissue engineering’. 

Een nadeel van natuurlijk materiaal is dat het maar in beperkte hoeveelheid verkrijgbaar is, 

aangezien het geïsoleerd wordt vanuit menselijk of dierlijk weefsel. Daarnaast is het niet goedkoop, 

lijdt het aan ‘batch - to - batch’ variaties en zorgt het voor beperking van de fysische eigenschappen 

(83). 
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3.3.1.6. ‘Synthetic scaffolds’ 

Omwille van de nadelen van natuurlijk materiaal hebben onderzoekers gezocht naar verschillende 

synthetische materialen die men kan gebruiken voor het vervaardigen van matrixen. 

De PET membranen of Polyethyleen terephthalate membranen (ThinCert™, Greiner bio-one, De) 

(www.greinerbioone.com) zijn synthetische matrixen waarbij de keratinocyten en fibroblasten op 

beide zijden groeien. Ze zijn in staat om door de poriën met elkaar te reageren. Men vindt deze 

histologische onderverdeling ook terug bij de polycarbonaat membranen (84). 

PC membranen of Polycarbonaat - permeabele membranen (Transwell®, Costar, MA, USA) 

(www.corning.com) worden gebruikt in de commerciële ‘partial - thickness’ epitheel modelen 

(SkinEthic oral epithelium®, EpiOral™, Epigingival™). Ze bezitten goede mechanische 

eigenschappen en doordat ze volledig synthetisch zijn is er geen risico op transmissie van ziektes. 

Om een goed resultaat te krijgen is het best dat fibroblasten - gepopuleerd collageen of fibrine in de 

poriën van de matrix wordt opgenomen (83).  

Poreuze ‘polyactic glycolic acid’ matrix (65) is een andere synthetische matrix die gebruikt kan 

worden voor ‘tissue engineering’. 

PLLA of ‘Electro - spun poly L-lactic acid’ kan gelamineerd of niet - gelamineerd zijn met 

matrigel. Matrigel is een collageen type IV gel. Ze bootst het basale membraan na en zorgt voor 

versterking van de keratinocytenmigratie en - aanhechting (65). Bij de niet - gelamineerde matrixen 

kunnen de epitheliale cellen in de matrix infiltreren maar vormen ze een niet zo goed ontwikkelde 

epitheliale laag. De keratinocyten bij de gelamineerde matrixen zijn wel in staat om een meerlagige 

epitheellaag te vormen. Bovendien zijn er fibroblasten aanwezig in de subepitheliale laag. Ze 

hebben een goede biocompatibiliteit en biostabiliteit (84). 

Het verschil tussen de PLLA en de PS of ‘Electro - spun polystyrene’ is dat ze niet gelamineerd 

wordt met matrigel maar dat de fibroblasten met matrigel worden gemixt. Het mengsel wordt dan in 

de matrix geïncorporeerd. Het heeft dikkere vezels en grotere poriën. De fibroblasten infiltreren in 

de poriën van de matrix en de keratinocyten groeien op het oppervlak (84). 

Bij de synthetische matrixen kan men ook een dermale matrix hebben die bestaat uit een 

samengevlochten poly (‘lactic-co-glycolic acid’) - poly (caprolactone) netwerk of PLGA-PLC 

netwerk. In vergelijking met bepaalde natuurlijk matrixen, Alloderm® en chitosan vertoont het 

superieure resultaten op het gebied van celdistributie en weefselvorming (90). 
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De dikte, porositeit en ‘interconnecting’ porie afmetingen zijn belangrijke parameters van de 

synthetische matrixen om de vorming van het bindweefsel te controleren (122). 

3.3.1.7.  ‘Hybrid scaffolds’ 

Een hybride matrix is een huidsubstituut dat gebaseerd is op een semi - synthetische matrix 

vervaardigd uit een benzylester van hyaluronzuur, bekend als HYAFF® (Fidia Farmaceutici, 

Padua, It) (www.fidiapharma.com) en Laserskin® (Fidia Farmaceutici, Padua, It). Het heeft goede 

in - vitro en in - vivo biocompatibiliteit en een gecontroleerde biodegradeerbaarheid (129). Men kan 

ook een hybridische matrix hebben die bestaat uit poly (‘lactic - co - glycolicacid’) collageen. Beide 

kunnen gebruikt worden voor dermale ‘tissue engineering’ (83). 

3.3.2. ‘Cell sources’ 

In theorie zijn er 5 celsoorten die aangewend kunnen worden voor ‘tissue engineering’ (Bijlage 3). 

Deze zijn keratinocyten, fibroblasten, BM, HSC en MSC. In praktijk gebruikt men echter 

voornamelijk de eerste 2 celsoorten. De laatste 3 celsoorten worden, zoals eerder vermeld, toegepast 

in de cel - gebaseerde therapie. De fibroblasten worden geïsoleerd uit de dermale laag van de huid 

of door orale mucosa biopsie. Voor ‘tissue engineering’ worden ze best in een zo vroeg mogelijk 

stadium van de reconstructie van orale mucosa aangewend. Het motief hiervoor is om de 

reproduceerbaarheid van het orale mucosamodel te vergroten en omdat de ECM productie door 

fibroblasten afneemt naarmate het stadium toeneemt (64,83,84,115). 

De keratinocyten kan men uit verschillende plaatsen in de mond isoleren, zoals het hard verhemelte 

(20), gingiva (127) of buccale mucosa (10). Normale humane keratinocyten worden net zoals de 

fibroblasten het best in een zo vroeg mogelijk stadium gebruikt. Maar geïmortaliseerde humane 

keratinocyten zoals de HaCaT cellen (14) of TR146 cellen (113) kunnen in een later stadium van de 

reconstructie van orale mucosa gebruikt worden (83). 

Bij de ex - vivo cultivering van multipotente mesenchymale stromacellen heeft men kunnen 

aantonen dat ze in staat zijn te differentiëren tot verschillende celtypes, zoals chondroblasten, 

osteoblasten, adipocyten, fibroblasten, skeletale myoblasten en endotheliale cellen (56,96,97,106). 

De transplantatie van MSC in een letale geïrradieerde C57BL/6 muis heeft het bewijs geleverd dat 

beenmerg - afgeleide cellen aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van functionele huidcellen en 

geregenereerd huidweefsel (30,114). 

 Er bestaan verschillende ‘cel seeding’ technieken. De voornaamste zijn de ‘double - sided cell 

seeding’, ‘two step single - sided cell seeding’ en de ‘one step single - sided seeding’ techniek. Bij 
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de eerste worden de fibroblasten op de poreuze zijde gestrooid en de keratinocyten op de compacte. 

Bij de tweede worden eerst de fibroblasten op de poreuze zijde gezaaid en dan, op dezelfde zijde, de 

keratinocyten. In de laatste techniek worden de fibroblasten en keratinocyten in co - cultuur op de 

poreuze zijde gezaaid (84). 

3.3.3. ‘Culture medium’ 

Een cultuurmedium is een vloeistof met een specifieke samenstelling waarin men de gekozen 

‘grafting’ cellen gaat cultiveren. Er bestaan verschillende samenstelling van cultuurmediums 

(Bijlage 3). De voornaamste zijn DMEM of ‘Dulbecco’s modified Eagle medium’, Ham’s F-12 

medium, ‘Serum - free culture medium’, ‘Serum - containing culture medium’ en Green’s medium 

(83). 

DMEM is meestal verrijkt met ‘fetal calf serum’ en wordt vaak gecombineerd met Ham’s F-12 

medium. Beide bevatten glutamine, ‘epidermal growth factor’, hydrocortisone, adenine, insuline, 

transferrine, tri - iodothyronine, fungizone, penicilline, streptomycine en meestal ook ‘fetal calf 

serum’. Daarnaast kan er bij DMEM ook nog ‘keratinocyte growth medium’ aan toegevoegd 

worden (83). 

Het ‘serum - containing culture medium’ of beter gekend als FCS medium (‘fetal calf serum’) 

bevat dierlijk serum waardoor er een gevaar bestaat voor transmissie van virussen en xenogeen 

DNA. 

Green’s medium bestaat uit een geïrradieerde xenogene 3T3 muis fibroblasten voedingslaag en 

‘fetal calf serum’. De fibroblasten voedingslaag heeft als doel het bevorderen van de 

keratinocytengroei. Door de aanwezigheid van de voedingslaag worden de gecultiveerde humane 

cellen blootgesteld aan een getransformeerde cellijn. Dit contact kan voor kruis - contaminatie of 

transfectie van xenogeen DNA en componenten in de co - gecultiveerde humane keratinocyten 

zorgen (34,48). Het nadeel van Green’s medium is bijgevolg dat ze het potentieel bezit om 

xenogene componenten over te brengen naar de cellen van de patiënt die nood heeft aan ‘grafting’ 

(54). Naast het hoofdingrediënt, de 3T3 fibroblastenlaag, bevat het medium hydrocortisone, 

epidermale groeifactor, insuline, transferrine, tri - iodothyronine en cholera toxine (53). 

Om de blootstelling en de overdracht van de humane cellen aan xenogeen DNA en trage virussen te 

minimaliseren hebben Izumi et al. (52) een ‘serum - free culture medium’ ontwikkeld. In dit 

medium hanteert men geen voedingslaag maar gebruikt men een dermis afkomstig van kadavers, 

Alloderm®. Alloderm® beschikt over een basaal membraan en heeft dus geen nood aan een 

fibroblasten voedingslaag om de hechting van de epitheliale cellen aan het onderliggende weefsel te 
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versterken. De aanwezigheid van ‘fetal bovine serum’ (FBS) wordt in 3 opeenvolgende stappen 

geëlimineerd. Eerst gaat men trypsine inactiveren door toevoeging van ‘soybean tissue inhibitor’. In 

de tweede stap wordt er 2% gechelateerde FBS geëlimineerd vanuit het complete MCDB 153 

medium. In de derde en laatste stap wordt Alloderm® verrijkt met collageen type IV om zo de 

aanhechting van gezaaide orale keratinocyten te verbeteren. 

Epilife® (Invitrogen GIBCO cell culture, Portland, OR, USA) (www.cascadebio.com) is een 

‘animal - product - free culture medium’ en is dus vergelijkbaar met de ‘serum - free culture 

mediums’. Ze bevat geen voedingslaag en geen dierlijk afgeleid serum. Calcium en humane 

keratinocyten groeisupplement-V2 worden er aan toegevoegd om keratinocytendifferentiatie te 

realiseren (48). 

KGM of ‘Serum containing keratinocyte growth medium’ bevat keratinocyten groeifactoren om de 

groei van de te cultiveren keratinocyten te bevorderen. Ze wordt minder frequent gebruikt net zoals 

de chemisch gedefinieerde mediums. De chemisch gedefinieerde mediums bevatten bepaalde 

groeifactoren en andere specifieke componenten om de groei van de te cultiveren cellen te 

bevorderen (83). 

3.3.4.  ‘Pig - derived materials’ 

Alle enten die afgeleid zijn van varkens behoren tot deze groep. Ze worden gebruikt als 

wondverband. In het algemeen is er nog maar weinig bekend over deze soort enten en verder 

onderzoek is geïndiceerd. De producten Oasis® en E-Z-derm™ hebben een lange bewaartijd wat 

een voordeel is (7). 

3.3.4.1. ‘Porcine small intestine submucosa’ (Oasis®) 

Oasis® (Healthpoint Ltd, USA) (www.oasiswoundmatrix.com) is een commercieel verkrijgbaar 

product dat is afgeleid van intestinale submucosa van varkens. Het glad spierweefsel, serosa en 

mucosa worden verwijderd voor de productie van een acellulaire collageenmatrix die uiteindelijk 

afgebroken wordt. De intestinale varkens submucosa bevat een natuurlijke, driedimensionale 

extracellulaire collageenmatrix die als reservoir voor cytokines, celadhesiemoleculen en matrix 

voor weefselgroei dient. Haar structuur en biochemische samenstelling ondersteunen 

weefselremodelering (15). 
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3.3.4.2.  ‘Acellular Xenogeneic collagen matrix’ (E-Z-Derm™) 

E-Z-Derm™ (Brennen Medical Inc, MN, USA) (www.brennenmed.com) is een biosynthetische, 

acellulaire, xenogene dermale matrix (Fig 8). Het is een tijdelijk huidsubstituut waarin het 

varkenscollageen chemisch gecrosslinkt wordt door middel van aldehyde. Het is beschikbaar als 

een geperforeerd of niet - geperforeerd wondverband dat is vastgehecht aan een gaasje dat net voor 

de applicatie wordt weggegooid (7). 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 8a: ‘Porcine-derived 

acellular dermal matrix, E-Z-

Derm’™. 

Figuur 8b: ‘E-Z-Derm™ applied over 

a venous leg ulcer’. 

(Bron: Bello et al., 2001) 
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4. Toepassingsgebieden en hun klinische ‘success rates’ 

Biologische en ‘tissue engineered’ substituten van humane huid en mucosa hebben verschillende 

toepassingen:  

1)  Vorming van studiemodellen (voor analyse van biologie en pathologie). 

2) Behandeling en sluiten van huid en mucosale wonden. 

3)  Alternatief voor dieren voor het testen van bepaalde producten.  

4) Afgifte en expressie van getransfecteerde genen (53). 

De behandeling en het sluiten van huid en mucosale wonden vormt het grootste toepassingsgebied. 

Het gebied bestaat uit plastische chirurgie (29), preprothetische chirurgie, vestibulaire verdieping 

(112); alternatief voor FGG, bindweefselent of huident (29,123); behandeling van brandwonden en 

ulcera (7) en mucogingivale chirurgie zoals gingivarecessies, gingivale augmentatie rond een tand 

of implantaat (17). 

‘Cultured epidermal’ autografts en allografts worden voornamelijk toegepast in de therapie van 

brandwonden, ulcera en epidermolysis bullosa (7). 

De acellulaire dermis meer bepaald Alloderm® en ADM hebben hun toepassing voornamelijk in de 

mucogingivale chirurgie ( 29,112,123). 

De toepassing van de ‘fibroblast - populated skin substitutes’ ligt voornamelijk bij de behandeling 

van brandwonden, ulcera en veneuze ulcera (Apligraf®) (7). 

De dierlijk afgeleide substituten worden hoofdzakelijk aangewend als wondverband (7).  

4.1. In - vivo technieken en gerelateerde resultaten 

Er bestaan 2 grote benaderingen voor de in - vivo ‘tissue engineering’ van huid en orale mucosa. De 

eerste benadering is de oudere methode van Rheinwald en Green, die gebruik maakt van een serum 

bevattend medium en een voedingslaag (letale geïrradieerde getransformeerde muis fibroblasten). 

De tweede benadering berust op het gebruik van een serum - vrij medium en de afwezigheid van 

een voedingslaag. Voor de in - vivo ‘tissue engineering’ en meer bepaald voor de humane 

toepassing ervan moet het ‘tissue engineered’ weefsel (huid en mucosa) aan bepaalde voorwaarden 

voldoen. Ze moeten voldoen aan de FDA goedkeuring. Om aan deze goedkeuring te voldoen, is het 

noodzakelijk het gebruik van serum en xenogene voedingslagen te elimineren. Daarnaast moeten 

ook ongedefinieerde biologische extracten, zoals slijmextracten en producten die een mogelijk weg 

van ziekte overdracht kunnen zijn zoals runderproducten, geëlimineerd worden (53). 
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De ‘cultured epidermal autografts’ werden al in - vivo toegepast. Lauer en Schimming (68) pasten 

een ‘engineered’ mucosa - ent, bestaand uit meerdere keratinocyten lagen, toe voor de reconstructie 

van de intraorale bekleding van de mondbodem na het vrijmaken van de tong. Bij 1 patiënt was er 

nog wonddebris en een niet - geëpithelialiseerd wondoppervlak zichtbaar. Pas 30 dagen 

postoperatief werd er een complete wondgenezing geobserveerd. Het gevolg was een hevige 

krimping van de glossoalveolaire sulcus en dus verminderde mobiliteit van de tong. De overige 5 

patiënten vertoonden een geëpithelialiseerd wondoppervlak bedekt met wat fibrine en 15 à 18 dagen 

postoperatief was er een complete mucosale laag aanwezig. Ze vertoonden een goed gevormde 

glossoalveolaire sulcus en tongmobiliteit. Preoperatieve bromodeoxyuridine labeling en 

postoperatieve immunohistochemische kleuring van de ent toonden aan dat de cellen van de ent 

zich integreren in het omgevende weefsel en het nieuw gevormd mucosaal epitheel. Postoperatief 

histologisch onderzoek liet zien dat er een verandering was opgetreden in de expressie van 

cytokeratine waardoor het typische patroon van ‘non grafted’ mucosa was teruggewonnen. 

Ook Bodner et al. (13) hebben een in - vivo studie van een ‘cultured mucosal graft’ (CMG) 

(‘multilayer mucosal keratinocyte sheets’) uitgevoerd. Één week na chirurgie verkreeg men 

hechting van de CMG aan het omgevende weefsel. Drie weken postoperatief, het te enten gebied 

was glad en gekeratiniseerd met afwezigheid van infectie en littekenweefsel. Drie maanden 

postoperatief, het te enten gebied was bedekt met een gezond mucosa onafscheidbaar van de 

omgevende mucosa. 

De natuurlijk afgeleide matrixen DED, ADM en amniotisch membraan werden al in een aantal 

studies in - vivo toegepast voor o.a. een urethroplastie (10), een reconstructie van het oculair 

oppervlak (89) of de behandeling van brandwonden. Ze vertoonden goede mechanische 

eigenschappen en aangezien het ging om ‘full - thickness engineered’ mucosa - enten vertoonden ze 

een betere en snellere heling van de zachte weefsels (83). DED en Alloderm® werden in de studie 

van Ophof et al. (93) uitgetest op 6 beagle honden. De eerste week na implantatie presenteerde er 

zich een inflammatie met de vorming van een fibrineklonter en leukocyten. Bovendien was er ook 

een oppervlakkige osteoclastische botresorptie aanwezig. Drie weken postoperatief nam men 

regeneratie van bloedvezels waar. Na 12 weken verdween de inflammatie, het geïmplanteerde 

substituut en verkreeg men epitheliale migratie. Het verkregen epitheel was wel minder dik dan het 

originele epitheel.             

EVPOME en Allograft werden in de studie van Hotta et al.(48) onderzocht naar hun klinische en 

histologische resultaten na transplantatie. Het resultaat voor de EVPOME was: vereniging met het 

omringende epitheel na 12 dagen en volledige bedekking en heling na 4 weken. Alloderm® 

vertoonde 12 dagen na de transplantatie geen epithelialisatie en volledige wondgenezing vroeg meer 
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dan 4 weken. Naast Hotta heeft ook Iida et al. (50) een studie gedaan over EVPOME. Ze namen een 

goed gestratifieerd epitheel waar met een normaal differentiatie patroon. De EVPOME werd 

getransplanteerd in 1 patiënt met een ernstige brandwonde. Ondanks de lokale infectie slaagde de 

EVPOME er in om te overleven. Gapski et al.(36) demonstreerden dat ADM in verschillende in - 

vivo toepassingsgebieden gebruikt kan worden. De toepassingsgebieden zijn: toename van zacht 

weefsel, toename van gekeratiniseerde gingiva, als barrière membraan, als zachte -  weefselent om 

amalgaam tattoos te bedekken, en als wortelbedekking. ADM werd ook door Scarano et al. (112) 

geobserveerd. Zij stelden de aanwezigheid van fibroblasten vast na 1 week. De fibroblasten staan in 

voor de vorming van collageenvezels. Na 2 weken was het aantal fibroblasten en epitheelcellen 

significant toegenomen en begon de revascularisatie. Zes weken na implantatie bekwam men 

volledig gereëpithelialiseerde gingiva met een goed gevormd basaal membraan. Het proces van 

substitutie was compleet na 10 weken. Er bestaan een aantal onderzoeken waar ADM vergeleken 

wordt met FGG, CT (connective tissue) en CAF. ADM ten opzichte van FGG vertoont betere 

esthetiek (kleurovereenkomst), beter menging met het omgevend weefsel en meer krimp. Ze is 

inferieur in voorspelbaarheid in weefseltoename, effectiviteit en toename van aangehecht weefsel 

(123,124). De resultaten van Cummings et al. (29) vertellen ons dat histologisch ADM en CT een 

goede incorporatie in de receptorsite vertonen maar dat ze geen invloed hebben op de organisatie 

van het bindweefsel. Uit vergelijking van ADM met CT beide gecombineerd met CAF leren we dat 

ADM met CAF een beter esthetisch resultaat geeft dan CT met CAF (1). Als laatste werd er ook 

nog de CAF techniek vergeleken met de tunneltechniek beide samengaand met ADM. Beide gaven 

een reductie van recessies maar de tunneltechniek gaf een 78% ‘defect coverage’ en de CAF een 

95% ‘defect coverage’. Het verschil was statistisch niet significant maar wel klinisch (94).  

De huidsubstituten Dermagraft® en Apligraf® worden toegepast als tijdelijk wondverband voor 

brandwonden (101).   

De in - vivo toepassing van ‘cultured skin’ substituten werd beschreven door Mohammadi et al. 

(82). Ze werkten met een collageenmatrix bezaaid met humaan gingivale fibroblasten. Een toename 

van gekeratiniseerd weefsel werd waargenomen op alle behandelde plaatsen na 3 maand. De 

gemiddelde toename van aangehechte gingiva was 2.8 mm bij de test groep (‘cultured skin’ 

substituut) en 2 mm bij de controle groep (periostale fenestratie techniek). Het verschil was 

significant.  

Mc Guire et al.(80) heeft in - vivo HF-DDS (test) vergeleken met een FGG (controle). De testgroep 

vertoonde minder inflammatie, betere kleurovereenkomst en weefseltextuur ten opzichte van de 

controle, maar produceerde meer krimp en minder gekeratiniseerd weefsel. De controle vertoonde 

een gemiddelde van 1 tot 2 mm meer gekeratiniseerd weefsel dan de test groep.  
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De HA membranen van Pino Prato et al. (99) bestrooid met fibroblasten vormden granulatieweefsel 

met tekens van neovascularisatie gedurende de eerste 15 dagen na implantatie. Drie maand na de 

chirurgie presenteerde het te enten gebied een volledig geëpithelialiseerde gingiva en 

weefseltoename. De vorming van volledig gekeratiniseerd weefsel en toename verkreeg men op al 

de behandelde plaatsen na 3 maand. De gemiddelde toename van gekeratiniseerd weefsel bedroeg 

1.5 à 2 mm.  

Een groot aantal dermale substituten die oorspronkelijk waren ontwikkeld voor de behandeling van 

brandwonden werden ook al toegepast voor behandelingen in de mond (53). Terudermis® (9) en 

Integra™ van Burke en Yannes zijn daar voorbeelden van. De ‘cross - linked’ collageenmatrix en 

de ‘bilayer’ membranen samengesteld uit collageen en GAG (50) zijn andere ‘compound collagen 

scaffolds’  die toegepast kunnen worden voor de therapie van brandwonden. 

De ‘hybrid scaffolds’ vertonen een goede in - vivo biocompatibiliteit en gecontroleerde 

biodegradeerbaarheid (129). 

4.2. Humane toepassingen 

Zoals eerder al vermeld in hoofdstuk 4.1 moet het ‘tissue engineered’ weefsel aan de FDA 

goedkeuring voldoen als men ze humaan wil toepassen. 

Een aantal ‘partial - thickness tissue engineering’ technieken werden al humaan toegepast, zoals 

de ‘cultured epidermal autografts’ en de ‘cell - based therapy’. De eerste werden al toegepast in de 

behandeling van brandwonden en voor de intraorale bekleding van de mondbodem na het vrijleggen 

van de tong (50,68). De tweede techniek werd door Tran et al. (118) gedemonstreerd bij 5 vrouwen 

die een beenmergtransplantatie of een hematopoëtische celtransplantatie ontvingen. 

De reeds humaan toegepaste ‘full - thickness tissue engineering’ technieken zijn: ‘de naturally 

derived scaffolds’, enkele ‘fibroblast - populated skin substitutes’ en enkele ‘compound collagen 

scaffolds’. 

Bij de ‘naturally derived scaffolds’ werden alle technieken alreeds humaan uitgevoerd. DED werd 

al toegepast bij aandoeningen waarvoor een urethroplastie geïndiceerd was en bij de chirurgie van 

een gespleten verhemelte voor de bedekking van het defect (10,71). De behandeling van 

brandwonden, plastische chirurgie (29), mucogingivale chirurgie (112) en de verwezenlijking van 

zachte - weefseltoename werden reeds gerealiseerd door ADM. ADM werd daarenboven al in 

verschillende cases aangewend als alternatief voor een FGG (124) of CT (29). Alloderm® is 

commercieel beschikbaar in de USA en enkele andere landen maar bv. nog niet in Japan, aangezien 
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de veiligheid daar nog niet bewezen is (50). Bepaalde intraorale ‘grafting’ procedures werden al 

uitgevoerd met EVPOME (54). Figuur 9 is daar een illustratie van: ze stelt een transplantatie van 

een EVPOME in een humaan oraal mucosaal defect voor. Daarnaast kan ze ook gebruikt worden in 

de therapie van brandwonden.  

 

 

 

 

 

Van de ‘fibroblast - populated skin substitutes’ werden alle enten reeds humaan aangewend. 

Orcel®, Polyactive®, Hyalograf 3D™, Dermagraft®, Alpigraft® en Transcyte® worden 

voornamelijk gehanteerd als wondverband voor brandwonden (7,101). Alpigraf® kan bovendien 

ook nog gebruikt worden voor de behandeling van veneuze ulcera (53). De ‘cultured skin 

substitutes’, de HF-DDS en HA - membranen worden aangewend voor de realisatie van gingiva - 

augmentatie (80) en de laatste ook bij mucogingivale chirurgie (99). 

De ‘cross - linked’ collageenmatrix, de ‘bilayer’ membranen samengesteld uit collageen en GAG 

(50), Integra® en Terudermis® hebben naast hun toepassing bij brandwonden ook een toepassing 

in de mond zoals eerder is vermeld (53). 

 

Figuur 9: ‘Transplantation of EVPOME into human oral mucosal defects’ 

(A) ‘Excision of oral leukoplakie with CO₂ laser’. 

(B) ‘Two circular pieces of EVPOME are applied onto the open wound and 

sutured into place. 

(C) ‘Gauze bolster is placed on the EVPOME’.   

(Bron: Hotta et al., 2007) 
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4.3. Topic: Tandgerelateerd toepassingsgebied 

Referentie Klinische toepassing Onderzoek 

populatie 

Techniek Resultaten ‘Level of 

evidence’ 

Wei et al., 2000, 2002 

 

 

Vergelijking van ADM met FGG op 

het gebied van toename van de breedte 

van aangehechte gingiva. 

N =12 

7M /5V 

Leeftijd : 25-79 

Aangehechte 

gingiva <1mm 

Groep 1 : ADM 

(test) 

Groep 2 : FGG 

(controle) 

Test : ADM 

Controle : FGG afkomstig van 

het hard palatum 

6 patiënten : ADM 

6 patiënten : FGG 

 

 Geen statistisch verschil in veranderingen 

van PI(plaque index),GI(gingiva index),PD( 

‘probing depth’) en GR(gingiva recessie). 

 Statistisch significant verschil in AT in 

beide groepen. De AT (‘attached gingiva 

width’) toename was significant kleiner in 

de ADM groep dan in de FGG. 

‘Clinical Study’ 

De biopsies omvatten: de te 

enten site, omgevend alveolair 

mucosa en gingiva, donor 

palataal weefsel. 

 ADM ‘grafts’ = littekenweefsel 

 ADM heeft gebrek aan cyto – differentiatie. 

 FGG is niet identiek aan de donor palatale 

mucosa of de omgevende gingiva. 

 De CT van de donor palatale mucosa draagt 

maar voor een klein deel bij aan de 

differentiatie. 

 Het omgevende epitheel/ CT beïnvloedt de 

differentiatie. 

‘Histological 

comparative 

study’ 

Aichelmann - Reidy et al., 

2001 

Parodontale wortel bedekking met 

acellulaire allogenische dermale 

bindweefsel matrix. Vergelijking met 

een autogene palatale bindweefselent. 

N=22 

Leeftijd: 24-67 

Miller klasse I -II 

ADM vs CT 

 

 83,2 % Wortelbedekking met ADM. 

 Toename van gekeratiniseerd weefsel. 

 Geen significant verschil tussen beide 

technieken. Maar ADM getuigt van een 

beter esthetisch resultaat. 

‘Clinical Trial’ 

Prato et al., 2003 Gebruik van een autologe cel 

hyaluronzuur ‘graft’ voor gingivale 

augmentatie. Dit bij mensen die een 

gereduceerde hoeveelheid gingiva 

hebben en die nood hebben aan 

prothetische herstel of die een ongemak 

ervaren bij het poetsen. 

N=6 

2M /4V 

Leeftijd: 24-38 

Celsoort : Fibroblasten 

Matrix: ‘Esterified benzyl ester 

hyaluronic acid’ : HA 

Een autologe cel hyaluronzuur 

‘graft’ . 

 3 maand postop: toename van gingiva en 

volledig gekeratiniseerd weefsel. 

‘Case series’ 

Cummings et al., 2005 

 

Vergelijking van ADM, CT en CAF. N=4 

2M/2V 

Leeftijd:36-60 

Test  1: CT  +  CAF 

Test 2 : ADM  + CAF 

Controle: CAF 

 CT en ADM waren beide goed 

geïncorporeerd in het omgevend weefsel. 

‘Histologic 

evaluation’ 
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Gapski et al., 2005 Vergelijking van ADM in 

mucogingivale chirurgie (vnml 

wortelbedekking) met CT en CAF. 

 

 

ADM vs CT vs CAF   Er is geen verschil tussen ADM vs CT en 

ADM vs CAF in het gebied van 

wortelbedekking. 

Meta - analyse 

(beperkt tot 

RCT) 

Mc Guire et al., 2005 Vergelijking van een ‘tissue 

engineered’ huid equivalent: een HF-

DDS met een gingivale autograft(GA) 

voor parodontale toepassingen. 

N=25 

9M/16V 

Leeftijd: 18-70 

Onvoldoende 

aangehechte 

gingiva 

Controle: 1 tand ontving een 

GA 

Test: 1 tand ontving een HF-

DDS graft 

Grootte van de graft: 5mm 

doorsnede. 

 De resultaten waren voor beide groepen 

voor alle klinische parameters gelijkaardig 

behalve voor de hoeveelheid gekeratiniseerd 

weefsel en het krimppercentage. Controle: 

1.0 -1.2 mm meer gekeratiniseerd weefsel 

dan de test en had de helft minder 

krimppercentage. 

‘ Randomized 

controlled pilot 

study’ 

Sauerbier  et al., 2006 Gebruik van ‘tissue engineered’ orale 

mucosa voor de bedekking van de 

defecten ten gevolge van 

vestibuloplastie en radiale flap. 

N= 42 Vestibulo 

N= 5 Flap 

 

‘Pure collagen scaffolds’ : 

Resorba® - Tissue foil E®  

 ‘Tissue engineered oral mucosa’ werd 

succesvol aangebracht in beide therapieën. 

 6 maand postop:  Verschijning van normale 

epitheliale gelaagdheid met een epitheliale 

kam en een sterk basaal membraan. 

‘Clinical Trial’  

Mohammadi et al., 2007 Vergelijking van de periostale 

fenestratie  techniek met een 

gecultiveerde gingivale ‘graft’ (CGG) 

bij mensen met onvoldoende 

aangehechte gingiva. 

N=9 

1M/8V 

Leeftijd: 20-48 

Controle tand: 

Fenestratie  

Test tand: CGG 

CGG: ‘Cultured skin substitute’  

vs  Periostale fenestratie 

techniek. 

 3 maand postop: Toename van 

gekeratiniseerd weefsel op al de behandelde 

sites.  

 De max. toename bedroeg 2.8mm in de test 

gebieden en 2mm in de controle gebieden.  

‘Randomized 

controlled pilot 

study’ 

Cairo et al., 2008 Behandeling van buccale gingivale 

recessies. 

N=530 

Miller klasse I-II 

CAF alleen en in combinatie 

met ‘tissue grafts’, barrière 

membranen, EMD en ADM. 

 CAF: recessie reductie en CRC (‘complete 

root coverage’) 

 CAF + CT of EMD: verbetering van de 

uitkomst in termen van CRC. 

 CAF+Barrière membraan: geen verbetering 

op het gebied van CRC. 

 Toevoeging van ADM gaf tegenstrijdige 

resultaten. 

‘Clinical Study’ 

 

Liu et al., 2008 

 

Vergelijking van mucosale substituten 

van cleft palatale cellen met die van 

normale palatale cellen. 

N=16 

Groep 1: Cleft 

palate 

Groep 2: Controle 

Mucosale substituten: Cultuur 

van keratinocyten en 

fibroblasten op een gede-

epidermiseerd bindweefsel: 

DED. 

 Mucosale cellen afkomstig van kinderen 

met een gespleten verhemelte zijn in staat 

om een orale mucosa in - vitro na 3 

maanden te vervaardigen. 

‘Clinical Trial’ 
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Papageorgakopoulos et al., 

2008 

Vergelijking van een CPF + ADM met 

een tunneltechniek + ADM voor het 

verkrijgen van wortelbedekking. 

N=12 (24 sites) 

8M/16V 

Leeftijd: 20-73 

Miller klasse I-II 

Controle : CPF + ADM (12 

patiënten) 

Test : ‘Coronally positioned 

tunnel technique’ (TUN) + 

ADM (12 patiënten) 

 De CPF gaf een defect ‘coverage’ van 95% 

en de TUN een ‘coverage’ van 78%. Dit 

verschil was klinisch significant. 

RCT 

Scarano et al., 2009 Gebruik van een  ADM voor gingivale 

augmentatie. 

N=10 

6M/4V 

Leeftijd: 32-52 

ADM  6 Maand postop: Normale epitheliale 

gelaagdheid met een sterk basaal membraan 

en epitheliale crest. 

‘Clinical and 

histological 

evaluation’ 

 

Conclusie: 

- De acellulaire allogene dermale matrix (ADM) is een nuttig substituut voor de autogene bindweefselent bij wortelbedekking procedures (1). Daarnaast 

is ADM minder effectief en voorspelbaar dan de FGG in procedures met als doel het verhogen van de hoeveelheid aangehechte gingiva. Dit als gevolg 

van de krimping en inconsistente kwaliteit van de vaste gingiva. Echter is het esthetische resultaat met ADM beter dan met FGG (123). We kunnen 

dus besluiten dat ADM een makkelijk hanteerbaar materiaal is voor de realisatie van gingivale augmentatie en wortelbedekking (112). 

- De ‘pure collagen scaffolds’ ‘Resorba®’ en ‘Tissue foil E®’ zijn niet superieur in genezingstijd of ‘outcome’ ten opzichte van de normale orale 

mucosa transplantaten. Maar doordat ze het gemak van de patiënt doen toenemen, zorgen ze voor een reductie van de morbiditeit en een stijging van 

de ‘quality of life’ (111).  

- De hyaluronzuurmembranen zijn capabel om gingivale augmentatie te realiseren (99). 

- ‘HF-DDS’ is een veilige ‘graft’ die geschikt is om gekeratiniseerd weefsel te creëren zonder morbiditeit of potentiële klinische moeilijkheden 

geassocieerd met de donorsite. Verder verwezenlijkt ‘HF-DDS’ een meer natuurlijk voorkomen dan de gingivale autograft (80).  

CGG  is een veilige en goede ‘tissue engineered’ matrix die instaat is om gekeratiniseerd weefsel te genereren (82). 

- Het toepassen van de CAF techniek wordt het best gecombineerd met een CT of EMD. Evenzeer kan de combinatie met een ADM. De additionele 

enten kunnen succesvol benut worden voor de bedekking van blootliggende wortels zonder ongunstige genezing (17). De CPF techniek gekoppeld 

met ADM geeft een wortelbedekking van 95% in vergelijking met de 78% van de tunneltechniek. We kunnen als slot stellen dat ADM het best wordt 

gebruikt in combinatie met de CAF techniek (94). 
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4.4. Topic: Niet - tandgerelateerd toepassingsgebied 

  

Referentie  Klinische toepassing  Onderzoek 

populatie  

Techniek Resultaten  ‘Level of 

evidence’ 

Heimbach et al., 1988 Gebruik van een artificiële dermis voor 

de behandeling van grootte 

brandwonden. 

N=106 Test: Artificiële dermis van 

Burke en Yannas (Integra®). 

Controle: autograft, allograft, 

xenograft of synthetisch 

wondverband  

 

 Na een aantal jaren in de studie bekwam men 

een equivalentie van de resultaten tussen de 

test en controle groep. Ze waren vergelijkbaar 

in verschijning en functie. 

 Op het einde van de studie gaven de artificiële 

dermissen minder littekenweefsel en ging de 

voorkeur van de patiënten hier naartoe. 

RCT 

Wainwright et al., 1996 Gebruik van een acellulair allograft 

dermale matrix (Alloderm®) voor de  

behandeling van ‘full - thickness’ en 

‘deep partial - thickness’ brandwonden. 

N=67 

(24 ‘pilot’ studie en 

43 studie fase) 

Test  1: Een dunne ‘split-

thickness’ autograft + 

Alloderm® 

Test 2: Een dikkere ‘split-

thickness’ autograft +  

Alloderm® 

Controle : Enkel ‘split tickness 

autograft’ 

 De uitkomst voor de test groep en de controle 

was equivalent. 

 Binnen de test groep waren beide technieken 

ook equivalent. 

‘Clinical study 

(non 

randomized’) 

Marston et al., 1997 

 

Evalueren of een menselijk fibroblast 

afgeleide dermal substituut 

(Dermagraft®) de wondgenezing van 

diabetische voet ulcera kan promoten. 

N=314 Groep 1: Dermagraft® 

Groep 2: Controle - 

Conventionele therapie 

 6 weken postop : De patiënten van de 

Dermagraft® groep ervaren een significant 

klinisch voordeel tov de patiënten behandelt 

met de conventionele therapie. 

 12 weken postop: 30% wondsluiting bij de 

Dermagraft® tov 18.3% wondsluiting bij de 

controle groep. 

‘Randomized  

controlled 

multi center  

study’  

Purdue et al., 1997 

 

 

 

 

Vergelijking van een biosynthetisch 

humaan huidsubstituut met een humane 

allograft, afkomstig van kadavers, in de 

behandeling van uitgebreide 

brandwonden. 

N=66 Groep 1: Dermagraft® –

Transcyte®  

Groep2: Allograft 

 Dermagraft® - Transcyte® is equivalent of 

superieur tot allograft. 

 Dermagraft®- Transcyte® is makkelijker te 

verwijderen en geeft minder bloeding. 

 Dermagraft® - Transcyte® geeft een ‘overall’ 

betere satisficatie.  

RCT 
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Falanga et al., 1998 Vergelijking van een humaan huid 

equivalent (HSE) + compressietherapie 

met compressietherapie alleen in de 

behandeling van veneuze ulcera. 

N=293 Groep 1: HSE (Apligraf®) + 

Compressietherapie  

Groep 2: Compressietherapie 

(Controle) 

 HSE + Compressietherapie is superieur tot 

compressietherapie alleen: ‘ulcer healing rate’ 

van 63% vs 49%. 

 HSE geeft een betere en snellere genezing.  

 HSE zorgt voor de genezing van grote, diepe 

en langer dan 6 maand bestaande veneuze 

ulcera. 

‘Controlled 

randomized 

multicenter 

study’ 

Muhart et al., 1999 Vergelijking van een levend huid 

equivalent(LES) met een autograft en 

een polyurethaan film (PUF) op het 

gebied van genezingstijd, pijn en 

esthetiek. 

N=20 Groep 1: LES (Apligraf®) 

Groep 2: Autograft 

Groep 3: PUF 

 LES heeft geen toxisch effect of klinische 

rejectie. 

 De genezingstijden zijn als volgt: LES -7.3d, 

Autograft - 7.6d, PUF - 9.5d 

 Dit verschil is statistisch significant. 

‘Randomized 

controlled 

study’  

Lauer G.en Schimming R., 

2001 

Reconstructie van de intraorale 

bekleding na het vrijleggen van de tong 

bij patiënten met orale squameus cel 

carcinoma (Deze werd vooraf 

geresecteerd en afgedicht met de tong). 

N=6 

4M/2V 

Leeftijd: 38-65 

‘Cultured epithelial sheets’ :  

Monolayer          

       Explant technique 

Grootte: 75 cm² 

 Integratie van de gecultiveerde cellen in het 

nieuw gevormde mucosale epitheel. 

 Goede glossoalveolaire sulcus en 

tongmobiliteit bij 5 patiënten. 

 6 maand postop: terugwinning van het 

typische patroon van normale ‘non grafted’ 

mucosa.  

‘Clinical 

Trial’ 

Bodner et al., 2003 

 

CMG voor de bedekking van intraorale 

mucosale defecten na chirurgische 

excisie van mucosale pathologie. 

N:11 

10M/1V 

Leeftijd: 14-52 

‘Cultured epithelial sheets’:  

‘Multilayer’  

        CMG+ fibroblasten 

voedingslaag  

Grootte: 50-250cm² 

 CMG overleeft en hecht zich vast aan het 

omgevende weefsel. 

 2 maand postop: Een glad en gekeratiniseerd 

entgebied. Infectie of wondcontractie zijn 

afwezig. 

 3 maand postop: Bedekking van het entgebied 

met gezonde mucosa. 

‘Clinical 

Trial’ 

Izumi et al., 2003  Intraorale ‘grafting’ procedures met 

EVPOME tgv een premaligne of 

kanker laesie. 

N=30 

Groep 1: 5M/10V 

Leeftijd: 49-84 

Groep 2: 10M/5V 

Leeftijd: 41-84 

 Groep 1: EVPOME  

Groep 2: Alloderm® 

Controle: Geen epitheliale 

bedekking  

 100% ‘Take rate’ voor beide enten. 

 6 dagen postop: Vasculaire ingroei en 

maturatie van de onderliggende submucosale 

laag. 

 Wondgenezings - respons van EVPOME is 

gunstigere dan Alloderm® alleen. 

‘Preliminary 

report’ 
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Mostow et al., 2005 

 

Vergelijking van de effectiviteit van 

een ‘porcine small - intestine 

submucosa (Oasis®) wondmatrix + 

compressie met compressietherapie 

alleen voor de behandeling van 

chronisch been ulcera. 

N=120 Groep 1: Oasis® = 62 

Groep 2: Compressietherapie = 

58 

 12 weken ‘posttreatment’: 55% genezing in de 

Oasis® groep en 34% genezing in de 

compressie groep. 

 Er is geen terugkeer van de ulcera bij de 

Oasis® groep. 

‘Randomized 

controlled 

multicenter 

trial’ 

Sauerbier et al., 2006 Gebruik van ‘tissue engineered’ orale 

mucosa voor de bedekking van de 

defecten ten gevolge van de vrijlegging 

van de tong en voor de reconstructie 

van de urethra. 

N= 10 Tong 

N= 16 Urethra 

 

‘Pure collagen scaffolds’ : 

Resorba® - Tissue foil E®  

 ‘Tissue engineered’ orale mucosa werd 

succesvol aangebracht in beide therapieën. 

 6 maand postop: Verschijning van normale 

epitheliale gelaagdheid met een epitheliale 

kam en een sterk basaal membraan. 

‘Clinical 

Trial’ 

Hotta et al., 2007 Reconstructie van orale mucosa 

defecten ( Leukoplakie, squameus cel 

carcinoma, hypoplasie) dmv 

transplantatie. 

N=15 

8M/7V 

Leeftijd: 51-76 

EVPOME   

Grootte: 6.5 cm² 

 Na 10 dagen: Binding van de EVPOME met 

het omgevende epitheel. 

‘Clinical 

Trial’ 

Ophof et al., 2008 Implantatie van ‘tissue engineered’ 

mucosale substituten in het verhemelte 

van honden voor de reductie van de 

vorming van littekenweefsel. 

N=6 honden 

Leeftijd: 1-1.5 jaar  

Groep 1: Gecultiveerde 

mucosale substituten: DED 

Groep 2: Gecultiveerde 

mucosale substituten: 

Alloderm® 

Groep 3: Controle (open laten 

van het defect) 

 Alle gecultiveerde mucosale substituten 

bestaan uit een meerlagig epitheel, gelijkend 

op een normaal palataal epitheel. 

 1week postop: Verlies van het epitheel + 

inflammatoir antwoord. 

 3 tot 12 weken postop: Volledig verlies van 

het epitheel + epitheelmigratie vanuit de 

omgevende wondranden. 

‘Clinical 

Trial’ 
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Conclusie:  

- CMG is een nuttig ‘grafting’ materiaal voor grote mucosale defecten (13). 

- De ‘pure collagen scaffolds’ ‘Resorba®’ en ‘Tissue foil E®’ zijn niet superieur in genezingstijd of outcome ten opzichte van de normale orale mucosa 

transplantaten. Maar doordat ze het gemak van de patiënt doen toenemen, zorgen ze voor een reductie van de morbiditeit en een stijging van de 

‘quality of life’ (111). 

-  Het is mogelijk om een autoloog epitheel op een huid afgeleide substraat DED of Alloderm® te cultiveren en dit te implanteren als een orale mucosa 

substituut in palatale wonden. De studies tonen wel aan dat ze de genezing echter niet sterk verbeteren (93). Bovendien is het resultaat met Alloderm® 

vergelijkbaar met die van de ‘split - thickness autograft’ (121). Als slotsom kunnen we stellen dat Alloderm® en EVPOME  beide goede technieken 

zijn voor intraorale ‘grafting’ procedures en dat de wondgenezing sneller verloopt met EVPOME (54). 

- Integra® geeft minder littekenweefsel waardoor de ‘quality of life’ toeneemt (44). 

- Dermagraft® en Transcyte® hebben een aantal voordelen ten opzichte van de traditionele allograft en geven een globaal betere voldoening (101). We 

kunnen besluiten dat Dermagraft® een veilige en effectieve methode is. Zeker voor de behandeling van chronische diabetische voet ulcera (77). 

-  Apligraf® doet de veneuze ulcera sneller, beter en bij meer patiënten genezen. Wat een significant voordeel biedt in de therapie van veneuze ulcera. 

Als eindoordeel kunnen we dus stellen dat Apligraf® een veilige en nuttige vorm van weefseltherapie is (88). 

- Oasis® is een geschikt ‘graft’ materiaal voor de behandeling van chronisch been ulcera. Ze geeft een significante verbetering van de genezing in 

vergelijking met de traditionele compressietherapie (87). 
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5. Intraorale toepassingen: conclusies 

‘Tissue engineered grafts’ kunnen succesvol toegepast worden in de orale maxillofaciale chirurgie 

en andere reconstructieve chirurgie zoals vestibuloplastie en vrijleggen van de tong (111). Voor 

‘tissue engineering’ in de intraorale omgeving is het gunstig om een afbreekbare matrix te hanteren 

aangezien het de vervanging van het weefsel door de gastheer gaat vergemakkelijken, terwijl een 

niet - biologisch afbreekbare matrix een lichaamsvreemde reactie kan induceren. De optimale 

condities voor het stimuleren van fibroblasteninfiltratie en epitheliale stratificatie zonder invasie 

verkrijgt men door het oppervlak van een poreuze matrix te lamineren. Biocompatibiliteit, 

biostabiliteit en porositeit zijn belangrijke parameters van de matrix in de ‘tissue engineering’ van 

de orale mucosa (83). Algemeen kan men besluiten dat ‘tissue engineered oral mucosa grafts’ 

voldoen aan de klinische eisen en een goede integratie vertonen in het omgevend weefsel (83). Ze 

zijn veilig en capabel om gekeratiniseerd weefsel te genereren zonder de morbiditeit en de 

potentieel klinische complicaties geassocieerd met de chirurgie aan de donorsite ( 82). In betrekking 

tot de genezingstijd en uitkomst zijn ze niet superieur ten opzichte van de normale ‘harvesting’ 

technieken (FGG, CT,…)(de normaal geproduceerde orale mucosa - enten). Maar doordat ze een 

kleiner oogstdefect en een primaire wondsluiting hebben, laten ze het comfort van de patiënt stijgen 

en verbeteren ze de levenskwaliteit (111).  

Cairo et al. (17) vergeleek in zijn studie de CAF techniek met en zonder ‘tissue engineered’ 

weefsel. Zijn besluit luidde als volgt: 1) CAF is een veilige en voorspelbare methode voor 

wortelbedekking, 2) de toevoeging van een CT of EMD aan de CAF techniek vergroot de 

probaliteit om volledige wortelbedekking te verkrijgen en verbetert de recessie reductie in Miller 

klasse I en II gingivarecessies, 3) de toevoeging van een basaal membraan zorgt niet voor klinische 

verbetering en 4) de toevoeging van ADM geeft tegenstrijdige resultaten. 

De ‘cultured epidermal autografts’ meer bepaald de ‘cultured mucosal grafts’ van Bodner et al. 

(13) zijn een nuttig ‘grafting’ materiaal voor de bedekking van grote intraorale defecten. Het nieuw 

gevormd epitheel is voornamelijk afkomstig van de ent en minder van de migrerende keratinocyten 

van het omgevend weefsel. 

ADM zorgt voor significante toename in wortelbedekking, aanhechtingsniveau, gekeratiniseerd 

weefsel en aangehechte gingiva. De wondgenezing verloopt zonder ongunstig complicaties, met 

volledige integratie in het gastheerweefsel en reëpithelialisatie (112). De vergelijking van 

Cummings et al. (29) van ADM met CT zegt dat er geen statistisch of klinisch significant verschil is 

tussen beide materialen in het bereiken van wortelbedekking en toename van gekeratiniseerd 

weefsel. Het is dus een goed alternatief voor de bindweefselent. Als conclusie kan men stellen dat 
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ADM een geschikte ‘tissue engineered’ ent is voor gingivale augmentatie en het verkrijgen van 

wortelbedekking bij gingivale recessies (1). Uit de vergelijking van ADM met FGG kan men 2 

zaken concluderen, namelijk dat ADM minder effectief en voorspelbaar is dan FGG in termen van 

toename van gekeratiniseerd weefsel omwille van krimping en inconsitente kwaliteit. De tweede 

conclusies is dat ADM een beter esthetisch resultaat geeft dan de FGG (123). Het besluit dat men 

trekt uit de vergelijking van ADM gecombineerd met de tunneltechniek en met CAF is zoals reeds 

vermeld, dat de tunneltechniek een defect ‘root coverage’ van 78% en de CAF van 95% heeft. De 

voorkeur gaat uit naar de tunneltechniek omwille van zijn minimaal - invasief karakter en gebrek 

aan postoperatieve complicaties en ongemak (94).           

Het genezingsproces bij EVPOME transplantatie is duidelijk verschillend van dat bij Alloderm® 

transplantatie. Bij Alloderm® krijgt men granulatievorming en littekenvorming. Daarnaast besloot 

Hotta et al. (48) dat incorporatie van fibroblasten in het artificieel substituut noodzakelijk is voor 

het verbeteren van de ‘graft take’. Ze stelden ook vast dat het helingsproces voornamelijk tot stand 

komt door de bijdrage van keratinocyten - afgeleide cytokines en dat het keratinocyten - afgeleide 

systeem een belangrijke factor is voor klinische effectiviteit van de EVPOME. Naast de besluiten 

van Hotta heeft men ook die van Izumi et al. (2003) die zeggen dat EVPOME een aanvaardbaar 

orale mucosa substituut is voor humane intraorale ‘grafting’ procedures met een gunstigere 

wondgenezing dan Alloderm® alleen. 

De ‘cultured skin substitute’ is een veilige ‘tissue enigineered gingival graft’. Ze is in staat om 

gekeratiniseerd weefsel te genereren zonder de morbiditeit en de potentiële klinische moeilijkheden 

geassocieerd met de chirurgie aan de donorsite (82). Dit besluit geldt ook voor de HF-DDS. 

Daarnaast stelde men 4 conclusies vast uit de vergelijking van HF-DDS met de GA. Als eerste 

genereert GA meer gekeratiniseerd weefsel en krimpt minder maar de HF-DDS heeft dan weer een 

natuurlijker voorkomen. Als tweede wordt keratinisatie van het gingivaal epitheel gecontroleerd 

door morfogenetische stimuli vanuit het onderliggende bindweefsel en heeft men geen nood aan 

keratinocyten in de HF-DDS. Het derde besluit zegt dat deze techniek beperkt is tot niet -wortel 

bedekkende defecten aangezien de gecultiveerde cellen niet kunnen overleven op een avasculair 

worteloppervlak. Het laatste besluit vertelt dat de dikte van de ent een invloed heeft op de 

revascularisatie en krimping van de ent (80). 

De HA membranen kunnen beschouwd worden als een nieuwe techniek voor gingivale 

augmentatie procedures. Ze zorgen voor een toename van gingiva in een uiterst korte tijd zonder 

ongemak voor de patiënt te veroorzaken. Ze integreren zich goed in het omgevende weefsel met 

uitstekend esthetisch resultaat (99). 
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6. Voordelen en nadelen van ‘tissue engineering’ technieken en hun 

vergelijking met de tot heden gebruikte technieken 

‘Tissue engineering’ technieken bieden een aantal voordelen ten opzichte van het gebruik van 

autologe enten. Het grote voordeel van de cultivering van cellen bij ‘tissue engineering’ is dat men 

door expansie van een kleine biopsie een 2 tot 3 maal grotere transplanteerbare mucosale - ent in 

enkele weken tijd kan creëren (13). Ze stellen ons in staat om ongelimiteerde hoeveelheden 

gekeratiniseerd weefsel (donorweefsel) te vervaardigen (80). Deze 2 voordelen verwezenlijken dan 

ook de mogelijkheid om grote defecten te reconstrueren (68). De ‘tissue engineering’ technieken 

veroorzaken minder pijn en zorgen dus voor verbetering van het comfort van de patiënt 68,82). 

Daarnaast geven ze een beter esthetisch resultaat, hebben ze een kleinere donorsite (2x1x1mm) 

(99), een lagere morbiditeit en is de postoperatieve genezing korter en beter (7). De ‘full - thickness 

grafts’ die bestaan uit gecultiveerde keratinocyten en een dermaal component hebben als 

bijkomende voordelen een snellere re - epithelialisatie, minder wondcontractie en minder 

littekenweefsel (24,39,58). Het nadeel van de ‘tissue engineering’ technieken is dat verdere 

onderzoek genoodzaakt is. 

Van de klassieke technieken worden de autologe enten het meest toegepast. Deze mucosale 

transplanten hebben als voordeel dat ze een barrière vormen tegen bacteriële invasie en chemische 

substanties (111). Maar naast dit voordeel hebben ze een groot aantal nadelen. Namelijk ze geven 

postoperatieve pijn, een minder esthetisch resultaat, verhogen de morbiditeit en kunnen exostose 

veroorzaken (82). Tevens is hun gebruik beperkt tot kleinere defecten en is het gekeratiniseerde 

(palatale) weefsel maar in een beperkte hoeveelheid beschikbaar (111). De autologe enten vragen 

ook 2 grote chirurgische ingrepen in vergelijking met 1 bij de ‘tissue engineering’ technieken. Ze 

hebben dus een groter risico op littekenvorming, tragere genezing en het ontstaan van infecties (7).  

De voor- en nadelen van de overige technieken word weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1: Voor - en nadelen van klassieke technieken versus ‘tissue engineering’ technieken voor het reconstrueren van 

grote mucosale defecten. (Bronnen: Bello et al., 2001; Lauer en Schimming, 2001; Bodner et al., 2003; Scarano et al., 

2009) 

Type Voordeel Nadeel 

FGG  Ongemak, pijn, nood aan 

donorsite, postoperatieve 

problemen zoals bloeding. 

Bindweefselent  Voor sommige patiënten 

comfortabeler dan de FGG 

postoperatief. 

Beperkte hoeveelheid 

bindweefsel, nood aan 

chirurgische site. 
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Tunneltechniek Minimaal - invasieve chirurgie, 

intacte interdentale papil, minder 

postoperatief ongemak. 

 

‘Coronnaly Advanced’ Flap  + 

ADM 

Minimaal - invasieve chirurgie, 

geen nood aan palataal weefsel, 1 

chirurgische ingreep, minimale 

complicaties. 

Meer postoperatief ongemak dan 

tunneltechniek. 

Huident  Haargroei  

‘Monolayers developed in Green’s 

medium’ 

 

 

 

 Moeilijk te hanteren, brosse 

vellen, geïrradieerd xenogene 3T3 

muis fibroblasten voedingslaag, 

potentiële transmissie van 

xenogene componenten. 

‘Multilayers (Epitheliale sheets)’  Enkel epitheliale laag, fragiel, 

moeilijk te hanteren, eventuele 

wondcontractie, weinig weerstand 

tegen mechanisch trauma tijdens 

genezing. 

Epidex® Gemakkelijke isolatie van 

precusorcellen, commercieel 

beschikbaar. 

 

 

‘Cultured epidermal autografts’ 

(Epicel® – CMG) 

Permanente wondbedekking,  

bedekking van grote defecten via 

huidbiopsie, beter functioneel 

resultaat en op maat te verkrijgen. 

3 weken nodig voor ‘graft 

cultivation’, onstabiel zonder 

dermaal substituut, kostprijs, nood 

aan huidbiopsie. 

‘Cultured epidermal allografts’ Onmiddellijk beschikbaar, geen 

biopsie, cryopreservatie en 

stockage. 

Mogelijkheid tot transmissie van 

ziekten, geen permanente 

overleving, niet commercieel 

beschikbaar. 

‘Nonliving allogeneic acellular 

dermal matrix’ met basaal 

membraan (Alloderm®, ADM) 

Onmiddellijk beschikbaar, 

immunologisch inert, acellulair, 

intact basaal membraan, beter 

esthethiek, ongelimiteerde 

voorraad en afwezigheid van 

‘second - site morbidity’. 

Risco op ziektetransmissie.  

EVPOME Betere epitheliale ‘graft’ 

aanhechting, minimale 

wondcontractie, beter epitheliale 

maturatie. 

 

Dermagraft® Onmiddellijk beschikbaar, goede 

weerstand tegen scheuren, 

makkelijk te hanteren, laag risico 

op afstoting. 

Kostprijs 

Transcyte® Onmiddellijk beschikbaar, 

cryopreservatie. 

Multiple applicatie, kostprijs. 
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Apligraf® Onmiddellijk beschikbaar, 

‘outpatient procedure’, makkelijk 

te hanteren, vermijden van 

donorsite wonde. 

‘Short shelf life’, kostprijs. 

Orcel® Onmiddellijk beschikbaar. Weinig klinische data om zijn 

gebruik te maatstaven. 

HA - membranen Kleine donorsite, goede esthetiek, 

minimaal ongemak. 

Gelimiteerd tot mucogingivale 

chirurgie wegens nood aan 

vascularisatie. 

Integra® Onmiddellijk beschikbaar, matrix 

die dient voor de generatie van 

neodermis. 

Nood aan training, kostprijs, 

voorkomen van vloeistof collectie 

onder de ‘graft’ met mogelijke 

infectie, gebrek aan een echt 

epidermaal component. 

‘Cultured skin’ substituut -

collageen en GAG dermaal matrix 

bezaaid met keratinocyten en 

fibroblasten 

  3 tot 4 weken nodig voor 

cultivering, niet commercieel 

beschikbaar. 

Oasis® Onmiddellijk beschikbaar, ‘long 

shelf life’. 

Weinig klinische data om zijn 

gebruik te maatstaven 

E-Z-Derm® Onmiddellijk beschikbaar, ‘long 

shelf life’. 

Weinig klinische data om zijn 

gebruik te maatstaven, 

ziektetransmissie. 
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7. Richtlijnen 

De richtlijnen worden onderverdeeld in 3 groepen, namelijk gericht naar biopsie, prechirurgie en 

postchirurgie. In figuur 10 ziet men een schematisch weergave van de richtlijnen per groep. De 

professionele reiniging bij de prechirurgie bestaat voornamelijk uit plaque en tandsteen 

verwijdering en polijsten. Als de therapie als doel gingivale augmentatie heeft of als er gingivale 

inflammatie aanwezig is, wordt er aangeraden om een scaling en rootplanning (SRP) uit te voeren 

(29,112). Men kan een geregenereerde geoxideerde cellulose, een niet - eugenol bevattend 

parodontaal verband of een ander parodontaal verband aanwenden voor de bedekking van de ent 

(112,123). De reden hiervoor is het beschermen van de ent. Postchirurgisch antibioticatherapie 

wordt toegepast om preventief infectie te voorkomen. Er wordt een ‘follow - up’ van 2, 4, 6, 8 en 12 

weken geadviseerd, met eventueel nog een laatste controle 6 maanden postoperatief. De ‘follow -

up’ is noodzakelijk om de mondhygiëne en genezing te controleren (123). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Schematische weegave van de richtlijnen.  

( Bronnen: Wei et al., 2000;Pino Prato et al., 2003; Cummings et al., 2005; McGuire et al., 2005; Mohammadi et al., 

2007; Scarano et al., 2009)  

  

 

Biopsie (als geïndiceerd)         Chirurgie 

Chloorhexidine digluconaat 0.2%  CHX 0.2% mondspoeling (2 keer/dag 2 dagen prechirurgie) 

monspoeling (5 tal dagen)   Professionele reiniging of  SRP 

     Mondhygiëne instructies  

     Antibiotica Profylaxis (1 uur prechirurgie) 

 

      Chirurgie                 ‘Follow - up’ 

Bedekking van ent met wondverband (verwijdering na 2 weken)

 Verwijdering van hechting (2 weken postoperatief) 

 Anti - inflammatoire therapie (2 keer/dag voor 5 weken) 

 Antibioticatherapie (7 dagen) 

 Analgetica (als geïndiceerd) 

 Zacht voedsel 

 Mondhygiëne instructies :  

 1
ste

 2 weken tanden niet poetsen maar 

 CHX 0.2% mondspoeling (6 weken, startend de dag na  

  chirurgie)  

  Vermijden van trauma en spiertracties 

 

     Prechirurgie 

    Postchirurgie 
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Discussie: Toekomstperspectieven van ‘tissue engineering’ van de 

orale mucosa in de tandheelkunde  

 

Gentherapie, celtherapie, stimulatie van de groeifactoren en onderzoek vormen de vier grote pijlers 

van behandeling van grote mucosale defecten in de toekomst.  

 Gentherapie is het proces waar men genen gaat inbrengen in een cel om op die manier een ziekte 

te beïnvloeden en eventueel te genezen. Het doel van gentherapie in dit verband is dus om de genen, 

die coderen voor bepaalde groeifactoren en therapeutische proteïnen betrokken bij wondgenezing 

en regeneratie, te stimuleren (49). De progenitor/stamcellen van de orale mucosa, meer bepaald de 

keratinocytenpopulatie, zijn gelegen in de basale laag van de mucosa. Ze kunnen gemakkelijk 

geïsoleerd worden en dienen voor de fabricatie van autologe enten. Het resultaat is een beter ‘tissue 

engineered’ weefsel en de mogelijkheid om het te gebruiken als vehikel voor gentherapie en 

genlevering. De isolatie van progenitorcellen kan dus leiden tot hogere niveaus van genexpressie in 

een significant percentage van cellen met als uitkomst een meer voorspelbaar ‘graft’ succes en 

functionaliteit (34). Als besluit kan men stellen dat in de toekomst ‘tissue engineered’ orale mucosa 

en de eventuele modificaties kunnen dienen als vehikel voor gentherapie om zo de wondgenezing, 

regeneratie en herstel van orale mucosa te beïnvloeden. Daarenboven willen ze ook invloed hebben 

op de systematische levering en stimulatie van groeifactoren of andere genetische producten (7,34). 

De combinatie van beide is een ander toekomstperspectief (49). 

De reeds vermelde celtherapie is een ‘tissue enigneering’ techniek die nog verder onderzoek vraagt. 

Er zijn al cases waar beenmergstamcellen differentieerden in cellen van dermale orde zoals 

epitheliale cellen (66). Deze bevindingen hebben een significante waarde in de regeneratieve 

geneeskunde. Toekomstige ontwikkelingen in stamcelonderzoek laten toe om de celencapsulatie - 

methode klinisch te gebruiken om zowel hard als zacht weefsel van het craniofaciaal complex te 

regenereren (76). 

De genezing wordt grotendeels bepaald door de vascularisatie van het dermaal substraat. Omwille 

van deze reden is het nuttig om in de toekomst onderzoek te verrichten naar de stimulatie van de 

revascularisatie door middel van groeifactoren. VEGF (‘Vascular endothelial growth factor’), 

BFGF (‘Basic fibrolastic growth factor’) of PDFG (Platelet derived growth factors) zijn de 

voornaamste. Naast de revascularisatie kan men ook hun invloed op de reëpithelialisatie en 

wondgenezing bestuderen (93). 
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Algemeen kan men stellen dat er nog verder onderzoek nodig is naar nieuwe natuurlijke types 

matrixen, celbronnen (83), modificaties (111), risico’s en voordelen, kost - effectiviteit (7), 

modificaties van de chirurgie (94) en de biologische processen zoals keratinisatie (124). Verder is 

het ook noodzakelijk om te achterhalen welk type aanhechtingsweefsel de ‘engineered grafts’ 

hebben aan het worteloppervlak (80). 
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Bijlage 1: Zoekopdrachten in Pub Med 

 

Zoektermen ‘Limits’ Aantal hits Relevante 

hits  

‘Full’/ 

Abstract 

‘Tissue engineering’  32049   

‘Tissue engineering’ + ‘oral 

mucosa’ 

 176 5 ‘Full’: 4 

Abstract: 1 

‘Tissue engineering’ + ‘oral 

mucosa equivalent’ 

 11 8 ‘Full’: 5 

Abstract: 3 

‘Tissue engineering’ + ‘oral 

tissue’  

 1385   

‘Tissue engineering’ + ‘oral 

tissue’  

‘Humans’ - ‘dental 

journals’ -  ‘last 10 years’ 

316 3 ‘Full’: 2 

Abstract: 1 

‘Tissue engineering’ + ‘oral 

and maxillofacial 

reconstruction’ 

 78 1 ‘Full’:1 

‘Tissue engineering’ + ‘soft 

tissue’  

 1592   

‘Tissue engineering’ + ‘soft 

tissue’  

‘Humans’ - ‘dental 

journals’ - ‘last 10 years’  

31 2 Abstract: 2  

 

‘Tissue engineering’ + 

‘mucosa graft’ 

 88   

‘Tissue engineering’ + 

‘mucosa graft’  

‘Humans’ - ‘dental 

journals’ - ‘last 10 years’  

20 1  ‘Full’: 1 

‘Mucosal grafting’  6047   

‘Grafts’   485436   

‘Grafts’ + ‘oral mucosa’   190758   

‘Grafts’ + ‘oral mucosa’ + 

‘therapy’ 

 59272   

‘Grafts’ + ‘oral mucosa’ + 

‘therapy’ 

‘Humans’ - ‘dental 

journals’ - ‘last 10 years’  

1414   

‘Grafts + ‘oral mucosa’ + 

‘therapy’  

‘Humans’ - ‘dental 

journals’- ‘last 5 years’  

800   

‘Gingival graft’  2284   

‘Gingival graft’ ‘Humans’ - ‘dental 

journals’ - ‘last 10 years’  

723 8 ‘Full’: 4 

Abstract: 4 

‘Acellular allogeneic dermal 

matrix’  

 18 2  ‘Full’: 2 

Alloderm®  406   

Alloderm® ‘Dental journals’ - ‘last 10 

years’  

93 8 ‘Full’: 6 

Abstract: 2 

‘Gingival recession/ surgery’  958   

‘Gingival recession/ surgery’  ‘Dental journals’ - ‘last 10 

years’ 

507 2  ‘Full’: 2 

EVPOME   7 1 ‘Full’: 1 

‘Coronally advanced flap’   86 2 ‘Full’: 2 



  

 

FGG  1081   

FGG ‘Humans’ – ‘dental 

journals’ – ‘last 10 years’  

11 3 ‘Full’: 2 

Abstract: 1 

HF-DDS  2 2 ‘Full’: 2 

CMG  353   

CMG ‘Dental journals’ – ‘last 

10 years’  

1 1 ‘Full’: 1 

‘Oral mucosa substitutes’   29 2 ‘Full’: 2 

‘Cell based therapies’  42352   

‘Cell based therapies’  ‘Dental journals’ –‘ last 5 

years’  

91  2 ‘Full’: 2 

‘Oral tissue’ + ‘bone 

marrow’ 

 1410   

‘Oral tissue’ + ‘bone 

marrow’  

‘Last 10 years’ – ‘human’  270 3  ‘Full’: 3 

‘Mucosa graft + tissue 

engineering’  

 2442   

‘Mucosa graft + tissue 

engineering’  

‘Dental journals’ – ‘last 

10 years’ – ‘human’  

20 1  ‘Full’: 1 

‘Hyaluronic acid graft 

technique’  

 20 1 ‘Full’: 1 

‘Tissue engineered 

transplants’  

 122 2 ‘Full’: 1 

Abstract: 1 

  2632 60 ‘Full’: 45 

Abstract: 15 

 

 

  



  

 

Bijlage 2: Lexicon 

Gebruikte 

afkorting 

Volledige naam Beschrijving 

ADM Acellulaire dermale matrix Een bepaalde soort natuurlijke matrix. 

AT ‘Attached gingiva width’  

BFGF ‘Basic fibrolastic growth factor’ Een bepaalde groeifactor. 

BM Beenmerg stamcellen  

CAF ‘Coronally advanced flap’ Een flaptechniek 

CCG ‘Contracted bovine skin collagen 

gel’ 

Een bepaalde soort collageenmatrix. 

C-GAG collageen - glycosaminoglycaan 

matrix 

Een bepaalde soort collageenmatrix. 

CGC Collageen - glycosaminoglycan 

(GAG) - chitosan matrix 

Een bepaalde soort collageenmatrix. 

CGG ‘Cultured gingival graft’ Een autologe ent. 

CMG ‘Cultured mucosal graft’ Een vorm van ‘partial - thickness engineering’. 

CPF ‘Coronally positioned flap’  

CRC ‘Complete root coverage’  

CT ‘Connective tissue graft’ Een autologe ent. 

DED ‘De - epidermalized dermis’ Een bepaalde soort natuurlijke matrix. 

DMEM ‘Dulbecco’s modified Eagle 

medium’ 

Een bepaalde samenstelling van cultuurmedium. 

ECM Extracellulaire matrix Het afscheidingsproduct van de fibroblasten 

EGF ‘Epidermal growth factor’ Een soort groeifactor. 

EMD ‘Enamel matrix derivative’ Een glazuurmatrixderivaat dat dierlijke 

proteïnen bevat voor de regeneratie van 

tandaanhechting. 

ePTFE  Geëxpandeerd 

polytetrafluoroethyleen membraan 

Een type membraan dat gebruikt wordt bij GTR. 

EVPOME ‘Ex vivo produced oral mucosa 

equivalent’ 

Een bepaalde soort natuurlijke matrix. 

FBS ‘Fetal bovine serum’ Een bepaalde samenstelling van cultuurmedium. 

FCS ‘Fetal calf serum’  Een bepaald cultuurmedium dat dierlijk serum 

bevat. 

FDS ‘Freeze - dried skin’ Een vorm van huident. 

FGG ‘Free gingivale graft’ Een vorm van autologe ent 

GA Gingivale autograft Een autologe ent. 

GAG Glycosaminoglycanen Een substantie van de extracellulaire matrix. 

GI Gingiva index  

GR Gingiva recessie  

GTR ‘Guided tissue regeneration’ Een techniek voor de behandeling van gingivale 

recessies. 

HA membraan ‘Hyaluronic acid’ membraan Een bepaalde soort ‘fibroblast - populated skin 

substitute’. 

HF-DDS ‘Human fibroblast derived dermal 

substitute’ 

Een bepaalde soort ‘fibroblast - populated skin 

substitute’. 



  

 

 

  

HSC Hematopoëtische stamcellen  

HSE ‘Human skin equivalent’  

KGM ‘Keratinocyte growth medium’ Een bepaalde samenstelling van cultuurmedium. 

LSE ‘Living skin equivalent’  

MSC Mesenchymale stamcellen/ 

stromacellen  

 

PC membraan Polycarbonaat membraan Een bepaalde soort synthetische matrix. 

PD ‘Probing depth’  

PDFG ‘Platelet derived growth factor’ Een bepaalde groeifactor. 

PET 

membraan 

‘Poly ethyleen terephthalate’ 

membraan 

Een bepaalde soort synthetische matrix. 

PI Plaque index  

PLGA-PLC ‘poly (lactic - co - glycolic acid) - 

poly (caprolactone)’  

Een bepaalde soort synthetische matrix. 

PLLA ‘Electro - spun poly L-lactic acid’  Een bepaalde soort synthetische matrix. 

PRP ‘Platelet - rich plasma’ Een mengsel van verschillende groeifactoren 

voor de stimulatie van zachte weefselgenezing. 

PS ‘Electro - spun polystyrene’ Een bepaalde soort synthetische matrix. 

PUF Polyurethaan film   

SRP ‘Scaling en Rootplanning’  

TUN ‘Coronally positioned tunnel 

technique’ 

 

VEGF ‘Vascular endothelial growth factor’ Een bepaalde groeifactor. 



  

 

Bijlage 3: Soorten ‘engineering’ technieken 

 

‘Partial - Thickness oral mucosa engineering’: 

 ‘Cultured epithelial sheets’ (epitheel) : 

- ‘Monolayer’    Green´s medium 

               Explant techniek 

                   Keratinocyten 

- ‘Multilayer’   EpiOral™, Epigingival™ 

                                         SkinEthic oral epithelium® 

           Cultured epidermal autograft: Epicel® 

           Cultured epidermal allograft 

           Epidex® 

 

 Bindweefsel  (lamina propria) : 

-   ‘Monolayer’      Fibroblasten 

 ‘Cell - based’ therapie 

 

‘Full - Thickness oral mucosa engineering’: 

Belangrijk is de keuze van scaffolds, cel type en cultuurmedium. 

1. Scaffolds 

 

1.1. ‘Naturally Derived Scaffolds’: 

  Agarosegel: experimentele matrix 

1.1.1.  ‘Acellular Dermis’  

Alloderm®, DED ( De-epidermalized dermis), EVPOME, ADM 

1.1.2.  ‘Amniotic Membrane’ 

  



  

 

 

1.2. ‘Fibroblast -Populated  Skin Substitutes’ (Fibroblasten) 

Dermagraft®, Apligraf® , Orcel® , Polyactive® , Hyalograf 3D™,          

Transcyte® 

 ‘Cultured Skin Substitute’: CGG 

 ‘HA membranes’ (‘Hyaluronic acid membranes’) 

    HF-DDS (‘Human fibroblast derived dermal substitute’) 

 

1.3. ‘Collagen - based Scaffolds’ (Keratinocyten) 

1.3.1.  ‘Pure Collagen Scaffolds’ 

   Collageen type I: Colla tape® 

   CCG (‘Contracted bovine skin collagen gel’) 

   ‘CCG plus Atelopeptide type I Collagen sponge matrix’ 

   ‘Mixed bovine skin collagen plus human oral fibroblas’t 

   ‘Native equine collagen membrane’: Resorba® - Tissue foil E® 

1.3.2. ‘Compound Collagen Scaffolds’ 

‘Collagen - chitosan scaffold’ 

‘Collagen - elastin membrane’: Permacol® 

 C-GAG (‘Collagen-glucosaminoglycan’) 

 CGC (‘Collagen-GAG-chitosan’) 

‘Cross-linked collagen’ 

‘Collagen types I en III bilayer membrane’: Bio - Gide® 

Integra™ 

Terudermis® 

 

1.4. ‘Gelatin-based Scaffolds’ 

   ‘Gelatin - glucan scaffold’ 

   ‘Gelatin - hyaluronate scaffold’ 

   ‘Gelatinchitosan - hyaluronic acid’ 

 

1.5.  ‘Fibrin - based Scaffolds’ 

Bioseed® 

  



  

 

1.6. ‘Synthetic  Scaffolds’ 

            Op basis van polymeren 

  ‘PET membrane’ (‘Poly ethylene terephthalate membrane’): ThinCert™ 

  ‘PC membrane’ (‘Polycarbonate-permeable membrane’): Transwell® 

  ‘Porous polyactic glycolic acid scaffold’ 

  PLLA (‘Electo-spun Poly L-lactic acid’): ‘laminated’ en ‘non - laminated’ 

  PS (‘Electro-spun Polystyrene’) 

  PLGA-PCL (‘Dermal scaffold composed of knitted poly’)  

 

1.7. ‘Hybrid Scaffolds’ (HYAFF® en Laserskin®) 

           Combinatie van natuurlijke en synthetische matrixen 

 

1.8. ‘Pig derived materials’  

  Oasis®  

  E-Z-Derm™ 

 

2. ‘Cell Types’ 

 

- Fibroblasten 

- Keratinocyten 

- ‘Bone marrow stem cells’ (BM)          

- ‘Hematopoietic stem cells’ (HSC) ‘Cell - based therapies for tissue         

regeneration’ 

- ‘Multipotent mesenchymal stromal cells’ (MSC) 

 

3. ‘Culture Medium’ 

 

- ‘DMEM plus fetal calf serum’          Combinatie van beide mediums 

- ‘Ham’s F-12 medium plus fetal calf serum’  

- ‘Serum - free culture medium’ 

- Epilife® 

- FCS (‘Serum - containing culture medium’) 

-‘Green’s Medium’ 

- KGM (‘Serum containing Keratinocyten growth medium’) 

- ‘Chemically defined medium’ 



  

 

 


