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Ένα ακόμη τεύχος των Περιοδοντολογικών Αναλέκτων βρίσκεται στα χέρια σας. Η ποιότητα της έκδοσης είναι υψηλή,
ανταποκρινόμενη στην προσπάθεια που γίνεται αδιαλείπτως
έτσι ώστε να βελτιώνεται η εικόνα και η μορφή του περιοδικού, χρόνο με τον χρόνο.
Σε ότι αφορά το περιεχόμενό του, όπως έχουμε τονίσει και
σε προηγούμενα σημειώματα, ο προβληματισμός για το τι
πρέπει να περιέχουν τα Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα, -αν θα
πρέπει να απευθύνονται σε ένα απόλυτα εξειδικευμένο κοινό-,
δεν έχει ακόμη λυθεί. Το Δ.Σ. της ΕΠΕ αν και έχει επανειλημμένα ασχοληθεί με το θέμα, προσπαθεί να μην οδηγηθεί
σε λύσεις τις οποίες δεν θα είναι εύκολο να διαχειριστεί. Για
τους λόγους αυτούς η συντακτική επιτροπή κατέληξε στο παρόν τεύχος να δημοσιεύσει άρθρα που αφορούν περιοδοντολόγους αλλά και γενικούς οδοντιάτρους και τα οποία έχουν
ακολουθήσει την διαδικασία κρίσης από δυο κριτές.
Η διατροφή είχε στο παρελθόν ενοχοποιηθεί για την συμμετοχή της σε κάποιες ιδιαίτερες μορφές περιοδοντικής καταστροφής. Σήμερα, έχουμε μια πλέον τεκμηριωμένη και λεπτομερή
ενημέρωση για την σχέση της με την περιοδοντική νόσο.
Η μη χειρουργική μηχανική απομάκρυνση του μικροβιακού
παράγοντα και ο καθορισμός των κλινικών ορίων της διαδικασίας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της παρέμβασης του
περιοδοντολόγου. Στο άρθρο, αποσαφηνίζονται οι ενδείξεις
και οι κλινικοί περιορισμοί ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο
της απόδοσης.
Η διατήρηση της φατνιακής ακρολοφίας με την χρήση διαφόρων υλικών αποτελεί ένα θεραπευτικό στόχο διαχρονικά
στον χώρο της Περιοδοντολογίας. Στον τόμο αυτό, διερευνάται η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής ξενογενούς μήτρας
κολλαγόνου και αλλογενούς οστικού μοσχεύματος για τον
σκοπό αυτό.
Η αύξηση του όγκου των ούλων, που οφείλεται στην λήψη
ορισμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων για τον έλεγχο γενικών παθήσεων, αποτελεί στις ημέρες μας αρκετά συχνή
παθολογική εκδήλωση που απαιτεί αντιμετώπιση. Σε ένα ενδιαφέρον κλινικό περιστατικό, παρουσιάζεται η χειρουργική
παρέμβαση σε υποτροπιάζουσα αύξηση του όγκου των ούλων
με τρεις διαφορετικές τεχνικές.

You are holding another issue of Analecta Periodontologica in your hands. This is a high quality edition, reflecting our consistent efforts to improve the
image and the form of the journal, year after year.
As far as its content is concerned, as it has already been underlined in previous notes, the issue
of what the Analecta Periodontologica should contain, -whether they should be addressed to extremely specialized readers-, has not yet been resolved.
The Hellenic Periodontology Society (E.P.E.) BoD,
although it has repeatedly dealt with the subject,
tries not to resort to solutions that will be difficult
to manage. For these reasons, the Editorial Committee has decided to publish articles that would
interest both periodontologists and general dentists
in this issue, which have been subjected to an assessment process by two judges.
Diet was incriminated in the past for its role
in some special forms of periodontal destruction.
Nowadays, we possess very well documented and
detailed information on its relation with the periodontal disease.
The non-surgical mechanical removal of the
microbial agent and the definition of the clinical
limits of the process are the cornerstones of the
periodontologist’s intervention. This article clarifies the indications and clinical limitations in order
to achieve maximum performance.
The preservation of the alveolar crest by using
various materials has been a constant therapeutic
aim in the field of Periodontology. This volume investigates the effectiveness of applying a xenogeneic
collagen matrix and a bone allograft to that effect.
The gingival overgrowth, as a result of administering certain pharmaceutical preparations in order
to control general diseases, is nowadays a relatively
frequent pathological symptom which needs to be
addressed. An interesting clinical case presents the
surgical treatment of recurrent gingival overgrowth
by applying three different techniques.
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Οι βασικές αρχές των lasers στην Περιοδοντολογία και η
εφαρμογή τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επισημαίνονται και αναλύονται στο αντίστοιχο άρθρο. Είναι γεγονός ότι
η εφαρμογή των lasers κερδίζει συνεχώς έδαφος, παραμένει
όμως, μέσα από τυχαιοποιημένες κλινικές έρευνες και συστηματικές ανασκοπήσεις, να αποσαφηνισθούν οι ενδείξεις και
να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητά τους.
Το θέμα της ειδικότητας της Περιοδοντολογίας αφορά
και ενδιαφέρει όλους τους Ευρωπαίους περιοδοντολόγους.
Η Eυρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιοδοντολογίας συνέταξε
κείμενο υπό τον τίτλο ‘Περιοδοντολογία: Πρόταση για
την αυτόματη αναγνώριση του επαγγελματικού τίτλου’.
Το κείμενο αυτό είναι αποτέλεσμα μελέτης και διερεύνησης της Ομοσπονδίας και εμφανίζει τις θέσεις της για την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων της οδηγίας
2013/55/EU.

The respective article identifies and analyzes
the main principles of lasers in Periodontology and
their application in specific cases. It is a fact that
the application of lasers is always gaining ground;
however, following randomized clinical trials and
systematic reviews, it is still necessary to clarify
indications and document their effectiveness.
The subject of the Periodontology specialty involves and interests all European periodontologists.
The European Federation of Periodontology has
drafted a text under the title ‘Periodontology: The
case for automatic recognition of a professional
qualification’. This text is the result of studies and
investigations by the EFP and presents its positions
on the recognition of professional qualifications
pursuant to Directive 2013/55/EU.
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