
1.  DDS, MS, PhD
2.  BDS
3. DDS
4. DDS, Dr.Dent

Department of Periodontology and Implant Dentistry, School of Dentistry, University of Detroit Mercy. 
Department of Periodontics, Implant Dentistry, and Oral Surgery, New York University College of Dentistry. 

An important field of contemporary oral surgery and implantology is the management of osseous defects 
and the preservation or augmentation of the alveolar ridge after dental extractions. Such measures involve 
the use of a wide variety of bone substitutes, barrier membranes and biologically active materials and 
several different surgical methods have been proposed. Allografts, xenografts and synthetic materials 
have been extensively used and documented and it is important that these bone substitutes, according 
to their origin, chemical composition and biomechanical properties, show distinct biological behavior 
regarding graft resorption and new bone formation. This affects not only the volume but also the quality 
of the newly-formed hard tissue, which is characterized by the bone architecture and the amount of vital 
bone, connective tissue and residual graft it contains. Synthetic bone grafts represent a broad category 
of biocompatible alloplastic bone substitutes and among them ceramic calcium phosphates are the most 
used, particularly in the form of beta tricalcium phosphate. Recent studies show how these synthetic 
grafts not only serve as a three-dimensional scaffold, but also can promote actively the osteoinduction in 
bone regeneration.  Adding to beta tricalcium phosphate other synthetic materials like calcium sulfate or 
polymers can enhance the handling properties of the graft and produce an in situ hardening, stable and 
at the same time porous bone substitute that serves as a scaffold for bone regeneration. From a clinical 
perspective, a self-stabilizing graft may greatly reduce the need for membranes, resulting in shortened, 
less expensive and simplified surgical approaches. The two typical cases described in this publication, 
highlight and explain the rationale, the advantages and the use of absorbable in situ hardening synthetic 
grafts in contemporary clinical practice
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Synthetic bone grafts in 
contemporary Oral Surgery and 
Implantology. Newest developments   
     and perspectives



Σημαντικό πεδίο της σύγχρονης Xειρουργικής του Στόματος και Εμφυτευματολογίας αποτελεί η 
αποκατάσταση οστικών ελλειμμάτων και ο περιορισμός της απορρόφησης ή η αύξηση των διαστάσεων 
της φατνιακής ακρολοφίας μετά από εξαγωγές. Για το σκοπό αυτό ποικίλα οστικά μοσχεύματα, 
μεμβράνες αποκλεισμού, βιολογικά ενεργά υλικά και αυξητικοί παράγοντες βρίσκουν εφαρμογή, ενώ 
πολυάριθμα διαφορετικά χειρουργικά πρωτόκολλα έχουν προταθεί. Μεταξύ των οστικών μοσχευμάτων, 
αλλομοσχεύματα, ξενομοσχεύματα και συνθετικά υλικά έχουν εκτενώς χρησιμοποιηθεί και τεκμηριωθεί. 
Είναι σημαντικό πως τα οστικά αυτά υποκατάστατα, ανάλογα με την προέλευση και τη χημική τους 
δομή, παρουσιάζουν ξεχωριστή βιολογική συμπεριφορά σχετικά με το βαθμό απορρόφησής τους και 
την παραγωγή νέου οστού. Αυτό μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τον όγκο, αλλά και την ποιότητα του 
νεοσχηματιζόμενου οστίτη ιστού, η οποία ποιότητα σχετίζεται με την αρχιτεκτονική και την περιεκτικότητα 
του ιστού σε ζωντανό οστούν, συνδετικό ιστό και υπολειμματικό μόσχευμα. Τα συνθετικά οστικά 
μοσχεύματα αποτελούν μια ευρεία κατηγορία αλλοπλαστικών βιοσυμβατών οστικών υποκατάστατων, 
και μεταξύ αυτών τα κεραμικά φωσφορικού ασβεστίου αποτελούν τα πλέον χρησιμοποιούμενα, κυρίως 
με τη μορφή του β φωσφορικού τριασβεστίου. Σύγχρονες μελέτες δείχνουν πως τα συνθετικά αυτά 
μοσχεύματα δεν χρησιμεύουν μόνο ως ένα τρισδιάστατο ικρίωμα, αλλά παράλληλα μπορούν να προ-
άγουν ενεργητικά και την οστεοεπαγωγή κατά την οστική αναγέννηση. Η προσθήκη άλλων συνθετι-
κών υλικών, όπως θειικού ασβεστίου ή πολυμερών, μπορεί να βελτιώσει τις εμβιομηχανικές ιδιότητές 
του β φωσφορικού τριασβεστίου, επιτρέποντας απλοποιημένες και λιγότερο επεμβατικές τεχνικές. Οι 
δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα δημοσίευση υπογραμμίζουν και 
επεξηγούν το σκεπτικό, τα πλεονεκτήματα και τον τρόπο χρήσης απορροφήσιμων in situ σκληρυνόμενων 
συνθετικών μοσχευμάτων στη σύγχρονη κλινική πράξη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη σύγχρονη Χειρουργική Στόματος και 
Εμφυτευματολογία η χρήση οστικών μοσχευ-
μάτων ή οστικών υποκατάστατων είναι ανα-
γκαία για την αντιμετώπιση ποικίλης αιτιολο-
γίας οστικών ελλειμμάτων των γνάθων και την 
αποτελεσματική αποκατάσταση της μερικής 
ή ολικής νωδότητας με οστεοενσωματούμενα 
εμφυτεύματα. 

Αναμφίβολα, η απλή ή χειρουργική εξα-
γωγή των δοντιών αποτελεί τη συνηθέστερη 
αιτία πρόκλησης οστικών ελλειμμάτων στην 
καθημερινή κλινική πράξη. Κλινικές και πει-
ραματικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι η εξα-
γωγή ενός ή περισσότερων δοντιών επιφέρει 
πάντοτε ατροφία της φατνιακής ακρολοφίας 
με απώλεια των σκληρών αλλά και των μαλα-
κών ιστών στην περιοχή.1,2 Μελέτες σε ασθε-
νείς φανερώνουν οριζόντια απορρόφηση του 
οστού 29-63% σε οριζόντιο επίπεδο και 11-
22% στην κάθετη διάσταση, με τις μεταβολές 
αυτές να λαμβάνουν χώρα κυρίως εντός των 
πρώτων 6-12 μηνών μετά την αφαίρεση του 
δοντιού.3 Από κλινική άποψη, η απορρόφηση 
της φατνιακής ακρολοφίας καθιστά δύσκολη 
και περίπλοκη τη μετέπειτα σωστή τοποθέτη-
ση οδοντικών εμφυτευμάτων, με συνέπεια η 
τελική αποκατάσταση του ασθενούς να υπο-
λείπεται ως προς την αισθητική, τη λειτουργι-
κότητα ή τη βιολογία.4 

Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η μετε-
ξακτική απορρόφηση της ακρολοφίας, έχουν 
προταθεί πολυάριθμα χειρουργικά πρωτόκολ-
λα που περιλαμβάνουν τη χρήση μιας μεγάλης 
ποικιλίας οστικών μοσχευμάτων, μεμβρανών 
αποκλεισμού και βιολογικών παραγόντων.5 Η 
άμεση πλήρωση του μετεξακτικού φατνίου με 
οστικό μόσχευμα (alveolar ridge preservation, 
socket preservation, socket grafting) αποτελεί 
πλέον μια τεκμηριωμένη και προβλέψιμη μέθο-
δο που αποσκοπεί στον περιορισμό της απορ-

ρόφησης και στη διατήρηση των σκληρών και 
μαλακών μορίων της ακρολοφίας, καθώς και 
στην ταυτόχρονη ενίσχυση και προαγωγή της 
οστικής αναγέννησης στην περιοχή.6 Παρά την 
πλούσια βιβλιογραφία, τα έως σήμερα ερευνη-
τικά δεδομένα δεν επαρκούν ώστε να διατυπω-
θεί με σαφήνεια ποιο οστικό μόσχευμα είναι το 
πλέον κατάλληλο για το σκοπό αυτό, καθώς 
και να διευκρινισθεί κατά πόσον είναι χρήσιμη 
η επιπλέον χρήση μεμβρανών αποκλεισμού και 
η κατά πρώτο σκοπό κάλυψη του φατνίου με 
κρημνό.2,7,8  

Παράλληλα, η διατήρηση της ακρολο-
φίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της άμε-
σης (immediate placement) ή μεθύστερης 
(immediate-delayed/early placement) τοπο-
θέτησης του οστεοενσωματούμενου εμφυτεύ-
ματος εντός του μετεξακτικού φατνίου και 
της ταυτόχρονης οστικής ανάπλασης με κα-
τευθυνόμενη οστική αναγέννηση. Οι τεχνικές 
αυτές παρουσιάζουν αντίστοιχα υψηλά ποσο-
στά επιτυχίας σε σχέση με εμφυτεύματα που 
τοποθετούνται όψιμα σε επουλωμένες θέσεις, 
ενώ, όταν εφαρμοσθούν σωστά, φαίνεται ότι 
οδηγούν προβλέψιμα σε βέλτιστα αποτελέσμα-
τα.9,10 Ποικίλα οστικά μοσχεύματα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ώστε να πληρωθεί ο χώρος 
μεταξύ της επιφάνειας του εμφυτεύματος και 
των τοιχωμάτων του μετεξακτικού φατνίου (η 
διάμετρος του εμφυτεύματος είναι σημαντικά 
μικρότερη από το εύρος του φατνίου και το 
εμφύτευμα πρέπει να τοποθετείται σε υπερώ-
ια/γλωσσική θέση σε σχέση με τη ρίζα του δο-
ντιού), αλλά και να αντιμετωπισθούν πιθανά 
συνυπάρχοντα οστικά ελλείμματα.11-13 

Στις μέρες μας ο κλινικός έχει στη διάθε-
σή του μία πλειάδα οστικών μοσχευμάτων 
(αυτόλογα, αλλογενή, συνθετικά/αλλοπλα-
στικά, ξενομοσχεύματα), με την κάθε κα-
τηγορία να χαρακτηρίζεται από ξεχωριστά 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.6-8 Σύμ-
φωνα με τους Yip και συν. (2015) το ιδανικό 
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οστικό μόσχευμα θα πρέπει να έχει συγκε-
κριμένα χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να είναι 
οστεοκαθοδηγητικό (osteoconductive), οστε-
οεπαγωγικό (osteoinductive) και βιοσυμβατό 
(biocompatible). Επίσης, είναι σημαντικό να 
είναι πλήρως απορροφήσιμο και να διαθέτει 
κατάλληλη ταχύτητα απορρόφησης σε σχέση 
με την ταχύτητα παραγωγής νέου οστού, ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να συμβάλλει στη δια-
τήρηση του όγκου της οστικά αναγεννημένης 
περιοχής. Πέραν αυτών, θα πρέπει να χαρακτη-
ρίζεται από ικανοποιητικές μηχανικές ιδιότη-
τες και να μην ενέχει τον κίνδυνο μετάδοσης 
μολυσματικών νόσων.14 

Τα διάφορα οστικά μοσχεύματα που χρησι-
μοποιούνται σήμερα για κατευθυνόμενη οστι-
κή αναγέννηση, ανάλογα με την προέλευση 
και τη χημική τους σύνθεση, παρουσιάζουν 
ποικίλη και διακριτή συμπεριφορά ως προς το 
βαθμό και την ταχύτητα απορρόφησής τους, 
το οστεογενετικό δυναμικό τους και τις μηχα-
νικές τους ιδιότητες. Το γεγονός αυτό επηρεά-
ζει και καθορίζει σε σημαντικό βαθμό όχι μόνο 
τον όγκο και τη σταθερότητα των διαστάσεων 
του σκληρού ιστού που θα παραχθεί, αλλά και 
την ποιότητα του νέου αυτού οστίτη ιστού. 
Θεωρητικά, αν ο στόχος της χρήσης των οστι-
κών μοσχευμάτων είναι η οστική αναγέννηση 
(regeneration), είναι απαραίτητο να χρησιμο-
ποιηθούν πλήρως απορροφήσιμα υλικά ώστε ο 
τελικός οστίτης ιστός που θα δημιουργηθεί να 
είναι όμοιος με τον απολεσθέντα ιστό, δίχως 
την παρουσία υπολειμματικού μοσχεύματος. 
Η μόνιμη παρουσία μη απορροφήσιμου υπο-
λειμματικού μοσχεύματος θα επηρεάσει την 
αρχιτεκτονική του νέου ιστού και την αναλο-
γία νεόπλαστου οστού εντός αυτού, με απο-
τέλεσμα την ατελή αναγέννηση (incomplete 
regeneration) του οστού.6,15 Παράλληλα, είναι 
πλέον απαραίτητο ο κλινικός να αξιολογεί σε 
κάθε περίπτωση και την ταλαιπωρία και το επί-
πεδο ικανοποίησης των ασθενών, όσον αφορά 

στη νοσηρότητα που συνοδεύει τη λήψη αυ-
τόλογων μοσχευμάτων σκληρών και μαλακών 
ιστών, και να επιλέγει προσεκτικά κατά το δυ-
νατόν τις λιγότερο επεμβατικές μεθόδους.16

Τα συνθετικά οστικά μοσχεύματα αποτε-
λούν μια ευρεία κατηγορία αλλοπλαστικών  
βιοσυμβατών οστικών υποκατάστατων. Η χρή-
ση των βιοϋλικών αυτών δεν ενέχει τον κίνδυ-
νο μετάδοσης μολυσματικών νόσων, σε αντί-
θεση με τα αλλομοσχεύματα ή τα ξενομοσχεύ-
ματα, ενώ πλεονεκτούν έναντι των αυτόλογων 
μοσχευμάτων ως προς τη διαθεσιμότητά τους, 
η οποία είναι απεριόριστη, και τη μη ανάγκη 
επιπρόσθετης επέμβασης στον ασθενή για τη 
λήψη τους.17 Τα κεραμικά φωσφορικού ασβε-
στίου αποτελούν στις μέρες μας τα πλέον χρη-
σιμοποιούμενα συνθετικά οστικά μοσχεύματα, 
κυρίως με τη μορφή του β φωσφορικού τρια-
σβεστίου (β-TCP).18,19 Τα οστικά μοσχεύματα 
φωσφορικού ασβεστίου διαθέτουν οστεοκαθο-
δηγητικές ιδιότητες, μια και μπορούν να σχη-
ματίσουν ένα δίκτυο στήριξης μέσα στο οποίο 
θα μεταναστεύσουν αγγεία και οστεοβλάστες 
από την περιβάλλουσα δέκτρια περιοχή. Πα-
ράλληλα, σύγχρονες μελέτες δείχνουν πως τα 
συνθετικά αυτά μοσχεύματα δεν χρησιμεύουν 
μόνο ως ένα τρισδιάστατο ικρίωμα, αλλά πα-
ράλληλα μπορούν να προάγουν την οστεοε-
παγωγή, καθώς και να ενισχύσουν ενεργητικά 
τη νεοαγγειογένεση.20-25 Οι Yuan και συν.,20 

μελετώντας διάφορα πορώδη μοσχεύματα 
φωσφορικού ασβεστίου, συμπέραναν ότι τα 
υλικά αυτά, ανάλογα με τα φυσικοχημικά και 
δομικά χαρακτηριστικά τους, μπορούν in vitro 
να προκαλέσουν την οστεογενετική διαφορο-
ποίηση αρχέγονων κυττάρων, ενώ in vivo να 
επιδείξουν την ίδια αποτελεσματικότητα στην 
αποκατάσταση ευμεγέθων οστικών ελλειμμά-
των, σε σύγκριση με τα αυτόλογα οστικά μο-
σχεύματα. Παράλληλα, in vivo εμφύτευση των 
κεραμικών αυτών υλικών σε ενδομυϊκές θέσεις 
μπορεί να προκαλέσει εξωσκελετική οστεο-
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ποίηση, που φανερώνει οστεοεπαγωγικό δυ-
ναμικό. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η χημική σύ-
σταση καθώς και η μακρο- και μικρο-δομή των 
υλικών αυτών, παράμετροι που σχετίζονται με 
την απορρόφηση, την πορότητα και την αρχι-
τεκτονική των τεμαχιδίων του μοσχεύματος, 
και χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία μπορούν 
λεπτομερώς να ελεγχθούν, να τροποποιηθούν 
και να αναλυθούν.24 Φαίνεται πως, όσον αφορά 
στη χημική σύνθεση, τα κεραμικά β-TCP, που 
είναι τα πλέον βιοαπορροφήσιμα, εμφανίζουν 
ισχυρότερο οστεοεπαγωγικό δυναμικό σε σύ-
γκριση με τον συνθετικό υδροξυαπατίτη ή τα 
διφασικά συνθετικά μοσχεύματα β-TCP/υδρο-
ξυαπατίτη, που διακρίνοντα από σημαντικά 
βραδύτερο και χαμηλότερο ρυθμό απορρόφη-
σης. Παράλληλα, όσον αφορά στα δομικά χα-
ρακτηριστικά, όσο υψηλότερη η πορότητα και 
μικρότερο το μέγεθος των κόκκων του υλικού, 
τόσο αυξάνει η οστεοεπαγωγή.20,22    

Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει επίσης 
τη βελτίωση των εμβιομηχανικών ιδιοτήτων 
των συνθετικών μοσχευμάτων φωσφορικού 
ασβεστίου μέσω της συνεπεξεργασίας τους 
με άλλα συνθετικά υλικά. Συγκεκριμένα, ση-
μαντικές κλινικές παράμετροι, όπως είναι η 
ευκολία χειρισμού του συνθετικού μοσχεύ-
ματος, η σκληρότητα του υποστρώματος που 
σχηματίζει και η σταθερότητά του στη δέκτρια 
θέση, μπορούν να τροποποιηθούν όταν συνθε-
τικά κοκκία β-TCP ή β-TCP/HA επικαλύπτο-
νται με ένα λεπτό στρώμα πολυ(γαλακτικού-
συν-γλυκολικού) οξέος (PLGA) ή αναμι-
γνύονται σε διάφορες αναλογίες με θειικό 
ασβέστιο.26-32 Οι χημικές αυτές τροποποιήσεις 
καθιστούν τα υλικά εύπλαστα και εύκολα δια-
μορφώσιμα διεγχειρητικά κατά την τοποθέτη-
σή τους, ενώ μετά την επαφή των κοκκίων με 
αίμα ή φυσιολογικό ορό μεταπίπτουν σε ένα in 
situ σκληρυνόμενο, σταθερό οστεοκαθοδηγη-
τικό και οστεοεπαγωγικό ικρίωμα για οστική 
αναγέννηση. Από κλινική άποψη, ένα «αυτο-

σταθεροποιούμενο» συνθετικό μόσχευμα πε-
ριορίζει την αναγκαιότητα χρήσης μεμβρανών 
αποκλεισμού, άλλων πλεγμάτων ή βιολογικών 
παραγόντων (όπως PRP, PRF, PRGF) για το 
σκοπό αυτό, με αποτέλεσμα απλοποιημένες 
και λιγότερο επεμβατικές, δαπανηρές και χρο-
νοβόρες χειρουργικές τεχνικές. Επιπλέον, η 
βελτιωμένη σταθερότητα σε όλη τη μάζα του 
μοσχεύματος ενδέχεται να βελτιώσει περαιτέ-
ρω την ποιότητα του οστού που θα αναγεννη-
θεί. Φαίνεται ότι μικρο-μετακινήσεις μεταξύ 
του οστού της δέκτριας θέσης και κάθε μο-
σχεύματος, αλλά και μικρο-κινητικότητα μετα-
ξύ των κόκκων του υλικού, μπορεί να οδηγήσει 
στην ανάπτυξη συνδετικού αντί οστίτη ιστού, 
με αποτέλεσμα την αποτυχία της όλης διαδικα-
σίας.33-36

Οι δύο χαρακτηριστικές, αλλά καθημερι-
νές κλινικές περιπτώσεις που περιγράφονται 
στην παρούσα δημοσίευση υπογραμμίζουν 
και επεξηγούν το σκεπτικό, τα πλεονεκτήμα-
τα και τον τρόπο χρήσης απορροφήσιμων in 
situ σκληρυνόμενων συνθετικών μοσχευμάτων 
στη σύγχρονη Χειρουργική Στόματος και 
Εμφυτευματολογία.

1Η ΠΕρΙΠτΩΣΗ: ΔΙΑτΗρΗΣΗ τΗΣ 
φΑτνΙΑκΗΣ ΑκρολοφΙΑΣ μΕτΑ ΑΠο 
ΕξΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΠΩτΕρΗ τοΠοθΕτΗΣΗ 
ΕμφυτΕυμΑτοΣ

Γυναίκα ασθενής 29 ετών, καπνίστρια (< 10/
ημέρα), με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, προσήλ-
θε για εξαγωγή του 46 λόγω μη αποκαταστά-
σιμου επιμήκους κατάγματος μύλης-ρίζας (εικ. 
1). Μετά από ενδελεχή κλινικό και ακτινογρα-
φικό έλεγχο αποφασίστηκε η εξαγωγή του 46 
με ταυτόχρονη πλήρωση του φατνίου με οστι-
κό μόσχευμα για διατήρηση της ακρολοφίας, 
και τοποθέτηση εμφυτεύματος 4 μήνες μετά.

Υπό τοπική αναισθησία πραγματοποιή-
θηκε «ατραυματική» εξαγωγή με διαχωρισμό 
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των ριζών και προσεκτική κινητοποίηση και 
αφαίρεση κάθε ρίζας ξεχωριστά με τη χρήση 
περιοτόμων και λεπτών μοχλών (εικ. 2). Κατά 
τη διαδικασία αυτή πρέπει να δοθεί προσοχή 
ώστε να μη γίνει κάκωση των σκληρών και μα-
λακών μορίων παρειακά,  που μπορεί να επιφέ-
ρει μεγαλύτερη απορρόφηση της ακρολοφίας 
μετεξακτικά (εικ. 3α). Στη συνέχεια το φατ-
νίο αποξέστηκε ώστε να αφαιρεθούν όλα τα 
υπολείμματα φλεγμονώδους ιστού. Ο πλήρης 
καθαρισμός του φατνίου είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικός, καθώς η παραμονή μαλακών στοιχείων 
εντός του φατνίου, ιδιαίτερα αν τοποθετηθεί 
οστικό μόσχευμα, ενδέχεται να επιβραδύνει ή 
να εμποδίσει την οστική επούλωση της περι-
οχής. Για την πλήρωση του φατνίου (εικ. 3β, 
3Γ) χρησιμοποιήθηκε ένα in situ σκληρυνόμε-
νο απορροφήσιμο συνθετικό οστικό μόσχευμα 
(GUIDOR easy-graft CLASSIC, Sunstar-Suisse 
SA, Etoy, Switzerland). 

Το οστικό αυτό υποκατάστατο αποτελείται 
από κοκκία β-TCP, τα οποία είναι επικαλυμμέ-
να με ένα λεπτό (10μm) στρώμα πολυμερούς 
PLGA και τοποθετημένα σε αποστειρωμένη 
πλαστική σύριγγα. Προ της τοποθέτησης του 
υλικού στο φατνίο, τα κοκκία του μοσχεύμα-
τος πρέπει να αναμιχθούν εντός της σύριγγας 
με τον παρεχόμενο υγρό καταλύτη (διάλυμα 
Ν-μεθυλο-2-πυρρολιδόνης), ο οποίος λιώνει 
το PLGA και μετατρέπει τα επικαλυμμένα κοκ-
κία σε μια κολλώδη, εύπλαστη μάζα η οποία 
εύκολα τοποθετείται μέσω της σύριγγας και 
μπορεί να συμπυκνωθεί και να διαμορφωθεί με 
ένα εργαλείο ώστε να καταλάβει όλη την έκτα-
ση του φατνίου. Προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε 
το υλικό να μην υπερκαλύψει το φατνίο, αλλά 
να συμπυκνωθεί 1-2 χιλιοστά χαμηλότερα των 
ορίων των οστικών τοιχωμάτων του φατνίου. 
Κατά την επαφή με το αίμα εντός του φατνίου 
απομακρύνεται η περίσσεια του καταλύτη και 
το υλικό μετατρέπεται εντός ολίγων λεπτών σε 
ένα σταθερό και σκληρό υπόστρωμα. 

Μετά την πλήρωση της μετεξακτικής θέσης 
του 46 με το οστικό υποκατάστατο και αφού 
ελέγχθηκε η σκλήρυνση του υλικού, η περιο-
χή καλύφθηκε με αιμοστατικό σπόγγο κολ-
λαγόνου (Jason® collagen fleece, botissdental 
GmbH, Berlin, Germany) και ένα ράμμα 5/0  
(Seralon® Serag-Wiessner KG, Naila, Γερμανία) 
δίκην «8» τοποθετήθηκε μασητικά για τη στα-
θεροποίηση του κολλαγόνου και των περιφερι-
κών μαλακών μορίων (εικ. 3Δ-ςτ). Η περιοχή 

Εικόνα 1. Μη αποκαταστάσιμος πρώτος γομφίος της κάτω 
γνάθου αριστερά. Κλινική εικόνα (Α) και οπισθοφατνιακή 
ακτινογραφία (Β), ενώ μασητικά διακρίνεται το επίμηκες 
κάταγμα (Γ). Τροποποιημένο από Leventis et al. 2016.27

Εικόνα 2. Μη χειρουργική εξαγωγή. Το δόντι διχοτομήθηκε 
(Α, Β) και κάθε ρίζα αφαιρέθηκε ξεχωριστά (Γ), ώστε 
να ελαχιστοποιηθεί η κάκωση των γύρω σκληρών και 
μαλακών μορίων. Τροποποιημένο από Leventis et al. 2016.27
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έμεινε ακάλυπτη ώστε να επουλωθεί σταδιακά 
κατά δεύτερο σκοπό, ενώ δεν χρησιμοποιήθη-
κε κάποιου είδους προσωρινή προσθετική ερ-
γασία. Στην ασθενή δόθηκαν οδηγίες και συ-
νταγογραφήθηκαν παυσίπονα (παρακεταμόλη 
500mg κάθε 6 ώρες για 2 ημέρες) και αντιβί-
ωση (αμοξυκιλλίνη 500mg κάθε 8 ώρες για 5 
ημέρες).

Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς 
υπήρξε ομαλή, δίχως επιπλοκές. Οι εμβιομη-
χανικές ιδιότητες και η σταθερότητα του μο-
σχεύματος επέτρεψαν τη σταδιακή κάλυψη 
της περιοχής μασητικά με νεόπλαστο επιθήλιο 
από την περιφέρεια του μοσχευμένου φατνίου 
(εικ. 4α, 4β), ώστε 4 μήνες μετά η περιοχή είχε 
πλήρως καλυφθεί με νεόπλαστο κερατινοποι-
ημένο επιθήλιο (εικ. 4Γ). Σε αυτό το χρονικό 
σημείο η κλινική εξέταση έδειξε επίσης πως ο 
όγκος και η αρχιτεκτονική της ακρολοφίας εί-
χαν διατηρηθεί επαρκώς, ενώ η ακτινογραφική 
εξέταση έδειξε την πλήρωση του φατνίου με 
νεόπλαστο οστούν. Για την τοποθέτηση του 
εμφυτεύματος πραγματοποιήθηκε αναπέταση 
κρημνού ολικού πάχους που αποκάλυψε την 
παρουσία επαρκούς ποσότητας νεόπλαστων 
σκληρών μορίων, ενώ υπολειμματικά κοκκία 
του μοσχεύματος ήταν ορατά, ενσωματωμένα 
και σε συνέχεια με τον αναγεννημένο οστίτη 
ιστό (εικ. 5α, 5β).  Πριν από την τοποθέτηση 
του εμφυτεύματος, λήφθηκε με φρέζα trephine 
βιοψία οστού (εικ. 5Γ, 5Δ), η οποία εστάλη 
για ιστολογική και ιστομορφομετρική ανάλυ-
ση. Στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν τα στάδια 
τρυπανισμού και τοποθετήθηκε στην κατάλ-
ληλη τρισδιάστατη θέση το οστεοενσωματού-
μενο εμφύτευμα (NobelReplaceTM Tapered, 
NobelBiocare, Göteborg, Sweden) διαμέτρου 
5,0 mm και μήκους 10,0 mm (εικ. 5ε, 5ςτ). Η 
αρχική σταθερότητα του εμφυτεύματος ήταν 
υψηλή, καθώς η τελική ροπή κοχλίωσης ήταν 
50Ncm και η μέτρηση ISQ ήταν 79 (Osstell 
ISQ™, Göteborg, Sweden). Ο κρημνός επανατο-

Εικόνα 3. Διακρίνεται η διατήρηση του παρειακού οστικού 
πετάλου (Α), ενώ στη συνέχεια το φατνίο πληρώθηκε 
με in situ σκληρυνόμενο συνθετικό οστικό μόσχευμα 
β-TCP/PLGA (Β,Γ). Η περιοχή καλύφθηκε με σπόγγο 
κολλαγόνου (Δ,Ε) και τοποθέτηση ράμματος δίκην «8» 
(ΣΤ). Τροποποιημένο από Leventis et al. 2016.27

Εικόνα 4. Κατά δεύτερο σκοπό επούλωση της περιοχής. 
Κλινική εικόνα 2 εβδομάδες μετά την εξαγωγή (Α, Β). 
Το υπόστρωμα που δημιούργησε το συνθετικό μόσχευμα 
παραμένει σταθερό, αν και εκτεθειμένο στο στοματικό 
περιβάλλον, επιτρέποντας τη σταδιακή κάλυψή του με 
νεόπλαστο επιθήλιο. Μετά από 4 μήνες η περιοχή έχει 
καλυφθεί από νεόπλαστο κερατινοποιημένο επιθήλιο (Γ). 
Οι διαστάσεις και η αρχιτεκτονική της ακρολοφίας έχουν 
επαρκώς διατηρηθεί, ενώ διατηρήθηκαν τα παρειακά 
προσπεφυκότα ούλα και δεν διαταράχθηκε η θέση της 
ουλοπαρειακής αύλακας. Τροποποιημένο από Leventis et 
al. 2016.27
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ποθετήθηκε και έγινε συρραφή και σύγκλειση 
του τραύματος κατά πρώτο σκοπό,  ενώ 2 μή-
νες μετά έγινε η αποκάλυψη του εμφυτεύματος 
και ολοκληρώθηκε η προσθετική επιεμφυτευ-
ματική αποκατάσταση, οδηγώντας σε ένα πολύ 
ικανοποιητικό τελικό αποτέλεσμα (εικ. 6).

Η ιστολογική ανάλυση της οστικής βιοψίας 
έδειξε έντονη οστική αναγέννηση και σχημα-
τισμό νεόπλαστων οστικών δοκίδων. Υπολειμ-
ματικά τεμαχίδια του μοσχεύματος περιβάλλο-
νταν ή ήταν σε επαφή με νεόπλαστο οστούν, 
ενώ ο συνδετικός ιστός δεν παρουσίαζε στοι-
χεία φλεγμονής (εικ. 7). Η ιστομορφομετρική 
ανάλυση φανέρωσε πως η περιοχή αποτελείτο 
από 40,5% νεόπλαστο οστούν, 7,2% υπολειμ-
ματικό μόσχευμα και 52,3% συνδετικό ιστό. 

2η ΠΕρΙΠτΩΣΗ: μΕθυΣτΕρΗ 
τοΠοθΕτΗΣΗ ΕμφυτΕυμΑτοΣ μΕ 
τΑυτοχρονΗ οΣτΙκΗ ΑνΑΠλΑΣΗ

Άνδρας ασθενής 26 ετών, καπνιστής (< 10/
ημέρα), με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, προ-
σήλθε για εξαγωγή του 11 λόγω εκτεταμένης 
εξωτερικής απορρόφησης της ρίζας μετά από 
τραύμα και ενδοδοντική θεραπεία (εικ. 8). 
Μετά από ενδελεχή κλινικό και ακτινογραφικό 
έλεγχο αποφασίστηκε η εξαγωγή του 11 και η 
μεθύστερη τοποθέτηση εμφυτεύματος με ταυ-
τόχρονη οστική ανάπλαση της περιοχής.

Υπό τοπική αναισθησία πραγματοποιήθηκε 
απλή εξαγωγή του 11. Το μετεξακτικό φατνίο 
αποξέστηκε και η περιοχή παρέμεινε ακάλυπτη 
ώστε να επουλωθεί αυτόματα κατά δεύτερο 
σκοπό. Τέσσερις εβδομάδες μετά την εξαγωγή 
η περιοχή είχε καλυφθεί πλήρως με νεόπλαστα 
μαλακά μόρια. Υπό τοπική αναισθησία έγινε 
αναπέταση τοπικού τραπεζοειδούς παρειακού 
κρημνού ολικού πάχους, αποκαλύπτοντας την 
πλήρη απουσία οστικού παρειακού πετάλου. 
Μετά την προσεκτική απόξεση της περιοχής 
ώστε να απομακρυνθούν οποιαδήποτε υπο-

λείμματα μαλακών ιστών, τοποθετήθηκε στην 
ιδανική τρισδιάστατη θέση το οστεοενσωμα-
τούμενο εμφύτευμα (Dio SM, Dio Co., Busan, 
Korea) διαμέτρου 3,8 mm και μήκους 10,0 mm 
(εικ. 9) και η περιοχή πληρώθηκε παρειακά με 
ένα in situ σκληρυνόμενο απορροφήσιμο συν-
θετικό οστικό μόσχευμα (EthOss, Regenamed, 
UK) (εικ. 10, 11).

Εικόνα 5. Διεγχειρητική κλινική εικόνα (Α) και 
οπισθοφατνιακή ακτινογραφία (Β) που φανερώνουν την 
οστική αναγέννηση της περιοχής 4 μήνες μετά. Λήψη της 
βιοψίας οστού (Γ, Δ) και τοποθέτηση του εμφυτεύματος 
στη σωστή θέση (Ε, ΣΤ). Τροποποιημένο από Leventis et 
al. 2016.27

Εικόνα 6. Προσθετική αποκατάσταση 2 μήνες μετά την 
τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Το νεόπλαστο επιθήλιο 
στην κορυφή της ακρολοφίας μπορεί στη φάση αυτή να 
μετατοπιστεί παρειακά κατά την τοποθέτηση της βίδας 
επούλωσης (Α,Β), οδηγώντας μετά την ωρίμανση των 
μαλακών ιστών (Γ) σε πολύ ικανοποιητικό αισθητικό 
αποτέλεσμα (Δ). Τροποποιημένο από Leventis et al. 2016.27



230 ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 71 (2) 2017

M. Λεβεντης, P. FaiRbaiRn, R. HoRowitz,  Δ. ΚαΛύβας

Το συνθετικό οστικό υποκατάστατο που 
χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση για την αντιμετώπιση του οστικού ελλείμ-
ματος και την κατά πλάτος αύξηση της περιο-
χής αποτελείται από κοκκία β-TCP (65%) και 
θειικού ασβεστίου (35%), τοποθετημένα εντός 
μιας αποστειρωμένης πλαστικής σύριγγας με-
ταφοράς. Όταν το υλικό αυτό αναμιχθεί με φυ-
σιολογικό, σχηματίζει μια εύκολη στη χρήση 
συνεκτική πάστα που σκληραίνει και σταθερο-
ποιείται in situ.    

Μετά την τοποθέτηση του μοσχεύματος και 
την κατάλληλη διαμόρφωσή του, έγινε επα-
ναφορά του κρημνού και συρραφή του χωρίς 
τάση με απορροφήσιμα ράμματα 5/0 (Vicryl®, 
Ethicon, Johnson & Johnson, Somerville, NJ, 
USA), τα οποία αφαιρέθηκαν μία εβδομάδα 
μετεγχειρητικά. Το μόσχευμα δεν καλύφθηκε 
με κάποιου είδους μεμβράνη, ώστε να μην απο-
κλειστεί το περιόστεο, αλλά αντίθετα να έρθει 
σε επαφή με τη μοσχευμένη περιοχή. Στον 

Εικόνα 7. Ιστολογική ανάλυση της βιοψίας οστού στους 
4 μήνες μετά την πλήρωση του φατνίου με το συνθετικό 
απορροφήσιμο μόσχευμα β-TCP/PLGA. Επιμήκης τομή 
της φρέζας μαζί με τον ληφθέντα σκληρό ιστό (Α) όπου 
διακρίνονται τα υπολειμματικά τεμαχίδια του μοσχεύματος 
(ΜΟ) να περιβάλλονται από νεόπλαστο οστίτη ιστό 
(ΝΟ) και συνδετικό ιστό (ΣΙ) (Azur II και Pararosanilin, 
x50).  Μεγαλύτερη μεγέθυνση (Β) όπου διακρίνονται 
οστεοβλάστες (ΟΒ) να εναποθέτουν οστεοειδές (Ο) στην 
επιφάνεια του οστικού μοσχεύματος (ΟΜ) (Azur II and 
Pararosanilin, x200). Τροποποιημένο από Leventis et al. 
2016.27

Εικόνα 8. Ακτινογραφική εικόνα της μη αποκαταστάσιμης 
εξωτερικής απορρόφησης της ρίζας του 11.

Εικόνα 9. Διεγχειρητική εικόνα μετά την τοποθέτηση του 
εμφυτεύματος.

Α Β
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ασθενή δόθηκαν οδηγίες και συνταγογραφή-
θηκαν παυσίπονα (παρακεταμόλη 500mg κάθε 
6 ώρες για 2 ημέρες) και αντιβίωση (αμοξυκιλ-
λίνη 500mg κάθε 8 ώρες για 5 ημέρες).

Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς 
υπήρξε ομαλή και 10 εβδομάδες μετά έγινε 
υπό τοπική αναισθησία αναπέταση παρόμοιου 
τοπικού κρημνού, ώστε να αποκαλυφθεί το εμ-
φύτευμα και να αξιολογηθεί κλινικά το αποτέ-
λεσμα της διαδικασίας οστικής αναγέννησης. 
Η περιοχή του οστικού ελλείμματος παρειακά 
είχε κλινικά αναγεννηθεί πλήρως με νεόπλα-
στα σκληρά μόρια, ενώ σε σημεία η βίδα κά-
λυψης του εμφυτεύματος είχε καλυφθεί από 
νεόπλαστο οστούν, το οποίο χρειάστηκε να 
αφαιρεθεί με μία στρογγύλη φρέζα (εικ. 12). 
Σε αυτό το σημείο αξιολογήθηκε η σταθερότη-
τα του εμφυτεύματος με ανάλυση συχνότητας 
συντονισμού (Resonance Frequency Analysis – 
RFA) και η μέτρηση (Osstell ISQ™, Göteborg, 
Sweden) (ISQ 75) φανέρωσε υψηλή σταθερό-
τητα του εμφυτεύματος – ISQ 75 (εικ. 13). Στη 
συνέχεια τοποθετήθηκε το μόνιμο προσθετικό 

Εικόνα 12. Αναπέταση κρημνού ολικού πάχους 10 εβδο-
μάδες μετεγχειρητικά. Διακρίνεται η πλήρης αποκατάστα-
ση του αρχικού οστικού ελλείμματος με νεόπλαστο οστίτη 
ιστό.  

Εικόνα 11. Ακτινογραφική εικόνα άμεσα μετεγχειρητικά.

Εικόνα 10. Το παρειακό οστικό έλλειμμα καλύφθηκε με 
in situ σκληρυνόμενο απορροφήσιμο συνθετικό οστικό 
μόσχευμα β-TCP/θειικού ασβεστίου, δίχως τη χρήση μεμ-
βράνης. 
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ευθύ abutment τιτανίου, το οποίο διαμορφώ-
θηκε ενδοστοματικά, ελήφθη τελικό αποτύπω-
μα σε επίπεδο abutment και κατασκευάστηκε 
και συγκολλήθηκε προσωρινά ακρυλική μετα-
βατική στεφάνη. Δύο βδομάδες μετά τοποθε-
τήθηκε η τελική ολοκεραμική στεφάνη με πολύ 
ικανοποιητικό αισθητικό και λειτουργικό απο-
τέλεσμα. Ο κλινικός και ακτινολογικός επανέ-
λεγχος ένα χρόνο μετά αποκάλυψε σταθερότη-
τα του αποτελέσματος, άριστο περίγραμμα των 
μαλακών μορίων (εικ. 14, 15) και εξαιρετική 
οστεοενσωμάτωση του εμφυτεύματος, δίχως 
απώλεια σκληρών ιστών, όπως απεικονίζεται 
στην 1 έτους μετεγχειρητική οπισθοφατνιακή 
ακτινογραφία (εικ. 16).   

ΣυζΗτΗΣΗ

Στις αναφερόμενες περιπτώσεις χρησιμο-
ποιήθηκαν in situ σκληρυνόμενα συνθετικά 
μοσχεύματα τα οποία είναι πλήρως απορρο-
φήσιμα. Η σταδιακή απορρόφηση του υλικού 
θα οδηγήσει σε πλήρη αντικατάστασή του 
από ζώντα οστίτη ιστό, ο οποίος θα πρέπει 
μακροπρόθεσμα να στηρίξει τα οστεοενσω-
ματούμενα εμφυτεύματα. Η επιλογή πλήρως 
απορροφήσιμων μοσχευμάτων στηρίζεται στη 
λογική ότι θα συμβάλουν στην ανάπλαση άρι-
στης ποιότητας οστίτη ιστού, εντός του οποίου 

Εικόνα 13. Μέτρηση της σταθερότητας του εμφυτεύματος 
με ανάλυση συχνότητας συντονισμού.

Εικόνα 15. Η κλινική εικόνα μετά την επανασυγκόλληση 
της επιεμφυτευματικής στεφάνης στον 11.

Εικόνα 14. Κλινική εικόνα 1 χρόνο μετά. Η τυχαία 
αποκόλληση της μόνιμης επιεμφυτευματικής στεφάνης 
έδωσε τη δυνατότητα της εκτίμησης του αποτελέσματος, 
όπου φαίνεται η άριστη διατήρηση του όγκου, της 
αρχιτεκτονικής και της μορφολογίας της περιοχής.
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πρέπει να τοποθετηθεί, οστεοενσωματωθεί και 
λειτουργήσει το εμφύτευμα. 

Παρ’ όλο που η ποιότητα του αναγεννημέ-
νου οστίτη ιστού είναι ουσιώδους σημασίας, 
οι περισσότερες έρευνες και προτεινόμενες 
τεχνικές κατευθυνόμενης οστικής αναγέννη-
σης εστιάζουν στη διατήρηση του όγκου της 
ακρολοφίας και για το λόγο αυτό αναφέρονται 
σε βραδέως ή μη απορροφήσιμα οστικά υπο-
κατάστατα, όπως είναι τα ξενομοσχεύματα ή 
ο συνθετικός υδροξυαπατίτης.36 Ωστόσο, εί-
ναι αμφίβολο εάν μια τεχνική κατευθυνόμενης 
οστικής αναγέννησης θα πρέπει να θεωρείται 
επιτυχής στην περίπτωση που διατηρεί μόνο το 
εξωτερικό περίγραμμα της ακρολοφίας, αλλά 
το νεοσχηματισμένο οστούν είναι κατώτερης 
ποιότητας.7 

Υπολειμματικά τεμαχίδια ενός μη επαρ-
κώς απορροφήσιμου/βιοδιασπώμενου οστι-
κού μοσχεύματος που παραμένουν στη θέση 
ανάπλασης μπορεί δυνητικά να αλλάξουν την 
αρχιτεκτονική του αναγεννημένου σκληρού 

ιστού και να περιορίσουν το ποσοστό ζώντος 
οστίτη ιστού που περιέχεται εντός αυτού. 
Θεωρητικά, η παρουσία υπολειμματικού μη-
απορροφήσιμου μοσχεύματος μπορεί να επι-
δράσει αρνητικά στις βιολογικές διαδικασίες 
της φυσιολογικής επούλωσης και αναδιαμόρ-
φωσης του οστίτη ιστού, ενώ είναι πιθανό να 
επηρεάσει το βαθμό επαφής οστού-εμφυτεύ-
ματος (bone-to-implant contacts), ή την αρχική 
σταθερότητα του εμφυτεύματος που τοποθε-
τείται στην αναπλασμένη περιοχή. Οι προβλη-
ματισμοί αυτοί αναλύονται λεπτομερώς σε μία 
συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
από τους Chan και συν15, καθώς αναμφίβολα 
απαιτείται από τους κλινικούς μία βαθύτερη 
κατανόηση της βιολογίας του οστίτη ιστού και 
της συμπεριφοράς του ως στηρικτικού ιστού 
γύρω από οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα.

Η βιοσυμβατότητα και σταθερότητα των 
νέων συνθετικών οστικών μοσχευμάτων ίσως 
καθιστά περιττή τη χρήση μεμβρανών. Τα εμ-
βιομηχανικά χαρακτηριστικά τους φαίνεται να 
εξασφαλίζουν επαρκή σταθερότητα στη μο-
σχευμένη περιοχή, ώστε να μη χρειάζεται σε 
πολλές περιπτώσεις επιπλέον μηχανική στήρι-
ξη από κάποιου είδους μεμβράνη. Παράλληλα, 
όμως, ο μη αποκλεισμός του περιοστέου κατά 
τα πρώτα κρίσιμα στάδια της οστικής αναγέν-
νησης φαίνεται να ενισχύει και επιταχύνει την 
οστική ανάπλαση. Το περιόστεο έχει αποδει-
χθεί ότι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 
ενσωμάτωση, επούλωση και αναδιαμόρφωση 
των οστικών μοσχευμάτων, καθώς αποτελεί 
πηγή αυξητικών παραγόντων, πολυδύναμων 
αδιαφοροποίητων κυττάρων και νεοαγγειογέ-
νεσης.37,38 

Υπάρχει ο προβληματισμός ότι η χρήση 
οστικών μοσχευμάτων που απορροφώνται 
πλήρως σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να 
οδηγήσει σε μη σταθερότητα των διαστάσεων 
της αναπλασμένης περιοχής. Ωστόσο, φαίνε-
ται ότι μπορεί να επιτευχθούν πολύ ικανοποι-

Εικόνα 16. Ακτινολογική εικόνα κατά τον επανέλεγχο.
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ητικά αποτελέσματα και με τη χρήση συνθετι-
κών υλικών β-TCP, με μακροχρόνια σταθερό-
τητα της αρχιτεκτονικής των σκληρών ιστών, 
και κατ΄ επέκταση και των μαλακών μορίων 
που τους καλύπτουν.19,26,39 Μια πιθανή εξήγηση 
μπορεί να είναι ότι η κατά το δυνατόν έγκαι-
ρη τοποθέτηση και φόρτιση του εμφυτεύματος 
συντελεί μακροχρόνια στη διατήρηση των δι-
αστάσεων του περιβάλλοντος οστού. Υποθέ-
τοντας ότι το νεοσχηματισμένο οστούν είναι 
υψηλής ποιότητας, λόγω της βιοσυμβατότη-
τας, των πιθανών οστεοεπαγωγικών ιδιοτήτων 
των υλικών και της πλήρους απορρόφησης των 
στοιχείων του μοσχεύματος, μπορεί να συνα-
χθεί το συμπέρασμα ότι ο σκληρός αυτός ιστός 
μπορεί αποτελεσματικά να δεχθεί, να απορρο-
φήσει τις δυνάμεις φόρτισης του εμφυτεύματος 
και να αναπροσαρμοστεί λειτουργικά και δο-
μικά σε αυτές, σύμφωνα με το νόμο του Wolff, 
και με τον τρόπο αυτό να διατηρήσει τη μάζα 
και τον όγκο του.26,40 

ΣυμΠΕρΑΣμΑτΑ

Οι σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της 
βιοτεχνολογίας των οστικών υποκατάστατων 
αλλά και η πληρέστερη μελέτη και κατανόηση 
της βιολογίας, της φυσιολογίας και των μηχα-
νισμών επούλωσης του οστίτη ιστού και των 
οστικών μοσχευμάτων αναμφίβολα θα βελ-
τιστοποιήσουν τις τεχνικές κατευθυνόμενης 
οστικής αναγέννησης. Ήδη νέα συνθετικά 
υλικά μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε κα-
θημερινά κλινικά προβλήματα της Χειρουργι-
κής του Στόματος και της Εμφυτευματολογίας, 
δίνοντας στον κλινικό τη δυνατότητα να χρη-
σιμοποιήσει απλοποιημένες, λιγότερο επεμ-
βατικές μεθόδους και παράλληλα να επιτύχει 
προβλέψιμα και μακροπρόθεσμα σταθερά απο-
τελέσματα που ικανοποιούν κάθε αισθητική, 
λειτουργική και βιολογική παράμετρο.
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