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Στον 25ο τόμο των Περιοδοντολογικών Αναλέκτων εμφανίζονται εισηγήσεις που έγιναν κατά την διάρκεια του έτους,
στις διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας μας οι
οποίες πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν και πολυάριθμες και
ιδιαίτερα επιτυχημένες. Από τις εργασίες του 12ου Συμποσίου της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας στην Αθήνα
τον Μάιο 2016 δημοσιεύονται τρεις εκτεταμένες περιλήψεις
που αφορούν είτε σε απλοποιημένες διαδικασίες περιοδοντικής αναγέννησης, που παρουσιάστηκαν από τον Καθηγητή
Trombelli, είτε σε καινοτόμες εφαρμογές μεσεγχυματικών
βλαστικών κυττάρων, στη θεραπεία της περιοδοντίτιδας,
που αναλύθηκαν από τις Επικ. Καθηγήτριες του ΑΠΘ Δανάη
Απατζίδου και Αθηνά Μπακοπούλου. Ο προγραμματισμός
της θεραπείας με εμφυτεύματα και με βάση τις ανάγκες του
ασθενή, που αναλύθηκε στο Συμπόσιο από τον G. Pagni παρουσιάζεται επίσης ως εκτεταμένη περίληψη.
Τον Οκτώβριο του 2016 η ΕΠΕ σε ειδική τελετή επέδωσε για δεύτερη φορά το βραβείο «Φώτη Μήτση» που έχει
θεσπίσει. Στον τόμο αυτό ζητήθηκε από τις δύο νεαρές συναδέλφους-ερευνήτριες που διεκδίκησαν και κατέκτησαν το
«Βραβείο Μήτση» να δημοσιεύσουν τις εισηγήσεις τους που
έγιναν κατά την διάρκεια της βράβευσης. Η συντακτική επιτροπή των «Περιοδοντικών Αναλέκτων», μετά από μια σύντομη περιγραφή της τελετής δημοσιεύει την εισήγηση της
κυρίας Π. Πανή που υποστήριξε το θέμα «Ο ρόλος του πολυμορφισμού της IL-1 στην παθογένεια της περιοδοντίτιδας»
και που αποτελεί μέρος της ερευνητικής της προσπάθειας με
την συμμετοχή και άλλων συναδέλφων. Η εισήγηση της κ.
Η. Παλάσκα αφορά επίσης στο ερευνητικό της πεδίο, που
επεξεργάζεται επίσης και με άλλους συναδέλφους, με αντικείμενο που αφορά την επίδραση του λιποπολυσακχαριδίου
(LPS) από το P. gingivalis στην έκφραση και έκκριση προφλεγμονωδών διαμεσολαβητών και την συνάφειά του με την
περιοδοντική φλεγμονή.
Η ΕΠΕ επιθυμώντας να αναγνωρίσει και να στηρίξει την
προσπάθεια των μεταπτυχιακών φοιτητών των δύο Οδοντιατρικών Σχολών, εξειδικευμένων στην Περιοδοντολογία νέων
συναδέλφων, αποφάσισε να δημοσιεύσει τις εισηγήσεις τους
που ανακοινώθηκαν σε ειδική διοργάνωση αποκλειστικά για

The 25th volume of “Analecta Periodontologica”
includes presentations given during the year in the
various scientific events of our Society; please note
that they were both numerous and particularly successful. Three extended summaries were selected
from the 12th Symposium of the Hellenic Society
of Periodontology that took place in 2016 in Athens, which refer either to simplified procedures of
periodontal regeneration, presented by Professor
Trombelli, or to innovative applications of mesenchymal stem cells in the periodontal treatment,
analyzed by Assistant Professors at the Aristotle
University of Thessaloniki, Danae Apatzidou and
Athena Bakopoulou. The planning of implant treatment taking into account the patient’s needs, which
was also analyzed in the Symposium by G. Pagni,
is also presented as an extended summary.
In October 2016, EPE, as part of a special ceremony, awarded the “Fotis Mitsis” prize, for the
second time. The two young colleagues-researchers who claimed and won the “Fotis Mitsis” award
were asked to publish their presentations given
during the event in this volume. The Editing Committee of “Analecta Periodontologica”, following a
brief description of the ceremony, publishes Ms. P.
Panis’ speech who elaborated on “The role of IL-1
polymorphism in the periodontology pathogenesis”,
which forms part of her research activities, with
the participation of other colleagues. The speech
by Ms. Η. Palaska mainly involved her research
field, in which she also collaborates with other colleagues, specifically the effect of lipopolysaccharide (LPS) from P. gingivalis on the development
and secretion of pre-inflammatory mediators, and
its relativity with periodontal inflammation.
EPE, wishing to recognize and support the attempt by the postgraduate students in the two Dental Schools, new colleagues who specialize in Periodontology, decided to publish their presentations,
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αυτό τον σκοπό, στην Τζιά το Μάιο του 2016. Οι εργασίες
που περιέχονται στον τόμο αυτόν αλλά και τον επόμενο, εκπονήθηκαν από μεταπτυχιακούς φοιτητές και αφορούν σε
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σύγχρονα θέματα που απασχολούν
τον Περιοδοντολόγο. Συγκεκριμένα αναλύονται τα νεότερα
δεδομένα και οι σύγχρονες εφαρμογές της μη-χειρουργικής
περιοδοντικής θεραπείας και εμφανίζονται οι πλέον επίκαιρες
απόψεις σχετικά με την αιτιοπαθογένεια και την θεραπευτική
αντιμετώπιση της Περιεμφυτευματίτιδας. Τέλος αναλύονται
όλες οι σύγχρονες θέσεις που αφορούν στην χρόνια περιοδοντίτιδα ταχείας εξέλιξης.
Ο τόμος ολοκληρώνεται με τα Νέα της Ευρωπαΐκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας για το έτος 2016, που αφορούν
όλους μας και κλείνει με τις οδηγίες προς τους συγγραφείς.
Η Συντακτική Επιτροπή

which were announced in a special event for this
purpose which took place in May 2016 in the island
of Tzia (Kea), Greece. The works included both in
this volume and the next, have been elaborated by
post-graduate students and refer to particularly interesting modern issues that concern Periodontology.
In particular, the latest data and the modern applications of non-surgical periodontal treatment are analyzed and the most modern views on the etiopathology and therapeutic treatment of peri-implantitis are
presented. Finally, all the modern views on chronic
fast-developing periodontitis are analyzed.
The volume is completed with the European
Federation of Periodontology’s News for 2016, for
our information, and it concludes with the instructions towards the authors.
The Editing Committee
of “Analecta Periodontologica”

