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MESENCHYMAL STEM CELLS (MSCS) PROLIFERATION AND 

MINERALIZATION BUT NOT OSTEOGENIC DIFFERENTIATION ARE 

STRONGLY AFFECTED BY EXTRACELLULAR PH. 

Riham Fliefel, Cvetan Popov, Matthias Tröltzsch, Jan Kühnisch, Michael Ehrenfeld, Sven 

Otto. J of Craniomaxillofacial Surgery 2016;44(6):715–24. 

ABSTRACT  

Background: Osteomyelitis is a serious complication in oral and maxillofacial surgery 

affecting bone healing. Bone remodelling is not only controlled by cellular components but 

also by ionic and molecular composition of the extracellular fluids in which calcium phosphate 

salts are precipitated in a pH dependent manner. Objective: To determine the effect of pH on 

self-renewal, osteogenic differentiation and matrix mineralization of mesenchymal stem cells 

(MSCs). Methods: We selected three different pH values: acidic (6.3, 6.7), physiological (7.0-

8.0) and severe alkaline (8.5). MSCs were cultured at different pH ranges, cell viability 

measured by WST-1, apoptosis detected by JC-1, senescence was analysed by b-galactosidase 

whereas mineralization was detected by Alizarin Red and osteogenic differentiation analysed 

by Real-time PCR. Results: Self-renewal was affected by pH as well as matrix mineralization 

in which pH other than physiologic inhibited the deposition of extracellular matrix but did not 

affect MSCs differentiation as osteoblast markers were upregulated. The expression of 

osteocalcin and alkaline phosphatase activity was upregulated whereas osteopontin was 

downregulated under acidic pH. Conclusion: pH affected MSCs self-renewal and 

mineralization without influencing osteogenic differentiation. Thus, future therapies, based on 

shifting acid-base balance toward the alkaline direction might be beneficial for prevention or 

treatment of osteomyelitis. 

:الملخص  

التي تؤثر على التئام العظام. ال يتم التحكم في اعادة يعد التهاب العظم والنقي من المضاعفات الخطيرة في جراحة الفم والوجه والفكين 

تشكيل العظام من قبل المكونات الخلوية فقط ولكن أيضا من خالل التركيبة األيونية والجزيئية للسوائل خارج الخلية التي تترسب فيها 

تحديد تأثير درجة الحموضة على تجديد  أمالح فوسفات الكالسيوم بطريقة تعتمد على درجة الحموضة. لذا الهدف من هذه الدراسة هي

( 6.7، 6.3تم اختيار ثالث قيم مختلفة للرقم الهيدروجيني: الحمضية ) خاليا الجذعية.الذات والتمايز عظمي المنشأ وتمعدن ال

 قياس عيوشية (. تم زراعة الخاليا الجذعية في نطاقات درجات الحموضة المختلفة ثم8.5القلوية ) وشديدة( 8.0-7.0والفسيولوجية )

الشيخوخة بواسطة البيتا غاالكتوزيداز في حين تم الكشف عن التمعدن باستخدام الصبغ األحمر  وتحليلالخاليا المبرمج  وموتالخلية 

ة جان التجدد الذاتي للخاليا قد تأثر بدر أثبت الدراسةلقد  .التمايز عظمي المنشأ باستخدام تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل وتحليل

الحموضة وكذلك تمعدن المصفوفة في غير النطاق الفيسيولوجي حيث منع ترسب المصفوفة خارج الخلية ولكن لم يؤثر على تمايز 

 مالخاليا الجذعية حيث زيادة التنظيم في العالمات العظمية. لقد تم زيادة تنظيم االستيوكالسين والفوسفاتيز قلوي النشاط بينما قل تنظي

تجديد الذات وتمعدن الخاليا الجذعية دون التأثير على  علىتحت تأثير الحامضية. الخالصة: لقد أثرت درجة الحموضة االستيوبونتين 

أساس تحويل التوازن الحمضي القاعدي في االتجاه القلوية قد يكون  علىالقائمة  وهكذا، فإن العالجات المستقبلية التمايز عظمي المنشأ.

ن التهاب العظم والنقيمفيدا للوقاية أو العالج م .
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FLUORESCENCE-GUIDED SURGERY FOR THE TREATMENT OF 

MEDICATION-RELATED OSTEONECROSIS OF THE JAW: A PROSPECTIVE 

COHORT STUDY 

Sven Otto, Oliver Ristow, Christoph Pache, Matthias Troeltzsch, Riham Fliefel, Michael 

Ehrenfeld, Christoph Pautke. J of Craniomaxillofacial Surgery 2016;44(8):1073-1080. 

ABSTRACT 

Introduction: The delineation of the necrotic bone is a crucial step in the surgical treatment of 

Medication-related osteonecrosis of the jaw (MRONJ). Several different approaches have been 

described including the innovative technique of fluorescence-guided surgery. However, until 

now there is a lack of data regarding the outcome. Therefore, the aim of the present study is to 

investigate the long-term success rates of fluorescence-guided surgery in the treatment of 

MRONJ. Patients and Methods: 54 Patients were prospectively assigned for surgical treatment 

of medication-related osteonecrosis of the jaw using fluorescence-guided surgery. Patients 

received doxycycline 100 mg twice a day for at least seven days preoperatively. Surgical 

treatment of MRONJ included complete removal of necrotic bone, which was monitored using 

the visual enhanced lesion scope (Velscope), followed by smoothening sharp bony edges and 

meticulous wound closure. Procedure success was assessed as postoperative maintenance of 

full mucosal coverage without pain, infection or bone exposure during regular follow-up. 

Results: The study included a total of 54 patients (32 female and 22 male, mean age of 71.4 

±9.2 years). In the last follow-up an intact mucosa and absence of exposed bone, pain or signs 

of infection was identified in 47 of 54 patients (87%) and 56 of 65 lesions (86.2%) after first 

surgery using fluorescence-guidance. In 4 patients with 6 lesions a second fluorescence-guided 

surgery was necessary to achieve complete mucosal closure. Respectively, including the case 

with second surgical attempt 51 of 54 patients (94.4%) and 62 of 65 lesions (95.4%) showed 

complete mucosal healing. Conclusion: The study shows that fluorescence-guided surgery is 

a safe and successful treatment option which can be considered for all stages of MRONJ. The 

technique seems also promising for MRONJ cases under Denosumab. 

 الملخص:

عظام الفك المتعلقة بالدواء وقد وصفت عدة طرق مختلفة بما  يعد ترسيم العظام النخرية هو خطوة حاسمة في العالج الجراحي لتنخر

في ذلك تقنية مبتكرة اال وهي الجراحة الموجهة بالتأليق. ولكن، حتى اآلن هناك نقص في البيانات المتعلقة بالناتج. ولذلك، فإن الهدف 

التأليق في عالج تنخر عظام الفك المتعلقة من هذه الدراسة هو دراسة معدالت النجاح على المدى الطويل من الجراحة الموجهة ب

مريضا مستقبلي للعالج الجراحي لتنخر عظام الفك المتعلقة بالدواء باستخدام الجراحة الموجهة  54بالدواء. المرضى والطرق: تم تعيين 

احة. وقد شمل العالج الجراحي ملغ مرتين في اليوم لمدة سبعة أيام على األقل قبل الجر 100بالتأليق. وتلقى المرضى الدوكسيسيكلين 

، تليها تمليس الحواف العظمية ةحسن لرؤية اآلفمرصدها باستخدام المجهر ال والتي تملتنخر العظام االزالة الكاملة للعظام النخرية 

لم او عدوى او تكشف الجراحة بالتغطية الكاملة للِغشاِء الُمخاِطّي من دون ا بعدوما جراء الحادة وإغالق الجرح. تم تقييم نجاح اإل

فقد  سنوات(. 9.2±  71.4سط عمر ، بمتوذكرا 22وأنثى  32مريضا ) 54ت الدراسة العظم خالل المتابعة المنتظمة. النتائج: شمل

 56و( ٪87مريضا ) 54من  47لعدوى في الم أو عالمات اآل، العظام كشفوغياب تسالمة الغشاء المخاطي  االخيرة المتابعة اثبتت

من الضروري اجراء عملية جراحية  وقد كان .الجراحة الموجهة بالتأليق( بعد أول عملية جراحية باستخدام ٪86.2اآلفات ) 65 من
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تم  فقد التواليوعلى المخاطية.  غشيةألق الكامل لغالاإللتحقيق باستخدام الجراحة الموجهة بالتأليق آفات  6 ب مرضى 4في  ثانية

راسة إلى أن . االستنتاج: تشير الد(٪95.4اآلفات ) 65 من 62و( ٪494.مريضا ) 54من  51 المخاطية في لألغشية الشفاء التام

هذه التقنية واعدة  وقد تبدو. لجميع مراحل تنخر عظام الفك المتعلقة بالدواء هو خيار عالجي آمن وناجح بالتأليقالجراحة الموجهة 

تحت تأثير عقار الدينوسوماب.لحاالت تنخر عظام الفك المتعلقة بالدواء   
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TREATMENT STRATEGIES AND OUTCOMES OF BISPHOSPHONATE RELATED 

OSTEONECROSIS OF JAW (BRONJ) WITH CHARACTERIZATION OF 

PATIENTS: A SYSTEMATIC REVIEW. 

Fliefel R, Tröltzsch M, Kühnisch J, Ehrenfeld M, Otto S. Int J Oral Maxillofac Surg. 

2015;44(5):568-85. 

ABSTRACT 

The aim of this systematic review was to answer the question: What are the treatments available 

for bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws (BRONJ) and their outcomes? A literature 

search of PubMed, Cochrane Library, and Web of Science databases was conducted in 

accordance with the PRISMA statement, search phrases were (‘jaw osteonecrosis’ OR 

‘bisphosphonate-related osteonecrosis’ OR ‘bisphosphonate osteonecrosis’) AND (‘treatment’ 

OR ‘outcomes’). Ninety-seven articles published between 2003 and February 2014 were 

reviewed. The studies reported 4879 cases of BRONJ. The mean age of the patients was 

66.5±4.7 years. The male to female ratio was 1:2. The mean duration of bisphosphonate (BP) 

administration was 38.2±15.7 months. The quality of the publications was good, with some 

moderate and poor. Minimally invasive surgical treatment was the treatment most used. 

Medical treatment was also used. Adjunctive treatments included laser, growth factors, 

hyperbaric oxygen and ozone. The articles provided a broad range of outcome variables to 

assess the treatment of BRONJ and the outcomes of each treatment. Considerable heterogeneity 

was found regarding study design, sample size, and treatment modalities. Clinical trials with 

larger samples are required to provide sufficient information for each treatment modality to 

predict the outcomes of each treatment. 

لملخص:ا  

السؤال: ما هي العالجات المتاحة لتنخر العظم المتعلقة بالبايفوسفونيت  علىالهدف من هذه المراجعة المنهجية هو اإلجابة 

 عبارات البحث هي: وقد كانتالبحث في نصوص قواعد البيانات العلمية العالمية طبقا لبيان بريزما  وقد اجري؟ ونتائجها

م المتعلقة بالبايفوسفونيت او تنخر البايفوسفونيت( و )عالج او نواتج(. استعرضت سبعة المتاحة لتنخر العظ)تنخر الفك او 

حالة مصابة بتنخرالعظم المتعلقة  4879 وذكرت الدراسات. 2014وفبراير  2003نشرت بين عامي  وتسعون مقالة

مدة  وكان متوسط. 2:1 الذكور الي اإلناث وكانت نسبةسنوات.  4.7±66.5متوسط عمر المرضي  وقد كانبالبايفوسفونيت. 

 جودة المنشورات جيدة، مع بعض المعتدلين والفقراء. وكانت درجة .أشهر 15.7±38.2 هي تعاطي جرعة البايفوسفونيت

 وقد شملت األدنى من العالج األكثر استخداما. وقد استخدم أيضا العالج الطبي. الغزو باستخدام وكان العالج الجراحي

وجود  علىالمنشورات  وقد نصت. واألوزون، االكسجين مفرط الضغط جات المرافقة استخدام الليزر، عوام  النموالعال

ن تم العثور على تباي عالج. وحصيلة ك نطاق واسع من حصيلة المتغيرات لتقدير عالج تنخر العظم المتعلق بالبايفوسفونيت 

سريرية مع عينات أكبر لتوفير معلومات تجارب يقتضي االمر الي العالج. كبير بشأن تصميم الدراسة وحجم العينة، وطرق 

عالجج ك  اتنبكافية عن ك  طريقة عالج للتنبؤ  .
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PATHOGENESIS OF ANTIRESORPTIVE DRUG-RELATED OSTEONECROSIS OF 

THE JAW 

Riham Fliefel and Sven Otto. Pathogenesis of antiresorptive drug-related osteonecrosis of the 

jaw. In: Kenneth E Fleisher, Risto Kontio, Sven Otto. Antiresorptive Drug-related 

Osteonecrosis of the Jaw (ARONJ)—a Guide to Research. Switzerland: AOCMF; 2016. p64. 

ISBN: 978-3-905363-10-4. 

ABSTRACT 

In this chapter, three questions are raised and discussed: 

 Which theories exist for the pathogenesis of antiresorptive drug-related osteonecrosis 

of the jaw (ARONJ)? 

 Why jaw bones are predominantly affected? 

 Why can nitrogen-containing bisphosphonates and denosumab cause ARONJ? 

 

  الملخص:

:في هذا الفص  مناقشتهاقد تم تثار ثالثة أسئلة و  

دواء مضاد االرتشاف؟عظام الفك المتعلقة بالعن التسبب في تنخر الموجودة هي النظريات ا م  

في الغالب؟ عظام الفك تتأثر ماذال  

دواء مضاد عظام الفك المتعلقة بالتنخر  ببتسان التي تحتوي على النيتروجين ودينوسوماب  لبايفوسفونيتلماذا يمكن ل

 االرتشاف
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NEW AND INNOVATIVE TREATMENT STRATEGIES FOR MEDICATION-

RELATED OSTEONECROSIS OF THE JAW 

Riham Fliefel and Pit Voss. New and Innovative Treatment Strategies for Medication-Related 

Osteonecrosis of the Jaw. In: Sven Otto. Medication-Related Osteonecrosis of the Jaws: 

Bisphosphonates, Denosumab, and New Agents. Heidelberg: Springer; 2015. p220. ISBN: 

978-3-662-43732-2. 

ABSTRACT 

A large variety of treatment options have been proposed for the management of medication-

related osteonecrosis of the jaw in particular for osteonecrosis of the jaw due to bisphosphonate 

intake. More recently, regenerative concepts using stem cells from different sources and growth 

factors have been introduced for the treatment of medication-related osteonecrosis of the jaws. 

These new and innovative concepts seem to be promising future options in the management of 

osteonecrosis of the jaws. 

 الملخص:

على وجه الخصوص والمتعلقة بالدواء  الفك ماعظمن خيارات العالج إلدارة تنخر  قد تم اقتراح مجموعة كبيرة ومتنوعةل

في اآلونة األخيرة، أدخلت مفاهيم التجدد باستخدام الخاليا الجذعية من مصادر الفك بسبب تناول البايفوسفونيت.  ماعظتنخر 

واعدة الالخيارات من هذه المفاهيم الجديدة والمبتكرة  بدوتالمتعلقة بالدواء. و الفك ماعظعوام  النمو لعالج تنخر ختلفة وم

م الفكيناعظالمستقبلية في إدارة تنخر  . 
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SYSTEMATIC REVIEW OF ORAL ULCERATION WITH BONE SEQUESTRATION 

Benjamin Palla, Egon Burian, John Richard Klecker, Riham Fliefel, Sven Otto. . J of 

Craniomaxillofacial Surgery 2016;44(3):257–264. 

ABSTRACT 

Background: This article represents the first systematic review entirely dedicated toward a 

disease called oral ulceration with bone sequestration (OUBS). We performed this review in 

order to further define and outline this disease. A secondary interest was to recognize the 

prevalence and importance of OUBS in relation to other oral disorders accompanied by 

ulceration and bone exposure. Material and methods: The systematic review was registered 

with PROSPERO (registration number CRD42015024294) and performed in cooperation with 

Harvard's Countway Library. Searches were built using MeSH terms and proximity operators 

previously mentioned in OUBS descriptions. Database searches were performed through 

EMBASE, Medline, and PubMed, followed by a handsearch of bibliographies for relevant 

articles. Articles were assessed against eligibility and inclusion criteria centering on bone 

exposure without known etiologic cause. We sought to gather information on patient age, sex, 

anatomical location, clinical presentation, and comorbidities. PRISMA guidelines were 

followed. Results: The searches identified 766 records total. Despite considerable inspection, 

we found only 8 articles qualifying for our review. In the 8 articles, there were a total of 24 

patients fulfilling the criteria of OUBS. Although some abstracts mentioned idiopathic nature, 

most authors presented clinical cases with probable causes to ulceration and sequestration. The 

mean age of these patients was 43.21 ± 11.94 years. The male to female ratio was 3:1. The 

predominant area of occurrence was the mandible (n=23, 95.8%). Conclusion: The 

representation of OUBS in the literature remains scarce. More data must be generated and 

gathered on the concept of OUBS so as to determine the true incidence and importance of this 

disease. Despite rare occurrences of conditions characterizing OUBS, the recent discussion of 

this topic in the scientific community calls for more knowledge to be brought forth, with great 

benefit to patients suffering from ulcerative diseases and osteonecrosis. 

 الملخص:

اجعة المر هذه أجريناقد ل توشظ العظم.مع  كليا نحو مرض يدعي تقرح الفم مكرس استعراض منهجي األول هذه المقالةتمث  

 عالقتههذا المرض و أهميةانتشار و لتعرف علىا الثانوي امنااهتموتوضيح هذا المرض. وكان من  من أج  المضي في تحديد

نفذت بالتعاون مع و المنهجية مراجعةتم تسجي  هذه اللقد  .تكشف العظامصاحبة بالتقرح والم األخرىمراض الفموية باأل

معام  و للمواضيع الطبية ين الرئيسيةالعناو مختصر مصطلحات عمليات البحث باستخدام بنيتة جامعة هارفرد. مكتب

 بحث اليدويتليها الة العالمي تم إجراء البحث في قواعد البيانات تقرح الفم مع توشظ العظم. وصف التقارب المذكور مسبقا في

التي تتمحور حول تكشف  واالشتمالتقييم المواد وفقا لمعايير األهلية  تم للمنشورات ذات صلة. المراجع الببليوغرافية في

وقع المض، ، جنس المريدون سبب خاص بأسباب األمراض المعروفة. سعينا لجمع المعلومات عن عمر المريضظم الع

 . وعلى الرغم من التفتيش كبيرا، وجدناالتسج 766 مجموع تحديدم ت .االعتالل المشتركو االستعالن السريريالتشريحي، 

خاصة بتقرح معايير الالستوفت امريضا  24مجموعه ، كان هناك سجالت 8 يف وجدقد ل .مؤهلة لمراجعتنا قطف منشورات 8

ظم المؤلفين فإن معمجهولة السبب،  طبيعة أظهرت ملخصات المذكورةعلى الرغم من أن بعض الو الفم مع توشظ العظم.



PUBLICATION 6 

Page 8 

 

عاما.  11.94±  43.21هؤالء المرضى  عمر. وكان متوسط توشظالوتقرح للسريرية مع األسباب المحتملة حاالت قدموا 

 عظممع توشظ ال فمتقرح العرض إن  .حدوثالالمنطقة الغالبة من  هو الفك السفلي . كان3: 1سبة الذكور إلى اإلناث كان ن

لتحديد مدى  مع توشظ العظمتقرح الفم  مفهوم إنشاء المزيد من البيانات وتجمع علىيجب  ورات.شحيح في المنش ال يزال

ه ، فإنالعظم وتوشظ ظروف المصاحبة لتقرح الفم لللحدوث النادر ا وعلى الرغم من المرض. حقيقي وأهمية هذاالنتشار اال

ضى ، مع فائدة كبيرة للمرهذا المرضعن  رفة المزيدمية لمعفي األوساط العل الحالية لهذا الموضوعمناقشة ال يجب إثارة

.وتنخر العظم الذين يعانون من أمراض التقرح  


