
Γ. Τζώρτζης MSc,ΣΓΠΧ 
Διευθυντής Τμήματος Στοματικής και 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 
ΓΝ Τρίπολης 
 Ρέτσου Αναστασία 
Οδοντίατρος, MSc 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ, ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΥΤΟΓΕΝΩΝ 
ΟΣΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ. 



Η χειρουργική προσαρμόζεται στις 
απαιτήσεις της προσθετικής 



Αυτογενή μοσχεύματα = Gold 
Standard

       Περιορισμοί και επιπλοκές 

• Απορρόφηση  

• Δεύτερη επέμβαση / νοσηρότητα 
δότριας θέσης 

• Έλλειψη ποσότητας και ποιότητας 
οστούν 

• Χρόνος / κόστος



Γιατί οστικά μοσχεύματα;

Μηχανικοί λόγοι             όγκος /
σταθερότητα, 

                                         περίγραμμα 

Βιολογικοί λόγοι           οστεογενετικό 

                                     οστεοεπαγωγικό 

                                     οστεοκαθοδηγητικό 
                                     



Επιλογή οστικού μοσχεύματος

• Εξωτερική εμφάνιση προσώπου 
(μαλακοί ιστοί) 

• Κλινική εξέταση  

• Ιατρικό ιστορικό 

• Απεικονιστικός έλεγχος (πανοραμική 
ακτινογραφία, αξονική τομογραφία) 

• Εκμαγεία μελέτης



Είδη οστικών μοσχευμάτων



Επένθετα οστικά μοσχεύματα

• Προσπέλαση 
• Επαρκές εύρος 
μοσχεύματος 

• Ικανοποιητικό 
πάχος 

• Ακινητοποίηση 
• Λείανση των άκρων 

• Γέμισμα των κενών 

• Κλείσιμο κρημνού



Θέσεις λήψης οστικών 
μοσχευμάτων

• Πλευρά  

• Οστό από το θόλο του κρανίου 

• Κνήμη 

• Άνω γνάθος 

• Κάτω γνάθος 

• Λαγόνιο ακρολοφία



Κνήμη 

• Ποσότητα 25ml 
• Μόνο σπογγώδες 
οστούν 

• Αναφορές για 
κατάγματα μετά 
από 2-3 εβδομάδες



Οστό από το θόλο του κρανίου
• Κυρίως συμπαγές οστούν 

• Άριστο για αποκατάσταση εδάφους 
οφθαλμικού κόγχου  

• Λιγότερο χρήσιμο για τα εμφυτεύματα 

• Κίνδυνος για επισκληρίδιο αιμάτωμα



Οστικό μόσχευμα από άνω γνάθο

• Ρινική άκανθα 
• Γναθιαίο 
κύρτωμα  

• Υπερώα  

    Μικρού και 
μεσαίου 
μεγέθους 
οστικά 
τρίμματα 



Οστικό μόσχευμα από την κάτω 
γνάθο

• Γένειο 

• Έξω λοξή γραμμή 

• Κλάδος της κάτω γνάθου 

• Έσω λοξή γραμμή 

• Κορωνοειδή απόφυση



Οστικό μόσχευμα από γένειο

• Ποσότητα: περίπου 4,7ml 
                     block 21x10x7mm 
                     maximum για δυο κεντρικούς 
                     τομείς  
• Ποιότητα: κυρίως συμπαγές οστούν αλλά και 
                    σπογγώδες 
                   μεμβρανώδους προέλευσης 
• Εύκολη προσπέλαση   

Montazen J: Oral and Maxillofacial Surgery. 2000 (58) 1368                  



Ανατομία 







Διαταραχές αισθητικότητας
Γένειο - χείλος Δόντια

1 εβδομάδα 22% 33%

3 μήνες 20% 10%

6 μήνες 14% 5%

1 χρόνο 11% 5%

Nkenke etal: Clin Oral Impl Res 2001:12:499



Οστικό μόσχευμα κάτω γνάθου
• Έξω λοξή γραμμή 

• Κλάδος κάτω γνάθου



Λήψη οστού από την έξω λοξή 
γραμμή



Ανατομία



Οστικό μόσχευμα από έξω λοξή 
γραμμή

• Ποσότητα: κατά μ.ό 0,9cm3  οστούν σε 
                     κάθε λήψη σε σχέση με το 1,74 cm3  

                               του γένειου                      

• Ποιότητα: κυρίως συμπαγές οστούν 
                   μεμβρανώδους προέλευσης 
• Εύκολη προσπέλαση  
• Νοσηρότητα = έγκλειστου τρίτου γομφίου  

Misch CM: comparison of intraoral donorsites for onlay grafting to 
implant placement. Int J Oral Maxillofacial Implants 1997; 12:767-77                   















Videos











Επιλογή θέσης λήψης οστικού 
μοσχεύματος

• Ποσότητα 
• Ποιότητα / δομή 

• Προσπέλαση 

• Νοσηρότητα και 
κίνδυνοι 

• Κόστος 





Λαγόνιο ακρολοφία

• Ελάχιστα επεμβατικά λήψη (trephine) 
       - μόνο σπογγώδες οστούν 
       - μ.ο. 72ccm 
• Ανοικτή λήψη 
       - συμπαγές και σπογγώδες οστούν 
       - μ.ο. 88ccm 

Marx etal.: J Oral Maxillofacial Surg 1998: 48: 196-203.















Ευχαριστώ για την προσοχή 
σας


