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Comparison of autologous bone graft remodeling from  
different donor sites in the jaws using Cone Beam Computed tomography

With the spread of endosteal implants bone grafting has become frequently used procedure in the area of the jaws, pri-
marily for the augmentation of the alveolar process and the sinus maxillaris. Although various assortments of bone re-
placement materials are available nowadays, autologous bone graft still remains the ‘gold standard’. Autologous bone 
depending on the required quantity for the procedure can be harvested from intra- or extraoral sources. The properties 
and quality of bone grafts depend on the structure (cortical or/and spongious), the embryological origin (endochondral 
or membranous) and the donor site (extra- or intraoral). The pros and cons of different donor sites are being researched 
and evaluated upon, as only the correct technique of bone harvesting can guarantee the success of the the surgical 
procedure. In the Department of Oro-Maxillofacial Surgery and Stomatology at Semmelweis University, 12 patients par-
ticipated in the research study, the bone replacement surgeries were performed with autologous bone because of an 
extended bony defect. The patients were classified by the donor sites. By the examination of autologous bone grafts 
remodeling, the lowest density change has been measured in the tibia grafts and the lowest extent change was in the 
calvaria grafts. Pathological absorption was not seen in any of the cases, which concludes that all of the grafts can be 
used if correct surgical technique is followed.
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KitüntetéS

Az international Association of Den tal research idei, 
Brazíliában rendezett konferenciáján Prof. Dr. Anton 
Sculean (a Berni Egyetem Parodontológiai Klinikájá-
nak igazgatója, a Semmelweis Egyetem díszdoktora, 
és a szegedi Tudományegyetem címzetes professzo-
ra ) kapta a konferencia (IADR/STRAUMANN)  díját,  

a parodontológia területén végzett kiemelkedő mun-
kásságáért. A díjjal azokat a kutatókat ismerik el, akik 
jelentős eredményekkel járultak hozzá a periodontalis 
regeneratív medicina, illetve a periimplantációs medi-
cina fejlődéséhez az alap- és/vagy klinikai kutatások 
területén. A 2012-es díjat Prof. Alpdogan Kantarci, az 
IADR Periodontalis Kutatócsoportjának vezetője és 
Prof. Michel Dard, a Straumann preklinikai kutatási ve-
zetője adták át. Kantarci professzor méltatásában így 
fogalmazott: „Sculean professzor pályafutása során je-
lentős ismeretekkel járult hozzá a szájüregi szövetek re-
generációjáról szóló ismereteinkhez. Preklinikai és kli-
nikai kutatásai a szájüregi szövetregeneráció összes 
legfontosabb aspektusaira terjednek ki. Ezeken felül  
kiváló oktató, vezető, és a bizonyítékokon alapuló re-
generatív medicina elkötelezett híve.” A professzor 
azt is hozzátette: „Figyelembe véve az elmúlt 10 év-
ben végzett impresszív munkáját és tudományos ter-
mékenységét, a bizottság egyhangúlag terjesztette fel 
erre nagy presztízsű díjra.” 
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