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Εξελίξεις στη βιολογία του καρκίνου
της στοματικής κοιλότητας
Η επίπτωση του καρκίνου της στοματικής κοιλότητας παραμένει υψηλή και συνδέεται με αξιοσημείωτη θνησιμότητα τόσο
στον δυτικό κόσμο όσο και στην Ασία. Στους γνωστούς παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση νεοπλασμάτων της σ.κ. περιλαμβάνονται το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η εναλλακτική χρήση προϊόντων καπνού. Αλλά και η γενετική προδιάθεση φαίνεται να διαδραματίζει κάποιο ρόλο, χωρίς οι συνιστώσες της να είναι απολύτως εξακριβωμένες. Ένα πλήθος γενωμικών βλαβών συνοδεύουν την κακοήθη εξεργασία και το
παρόν κείμενο των Ν. Καστρινάκη, Π. Τσαντούλη, Χ. Κίττα, Γ.
Λάσκαρη και Β. Γουργούλη επιχειρεί να παρουσιάσει τις σημαντικότερες εξ αυτών.
Σελ.

Laser στην οδοντιατρική: νέα κλινική πραγματικότητα
Με κεντρικό θέμα «Laser στην οδοντιατρική: Νέα κλινική
πραγματικότητα» πραγματοποιήθηκε στις 27, 28 και 29
Μαρτίου το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της GSLD (Greek Society for Laser Dentistry), στο ξενοδοχείο “Τιτάνια” στην Αθήνα. Επίσημος προσκεκλημένος σε αυτήν πρωτοβουλία ήταν
ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Οδοντιατρικής με

ΓΝΑΘΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Από τον Linkow
στον Branemark
“Είναι γεγονός ότι η μέθοδος της οστεοενσωμάτωσης,
προϊόν της μακρόχρονης και επίπονης ερευνητικής
προσπάθειας του καθηγητού Branemark και των συνεργατών του, αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα της
σύγχρονης οδοντιατρικής επιστήμης…” Κάπως έτσι
ξεκινούν εκατοντάδες ερευνητικά, κλινικά ή απλώς
ενημερωτικά άρθρα στην παγκόσμια οδοντιατρική
βιβλιογραφία, που διαπραγματεύονται το θέμα των
εμφυτευμάτων. Ο αναπληρωτής καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Ηρακλής Χ. Καρκαζής κάνει
μια ιστορική αναδρομή στη “γέννηση” και την εξελικτική πορεία των εμφυτευμάτων, φτάνοντας μέχρι το
σήμερα.
Σελ. 12

Laser (WFLD), καθηγητής Norbert Gutknecht. Το “Ο.Β.”, σε
συνεργασία με την κ. Μάρτη και τον οδοντίατρο κ. Αντώνη

PIERCING: ΕΝΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΟΣΜΗΜΑ

Καλλή, συνομίλησε με τον Dr. Gutknecht και μέσω της συνέντευξης που μας παραχώρησε γνωρίσαμε καλύτερα τον κόσμο των Laser στην οδοντιατρική.

Σελ. 34

Όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για την Dental 2009
Το επόμενο τεύχος του “Ο.Β” θα είναι αφιερωμένο στην
έκθεση που διοργανώνει ο Σύνδεσμος εμπόρων οδοντιατρικών ειδών Dental 2009, εκεί που κάθε δύο χρόνια χτυπά η καρδιά της τεχνολογίας. Εμείς από την πλευρά μας
θα συμβάλουμε στην πληρέστερη ενημέρωσή σας με ένα
μεγάλο αφιέρωμα, μέσα από το οποίο θα γνωρίσετε τα
πάντα για τις εταιρείες που θα συμμετέχουν, τα νέα προϊόντα που θα παρουσιαστούν, όπως επίσης και σε ποιο
περίπτερο θα τα βρείτε.
Στο επόμενο διπλό τεύχος που θα κυκλοφορήσει
στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Το ανθρώπινο σώμα ανέκαθεν αποτελούσε τόπο και τρόπο
προβολής αξιών και ιδεολογημάτων, πεδίο εγγραφής μυστικών επικοινωνιακών κωδίκων.
Τα τελευταία χρόνια, στις δυτικές κοινωνίες συναντάμε όλο
και πιο συχνά, νέους και νέες που τρυπούν διάφορα σημεία
του σώματός τους για να τοποθετήσουν κοσμήματα. Συνήθεις
προτιμήσεις τους τα αυτιά, η γλώσσα, τα χείλη, τα φρύδια, αλλά και ο αφαλός.
Σημάδι ομορφιάς, υπέρβασης της φύσης ή πρόκληση;
Το βέβαιο είναι πως το piercing δεν είναι άμοιρο συνεπειών
για την υγεία.
Το “Οδοντιατρικό Βήμα” συνάντησε την κ. Άννα Πατρικίου,
αν. καθηγήτρια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και συνομίλησε μαζί της για το επίκαιρο αυτό θέμα. Σελ. 32

