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РЕЗЮМЕТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА БЪЛГАРСКИ И 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

1. Voynov PP, Tomov GT, Mateva NG. Minimal Invasive Approach for Lips 
Venous Lake Treatment by 980 nm Diode Laser with Emphasis on the 
Aesthetic Results. А Clinical Series. Folia Med (Plovdiv). 2016 Apr-
Jun;58(2):101-7. doi: 10.1515/folmed-2016-0017. PMID: 27552786. 

Резюме: Флебектазията (VL) е често срещана съдова лезия, проявяваща се като 
компресируема папула с тъмносин до виолетов цвят, причинена от дилатация на 
венули. Основните причини за търсене на лечение от страна на пациента, са 
естетическите. Епизодите на кръвоизлив при неволно нараняване или 
нарушаването на нормалните функции на устната кухина също влизат в 
съображение. Лечението на VL на устните включва хирургична ексцизия, 
селективна фотокоагулация, криотерапия, склеротерапия и електродесикация. 
Високоинтензивният диоден лазер е алтернативна опция. Диодният лазер с 
дължина на вълната 980 nm се абсорбира селективно от хемоглобина и 
селективно разрушава кръвоносните съдове, свеждайки до минимум 
нараняването на околната здрава тъкан. Целта на това изследване е да се оцени 
ефективността на диодния лазер при лечение на VL с акцент върху 
постоперативните дефекти и естетическите резултати. Методика: В това 
проучване са включени 35 пациенти на възраст от 37 до 71 години. Използван е 
980 nm диоден лазер в безконтактен режим, под локална анестезия в режим на 
непрекъснато лъчение (2-3W, за 20-60s). Всички пациенти са третирани 
еднократно. Резултати: Процесът на заздравяване завършва в рамките на 2 до 4 
седмици след лечението, без да оставя белези. В процеса на заздравяване не се 
наблюдава нито един от типичните неблагоприятни ефекти, характерни за другите 
лечебни методи. Изводи: Селективната фотокоагулация е ефективен метод за 
лечение на VL. Минималният дискомфорт и задоволителните функционални и 
естетични резултати са добре приети от пациентите. Въпреки това трябва да се 
подчертае, че за успеха на тази терапия от основно значение са добрите познания 
за природата на лазерите и тяхното взаимодействие с тъканите. 

Abstract: A venous lake (VL) is a vascular lesion with a common occurrence in many 
patients, manifested as a dark blue-to-violet compressible papule, caused by dilation of 
venules. The main reasons for the treatment of VL are aesthetic. The haemorrhaging 
episodes or impairment of oral normal functions are also under consideration. 
Treatment of lip VL includes surgical excision, selective photocoagulation, cryotherapy, 
sclerotherapy and electrodessication. A high-intensity diode laser is an option. The 980 
nm diode laser is selectively absorbed by haemoglobin and selectively destroys blood 
vessels, minimising injury to the surrounding healthy skin. The purpose of this study 
was to evaluate the effectiveness of diode laser in the treatment of VL lesions with an 
accent on the postoperative defects and aesthetic results. Methods: 35 patients aged 37 



2 
 

to 71 were included in this study. A 980 nm diode laser was used in noncontact mode, 
under local anaesthesia in continuous wave mode (2-3W, for 20-60s). All patients 
received only one procedure. Results: The healing process was completed within 2 to 4 
weeks after treatment with no scarring. None of the typical adverse effects was 
observed in the process of healing. Conclusions: Selective photocoagulation is an 
effective method for the treatment of VL. Lower morbidity, minimal patient discomfort 
and satisfactory functional and aesthetic results are favourable for patients. To optimise 
the results and reduce the adverse effects, basic knowledge of lasers and laser-tissue 
interactions is requisite.  

2. Miyazaki H, Ohshiro T, Romeo U, Noguchi T, Maruoka Y, Gaimari G, Tomov 
G, Wada Y, Tanaka K, Ohshiro T, Asamura S. Vascular Lesions Using the 
“Leopard Technique”: The Multiple Spot Irradiation Technique with a 
Single-Pulsed Wave. Photomed Laser Surg. 2018; 36:320–325, DOI: 
10.1089/pho.2017.4410 

Резюме: Целта на това проучване е да оцени ретроспективно ефикасността и 
безопасността на лазерното лечение на орални съдови лезии с помощта на 
техниката на многоточково облъчване с едноимпулсна вълна. При лазерната 
терапия на съдови лезии, натрупването на топлина, предизвикано от прекомерно 
облъчване, може да причини нежелани постоперативни ефекти, включително 
образуване на некротични лезии, последващи белези и силна болка. За да 
предотвратим акумулирането на топлина и произтичащите от това странични 
ефекти, ние приложихме техника за многократно импулсно точково облъчване, 
така наречената техника “LEOPARD“ (LT) спрямо големи орални съдови лезии. 
Чрез този подход може да се избегне термичната концентрация на едно и също 
място и да се съхрани епитела, което стимулира безпроблемното зарастване. 
Целта на проучването е да се оцени безопасността на тази процедура и 
резултатите от лечението. Методика: Обект на изследването бяха 46 пациенти с 
47 орални съдови лезии, лекувани с LT с помощта на Nd:YAG лазер (1064 nm), 
включително 24 обемно лезии, третирани с помощта на комбинация от LT и 
интралезионна фотокоагулация. Резултати: Всички резултати от лечението са 
задоволителни без сериозни усложнения, като образуване на некротични улцери, 
белези, кървене или едем. Заключения: Лазерната терапия с LT е обещаващ 
подход за по-малко инвазивно лечение за големи орални съдови лезии. 

Abstract: Objective: This study aimed to retrospectively evaluate the efficacy and safety 
of laser treatment of oral vascular lesions using the multiple spot irradiation technique 
with a single-pulsed wave. Background data: In laser therapy for vascular lesions, heat 
accumulation induced by excessive irradiation can cause adverse events 
postoperatively, including ulcer formation, resultant scarring, and severe pain. To 
prevent heat accumulation and side effects, we have applied a multiple pulsed spot 
irradiation technique, the so-called ‘‘leopard technique’’ (LT) to oral vascular lesions. 
This approach was originally proposed for laser treatment of nevi. It can avoid thermal 
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concentration at the same spot and spare the epithelium, which promotes smooth 
healing. The goal of the study was to evaluate this procedure and treatment outcomes. 
Patients and methods: The subjects were 46 patients with 47 oral vascular lesions 
treated with the LT using a Nd:YAG laser (1064 nm), including 24 thick lesions treated 
using a combination of the LT and intralesional photocoagulation. Results: All treatment 
outcomes were satisfactory without serious complications such as deep ulcer formation, 
scarring, bleeding, or severe swelling. Conclusions: Laser therapy with the LT is a 
promising less-invasive treatment for oral vascular lesions. 

3. Tomov G, Voynov P, Bachurska S. Granulomatous Cheilitis or Tuberculid? 
Antibiotics (Basel). 2022 Apr 14;11(4):522. doi: 10.3390/antibiotics11040522. 
PMID: 35453273; PMCID: PMC9031045. 

Резюме: Грануломатозният хейлит (ГХ) представлява хетерогенна група от 
заболявания, характеризираща се с грануломатозно възпаление/реакция на 
устните към различни стимули. Предложени са многобройни хипотези и 
етиологични фактори, включително генетични, имунологични, алергични и 
инфекциозни. Сред вторичните причини за ГХ трябва да се има предвид и 
възможна инфекция с Mycobacterium tuberculosis (MBT). В такива случаи ГХ може 
да бъде клинична манифестация на туберкулид в резултат на реакция на 
свръхчувствителност към MBT от дистантен фокус на активна (ATBI) или латентна 
туберкулозна инфекция (LTBI). Това съобщение описва имунокомпетентен 
пациент, диагностициран с ГХ представляващ туберкулид като следствие от 
латентна туберкулоза, който се повлия добре от монотерапията с изониазид. 

Abstract: The granulomatous cheilitis (GC) presents a heterogeneous group of 
disorders characterised by a granulomatous inflammation/reaction of the lips to various 
stimuli. Numerous etiologies have been proposed, including genetic, immunologic, 
allergic and infectious. Among the secondary causes of GC, an infection by 
Mycobacterium tuberculosis (MBT) should be considered. In such cases, the GC could 
be the clinical presentation of a tuberculid resulting from a hypersensitivity reaction to 
an underlying focus of active (ATBI) or latent tuberculosis infection (LTBI). This 
communication describes an immunocompetent patient diagnosed with GC resulting 
from tuberculid, who responded well to Isoniazid monotherapy. 

4. Mutafchieva MZ, Draganova-Filipova MN, Zagorchev PI, Tomov GT. Oral 
Lichen Planus - Known and Unknown: a Review. Folia Med (Plovdiv). 2018 
Dec 1;60(4):528-535. doi: 10.2478/folmed-2018-0017. PMID: 31188760. 

Резюме: Лихен планус е хронично кожно-лигавично възпалително заболяване, 
засягащо 1-2% от общата популация с максимално разпространение на 
заболяването при жени на възраст над 40 години. Етиологията му остава неясна, 
а патогенезата все още е обект на много спекулации. Счита се за автоимунно 
заболяване, медиирано главно от Т-лимфоцитите. Настоящата статия анализира 
най-известните екзогенни агенти (включително вируси), както и някои ендогенни 
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агенти като стреса и heat shock protein‘а, за които се смята, че са тригерни 
фактори, и описва биологичното поведение на различни клетки и протеини, 
свързани с развитието на заболяването. Диагнозата се основава на клинични и 
хистопатологични данни, като в някои случаи директните и индиректни 
имунофлуоресцентни техники също могат да бъдат полезни. Въпреки голямото 
разнообразие от терапевтични методи, резултатите от лечението често са 
недостатъчни. Понастоящем локалните кортикостероиди са широко приети като 
стандартна терапия, но също така могат да се прилагат ретиноиди, инхибитори на 
калциневрина и други имуносупресори. Поради страничните реакции свързани с 
тези лекарства, приоритет се дава на алтернативни безвредни методи като LLLT и 
PDLT. В литературата продължават споровете относно възможния премалигнен 
характер на оралния лихен планус, като се препоръчва периодично проследяване 
на суспектните лезии. 

Abstract: Lichen planus is a chronic mucocutaneous inflammatory disease aff ecting 1-
2% of the general population with maximum prevalence of the disease in women above 
the age of 40. Its aetiology remains unclear and the pathogenesis is still the object of 
much speculation. It is considered to be an autoimmune disorder mediated mainly by 
the T-lymphocytes. The present paper presents the most well-known external agents 
(viruses in particular), internal agents like stress, and the heat shock protein thought to 
be trigger factors and describes the action of diff erent cells and proteins associated 
with the development of that disease. Diagnosis is based on clinical and histopathologic 
evidence; direct and indirect immunofluorescence techniques can also be of use. 
Despite the wide variety of therapeutic modalities, treatment outcomes are often 
insufficient. Currently, topical corticosteroids are widely accepted as a standard therapy, 
but also retinoids, calcineurin inhibitors and other immunosuppressants can be 
administered. Because of the aspect relevant to these drugs, priority is given to 
alternative harmless methods such as LLLT and PDLT. There is an ongoing controversy 
in the literature about the possible premalignant character of oral lichen planus, 
however, periodic followup is recommended. 

5. Mutafchieva MZ, Draganova-Filipova MN, Zagorchev PI, Tomov GT. Effects 
of Low Level Laser Therapy on Erosive-atrophic Oral Lichen Planus. Folia 
Med (Plovdiv). 2018 Sep 1;60(3):417-424. doi: 10.2478/folmed-2018-0008. 
PMID: 30355837. 

Резюме: Ерозивно-атрофичната форма на орален лихен планус (OLP) е свързана 
със силна болка и усещане за парене, и често не се повлиява от лечението. 
Локалните кортикостероиди се считат за лекарства от първи избор, но могат да 
предизвикат и нежелани ефекти. Продължава търсенето на нови терапевтични 
подходи. Целта на това проучване е да се изследва ефективността на 
биомодулацията с диоден лазер при пациенти с дългогодишен ерозивно-
атрофичен OLP. Материали и методи: Дванадесет пациенти, клинично и 
хистологично диагностицирани с OLP, бяха включени в това проучване. Нивото на 
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болката и клиничните резултати на общо 59 лезии са установени преди лечението 
с помощта на визуална аналогова скала и системата за оценка на Thongprasom. 
Всички пациенти получават LLLT с диоден лазер (810 nm) с параметри (0,5 W, 30 
s, 1,2 J/cm2) три пъти седмично в продължение на един месец. Степента на 
отговор се оценява според намаляването на болката и оценките на клиничните 
признаци. Изчислен е индексът на ефикасност на лечението. Резултати: Има 
значително намаляване на болката след LLLT (p<0,0001). Подобряване на 
клиничните признаци е постигнато при 59,3% от лезиите. В края на лечението 
5,1% от лезиите са показали оценка 5; 6,8% - резултат 4, 11,9% от лезиите са с 
оценка 3 и 8,5% и 30,5% са показали съответно резултат 2 и резултат 1. Пълна 
ремисия се установява при 37,3% от лезиите. Всички пациенти са имали известна 
степен на подобрение. Повечето от случаите показват умерено възстановяване. 
Заключение: Настоящите резултати показват, че LLLT е ефективен и безвреден 
метод за лечение на ерозивно-атрофичен OLP. 

Abstract: The erosive-atrophic form of oral lichen planus (OLP) is associated with 
severe pain and burning sensation and is often unresponsive to treatment. Topical 
corticosteroids are considered as a medication of first choice but they can produce 
adverse effects. Therefore, new therapeutic approaches are required. Aim: The aim of 
this study was to investigate the effectiveness of biomodulation with diode laser in 
patients presenting with long-standing erosive-atrophic OLP. Materials and methods: 
Twelve patients, clinically and histologically diagnosed with OLP, participated in this 
study. The level of pain and the clinical scores of total 59 lesions were recorded before 
treatment using visual analog scale and Thongprasom sign scoring system respectively. 
All patients received low level laser therapy (LLLT) with diode laser (810 nm) with 
parameters (0.5 W, 30 s, 1.2 J/cm2) three times weekly for a month. The response rate 
was assessed according to the decrease in pain and sign scores. Treatment efficacy 
index was calculated. Results: There was a significant reduction in pain after LLLT 
(p<0.0001). Improvement in clinical signs was achieved in 59.3% of the lesions. At the 
end of the treatment 5.1% of the lesions exhibited score 5; 6.8% - score 4, 11.9% of the 
lesions were scored 3 and 8.5% and 30.5% showed score 2 and score 1, respectively. 
Complete resolution was revealed in 37.3% of the lesions. All patients experienced 
some degree of improvement. Most of the cases showed moderate recovery. 
Conclusion: The present results indicate that LLLT is an effective and harmless modality 
for management of erosive-atrophic OLP. 

 

6. Tanev M, Tomov G, Karakirova Y. EPR spectroscopy investigation of 
oxygen radical production by methylene blue and indocyanine green in 
aqueous solutions under laser irradiation in the context of antibacterial 
photodynamic therapy. Folia Med (Plovdiv) 2021; 63(3): 372-376. DOI: 
10.3897/folmed.63.e52102 
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Резюме: Антибактериалната фотодинамична терапия е обещаващ метод на 
лечение в антиинфекциозната терапия на множество орални заболявания. Той 
включва фотоактивиране на реактивно вещество (багрило), като по този начин се 
освобождават реактивни кислородни радикали (ROS-радикали), които са силно 
токсични за бактериалната клетка. Въпреки това, количествените изследвания на 
продукцията на радикали при различни багрила липсва в литературата. Целта на 
това проучване е да се изследва и оцени потенциалът за производство на 
кислородни радикали на двете най-често използвани фотоактивни багрила в 
контекста на антибактериалната фотодинамична терапия. Материали и методи: 
Метиленово синьо и индоцианиново зелено, активирани чрез лазерно облъчване, 
са изследвани с помощта на спектроскопия на електронния парамагнитен 
резонанс (EPR). Откриването на реактивни кислородни радикали се извършва с 
техниката “spin-trapping”. Резултати: Избраните фотоактивни багрила показаха 
обещаващ добив на реактивни кислородни радикали (ROS) във водни разтвори. 
Сравнителният анализ на резултатите определи метиленово синьо като по-
продуктивния фотоактивен агент. Заключения: Чрез използване на техниката за 
спинова уловка, това изследване показва EPR-спектроскопията като обещаващ 
метод за количествено определяне на реактивните кислородни радикали, 
освободени от фотодинамичната реакция във водни разтвори след лазерно 
облъчване. 

Abstract: Antibacterial photodynamic therapy is a promising treatment modality in the 
anti-infective therapy of numerous oral diseases. It involves photo activation of a 
reactive substance (dye), thus releasing reactive oxygen species (ROS-radicals) which 
are highly destructive to the bacterial cell. However, thorough investigation of radical 
production properties of different dyes is not common in literature. Aim: The aim of this 
study was to investigate and evaluate oxygen radical-producing potential of two 
commonly used photoactive dyes in the context of antibacterial photodynamic therapy. 
Materials and methods: The radical-producing properties of two commonly used dyes 
for photodynamic therapy in oral medicine, methylene blue and indocyanine green, 
irradiated under laser irradiation are investigated using electron paramagnetic 
resonance (EPR) spectroscopy. The detection of reactive oxygen species is performed 
with “spin-trapping” technique. Results: The selected photoactive dyes showed 
promising yields of reactive oxygen species (ROS) in aqueous solutions. The 
comparative analysis of the results deemed methylene blue as the more productive 
photoactive agent. Conclusions: By employing the spin-trapping technique, this study 
indicates EPR-spectroscopy as a promising method of relative quantification of reactive 
oxygen species released by the photodynamic reaction in aqueous solutions. 

 

7. Kazakova RT, Tomov GT, Kissov CK, Vlahova AP, Zlatev SC, Bachurska 
SY. Histological Gingival Assessment after Conventional and Laser 
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Gingivectomy. Folia Med (Plovdiv). 2018; 60(4):610-616. doi: 
10.2478/folmed-2018-0028. PMID: 31188758. 

Резюме: Гингивектомията е процедура, която често се извършва в ежедневната 
клинична практика с помощта на различни инструменти. Цел: Да се оцени и 
сравни повърхността на гингивалния разрез след гингивектомия с 6 различни 
инструментални метода – хирургически скалпел, Er:YAG лазер, CO2 лазер, 
керамичен борер, електрокаутер и диоден лазер. Материали и методи: 
Гингивектомия с изброените по-горе методи е извършена при 18 пациенти. 
Хистологичните проби, взети с хирургически скалпел, бяха определени като 
контролна група, а с останалите пет модалности – като тестови групи. Измерени 
са следните хистологични параметри: дебелина на коагулационния слой (в μm); 
наличие или липса на микроскопско увреждане на тъканите и наличие или липса 
на хемостаза в дълбочина. Резултати: Най-добрият инструмент от изброените по-
горе, който показа отлични резултати е CO2 лазерът. Er:YAG лазерът има тънък 
коагулационен слой и липса на хемостаза в дълбочина. Диодният лазер има най-
широк коагулационен слой, което е предимство от клинична гледна точка (липса 
на кървене). Електрокаутеризацията се оказа толкова ефективна, колкото 
диодния лазер, но не трябва да се използва около метални възстановявания. 
Керамичният борер има по-слабо изразена хемостаза в дълбочина и предизвиква 
нараняване на тъканите. Изводи: Съвременната стоматология използва голямо 
разнообразие от методи за гингивектомия, и доброто познаване на начините за 
тяхното използване, техните предимства и недостатъци, е от съществено 
значение за получаване на оптимален резултат в зависимост от клиничния 
случай. 

Abstract: Gingivectomy is a procedure often performed in everyday clinical practice 
using numerous instruments. Aim: To evaluate and compare the gingival cut surface 
after gingivectomy with 6 different surgical instruments – a surgical scalpel, an Er:YAG 
laser, a CO 2 laser, a ceramic bur, an electrocautery device, and a diode laser. 
Materials and methods: Gingivectomy using the above listed instruments was 
performed in 18 patients. The histological samples excised with a surgical scalpel were 
assigned as a control group and the other five types – as test groups. The following 
histological parameters were measured: coagulation layer thickness (in μm); presence 
or absence of a microscopic rupture and presence or absence of hemostasis in-depth. 
Results: The best instrument of the above listed ones which demonstrated excellent 
results is the CO 2 laser. The Er:YAG laser has a thin coagulation layer and lack of 
hemostasis in-depth. The diode laser has the widest coagulation layer which is an 
advantage from a clinical point of view. Electrocautery proved to be as effective as the 
diode laser, but it should not be used around metal restorations. The ceramic bur has 
less pronounced hemostasis in-depth. Conclusions: Modern dentistry uses a wide 
variety of methods that are designed to be applied in everyday practice. Good 
knowledge of the ways to use them, their advantages and disadvantages is essential to 
obtaining the optimal result depending on the clinical case. 
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8. Tomov GT, Bachurska SY, Tashkova DA, Ivanov GP. Pathomorphological 
distinction between Er:YAG and diode lasers on the excisional biopsy of 
the oral mucosa. RusOMJ 2013; 2(1):107-111. DOI: 
10.15275/rusomj.2013.0107 

Резюме: В областта на оралната патология лазерните устройства могат да 
осигурят важни предимства, особено при лечението на определени типове лезии. 
Въпреки това, има противоречия относно използването на някои дължини на 
вълната в контекста на хистологичния анализ на предполагаеми диспластични 
или неопластични лезии, което поражда съмнение относно пригодността на 
лазера при процедури за биопсия. Настоящото пилотно проучване оценява 
именно патоморфологичните характеристики на Er:YAG и диодните лазери за 
извършване на ексцизионни биопсии в устната лигавица със специален акцент 
върху степента на предизвиканата зона на термично увреждане. Материали и 
методи. Десет пациенти са разпределени на случаен принцип в две групи - една с 
използване на диоден лазер или една с Er:YAG. Er:YAG лазерът (2940nm) беше 
използван в импулсен режим (200mJ/35Hz с мощност 7 W). Настройките на 
диодния лазер (810 nm) бяха 3 W в импулсен режим. Зоната на термично 
увреждане на двата лазера и интраоперативните и следоперативните усложнения 
бяха оценени и сравнени. Всички биопсии бяха оценени чрез оптична микроскопия 
от трима независими патолога. След установяване на патоморфологичната 
диагноза на конкретната лезия, патолозите измерват максималната ширина на 
зоната на периферно термично увреждане в пробата в μm и я класифицират с 
помощта на индексна система. Резултати. Зоната на периферно термично 
увреждане по границите на ексцизионните биопсии беше значително по-малка при 
Er:YAG лазера в сравнение с диодния лазер по отношение на абсолютните 
стойности в μm и резултати от патоморфологичния индекс. В нито една от двете 
групи не се наблюдават постоперативни усложнения. Заключения. Er:YAG 
лазерът изглежда подходящ за ексцизионни биопсии на доброкачествени лезии 
на устната лигавица. Той предлага ясни предимства по отношение на по-малките 
зони на термично увреждане пред диодния лазер. Въпреки че в някои проби 
термичното увреждане беше минимално видимо, във всички проби беше 
възможна хистологична оценка. Проучването показа, че Er:YAG лазерът може 
безопасно да се използва за биопсия на оралната лигавица, като същевременно 
гарантира безпроблемна хистологична оценка, която е от основно значение за 
точната диагноза и последващото лечение. 

Abstract: In oral pathology, laser devices can provide important advantages, especially 
in the treatment of certain lesions. However, there is controversy about the use of some 
wavelengths in the analysis of suspected dysplastic or neoplastic lesions, raising doubt 
about the laser's suitability for use in biopsy procedures. The present pilot study 
evaluates the pathomorphological characteristics and suitability of Er:YAG and diode 
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lasers for performing excisional biopsies in the oral mucosa with special emphasis on 
the extent of the thermal damage zone created. Material and Methods – 10 patients 
were randomly assigned to one diode or one Er:YAG laser groups. The Er:YAG 
laser(2940nm) was used in a pulsed wave mode 200mJ/35Hz with a power of 7 W. 
Power settings for the diode laser(810 nm) were 3 W in a pulsed mode. The thermal 
damage zone of the two lasers and intraoperative and postoperative complications were 
assessed and compared.All biopsy specimens were evaluated by optical microscopy by 
threeblinded pathologists. After establishing the pathomorphological diagnosis of the 
lesion assessed, the pathologists measured the maximal width of the peripheral thermal 
damage zone in the specimen in μm and classified it using appropriate index. Results – 
The peripheral thermal damage zone on the borders of the excisional biopsies was 
significantly smaller with the Er:YAG laser compared to the diode laser regarding values 
in μm or pathomorphological index scores. No postoperative complications occurred in 
any of the two groups. Conclusions – The Er:YAG laser seems to be appropriate for 
excisional biopsies of benign oral mucosal lesions. The Er:YAG laser offers clear 
advantages in terms of smaller thermal damage zones over the diode laser. Although in 
some samples thermal damage was minimally visible, in all samples histological 
evaluation was clearly possible. The study demonstrated that the Er:YAG laser can be 
safely used in oral biopsy investigations while ensuring a successful histological 
evaluation, which is fundamental to correct clinical management. 

 

9. Nikolov NV, Popova E, Tomov G. A contemporary non-invasive method for 
assessing oral precancerous lesions. J of IMAB. 2018; 24(2):1963-1971. 
DOI: 10.5272/jimab.2018242.1963 

Резюме: С напредването на съвременните технологии идентифицирането на 
диспластичните изменения в устната лигавица на молекулярно ниво вече се 
пренеся и в стоматологичния кабинет. С новите методи обаче възникват и нови 
отговорности и проблеми. Настоящият обзор е опит да се представят 
предимствата и недостатъците на технологиите, използвани за ранна диагностика 
на оралните предракови лезии. Материали и методи. Това проучване се основава 
на обширен преглед на литературата и личен клиничен опит с тези съвременни 
методи за оценка на орални предракови лезии. Резултати. Загубата на 
автофлуоресценция изглежда е най-обещаващият неинвазивен метод за 
идентифициране на епителна дисплазия в устната кухина. Наличието на някои 
недиспластични лезии, които също могат да бъдат нефлуоресцентни, т.е. да 
дадат „фалшиво отрицателни“ резултати, е един от недостатъците на този метод. 
Заключение. Въпреки че повечето съвременни технологии са практични и удобни, 
към тях трябва да се подходи критично и те не трябва да се използват като 
единично и самостоятелно диагностично средство, а само като допълнение към 
утвърдените класически методи за диагностика. 
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Abstract: With the advance of the modern technologies, the identification of dysplastic 
changes in the oral mucosa on a molecular level seems to have transferred into the 
dental office. With the new methods, however, new responsibilities and problems arise. 
The current review is an attempt to present the advantages and disadvantages of the 
clinical technologies used for early diagnostics of the oral precancerous lesions. 
Materials and Methods: This study is based on an extensive literature review and 
personal clinical experience with these contemporary evaluating methods of oral 
precancerous lesions. Results: The loss of autofluorescence seems to be the most 
promising non-invasive method for identification of epithelial dysplasia in the oral cavity. 
The presence of some non-dysplastic lesions, which can also be non-fluorescent, i.e. 
produce “false negative” results, is one of the disadvantages of this method. 
Conclusion: Despite that most modern technologies are practical and convinient, they 
should be approached with a critical eye and should not be used as single and 
independent diagnostic means but only as an adjunct to the established classical 
methods of diagnostics. 

 

10. Tomov G, Batilas M, Spyrantis P. Treatment of black hairy tongue. LASER, 
2017 (2):14-16, https://www.semanticscholar.org/paper/Treatment-of-black-
hairy-tongue-Batilas-
Spyrantis/49907fbc2e52d016c06af96a11a1355db6e6770a 

Резюме: Целта на тази публикация е да докладва за нов авторски метод, прилаган 
при лечението на lingua villosa nigra, като се използва комбинация от лазерна 
аблация с Er:YAG лазер и фотодинамична терапия, медиирана от толуидиново 
синьо (PDT) с диоден лазер. 

Abstract: The aim of this article is to report on a new approach applied in the treatment 
of BHT, using a combination of laser ablation with Er:YAG laser and toluidine blue-
mediated photodynamic therapy (PDT) with a diode laser. 

 

11. Tomov G, Popova E, Ivanov R, Atanassova N. Enamel pearl associated with 
localized periodontitis in Hellenistic age woman. Bull Int Assoc Paleodont 
2017; 11(2):62-66 

Резюме: Анатомичните зъбни фактори, като ектопични емайлови перли, често се 
свързват с локализирано пародонтално възпаление и загуба на кост. В 
литературата липсват палеопатологични данни за такива структурни аномалии в 
древни популации, свързани с пародонтална патология. Представен и дискутиран 
е рядък случай на емайлова перла на горния десен първи кътник на женски 
индивид, свързан с развитие на локализиран пародонтит. 

Abstract: Tooth anatomic factors like ectopic enamel pearls are often associated with 
localized periodontal inflammation and bone loss. There are no existing 

https://www.semanticscholar.org/paper/Treatment-of-black-hairy-tongue-Batilas-Spyrantis/49907fbc2e52d016c06af96a11a1355db6e6770a
https://www.semanticscholar.org/paper/Treatment-of-black-hairy-tongue-Batilas-Spyrantis/49907fbc2e52d016c06af96a11a1355db6e6770a
https://www.semanticscholar.org/paper/Treatment-of-black-hairy-tongue-Batilas-Spyrantis/49907fbc2e52d016c06af96a11a1355db6e6770a
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paleopathological data for such structural anomalies in ancient populations associated 
with periodontal pathology in the literature. A rare case of enamel pearl on the maxillary 
right first molar of women associated with localized periodontitis is presented and 
discussed. 

 

12. Tomov G, Atanassova N. Endo-Perio Paleopathology – Antropological and 
Microbiological Evidences. Acta morphologica et anthropologica, 2018; 25 
(3-4):143-147. 

Резюме: Заболяванията на зъбите и прилежащите тъкани са важно за 
палеопатологичните изследвания, тъй като предоставят полезна информация за 
условията на живот и оралното здраве на древните популации. Тъй като 
патологията на ТЗТ може да причини пародонтални лезии (и обратно), тези два 
вида патологични състояния често са тясно свързани. В ранните популации 
основните причини за загуба на зъби са пародонталните заболявания 
(пародонтит) и дентооалвеоларни заболявания (периапикален абсцес), като и 
двете се дължат на орални инфекции. Въпреки това, малко се знае за ендо-
пародонталната патологията в древните времена и в литературата няма 
достатъчно палеопатологични и палеомикробиологични данни. Статията описва 
два случая (един от римския период и един от средновековния период на 
Пловдив) на ендо-пародонтални лезии, като се набляга на палеопатологичните и 
микробиологични доказателства. Резултатите разкриват типичното морфологично 
представяне на ендо-пародонталните лезии (вкл. и рентгенологично) в 
присъствието на фосилизирана смесена микробиота, свързана с тази патология. 

Abstract: Diseases of teeth and the surrounding periodontal ligament are important 
topics in paleopathological investigations because they provide useful information about 
the living conditions and oral health of ancient populations. Since dental diseases can 
cause periodontal lesions (and vice versa), these two types of pathological conditions 
are often closely related. In early populations, the main causes of tooth loss were 
periodontal diseases (periodontitis) and pulpoalveolar diseases (periapical 
periodontitis), both of which are attributed to oral infections. However, little is known 
about endo-perio pathology in ancient titimesnd there is no relevant paleopathological 
and paleomicrobiological data in the literature. The paper describes two cases (one 
from the Roman period and one from the medieval period of Plovdiv) of endo-perio 
lesions emphasizing paleopathological and microbiological evidence. The results 
revealed a typical morphological presentation of endo-perio lesions in combination with 
mixed microbiota, relevant to this pathology. 

 

13. Tomov G, Zlatev S, Ivanov R, Kazakova R, Atanassova N. Occupational 
Dental Abrasion from Medieval Plovdiv. Acta morphologica et 
anthropologica. 2021; 28(1-2):119-123. 
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Резюме: Износването на зъбите е естествен феномен с универсално 
разпространение, който зависи от начина на живот, храненето и понякога от 
професията. Зъбната абразия е била много широко разпространена в древните 
популации до късното средновековие. Статията представя мъжки скелет от 
средновековния Пловдив с изразена локализирана зъбна абразия и оклузална 
травма, която е интерпретирана като професионално увреждане, вероятно 
свързана с практикуване на дърводелство или обущарство. Хипотезата за 
професионално увреждане е проверена в археологически експеримент. 

Abstract: Dental abrasion is a natural phenomenon with universal occurrence that has 
existed from the origin of humankind and depends on the lifestyle, diet and occupation. 
Dental abrasion was very serious in ancient populations up to the late medieval period. 
The paper presents a male skeleton from medieval Plovdiv with marked dental abrasion 
which is considered to be occupational, possibly related to carpentry or shoemaking. 
The hypothesis of occupational abrasion is tested in archeological experiment. 

 

14. Tomov G, Tineshev S. Taurodontism: from Neanderthals till modern human 
population. Bull Int Assoc Paleodont. 2016; 10(2):39-45. 

Резюме: Тауродонтизмът е морфологична аберация на зъбите, при която липсва 
стесняване на нивото на емайло-циментовата връзка и се характеризира с 
удължена пулпна камера и апикално изместване на бифуркацията или 
трифуркацията, което придава на зъба правоъгълна форма. Целта на 
публикацията е да обобщи наличната литература за тауродонтизма в контекста на 
палеодонтологията, еволюционната биология и клиниката. Материали и методи. 
За да се изясни разпространението на тауродонтизма в дентицията, от критична 
необходимост е да се познава неговата етиология, клиничните и 
рентгенографските му характеристики, връзката му с различни синдроми и 
аномалии, както и съображенията в различните области на денталната медицина, 
ангажирани в лечението на такива зъби. Резултати. Въпреки че постоянните 
молари са най-често засегнати, тази аберация може да се наблюдава и при 
млечните зъби, едностранно или двустранно. Независимо че най-често се появява 
като изолирана аномалия, се съобщава и за връзката му с няколко синдрома и 
аномалии. Дискусия. Макар исторически тауродонтите да се смятат за характерни 
за неандерталците, те все още присъстват като морфологична единица в 
съзъбието на съвременния човек. Изглежда, че тауродонтизмът има и известен 
расов аспект в различни популации. Ясно е обаче, че въпреки клиничните 
предизвикателства, тауродонтизмът е получил твърде малко внимание от страна 
на клиницистите. 

Abstract: Taurodontism is an aberration of teeth that lacks the constriction at the level of 
the CEJ andcharacterized by elongated pulp chambers and apical displacement of 
bifurcation or trifurcation of the roots,giving it a rectangular shape. Aim. To summarize 
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the available literature on taurodontism phenomenon in thecontexts of paleodontology, 
evolutionary biology and clinic. Materials and methods. In order to clarify theprevalence 
of taurodontism in modern dentitions and the critical need for its true diagnosis and 
management,this review addresses the aetiology, clinical and radiographic features of 
taurodontism, its association withvarious syndromes and anomalies, as well as 
important considerations in various areas of expertise dentaltreatments of such teeth. 
Results. Although permanent molar teeth are most commonly affected, this 
aberationcan also be seen in both the permanent and deciduous dentition, unilaterally 
or bilaterally, and in anycombination of teeth or quadrants. Whilst it appears most 
frequently as an isolated anomaly, its associationwith several syndromes and 
abnormalities has also been reported. Discussion. It is apparent that taurodontteeth are 
presumed characteristic of neanderthal man and are still present as a morphological 
entity in modernman. The occurrences seem to have a biased racial expression in 
different populations. It can be seen thattaurodontism has until now received insufficient 
attention from clinicians. No long-term follow-up studies havebeen published regarding 
treatment of taurodont teeth. Despite the clinical challenges, taurodontism hasreceived 
little attention from clinicians. 

 

15. Petrova S, Tomov G, Shindova M, Belcheva A. Phenotypic characteristics 
of molar-incisor hypomineralization-affected teeth. A light and scanning 
electron microscopy study, Biotechnol Biotechnol Equip 2021; 35(1):1906-
1911, DOI:10.1080/13102818.2022.2028577 

Резюме: Това проучване има за цел да характеризира морфологията на първите 
постоянни молари, засегнати от MIH, използвайки светлинен микроскоп (LM) и 
сканиращ електронен микроскоп (SEM). Общо 8 зъба бяха разделени на две 
групи: експериментална група - 4 първи постоянни кътника, клинично 
диагностицирани с MIH, и контролна група - 4 здрави първи постоянни кътника. 
Свободните повърхности на всеки зъб бяха разделени наполовина в 
буколингвална посока и след това бяха изследвани с помощта на SEM и LM. При 
наблюдение на LM хипоминерализираният емайл изглежда непрозрачен и показва 
области на порьозност. SEM наблюдението на емайла с MIH разкрива 
повърхностни дефекти, които включват множество колонии от микроорганизми, 
както и неорганизирани призми и свободни кристалити. Нашите резултати 
подкрепят хипотезата, че има значителна разлика между структурата на 
засегнатия от MIH емайл и здравия емайл. Клиничният вид на засегнатия от MIH 
емайл корелира с тежестта на ултраструктурните промени. 

Abstract: This study aimed to characterize the morphology of the first permanent molars 
affected by molar-incisor hypomineralization (MIH) using a light microscope (LM) and 
scanning electronic microscope (SEM). A total of 8 teeth were divided into two groups: 
experimental group − 4 first permanent molars being clinically diagnosed as MIH, and 
control group − 4 sound and healthy first permanent molars. The free surfaces of each 
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tooth were split in half across in a buccolingual direction and then were examined using 
SEM and LM. Under LM observation the hypomineralized enamel appeared opaquer 
and demonstrated areas of porosity. The SEM observation of enamel with MIH revealed 
superficial defects which embedded numerous colonies of microorganisms as well as 
disorganized prisms and loosely packed crystallites. Our results support the idea that 
there is a significant distinction between the structure of MIH-affected and sound 
unaffected enamel. The clinical appearance of MIH-affected enamel correlated with the 
severity of enamel changes. 

 

16. Belcheva A, Philipov I, Tomov G. Scanning electron microscopy of enamel 
and dentin of teeth with hypocalcified amelogenesis imperfecta. Folia Med 
(Plovdiv) 2016; 58(1), 54–59. DOI: 10.1515/folmed-2016-0008 

Резюме: Хистологичните особености на зъбите с несъвършена амелогенеза (AI) 
са слабо проучени, което поставя под въпрос ефективността на съвременните 
адхезивни техники, използвани при лечението на тези некариозни дефекти. Цел: 
Целта на това изследване беше да се изследват морфологичните характеристики 
на емайла и дентина на зъбите с AI чрез сканираща електронна микроскопия 
(SEM) и да се сравнят тези характеристики с тези на здрави зъби. Материали и 
методи: Изследвахме четири млечни зъба, извадени по показание от 10-годишно 
момиче с хипокалцифицирана несъвършена амелогенеза. Същият брой млечни 
зъби, екстрахирани по показания от здрави индивиди, е използван като контрола. 
Резултати: SEM снимките на емайла на зъби с AI показват наличие на външни 
дефекти, неправилно ориентирани емайлови призми и увеличени 
междупризмични пространства. Удебеляването на перитубуларния дентин и 
частично заличените дентинни тубули, характеризират дентина на тези зъби. 
Заключение: Емайлът и дентинът на зъбите, засегнати от AI, се различават 
значително от нормалните твърди зъбни структури по своите морфологични 
характеристики. 

Abstract: The histological features of teeth with hypocalcified amelogenesis imperfecta 
(AI) have been poorly studied, which calls into question the effectiveness of modern 
adhesive techniques used in the treatment of these noncarious defects. Aim: The aim of 
this study was to investigate the morphological features of the enamel and dentin of 
teeth with AI using scanning electron microscopy (SEM), and compare these features 
with those of healthy teeth. Materials and methods: We examined four primary teeth 
extracted on indication from a 10-year-old girl with hypocalcified amelogenesis 
imperfecta. The same number of primary teeth extracted from healthy subjects was 
used as controls. The morphological characteristics of the enamel and dentin are 
described after investigating the teeth and photographing the specimens with a 
scanning electron microscope. Results: The SEM photos of the enamel of AI teeth show 
presence of external defects, incorrectly oriented enamel prisms and enlarged 
interprism spaces. Thickening of the peritubular dentin and partially obliterated dentinal 
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tubules characterize the dentin of these teeth. Conclusion: The enamel and dentin of 
teeth affected by hypocalcified AI differ considerably from normal hard dental structures 
in their morphological characteristics. 

 

17. Stamenov N, Tomov G, Denkova Z, Dobrev I. In Vitro Study on the 
Adhesion and Colonization of Candida Albicans on Metal and Acrylic 
Piercings. Acta Medica Bulgarica, 2016; 43(1):5-13. DOI: 
https://doi.org/10.1515/amb-2016-0001 

Резюме: Оралният/периорален пиърсинг може да осигури идеална среда за 
адхезия и колонизация на микроорганизми. Целта на това изследване е да се 
извърши „in vitro” проучване на възможностите за адхезия на Candida albicans 
върху орален пиърсинг, изработен от пластмаса и от метал. Акрилни и метални 
пиърсинги се инкубират с Candida albicans и след това се наблюдават с помощта 
на сканираща електронна микроскопия при различни увеличения. На 
повърхността на пластмасовия пиърсинг се наблюдават много неравности и 
грапавини, за разлика от повърхността на металния, който не е толкова грапав. 
Въпреки това, броят на колониите на Candida albicans е значително по-голям на 
сканираната метална повърхност в сравнение с пластмасовата повърхност. In 
vitro металната повърхност на пиърсинга създава по-добра среда за адхезия и 
колонизиране на микроорганизми в сравнение с акрила. Това може да се дължи 
на електростатичните сили, които най-вероятно привличат Candida albicans към 
металния пиърсинг в ранните етапи на образуване на биофилм. 

Abstract: Oral/perioral piercing may provide an ideal environment for adhesion and 
colonization of microorganisms. The aim of this study is to perform “in vitro” research on 
the capabilities of adhesion of Candida albicans on oral piercings made of plastic and 
metal. Acrylic and metal piercings were incubated with Candida albicans and then were 
observed using scanning electron microscopy under different magnifications. A lot of 
irregularities and roughness were observed on the surface of the plastic piercing unlike 
the surface of the metal one, which is not so rough. Nevertheless, the number of 
Candida albicans colonies was considerably larger on the scanned metal surface in 
comparison to the plastic surface.  In vitro, the metal surface of the piercing creates a 
better environment for the adhesion and colonization of microorganisms than acrylic. 
This could be attributed to the electrostatic forces that most likely attract Candida 
albicans to the metal piercing in the early stages of biofilm formation. 

 

18. Yaneva, B., Dermendzhieva, Y., Mutafchieva, M., Stamenov, N., Kavlakova 
L., Tanev, M., Karaslavova, E., Tomov, G. Randomized controlled trial 
comparing the clinical effectiveness of mouthwashes based on essential 
oils, chlorhexidine, hydrogen peroxide and prebiotic in gingivitis treatment. 
Folia medica, 2022 vol. 64 (под печат) 

https://doi.org/10.1515/amb-2016-0001
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Резюме: Настоящото клинично проучване има за цел да изследва клиничната 
ефикасност на 5 вида вода за уста на базата на различни активни вещества. 
Материали и методи: Изследването включва 180 пациенти, разделени в 6 групи по 
30 пациенти, като всяка група използва един от следните видове вода за уста на 
базата на: етерични масла, комбинация от етерични масла и 0,12% хлорхексидин, 
водороден прекис (0,8% ), пребиотик, 0,2% хлорхексидин, плацебо. Всички 
участници се подлагат на професионално механично отстраняване на плака, след 
което се инструктират да изплакват с 15 ml вода за уста 2 пъти на ден в 
продължение на 21 дни. По време на периода на изследване пациентите се 
наблюдават на 0, 14 и 21 ден, като се изследват хигиенният индекс, гингивален 
индекс, индексът на кървене и наличието на странични ефекти. Резултати: 
Гингивалният индекс, индексът на кървене и хигиенният индекс намаляват 
статистически значимо във всички третирани групи. Допълнителното използване 
на води за уста показва по-добра клинична ефективност в сравнение с 
механичния контрол на плака (и плацебо вода за уста). Гингивалният индекс, и 
хигиенният индекс намаляват най-значително в групата, използвала вода за уста 
с водороден прекис. Намаляването на индекса на кървене е най-значимо в 
групата, използвала 0,2% хлорхексидин. Заключения: Всички тествани води за 
уста показват значителна клинична ефективност в различна степен при лечението 
на гингивит. Новите формули с пребиотици и комбинация от етерични масла и 
хлорхексидин показват обещаваща клинична ефективност. 

Abstract: The present clinical study aims to investigate the clinical efficacy of 5 types of 
mouthwash based on different active substances. Materials and methods: The study 
includes 180 patients divided into 6 groups of 30 patients, where each group rinses with 
one of the following types of mouthwash based on: essential oils, the combination of 
essential oils and 0.12% chlorhexidine, hydrogen peroxide (0.8%), prebiotic, 0.2% 
chlorhexidine, placebo. All participants undergo professional mechanical plaque 
removal after which they are instructed to rinse with 15 ml mouthwash 2 times a day for 
21 days. During the study period, patients are monitored on days 0, 14 and 21, 
examining oral hygiene index, gingival index, bleeding index and presence of side 
effects. Results: Gingival index, bleeding index and oral hygiene index reduce 
statistically significant in all treatment groups. Adjunctive use of mouthwashes 
demonstrates better clinical effectiveness compared to mechanical plaque control (and 
placebo mouthwash). The gingival index and the plaque index reduce most significantly 
in the group that used mouthwash with hydrogen peroxide. The bleeding index 
decrease was most significant in the group that used 0.2% chlorhexidine. Conclusions: 
All tested mouthwashes demonstrate significant clinical effectiveness in different 
degrees in gingivitis treatment. New formulas with prebiotics and a combination of 
essential oils and chlorhexidine indicate promising effectiveness. 
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19. Tomov, G., Yaneva, B., Mutafchieva, M., Karaslavova, E. Assessment of risk 
factors for the development of hairy tongue – a retrospective study on 1428 
Bulgarian adult patients. Journal of environmental protection and ecology, 
2022, vol. 23 (под печат) 

Резюме: Lingua villosa (LV) е доброкачествено състояние, характеризиращо се с 
удължени нишковидни папили на гърба на езика. Разпространението му варира 
географски и етнически в различните региони. Етиологията и патофизиологията 
на LV остават неясни и състоянието се счита за мултифакторно. В това 
ретроспективно проучване са разгледани медицинските досиета на 1428 
български пълнолетни пациенти, посетили отделението по орална патология за 
период от 10 години, като тези при които е поставена диагноза LV са 31 (2,1%). 
Разпространението на тази патология е изследвано във връзка с възрастта, пола, 
нивото на хигиена на устната кухина, наличие на ксеростомия, пушене, 
системното здраве, зависимости или провеждани лекарствени терапии. 
Статистическите анализи на медицинските досиета (въпросник и клинични данни) 
разкриват, че тютюнопушенето, лошата орална хигиена, системното здраве и 
някои лекарства поставят пациентите в по-висок риск от развитие на LV. Бяха 
потвърдени няколко значими асоциации между LV и употребата на антибиотици. 

Abstract: Hairy tongue (HT) is a benign oral condition characterized by elongated filiform 
lingual papillae on the tongue dorsum. Its prevalence varies geographically and 
ethnically, ranging in different regions. The aetiology and pathophysiology of HT remain 
unclear, and the condition is considered multifactorial. In this retrospective study, the 
medical files of 1428 Bulgarian adult patients who visited the Department of Oral 
Pathology for the period of 10 years were examined and HT diagnosis was registered in 
31 (2.1%). The prevalence was studied in relation to age, gender, oral hygiene level, 
xerostomia, smoking habits, systemic health, addictions or drug therapies. The 
statistical analyses of the medical records (questionnaire and clinical data) revealed that 
smoking, poor oral hygiene, systemic health and certain medications place patients at 
higher risk for developing HT. Few significant associations were confirmed between HT 
and antibiotic use. 

20. Stefanova, V.P., Tomov, G.T., Tsanova, S.Ts. Morphological Study Of 
Border Area Of Pulp-Capping Materials And Er:YAG Laser Prepared Hard 
Dental Surface. Folia medica, 2015, 57 (1), pp. 49-55. doi: 10.1515/folmed-
2015-0019. 

Резюме: Терапията на виталната пулпа включва биологично базирани 
терапевтични дейности, насочени към запазване на виталитета на кариозно или 
травматично увредената пулпа. Адаптирането на пулпопокривните средства към 
препарираната зъбна повърхност може да бъде ключът към успеха на 
биологичното лечение. Цел: Да се изследва зоната на адаптация на синтетичен 
трикалциев силикатен цимент, калциевохидроксиден цимент и минерален 
триоксид-агрегат към повърхността на дентина, препариран с помощта на Er:YAG 
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дентален лазер. Материал и методи: Четири екстрахирани човешки зъбни са 
препарирани с помощта на Er:YAG дентален лазер (LiteTouch, Syneron, Israel), 
установявайки микрокомуникация с пулпната камера с диаметър по-малък от 1 
mm. Като материали за покриване на пулпата използвахме трикалциев силикатен 
цимент (Biodentine, Septodont, Франция), калциев хидроксиден цимент (Dycal) и 
минерално-триоксиден агрегат (ProRoot MTA), разбъркани и приложени съгласно 
инструкциите на производителя. Първият материал запълва цялата кухина, а 
другите два се разстилат на тънък слой и се запечатват със стъкленойономерен 
цимент. Така подготвени, пробите се оставят за три дни при 37°С във влажна 
среда. В последствие пробите са подготвени за сканираща електронна 
микроскопия (SEM) по стандартна методология. Граничните повърхности на 
материалите и дентина бяха сканирани и оценени. Резултати: С помощта на 
сканограми са демонстрирани морфологичните промени в дентина след 
препарация с Er:YAG лазер и структурните характеристики на изследваните 
материали за покриване на зъбната пулпа. Граничните зони, където се установява 
добър контакт на материалите и дентина, са задълбочено проучени. Добра 
адаптация се наблюдава при трикалциев силикатен цимент, последван от 
минерален триоксиден агрегат и калциев хидроксиден цимент. Заключение: 
Повърхността на дентина, подготвена с Er:YAG лазер, демонстрира много добра 
адаптация и на трите тествани пулпопокривни материала. 

Abstract: Vital pulp therapy involves biologically based therapeutic activities aimed at 
restoring health and preserving the vitality of cariously or traumatically damaged pulp. 
Adaptation of pulp-capping materials to the prepared tooth surface may be the key to 
the success of biological tooth treatment. Aim: To investigate the area of adaptation of 
synthetic tricalcium silicate cement, calcium hydroxide cement and mineral trioxide-
aggregate to the dentin surface, prepared with the help of Er:YAG dental laser. Material 
and methods: Four extracted human tooth cavities were prepared with the help of 
Er:YAG dental laser (LiteTouch, Syneron, Israel), establishing microcommunication with 
the pulp chamber less than 1 mm in diameter. As pulp-capping materials in the cavities 
we used tricalcium silicate cement (Biodentine, Septodont, France), calcium hydroxide 
cement (Dycal) and mineral-trioxide aggregate (ProRoot MTA), stirred and administered 
according to manufacturers' instructions. The first material fills the whole cavity and the 
other two are spread in a thin layer and sealed with glass ionomer cement. Thus 
prepared, the samples were left for three days at 37°C in humidified environment. The 
samples were prepared for scanning electron microscopy (SEM) by standard 
methodology. The border area surfaces of the materials and the dentin were scanned 
using electron microscopy. Results: The morphological changes occurring to the 
Er:YAG laser prepared dentin and the structural characteristics of the studied pulp-
capping materials are demonstrated using scanograms. The border areas where good 
contact of materials and dentinal tubules is established are thoroughly studied. Good 
adaptation is seen in three-calcium silicate cement, followed by mineral trioxide 
aggregate and calcium hydroxide cement. Conclusion: The dentin surface, prepared 
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with Er:YAG laser demonstrates a very good adaptation of the three tested pulp-
capping materials. 

 

21. Tomov G, Lambrianidis T., Zarra T. Tissue Damage after Inadvertent Citric 
Acid Extrusion during Root Canal Treatment: Report of a Case. Balk J 
Stom, 2013; 17:101-106. 

Резюме: Описан е случай на пациент потърсил спешна помощ поради 
инжектиране на лимонена киселина (40%) в меките тъкани по време на 
ендодонтско лечение. Пациентът има болка, подуване на дясната долна челюст, 
парестезия на дясната долна устна и регионална некроза на букалната лигавица. 
Пъвоначално са назначени аналгетици и антибиотици, а след отшумяване на 
острото възпаление е продължено ендодонтското лечение. Открита е 
перфорацията, отговорна за екструдирането на лимонена киселина в 
пародонталните тъкани. Шест месеца след инцидента се забелязва пълно 
възстановяване на засегнатите тъкани без остатъчни симптоми от засегнатата 
област. 

Abstract: A female patient was seen for an emergency visit after accidental citric acid 
(40%) injection into soft tissues during root canal irrigation. The patient was 
experiencing pain, swelling in the right mandible, paraesthesia of the right lower lip and 
regional necrosis of the buccal mucosa. She was reassured and given analgesics and 
antibiotics. Follow-up visits were scheduled to monitor the case. When symptoms of 
swelling and pain resolved, completion of endodontic treatment was decided. A 
perforating defect was considered responsible for the citric acid extrusion. 6 months 
after the accident, complete rebound of sensation was noted without any symptoms 
from the affected area. 

 

22. Tomov G, Voynov P, Bachurska S, Ke JH, Zagorchev P. Removal of 
cosmetic oral mucosal tattoos with Nd:YAG laser—histological and clinical 
observations. Health Technol 2018;2:4. DOI: 10.21037/ht.2018.09.01 

Резюме: Козметичните татуировки на устната лигавица се срещат рядко, но 
социалната стигма, която може да бъде свързана като цяло с татуировките, е 
мотивиращ фактор за премахването им. Навлизането на инфрачервените лазери 
от близкия спектър в денталната практика революционизира възможностите за 
ефективно премахване на козметични орални татуировки. В дерматологията 
дължината на вълната за първи избор е 1064 nm, но липсват хистологични данни 
относно ефектите на Nd:YAG лазера върху устните тъкани след третиране на 
татуировки. Целта на това изследване е да предостави хистологични 
доказателства и да изясни лечебните процеси в устната лигавица след 
отстраняване на татуировка с лазер с дължина на вълната 1,064 nm. Методи: В 
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това проучване са включени пет пациенти с професионална изработена черна 
татуировка на вътрешната устна лигавица. Клиничните процедури са извършени с 
лазер с 1064 nm дължина на вълната. Бяха взети по две хистологични проби на 
пациент, съответно от третираните и нетретираните места, за по-нататъшна 
морфологична оценка. Резултати: Пробите след обработката показват 
фрагментация на частиците черно мастило в дълбочина до 1,5 mm под 
повърхността. Наблюдава се лека фиброза в повърхностната субмукозна област, 
където колагеновите влакна заместват клетките, съдържащи пигмент, унищожени 
от лазера. Клинично резултатите от лечението показват отлично възстановяване 
на устната лигавица. Една година по-късно третираните с лазер зони бяха здрави 
и без естетически и функционални смущения. Заключения: Както хистологичните, 
така и клиничните резултати подкрепят Nd:YAG лазерното лечение като 
безопасно и ефективно средство за премахване на козметични татуировки от 
устната лигавица. 

Abstract: The cosmetic oral mucosa tattoos occur infrequently but the social stigma that 
may be associated generally with tattoos is motivating factor for its removal. The 
development of infrared lasers has revolutionized the ability to remove cosmetic oral 
tattoo effectively. The wave-length of choice is 1,064 nm but there is no relevant 
histological data regarding effects of Nd:YAG laser on oral tissues after tattoo removal. 
The aim of this study is to provide histological evidences and to clarify the healing 
processes in oral mucosa after tattoo removal with 1,064 nm wavelength laser. 
Methods: Five patients with professional black tattoo of inner lip were included in this 
study. The clinical procedures were performed using 1,064 nm wavelength. Two equal 
specimens were taken from the treated and non-treated sites for further histological 
evaluation. Results: The specimens after the treatment revealed fragmentation of black 
ink particles up to 1.5 mm below the surface. Mild fibrosis was observed in the 
superficial submucosal area where collagen fibers replaced the pigment-containing cells 
altered by the laser. Clinically, the treatment results showed excellent recovery of the 
oral mucosa. One year later, the laser treated areas were healthy and without esthetical 
and functional disturbances. Conclusions: Both histological and clinical results 
advocated Nd:YAG laser treatment as safe and very effective means of removing 
cosmetic tattoos on the oral mucosa. 

23. Tomov G, Kovacevska G. Local Argyrosis of Oral Mucosa: Diagnostic and 
Treatment Considerations", International Journal of Science and Research 
(IJSR), https://www.ijsr.net/get_abstract.php?paper_id=SUB141067, Volume 
4 Issue 1, January 2015, 1254 – 1257 

Резюме: Тази статия описва необичаен клиничен случай на локална аргироза, 
дължаща се на корозия на ендодонтски сребърен щифт в букалния коренов канал 
на горен ляв втори премолар. По време на рутинен дентален преглед се открива 
локализирана орална пигментация на периапикалната лигавица. При 
рентгеновото изследване се установява ендодонтски лекуван зъб със 
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свръхразширен канал, екструдиран сребърен щифт и периапикална резорбция. 
Извършено е отстраняване на сребърния щифт, който разкри значително 
корозирала апикална част. Корозията на щифта обяснява и последващата 
локална аргироза. Проблемите с диагностиката и лечението са разгледани 
подробно. 

Abstract: This paper describes an unusual clinical report of local argyrosis due to 
corrosion of endodontic silver point within the buccal root canal of an upper left second 
premolar. Localized oral pigmentation of the periapical mucosa was observed during 
routine dental check-up. The X-ray examination revealed endodonticaly treated tooth 
with overextended silver point and periapical resorption. Removal of the silver point 
using braiding technique and conventional retreatment were performed. The silver point 
observation revealed significantly corroded apical portion. Microleakage and galvanic 
reaction are possible hypotheses as to the reason for the degradation of the silver point 
and consequent local argyrosis. The diagnostic and treatment problems are discussed 
in details. 


