
Οστικά υποκατάστατα 

στη χειρουργική του στόματος

Ποδαρόπουλος Λεωνίδας
Προπτυχιακά μαθήματα

2019 – 2020

Οδοντιατρική Σχολή

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών



Οστική επανόρθωση

Σε συνθήκες μηχανικής σταθερότητας το οστό
έχει μοναδική αναγεννητική ικανότητα.

Προϋποθέσεις:

• Επαρκής αιμάτωση της περιοχής

• Σταθερή επιφάνεια για την εναπόθεση              
νέου οστού



Ιστική επανόρθωση

Τα κύτταρα μπορούν να 
αναγεννηθούν

Αναγέννηση

(Regeneration)

Αποκατάσταση (Επούλωση)

(Resolution)

Επανάκτηση της φυσιολογικής 
δομής και λειτουργίας

Τα κύτταρα δεν μπορούν να 
αναγεννηθούν

Ινώδης επανόρθωση
(Fibrous repair)

Σχηματισμός ουλής

Απώλεια της εξειδικευμένης 
δομής και λειτουργίας



Οστικά  κύτταρα

• Οστεοβλάστες

• Οστεοκλάστες

• Οστεοκύτταρα



Ιστολογική δομή του οστού

• Δικτυωτό οστό (άωρο,άναρχο) - (Woven 

bone)

• Πεταλιώδες οστό – (Lamellar bone)

Δεσμιδωτό οστό – (Bundle bone)



Αποκατάσταση οστικού 
ελλείμματος

Δικτυωτό οστό
(woven bone)

Πεταλιώδες οστό
(lamellar bone)

Οστική αναδόμηση
(bone remodeling)



«Έλλειμμα οριακού μεγέθους»
(Critical size defect – CSD)

Το μικρότερο έλλειμμα που δεν αποκαθίσταται
αυτόματα κατά τη διάρκεια της ζωής του
οργανισμού – ή, πρακτικότερα, στη διάρκεια ενός
έτους.

Schmitz and Hollinger 1986

Hollinger and Kleinschmidt 1990



Κατευθυνόμενη οστική 
αναγέννηση

Η χρήση μεμβράνης αποκλεισμού
ανεπιθύμητων κυττάρων από το οστικό
έλλειμμα ώστε να επιτραπεί στα οστικά
κύτταρα να πολλαπλασιαστούν στο χώρο
του αιματικού θρόμβου.



Κατευθυνόμενη οστική 
αναγέννηση

( Schenk et al 1994)



Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση

Επιπλοκή: Καταβύθιση της μεμβράνης

(Buser et al 1998)



Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση

Επιπλοκή:

Καταβύθιση της μεμβράνης

Λύσεις:

• Στιβαρότερη μεμβράνη

• Καρφίδες υποστήριξης

• Χρήση οστικού μοσχεύματος ή οστικού 
υποκατάστατου



1. Παρεμποδίζει την καταβύθιση της μεμβράνης

2. Προάγει την παραγωγή νέου οστού από τη μητρική  
περιφέρεια

3. Σχηματίζει ενδοελλειμματικό ικρίωμα

4. Μειώνει την απορρόφηση του κερδισμένου οστικού όγκου

Χρήση μοσχεύματος – οστικού υποκατάστατου



Ποιοι παράγοντες συνδυάζονται με 
τη χρήση ενός μοσχεύματος;

• Οστεογεννητικά κύτταρα

• Οστεοκαθοδήγηση

• Οστεοεπαγωγοί αυξητικοί παράγοντες

• Επαρκής αιμάτωση



Οστεογεννητικά υλικά

• Περιέχουν οστεοβλάστες

• Προκαλούν τον πολλαπλασιασμό των
οστεοβλαστών ή των οστεοπρογεννητικών
κυττάρων προκαθορισμένης λειτουργίας



Οστεοεπαγωγά υλικά

Διεγείρουν κύτταρα μη προκαθορισμένης
λειτουργίας να μετατραπούν σε
οστεοπρογεννητικά κύτταρα.

• Μορφογεννητικές πρωτεΐνες του οστού (BMP’s)



Κυτταρικός πολλαπλασιασμός

Οστεογένεση

Κυτταρική διαφοροποίηση

Οστεοεπαγωγή



Οστεοκαθοδηγητικά υλικά

Οστεοκαθοδηγητικά θεωρούνται τα βιοϋλικά
που δημιουργούν στο χώρο της βλάβης ένα
ικρίωμα που καθιστά δυνατή ή, τουλάχιστον,
ευκολότερη την κυτταρική μετανάστευση και
την προσκόλληση αλλά και την εναπόθεση
θεμέλιας ουσίας.



Οστεοκαθοδήγηση

• Μητρικά τοιχώματα της βλάβης

• Δικτυωτό οστό

• Επιφάνεια μοσχεύματος



Χαρακτηριστικά του «ιδανικού» 
μοσχεύματος

• Βιοσυμβατότητα

• Οστεογεννητική ικανότητα

• Οστεοεπαγωγική ικανότητα

• Ρυθμός αποδόμησης

• Πορώδη χαρακτηριστικά

• Επιφάνεια και γεωμετρία

• Μηχανική σταθερότητα

Οστεοκαθοδήγηση



Βιοσυμβατότητα

• Ατοξικό

• Να μην προκαλεί ανοσολογική αντίδραση



Χαρακτηριστικά του «ιδανικού» 
μοσχεύματος

• Βιοσυμβατότητα

• Οστεογεννητική ικανότητα

• Οστεοεπαγωγική ικανότητα

• Ρυθμός αποδόμησης

• Πορώδη χαρακτηριστικά

• Επιφάνεια και γεωμετρία

• Μηχανική σταθερότητα

Οστεοκαθοδήγηση



Οστεογεννητική ικανότητα

Οστεογεννητική ικανότητα έχει μόνο το
αυτογενές μόσχευμα.



Χαρακτηριστικά του «ιδανικού» 
μοσχεύματος

• Βιοσυμβατότητα

• Οστεογεννητική ικανότητα

• Οστεοεπαγωγική ικανότητα

• Ρυθμός αποδόμησης

• Πορώδη χαρακτηριστικά

• Επιφάνεια και γεωμετρία

• Μηχανική σταθερότητα

Οστεοκαθοδήγηση



Οστεοεπαγωγική ικανότητα

• Μορφογεννητικές πρωτεΐνες του οστού (BMP’s)

• Παράγωγα φωσφορικού ασβεστίου
(Yuan et al. 2000, de Bruijn et al 2000, Gosain et al 2002, Barrere et al 2003)

• Βιοΰαλος
(Yuan et al 2001)

• Τιτάνιο
(Fujibayashi et al 2004, Takemoto et al 2005)



Χαρακτηριστικά του «ιδανικού» 
μοσχεύματος

• Βιοσυμβατότητα

• Οστεογεννητική ικανότητα

• Οστεοεπαγωγική ικανότητα

• Ρυθμός αποδόμησης

• Πορώδη χαρακτηριστικά

• Επιφάνεια και γεωμετρία

• Μηχανική σταθερότητα

Οστεοκαθοδήγηση



Ρυθμός αποδόμησης

Η αποδόμηση ενός μοσχεύματος επιτελείται με:

• Κατάτμηση

• Διάλυση / Υδρόλυση

• Κυτταρική απορρόφηση

• Ενζυμική διάσπαση των μακρομορίων

Vert 1989, Dias et al 2007



Ρυθμός αποδόμησης

Ο ρυθμός αποδόμησης και ο ρυθμός κυτταρικής
απορρόφησης είναι διαφορετικές έννοιες.

Μόνο η κυτταρική απορρόφηση συγχρονίζεται με
την παραγωγή νέου οστού στον κύκλο της οστικής
αναδόμησης.

Amling et al 2006

Schilling et al 2006



Ρυθμός αποδόμησης

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ 

Ή 

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ



Ρυθμός αποδόμησης

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ:

Ιδανικά ο ρυθμός αποδόμησης του
μοσχεύματος θα πρέπει να συμβαδίζει με το

ρυθμό παραγωγής του νέου οστού.



Ρυθμός αποδόμησης

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ:

Επιλογή του χειρουργού ως
αντιστάθμισμα στην απορρόφηση του
κερδισμένου όγκου οστού.



Χαρακτηριστικά του «ιδανικού» 
μοσχεύματος

• Βιοσυμβατότητα

• Οστεογεννητική ικανότητα

• Οστεοεπαγωγική ικανότητα

• Ρυθμός αποδόμησης

• Πορώδη χαρακτηριστικά

• Επιφάνεια και γεωμετρία

• Μηχανική σταθερότητα

Οστεοκαθοδήγηση



Πορώδη χαρακτηριστικά

• Αριθμός πόρων
Ο αυξημένος αριθμός πόρων μειώνει την μηχανική αντοχή
αλλά αυξάνει την οστεογένεση και το ρυθμό απορρόφησης

(Kuboki et al 2001,2002, Hannink και Arts 2011)

• Μέγεθος πόρων
Προτείνεται 300-500μm, ενώ <100μm προκαλεί χονδρογένεση        

(Eggli et al 1988, Karageorgiou and Kaplan 2005)

• Επικοινωνία των πόρων
Αυξάνει την τροφοδοσία και οξυγόνωση του μοσχεύματος



Πορώδη χαρακτηριστικά

Christ R, Straumann Institut



Χαρακτηριστικά του «ιδανικού» 
μοσχεύματος

• Βιοσυμβατότητα

• Οστεογεννητική ικανότητα

• Οστεοεπαγωγική ικανότητα

• Ρυθμός αποδόμησης

• Πορώδη χαρακτηριστικά

• Επιφάνεια και γεωμετρία

• Μηχανική σταθερότητα

Οστεοκαθοδήγηση



Επιφανειακά χαρακτηριστικά

•Χημική σύσταση

•Αδρότητα

•Κρυσταλλικότητα

•Αρχική προσρόφηση πρωτεϊνών 

•Σταθεροποίηση δικτύου ινικής



Επιφανειακά χαρακτηριστικά

Christ R, Straumann Institut



Γεωμετρία

• Οστεοτεμάχια (blocks)

• Κονίες (υδραυλική έγχυση)

• Κόκκους Μέγεθος των κόκκων

Σχήμα των κόκκων



Chow 2009



Χαρακτηριστικά του «ιδανικού» 
μοσχεύματος

• Βιοσυμβατότητα

• Οστεογεννητική ικανότητα

• Οστεοεπαγωγική ικανότητα

• Ρυθμός αποδόμησης

• Πορώδη χαρακτηριστικά

• Επιφάνεια και γεωμετρία

• Μηχανική σταθερότητα

Οστεοκαθοδήγηση



Αυτόλογο μόσχευμα

Μειονεκτήματα:

• Επιπλέον χειρουργική επέμβαση

• Αύξηση χρόνου εργασίας

• Περιορισμένη ποσότητα

• Νοσηρότητα της δότριας περιοχής
(Kalk et al 1996, Goulet et al 1997)

• Απρόβλεπτος ρυθμός απορρόφησης του 
μοσχεύματος 

(Johansson et al 2001)



Socket grafting with the use of autologous 
bone: an experimental study in the dog.

Araujo και Lindhe 2011

Χρήση αυτόλογου οστικού μοσχεύματος σε μετεξακτικά 
φατνία:

 Δεν επιταχύνει ούτε επιβραδύνει την οστική αναγέννηση

 Δεν αποτρέπει την απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας



Evaluation of extraction sockets treated 
with an autologous bone marrow graft.

A clinical and histomorphometric study.

Pelegrine et al  COIR 2010

Χρήση αυτόλογου μυελού του οστού σε μετεξακτικά

φατνία:

 Μειώνει την απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας

τόσο κατά πλάτος όσο και καθ’ ύψος.

 Δεν προκαλεί αυξημένη παραγωγή νέου οστού.



Κλινικές μελέτες

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως η τοποθέτηση 
οστικών υποκατάστατων σε πολυτοιχωματικά οστικά 
ελλείμματα – δίκην μετεξακτικού φατνίου –
συμβάλλουν στη διατήρηση των διαστάσεων της 
φατνιακής ακρολοφίας χωρίς, ωστόσο, να προκαλούν 
αύξηση της παραγωγής νέου οστού.

Vance et al JOMI 2004

Luczyszyn et al ID 2005

Neiva et al 2008 JP



Οστικά υποκατάστατα

• Αλλομοσχεύματα

• Ξενομοσχεύματα

• Αλλοπλαστικά υποκατάστατα



1. Αλλομοσχεύματα

• Άμεσης κατάψυξης

(Fresh frozen bone – FFB)

• Λυοφιλοποιημένα

(Freeze-dried bone allograft – FDBA)

• Απασβεστιωμένα λυοφιλοποιημένα

(Deminerilised freeze-dried bone allograft – DFDBA

Demineralised bone matrix - DBM)



Άμεσης κατάψυξης αλλομοσχεύματα
(FFB)

• Οστεοκαθοδηγητικές ιδιότητες

• Οστεοεπαγωγικές ιδιότητες

• Υψηλός κίνδυνος ανοσολογικής αντίδρασης

• Υψηλός κίνδυνος μετάδοσης νόσου



Λυοφιλοποιημένα αλλομοσχεύματα
(FDBA)

Η λυοφιλοποίηση ελαχιστοποιεί την πιθανότητα
ανοσολογικής αντίδρασης και μετάδοσης
νόσου.

Μειώνει, όμως, τη μηχανική σταθερότητα και
την οστεοεπαγωγική ικανότητα του
μοσχεύματος.



Λυοφιλοποιημένα αλλομοσχεύματα
(FDBA)

Η λυοφιλοποίηση εξολοθρεύει την κυτταρική
φάση του μοσχεύματος.

Το μόσχευμα διατηρεί, ωστόσο, τις χημικές του
ιδιότητες.

(Mellonig 1991)



Απασβεστιωμένα λυοφιλοποιημένα 
αλλομοσχεύματα (DFDBA)

• Η απασβεστίωση έχει σκοπό την περαιτέρω
έκθεση των BMP’s έτσι ώστε να αυξηθεί η
οστεοεπαγωγική ικανότητα του μοσχεύματος.

• Δεν επιτυγχάνεται πλήρης απασβεστίωση.

• > 40% αφαίρεση ανόργανων συστατικών.

(Khan et al 2005)



Απασβεστιωμένα λυοφιλοποιημένα 
αλλομοσχεύματα (DFDBA)

Η απασβεστίωση προκαλεί επιπλέον απώλεια
μηχανικής σταθερότητας.

Διατήρηση όγκου: Ανάμιξη με άλλο βιοϋλικό.



Λυοφιλοποιημένα αλλομοσχεύματα
(FDBA) – (DFDBA)

Αναμφισβήτητα τα FDBA και DFDBA διαθέτουν
οστεοκαθοδηγητικές και οστεοεπαγωγικές ιδιότητες.

Οι διάφορες παρτίδες αλλομοσχευμάτων περιέχουν πολύ
διαφορετικές συγκεντρώσεις BMP’s.

(Schwartz et al 1996, Boyan et al 2006)

Είναι επαρκής η συγκέντρωση των BMP’s να προσδώσει
κλινικά σημαντικά οστεοεπαγωγικά φαινόμενα;



2. Ξενομοσχεύματα

• Κοραλλιογενή

• Παράγωγα άλγης

• Ζωικής προέλευσης



Κοραλλιογενή

Αφαίρεση οργανικών συστατικών

Ανθρακικό ασβέστιο

Κοραλλιογενής υδροξυαπατίτης



Κοραλλιογενή ξενομοσχεύματα

• Ο κοραλλιογενής υδροξυαπατίτης έχει σχεδόν
πανομοιότυπη δομή με την ανόργανη φάση του

οστού.

• Γεωμετρία παρόμοια με του σπογγώδους οστού.

• Μέγεθος πόρων 200 – 600 μm με ικανοποιητική
ενδοεπικοινωνία.



Κοραλλιογενή ξενομοσχεύματα

• Εμφανίζει χαμηλότερη οστεοκαθοδηγητική
ικανότητα από τα υπόλοιπα οστικά υποκατάστατα.

(Jensen et al 1996, Buser et al 1998)

• Υψηλό ποσοστό ύστερων επιπλοκών.
(Hjorting-Hansen 1990, Piecuch 1990)



Παράγωγα άλγης

• Ανθρακικό ασβέστιο που μετατρέπεται σε  φθοριο-
υδροξυαπατίτη.

• Έχει τεκμηριωθεί οστική εναπόθεση στην 
επιφάνεια του υλικού.

• Μικρό μέγεθος πόρων (10 μm) με φτωχή 
δυνατότητα  για νεοαγγειογένεση.

(Ewers 2005, Thorwarth et al 2007)



Ξενομοσχεύματα ζωικής 
προέλευσης

• Βόεια

• Χοίρεια



Αποπρωτεϊνωμένος υδροξυαπατίτης βόειας 
προέλευσης

(Deproteinized bovine bone mineral –
DBBM)

• Βιοσυμβατό

• Οστεοκαθοδηγητικό



Αποπρωτεϊνωμένος υδροξυαπατίτης 
βόειας προέλευσης

Αποπρωτεΐνωση: 

• Θέρμανση

• Χημική μέθοδος

Εξάλειψη της πιθανότητας 
μετάδοσης νόσου



Αποπρωτεϊνωμένος υδροξυαπατίτης 
βόειας προέλευσης

Αποπρωτεΐνωση: 

•Θέρμανση

•Χημική μέθοδος

Υδροξυαπατίτες βόειας προέλευσης που έχουν υποστεί
αποπρωτεΐνωση με διαφορετικές μεθόδους επιδεικνύουν πολύ
διαφορετική οστεοκαθοδηγητική συμπεριφορά και ρυθμό
αποδόμησης.

(Jensen et al 1996, Taylor et al 2002, Thorwarth et al 2007)



Αποπρωτεϊνωμένος υδροξυαπατίτης 
βόειας προέλευσης

Ρυθμός αποδόμησης:

Έρευνες καταδεικνύουν κυτταρική απορρόφηση του 
υλικού τόσο in vitro όσο και in vivo.

(Hammerle et al 1998, Taylor et al 2002, 

Jensen et al 2007, Jensen et al 2009)



Αποπρωτεϊνωμένος υδροξυαπατίτης 
βόειας προέλευσης

Ρυθμός αποδόμησης:

Ιστολογικές έρευνες δεν σημειώνουν μεταβολή του
όγκου του υλικού 1 έτος μετεγχειρητικά, ενώ τμήματά
του έχουν βρεθεί μέχρι και ύστερα από περίοδο 10
ετών.

(Piatelli et al 1999, Jensen et al 2009)



Αποπρωτεϊνωμένος υδροξυαπατίτης 
βόειας προέλευσης

Κλινικά το DBBM θα πρέπει να κατατάσσεται
στα μη απορροφήσιμα μοσχεύματα.



3. Αλλοπλαστικά υποκατάστατα

• Ομάδα φωσφορικού ασβεστίου

• Θειικό ασβέστιο

• Βιοΰαλοι

• Πολυμερή



3. Αλλοπλαστικά υποκατάστατα

• Δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης νόσου

• Δυνατότητα ελέγχου της παρασκευής μέχρι 
και «εξατομίκευσης»



Ομάδα φωσφορικού ασβεστίου

Προσομοιάζει ιδιαίτερα με την ανόργανη φάση 
του οστού:

• β-τρισθενές φωσφορικό ασβέστιο (β-TCP)

• Υδροξυαπατίτης (ΗΑ)



Ομάδα φωσφορικού ασβεστίου

Μεγάλος αριθμός εμπορικών σκευασμάτων με
πολύ διαφορετική βιολογική συμπεριφορά

Η παρόμοια με το οστό χημική σύσταση και
μακρο-μορφολογία δεν αρκεί ώστε το υλικό να
θεωρηθεί κατάλληλο ως οστικό υποκατάστατο



Ομάδα φωσφορικού ασβεστίου

β-TCP

• Οστεοκαθοδηγητικό

• Απορροφήσιμο

(Nilsson et al 2002, Wiltfang et al 

2002, Artzi et al 2004)

Αμφίβολη η χρήση του σε 
περιπτώσεις διατήρησης 
όγκου.

ΗΑ

• Οστεοκαθοδηγητικό

• Μη απορροφήσιμο
(Buser et al 1998, Jensen et al 2006, 
Jensen et al 2009)

Συνδυάζεται με το β-TCP σε 
διάφορες αναλογίες

(Jensen et al 2007,2009)



Θειικό ασβέστιο (CS)

• Βιοσυμβατό

• Ταχείας απορρόφησης

Μειωμένη οστεοκαθοδηγητική ικανότητα
(Ricci et al 2000, Sbordone et al 2005)

Σε συνδυασμό με άλλα μοσχεύματα:

• Συνδετικός και σταθεροποιητικός παράγοντας

• Δημιουργεί πόρους μέσα στο ίδιο το μόσχευμα



Βιοΰαλοι

• Πυριτικής σύστασης (SiO2)

• Ιδιαίτερα βιοσυμβατό υλικό

• Οστεοκαθοδηγητικές ιδιότητες

• Αργός ρυθμός απορρόφησης: 12-16 μήνες

• Έλλειψη πόρων

• Κοκκώδης σύσταση

• Λεία επιφάνεια 
(Tadjoedin et al 2000, Turunen et al 2004)



Πολυμερή

 Poly(ε-caprolactone), PCL

• Poly(α-hydroxyacids): poly(lactic acids), PLA

poly(glycolic acids), PGA, PLGA



Πολυμερή

• Δεν προκαλούν ανοσολογική αντίδραση

• Υψηλή μηχανική αντοχή

• Πλαστικότητα

• Τα PGA και PLGA αποδομούνται ταχέως

Το PLA και PCL αποδομούνται με πολύ αργό ρυθμό

• Τα προϊόντα αποδόμησης εμφανίζουν τοξικότητα

(Schieker et al 2006, Stevens et al 2008, Baroli et al 2009, Ikada et al 2010)



Πλεονεκτήματα των υποκατάστατων 
οστού

 Απουσία επιπλέον χειρουργικής επέμβασης

 Μειωμένος χρόνος εργασίας

 Απεριόριστη ποσότητα

 Έλεγχος του ρυθμού απορρόφησης

 Δυνατότητα εξέλιξης του υλικού



Κόστος χρήσης υποκατάστατων 
οστού

 Αυξημένο κόστος

 Ενδέχεται να ισοσταθμίζεται από την

πιθανή κοστολόγηση της χειρουργικής

διαδικασίας λήψης αυτογενούς

μοσχεύματος



Bone healing and graft resorption of autograft, 
anorganic bovine bone and beta-tricalcium 

phosphate.
Jensen et al. COIR 2006



Βιολογία οστικών μοσχευμάτων

• Μη απορροφήσιμα υλικά: Οστεοενσωμάτωση

• Απορροφήσιμα υλικά: Αντικατάσταση ανάλογα   
με το ρυθμό απορρόφησης.



Συμπεράσματα
• Η τεχνική της κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης δεν

προϋποθέτει, ούτε εξαναγκάζει τη χρήση κάποιου βιοϋλικού
πλήρωσης του ελλείμματος, όπως και κατά τη χρήση ενός
οστικού υποκατάστατου δεν κρίνεται απαραίτητη η χρήση
μεμβράνης αποκλεισμού.

• Είναι προτιμότερη η πρόληψη της οστικής απορρόφησης της
φατνιακής ακρολοφίας από την εμπλοκή στη διαδικασία
αύξησης του οστικού όγκου.



Συμπεράσματα

• Μία οστική βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί
αυτόματα χωρίς την επέμβαση του κλινικού.

• Η επιλογή της τεχνικής ποικίλει ανάλογα με το
είδος, το σχήμα και το μέγεθος της βλάβης.

• Σε μεγάλα οστικά ελλείμματα η χρήση ή η
συμμετοχή αυτόλογου οστικού μοσχεύματος
κρίνεται απαραίτητη.



Συμπεράσματα

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση
είναι η μηχανική σταθέρότητα και η διασφάλιση
επαρκούς αιμάτωσης.

• Είναι αναγκαία, από τη μεριά του κλινικού, η
πολύ καλή πληροφόρηση σχετικά με τις επί
μέρους ιδιότητες του υλικού που σκοπεύει να
χρησιμοποιήσει, χωρίς να περιορίζεται μόνο
στην προέλευση, έτσι ώστε να προεξοφλείται η
βιολογική του αποτελεσματικότητα.



Εναλλακτικές μέθοδοι 
αποκατάστασης

• Συμβατική προσθετική

• Κοντά εμφυτεύματα (μήκος 5 , 6 mm)



Συμπεράσματα

Κόστος                                                 Ταλαιπωρία

Αποδεκτό αποτέλεσμα


