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Προϋπόθεση για την τοποθέτηση ενός 
εμφυτεύματος είναι ο επαρκής όγκος οστού 

στην περιοχή.

Αίτια μείωσης του οστικού όγκου:

• Μετεξακτικό τραύμα

• Περιακρορριζική αλλοίωση

• Περιοδοντική βλάβη

• Οστική απορρόφηση
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Είναι επιτακτική η ανάγκη ανάκτησης του 
απωλεσθέντος οστικού όγκου



Οστική επανόρθωση

Σε συνθήκες μηχανικής σταθερότητας το οστό
έχει μοναδική αναγεννητική ικανότητα.

Προϋποθέσεις:

• Επαρκής αιμάτωση της περιοχής

• Σταθερή επιφάνεια για την εναπόθεση              
νέου οστού



Επούλωση (Healing)

Τα κύτταρα μπορούν να 
αναγεννηθούν

Αναγέννηση οστίτη ιστού

(Regeneration)

Αποκατάσταση της βλάβης
(Resolution)

Επανάκτηση της φυσιολογικής 
δομής και λειτουργίας

Τα κύτταρα δεν μπορούν να 
αναγεννηθούν

Σχηματισμός ινώδους ιστού
(Fibrous scar tissue)

Ινώδης επανόρθωση

(Fibrous repair)

Απώλεια της φυσιολογικής 
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)



Οστική αναδόμηση

• Φυσιολογική αναδόμηση

• Επανορθωτική αναδόμηση



Ανάλογα με την οστική βλάβη 
παρατηρείται ποικίλος βαθμός 

οστικής αποκατάστασης



«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



• Είδος οργανισμού

• Είδος οστού

• Βιολογική φάση του οστού

• Ηλικία

• Αριθμός τοιχωμάτων

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



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



• Αυτόλογο μόσχευμα

• Οστικά υποκατάστατα



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



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.



Ένθετα οστικά μοσχεύματα

 Σε μορφή κόκκων

 Σε μορφή κονίας

Επένθετα οστικά μοσχεύματα

 Σε μορφή κόκκων

 Σε μορφή οστεοτεμαχίων



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)



Οστικά υποκατάστατα

• Αλλομοσχεύματα

• Ξενομοσχεύματα

• Αλλοπλαστικά υποκατάστατα



Χειρουργικές τεχνικές 
ανάκτησης οστικού όγκου

• Αποκατάσταση ελλειμματικών οστικών 
κοιλοτήτων

• Αύξηση των διαστάσεων της υπολειμματικής 
ακρολοφίας οριζοντίως ή καθέτως

• Ανύψωση εδάφους ιγμορείου

• Διάσχιση φατνιακής ακρολοφίας

• Διατατική οστεογένεση



Ελλειμματικές οστικές κοιλότητες
(cavitary bone defects)

Βασικό ρόλο στην οστική αναγέννηση 
διαδραματίζουν:

Το είδος του υποκατάστατου

Το μέγεθος του ελλείμματος

Το σχήμα του ελλείμματος



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



Trombelli et al  J Clin Periodontol 2008
Pagni et al Int J Dentistry 2012





Ανύψωση εδάφους ιγμορείου

Βιβλιογραφική ανασκόπηση

 Όλα τα οστικά υποκατάστατα κρίνονται κατάλληλα για
την πλήρωση του ιγμορείου άντρου.

 Το αυτογενές μόσχευμα συνοδεύεται από το
υψηλότερο ποσοστό δημιουργίας νέου οστού αλλά και
από το υψηλότερο ποσοστό μείωσης του όγκου
(~40%).

 Το DFDBA παρουσιάζει τα φτωχότερα αποτελέσματα
ως προς την αναγεννητική ικανότητα.

 Τα βραδέως ή μη απορροφήσιμα βιοϋλικά, όπως ο ΗΑ
και το DBBM διατηρούν τον όγκο του μοσχεύματος.

(Broweays et al 2007, Jensen et al 2011, Won et al 2011)







Volumetric changes of the graft after maxillary sinus 
floor augmentation with Bio-Oss and autogenous bone 

in different ratios: a radiographic study in minipigs.

Jensen et al COIR 2011

100% ΑΜ

75% ΑΜ + 25% Bio-Oss

50% AM + 50% Bio-Oss

25% AM + 75% Bio-Oss

100% Bio-Oss

Μ.Ο. = 65%

M.O. = 38%

M.O. = 23%

M.O.= 16%

M.O.= 6%

12 εβδομάδες



Histologic findings in sinus augmentation with 
autogenous bone chips versus a bovine bone 

substitute.
Experimental study in the dog

Schlegel et al JOMI 2003

DBBM Αυτογενές μόσχευμα

6 μήνες: Μείωση όγκου μοσχεύματος DBBM = 16,5% και ΑΜ = 39,8%



Επένθετα οστικά μοσχεύματα

 Σε μορφή κόκκων

 Σε μορφή τεμαχίων







Επένθετα οστικά μοσχεύματα σε μορφή 
κόκκων

 Χρήση μεμβράνης

 Μειωμένη μηχανική σταθερότητα

 Η ιστολογική εικόνα των υποκατάστατων οστού
προσομοιάζει με αυτή του αυτογενούς.

 Ο ρυθμός απορρόφησης επηρεάζει το αποτέλεσμα

 Ο συνδυασμός βραδέως ή μη απορροφήσιμων
υποκατάστατων με αυτογενές μόσχευμα βοηθά στη
μηχανική σταθερότητα, στην διατήρηση του όγκου
και στην παραγωγή νέου οστού

von Arx et al 2001, Simion et al 2007, Fontana et al 2008



Επένθετα οστικά μοσχεύματα σε μορφή 
τεμαχίων



Lateral ridge augmentation by the use of grafts 
comprised of autologous bone or a biomaterial.

An experiment in the dog.

Araujo et al JCP 2003

• Διατήρηση του όγκου του 
οστεοτεμαχίου.

• Παραγωγή νέου οστού 
μόνο στην περιοχή 
επαφής με το μητρικό 
οστό.



Lateral ridge augmentation by the use of grafts 
comprised of autologous bone or a biomaterial.

An experiment in the dog.

Araujo et al JCP 2003

• Καλή οστική 
αναγέννηση

• Μείωση του όγκου 
του οστεοτεμαχίου



Διάσχιση φατνιακής ακρολοφίας
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Περιστατικό οστικής 

ανάπλασης
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Βιολογία οστικών μοσχευμάτων

Πολλές τεχνικές έχουν αναπτυχθεί για την αύξηση 
της αναγεννητικής ικανότητας των μοσχευμάτων

• Προσθήκη αυξητικών παραγόντων

• Προσθήκη μεγάλου αριθμού εμπύρηνων 
κυττάρων του μυελού με φυγοκέντρηση

• Προσθήκη καλλιέργειας αυτογενών 
προγεννητικών κυττάρων



• Τεχνικές δυσκολίες

• Πάρα πολλά κύτταρα ανταγωνίζονται για 
οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά

Βιολογία οστικών μοσχευμάτων



• Τα κύτταρα που μεταφέρονται σε μια οστική βλάβη 
χρειάζονται οξυγόνο, γλυκόζη και αμινοξέα για να 
επιζήσουν.

• Η ευδοκίμησή τους εξαρτάται από την απρόσκοπτη 
αποβολή βλαβερών μεταβολιτών, όπως η ουρία και 
το διοξείδιο του άνθρακα.

• Τα βλαβερά αυτά συστατικά απομακρύνονται είτε 
ενεργητικά με τη βοήθεια της αρτηριακής πίεσης, 
της μυϊκής συστολή, είτε παθητικά με την επίδραση 
της βαρύτητας και τη διάχυση του πλάσματος. 

Βιολογία οστικών μοσχευμάτων



• Στις περισσότερες βλάβες ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος για την κυτταρική επιβίωση είναι η 
έλλειψη οξυγόνου.

• Το οξυγόνο διαχέεται αργά ενώ η κατανάλωσή 
του από τα κύτταρα είναι υψηλή.

• Η συγκέντρωση του οξυγόνου ποικίλλει ανά 
περιοχή: πλησίον του περιοστέου και του 
σπογγώδους οστού είναι υψηλή ενώ σε θέσεις 
βαθειά σε τραυματισμένους ιστούς είναι 
χαμηλή.

Βιολογία οστικών μοσχευμάτων



• Σε υποξικές θέσεις με χαμηλό pH η νέκρωση του 
μοσχεύματος θα οδηγήσει σε φλεγμονώδη 
αντίδραση.

• Η αντοχή των κυττάρων στην υποξία ποικίλει: 
κύτταρα με υψηλότερη διαφοροποίηση και 
εξειδίκευση, όπως οι οστεοβλάστες, οι 
οστεοκλάστες και τα οστεοκύτταρα είναι πιο 
ευάλωτα, ενώ κύτταρα χαμηλότερης 
διαφοροποίησης και εξειδίκευσης, όπως τα 
βλαστικά κύτταρα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα 
να επιζήσουν, να διαφοροποιηθούν και να 
πολλαπλασιαστούν

Βιολογία οστικών μοσχευμάτων



• Οι διαστάσεις του μοσχεύματος επηρεάζουν την 
επιβίωση των κυττάρων στο κέντρο της βλάβης.

• Οι περισσότερες ενδοστοματικές οστικές 
αποκαταστάσεις αφορούν σε βλάβες μεταξύ 0,5 και 2 
cm.

• Αναφέρεται πως σε μόσχευμα διαμέτρου 2 cm θα 
επιβιώσουν στη μεταμόσχευση μόνο 70.000 κύτταρα 
ανά cm3, ενώ σε μόσχευμα διαμέτρου 1 cm 
διατηρούνται 4 φορές περισσότερα κύτταρα 
(280.000/cm3)

Βιολογία οστικών μοσχευμάτων



• Η αγγείωση στις οστικές βλάβες ποικίλει ανά 
περιοχή.

• Η ροή του αίματος και των θρεπτικών συστατικών 
εξαρτάται από τα πορώδη χαρακτηριστικά του 
υλικού, την συγκέντρωση των κυττάρων και την 
παρουσία φλεγμονώδους αντίδρασης.

• Μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας στις περιοχές 

σπογγώδους οστού.

Βιολογία οστικών μοσχευμάτων



• Μη απορροφήσιμα υλικά: Οστεοενσωμάτωση

• Απορροφήσιμα υλικά: Αντικατάσταση ανάλογα   
με το ρυθμό απορρόφησης.

Βιολογία οστικών μοσχευμάτων



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.



• 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 σταθερότητα 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.

Συμπεράσματα



Κόστος                                                 Ταλαιπωρία

Αποδεκτό αποτέλεσμα

Συμπεράσματα



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


