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1 2 .  M E L L É K L E T E K  

I.  Melléklet  Gyermekkori daganatos kezelésen átesett gyermekek dentális eltéréseinek irodalmi összefoglalója  

 
 n Diagnózis Kezelés  Életkor Diagnózistól 

számitott idő Microdontia Taurodontia Hypoplasia Gyökéreltérések Hypodontia Macrodontia 

Alpaslan 
(1999) 

(Alpaslan et 
al., 1999) 

30 lymphoma kemo   
4-15 év 
(10év 3 

hó) 
3 és 58 hó 0 nem 

vizsgálták 47% 30% 50% nem 
viszgálták 

Avsar és 
mtsai. (2007) 
(Avşar et al., 

2007) 

96 különböző kemo TBI, 
BMT 6,4 0,5-7,2  5,20%   11,50% 52,10% 19,8% 

agenesis   

Cubukcu és 
mtsai. (2008) 

(Cubukçu 
and Güneş, 

2008) 

62 különböző kemo, RT 9(6-19) 5             

Cubukcu és 
mtsai. (2012) 
(Cubukcu et 

al., 2012) 

37 
szolid 
tumor, 

lymphoma 
kemo, RT  6-15 éves    13,2%           

Dahllöf és 
mtsai. (1989) 
(Dahllöf and 
Ranggård, 

1989) 

16 
ALL, 

ANLL, 
SAA 

BMT (TBI 
és 3 

nonTBI) 
7,1 2,5-6 év 25%   18% 25%     
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Duggel és 
mtsai. (1996) 46     19,04 5     32,60%       

Hölttä és 
mtsai. (2002) 
(Hölttä et al., 

2002) 

18 NBL 
kemo, 

SCT, TBI 
or non 

  8 év 80,00%           

Hölttä és 
mtsai. (2004) 
(Hölttä et al., 

2005a) 

55 

jó és 
rosszindula

tú 
daganatok 

kem, 
TBI,SCT 

11,7(4,7-
25,7)  min1 év 44,00%       0,31   

Kaste és 
mtsai. (1995) 
(Kaste et al., 

1995) 

22 rhambdom
yosarcoma kemo, RT 5,1 5 23,00%       0,5   

Kaste és 
mtsai. (1998) 
(Kaste et al., 

1998) 

52 NBL kemo     38,00%   17,00%   0,17   

Kaste és 
mtsai.(1997) 
(Kaste et al., 

1997) 

423 ALL 

kemo, 
koponya 

besugárzá
s. 

4,8(0,6-
13,8) 2.4 18,90% 0,059     0,085   

Lopes és 
mtsai. (2006) 
(Lopes et al., 

2006) 

137 

lymphoprol
iferative és 

szolid 
tumor 

  5,5   7,00% 0,14     0,06 0,05 
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Maciel és 
mtsai. (2009) 
(Maciel et al., 

2009) 

56 leukaemia kemo, 
SCT, RT   

<13 év a 
diago.és több 

mint 24 hó 
kezelés 

21,6% 
kemoval 

kezelteknél, 
1oo% a 

kemo+radio, 
50% kemo, 

radio és 
BMT  

1o% a kemo, 
11% kemo 
radio, és 
1oo% a 

kemo, radio, 
BMT 

        

Maguire és 
mtsai. (1987) 
(Maguire et 
al., 1987a) 

52 
leukaemia, 

szolid 
tumor 

n.a. 3 és 22   36,00%   34,00%       

Maguire és 
mtsai. 

(1987)(Magui
re et al., 
1987b) 

85 n.a. 

kemo , RT 
1.csop 

távol a fej 
nyak 

régiótól, 2. 
csoport fej 
nyak régió 
területére 

3 és 22 hosszútávú 22% az 1 
csoportnál   18,00% 28,00%     

Marec-
Berard és 

mtsai. (2002) 
(Marec-

Berard et al., 
2002) 

  Ewing 
sarcoma kemo 13 nincs adat             

Minicucci és 
mtsai. (2003) 
(Minicucci et 

al., 2003) 

76 ALL kemo,RT 10,7 5,1 44,00%   39,00%       

Näsmann és 
mtsai. (1994) 
(Näsman et 

al., 1994) 

19,5
7 különböző BMT, 

kemo 11,7 több mint 3 év  26,30%   20,00% 19,70%     
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Näsmann és 
mtsai. (1997) 
(Näsman et 
al., 1997b) 

16, 
52 különböző 

BMT TBI, 
kemoteráp

ia 
9,3. 8,1 3 év 75%, 13%   44%,13% 94%,19% 0,5621   

Nunn és 
mtsai. (1991) 
(Nunn et al., 

1991) 

52 ALL, 
lymphoma 

kemo, 
RT(nem 
fej nyak 

régióban ) 

6,7   27,00% 0,27 29.00% 27,00% 0,15   

Oguz és 
mtsai.(2004) 
(Oğuz et al., 

2004) 

36 NHL kemo 10 2,6 3,00%   
56%, 

elszíneződés 
67% 

  44% 
agenesis   

P. Marec-
Berard és 

mtsai.l (2005) 
(Marec-

Berard et al., 
2005) 

27 Wilms 

SIOP93 
doxorubici
n,actinom

ycin, 
doxorubici

n 

7,5 3,6 7,00% nem 
vizsgálták 22.00% nem 

vizsgálták 0,18 nem 
viszgálták 

Pajari és 
mtsai. (1988) 
(Pajari et al., 

1988) 

37 különböző   5,7 2-4 év      94,00%       

Pajari és 
mtsai. (1995) 
(Pajari et al., 

1995) 

45 ALL   5,4       95,00%       

Purdell-
Lewis és 

mtsai.(1988) 
(Purdell-

Lewis et al., 
1988) 

45 különböző 

kemo és 
fej nyak 
régióban 
nem volt 
irradiáció 

10,1 n.a.     80,00%       
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Rosenberg 
(1987) 

(Rosenberg 
et al., 1987) 

17 ALL Kemo, RT  14 és 
idősebb 

10 éves kora 
alatt kapták kb. 
7,2 éves korban 
több mint 5 év 

      76,00%     

Sonis és 
mtsai. 

(1990)(Sonis 
et al., 1990) 

97 ALL       22,00%   28,00% 88,00% 0,05   

Welbury és 
mtsai. (1984) 
(Welbury et 

al., 1984) 

64 leukaemia, 
solid tumor n.a. 3-20 év  hosszútávú     36,00%   0,19   

Pedersen és 
mtsai. (2012) 
(Pedersen et 

al., 2012) 

150 
nincs 

meghatároz
va 

kemo 12-18 
éves 

8 éves kor előtt 
kezdődött 

kezelés 

88 fognál 29 
gyermeknél, 

míg a 
kontroll 

csoportban 
nem fordult 

elő 

      

27 fognál 
14 a 

vizsgált 
csoportban 
8 kontroll 
gyermek 

18 fogánál  
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II.  Melléklet  Gyermekkori daganatos kezelésen átesett gyermekek szájhigénés- és parodontális állapotának irodalmi összefoglalója 

 n Diagnózis Kezelés Életkor Diagnózistól 
számitott idő Vizsgálat célja Eredmény 

Alberth és mtsai. 
(2004) (Alberth et 

al., 2004) 
45 leukaemia, 

solid tumor kemo, RT 12,9 (4-25) 5.9 DMF vizsgálata  

Alpaslan (1999) 
(Alpaslan et al., 

1999) 
30 lymphoma kemo 4-15 év 

(10év 3 ho) 3 és 58 hó 

GI, Plakk index, DMFT, korona és 
gyökéreltérések, prematur apexifikáció, elő 

nem tört fogak, színezeti eltérések, 
hypoplasia, agenesis, craniofacialis eltérés 

 
 
 

Avsar és mtsai. 
(2007) (Avşar et 

al., 2007) 
96 különböző kemo, 

TBI,BMT 6,4 0,5-7,2 gyermekkori daganatos túlélők, dentális 
eltérése, nyálvizsgálat, szájhigiénés indexek 

DMFT 7,75, GI 1,13, PI 1,67, 
pufferkapacitásban nem találtak 

eltérést, Lactobac. és Strp. Mutans 
eltérést figyeltek meg, a vegyes 

stimulált nyál is alacsonyabb volt 
mint a kontrollnál 

Cubukcu és 
mtsai. (2008) 

(Cubukçu and 
Güneş, 2008) 

62 különböző kemo, RT 9(6-19) 5 
DMFT,dmft, flourid gél kezelés és a caries, 

kemoterápia időtartama és dmft közötti 
kapcsolat 

korreláció a dmft és flouridos kezelés 
valamint a dmft és kezelés időtartama 

alatt 

Cubukcu és 
mtsai. (2012) 

(Cubukcu et al., 
2012) 

37 szolid tumor, 
lymphoma kemo, RT 6-15 év  DeI, R/C ratio, microdontia, agenesis 

R/C arány a CCS gyermekek 86,4% -
nál eltér a normálistól, 16,2 % 

agenesis aránya és 13,2% a 
microdontia 

Dahllöf és mtsai. 
(1989) (Dahllöf 
and Ranggård, 

1989) 

16 ALL, 
ANLL,SAA 

BMT (TBI és 3 
nonTBI) 7,1 2,5-6 év fog fejlődési rendellenességek, gyökér 

eltérések, microdontia, hypoplasia  

Dahllöf és mtsai. 
(1997) (Dahllöf et 

al., 1997b) 
26 különböző kemo, BMT, 

TBI 8,2 4 éves követés 
4 éves követéses vizsgálat, melyben 

vizsgálták a nyálszekréció változást, a 
kariogén baktériumokat, cariest 

4 évvel a BMT után még mindig 
magasabb volt a cariogen 

baktériumok száma, DMFT ben nincs 
szig. eltérés a TBI és kemos 

gyermekek között 3 hónappal a 
kezelések után a TBI-nál 78%-ra a 

kemos csoportban 36% a nyál 
szekréció csökkenése 
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Dens és mtsai. 
(1995) (Dens et 

al., 1995) 
52 különböző 

kemo, RT de 
nics fej nyak 

régió 
2 - 17 9 év DMFT,dmft, GI,PI 

különböző korosztályok indexeinek 
összehasonlítása során 

megállapították, hogy a GI és PI a 
kontrollhoz képest nincs eltérés.A 

legmagasabb caries prevalenciát a 14-
17 éves korosztályban találtak, 

restorativ indexet vezették be, ami a 
legalacsonyabb a 10-13 éveseknél volt 

Dens és mtsai. 
(1995) (Dens et 

al., 1995) 
52 különböző 

kemo, RT de 
nics fej nyak 

régió 
2 -17 9 sIgA, IgG, lactobacilus, Strep. Mut., PI, 

DMFT 

úgy gondolják, hogy a nyál IgA 
szintje fontos szerepet játszik a fog 
fejlődésben a CCS, a sIgA és IgG 
visszatér a kezelés előtti szintre 

Dens és mtsai. 
(1996) (Dens et 

al., 1996a) 
42 különböző kemo, RT, BMT 34 110 nap 

követéses vizsgálat a BMT előtt és azt 
követően 110 napig, nyálvizsgálat, cariogen 

microorganizmusok vizsgálata , 
pufferkapacitás 

1 hónappal a beavatkozást követően a 
nyálszekréció 66%-kal csökkent ami a 

beavatkozást követő 4. hónapban is 
44%-ra javult. A cariogen 

baktériumok szignifikánsan nagyobb 
számban voltak, a pufferkapacitás 

pedig alacsony volt. 

Duggal és mtsai. 
(2003) (Duggal, 

2003) 
69     gyökérfelszín mérés 

szignifikánsan kisebb a gyökérfelszín 
a CCS-nél de nem találtak 

összefüggést a felszín nagysága és a 
kezelés időtartama között, a RT és 
BMT átesett betegek szig kisebb 

gyökérfelszínnel rendelkeztek, mint a 
többi kezelés túlélői 

Duggal és mtsai. 
(1996) (Duggal et 

al., 1997) 
46   19,04 5 CCS és testvéreik összehasonlítása 

magasabb a kezeletlen fogazati 
problémák prevalenciája, mint a 

kontroll csoportnak, bár a DMFT ben 
nem találtak szignifikáns eltérést, de a 

szuvas fogak felszíne sokkal 
magasabb volt a ccs csoportban 

Estilo és mtsai. 
(2003) (Estilo et 

al., 2003) 
10 rhabdomyosar

coma kemo, RT   

10 beteg összehasonlítása szájüregi tüneteit,és 
lehetséges kezelését, kozmetikai és 
funkcionális hiányosságokat néztek 

80%-ban találtak valamilyen 
abnormalitásra utaló jelet 
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Fromm és mtsai. 
(1986) (Fromm et 

al., 1986) 
15 lágyrész 

sarcoma   5,5 fül-orr-gégészeti, szemészeti és fogászati 
késői mellékhatások vizsgálata 

15fő vett részt a fogorvosi 
vizsgálatban, 93%-ban volt valami 

eltérés,23%-ban volt egy vagy 
kétoldali parotis szekréció csökkenés, 
73%ban agenesis vagy rövid gyökér 

Hölttä és mtsai. 
(2002)(Hölttä et 

al., 2002) 
18 NBL kemo, SCT, TBI 

or non  8 év 
Követéses vizsgálat, ahol a TBI és nem TBI-s 

CCS agenesis, microdontia, relatív gyökér 
hossz, DeI 

DeI 70 (TBI group) 15,2( nonTBI), 
TBI 100% agenesis, nTBI 40%, 
microdontia 80%, több helyen 

kizártak gyermekeket az 
összehasonlításnál a kor és 

fogelőtörés miatt 

Hölttä és mtsai. 
(2005) (Hölttä et 

al., 2005a) 
55 

jó és 
rosszindulatú 

daganatok 
kemo, TBI,SCT 11,7(4,7-

25,7) min.1 év microdontia és agenesis vizsgálta 

5 év alatti őssejttranszplantáltak 
nagyobb veszélynek vannak kitéve a 
fogazati eltéréseket, microdontiát és 
agenesist tekintve, mint a idősebb 

korosztályok 
Höltta és mtsai. 
(2005) (Hölttä et 

al., 2005b)       

gyermekkorban történt SCT után 
mindig megfigyelhető gyökérfejlődési 

rendellenesség 

Jaffe és 
mtsai.(1984) 

(Jaffe et al., 1984) 
68 különböző Kemo, RT 12 (2-24)  

kemoterápiával kezelt gyermekeknél 22%-
ban talált amelogenesis imperfectát, 
microdontiát, nagyobb pulpakamrát, 

gyökéreltérést, a besugárzott gyermekeknél 
82%-ban talált valamilyen fejlődési 

rendellenességet beleértve a maxillofacialis 
eltérést is 
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Kaste és mtsai. 
(1994) (Kaste et 

al., 1994)      
megváltozott odontogenesis képekben 

illusztrálva 

Gyökérelváltozásokra, hypodontiára, 
microdontiára, taurodontismusra hívja 
fel a figyelmet kemoterápia indukált 
elváltozások terén míg a radioterápia 

sokszor nem megfelelő vagy késleltett 
fogelőtörést jelent kombinált terápia 

során a mellékhatások egész sora 
jelentkezhet 

Kaste és mtsai. 
(1995) (Kaste et 

al., 1995) 
22 rhambdomyos

arcoma kemo, RT 5,1 5 hosszútávú mellékhatások a radioterápia és 
kemoterápia után, hypodontia, microdontia 

36%-ánál többszörös fejlődési eltérést 
találtak, 23%-ánál sebészi és 

fogszabályozási megfigyeléseket 
végeztek, ahol nemcsak esztétikai, 

hanem funkcionális eltérések is voltak 
Kaste és mtsai. 
(1998) (Kaste et 

al., 1998) 
52 NBL kemo   

microdontia, kiterjedt szuvasodás, 
hypodontia, gyökér és zománc eltéréseket 

vizsgáltak 
71%-ban találtak eltéréseket 

Kaste és 
mtsai.(1997) 
(Kaste et al., 

1997) 

423 ALL kemo, koponya 
irradiáció 4,8(0,6-13,8) 2,4 

ALL mellékhatásait azonban a diagnozis után 
nem sokkal már vizsgálták, de van ahol több 
évvel a diagnózis után nézték az eltéréseket 

39,5%-ban diagnosztizáltak dentális 
eltérést, közöttük 86%-nál több mint 

egy eltérést mutattak ki. 

Lauritano, 
Petruzzi (2012) 
(Lauritano and 
Petruzzi, 2012) 

52 ALL, AML kemo, RT 8-15 év min 24 hó DMFT, dentális anomáliák 

magasabb kockázata van a caries 
kialakulásának, és egyes dentális 
eltérések magasabb százalékban 

fordulnak elő 
Lopes és mtsai. 
(2006) (Lopes et 

al., 2006) 
137 

lymphoprolife
rative és 

szolid tumor  5,5   29% találtak eltérést 

Maciel és mtsai. 
(2009) (Maciel et 

al., 2009) 
56 leukaemia kemo, SCT, RT  

<13 év a 
diag.és több 
mint 24 hó 

kezelés 

szájhihiene és dentális eltérések a kezelt betegek 80,4% nál volt 
valamilyen dentális anomália 

Maguire és mtsai. 
(1987) (Maguire 

et al., 1987a) 
52 leukaemia, 

solid tumor n.a. 3 és 22  

CCS fogászati indexeinek összehasonlítása a 
tesvérekkelDMFT,szájnyitás,occlusio,overjet,
overbite,hypoplasia,microdontia 

66%-ban találtunk valamilyen eltérést, 
10-13 éves korosztály adatai DMFT 

2,9, GI 23,6 PI 23,5 
Maguire és mtsai. 
(1987) (Maguire 85 n.a. kemo , RT 

1.csop távol a 3 és 22 hosszútávú Fogazat állapota 70% ban találtak eltérést, ami 
korrelált a kezelés időtartamával, a 2. 
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et al., 1987b) fej nyak 
régiótól, 2. 

csoport fej nyak 
régió területére 

csoport esetén mindenkinél volt 
eltérés és gyökérfejlődési eltérés is 

Marec-Berard és 
mtsai. (2002) 

(Marec-Berard et 
al., 2002) 

 
Ewing 

sarcoma kemo 13 nincs adat fog fejlődési rendellenességek 50% gyökéranomaliak, DMFT 4,37 

Minicucci és 
mtsai. (2003) 

(Minicucci et al., 
2003) 

76 ALL kemo,RT 10,7 5.1 ALL késői mellékhatásai, microdontia, 
hypoplasia 

82,9% nál legalább egy elváltozást 
figyeltek meg 

Najafi és mtsai. 
(2011) (Najafi et 

al., 2011) 

esetbem
utatás 

Hodgkin 
lymp. kemo, RT 26 

5 éves korában 
volt kemoRT 

kezelés 

V alaku foggyökerek, reszorbeált, laza fogak 
a RT által érintett mandibulán 

el kellett távolítani a laza fogakat és 
teljes kivehető pótlást kapott 

Näsmann és 
mtsai. 

(1994)(Näsman et 
al., 1994) 

19.57 különböző BMT, kemo 11,7 több mint 3 év 
kemoterápián átesett gyermekek és a BMT 
átesett gyermekek fogazati anomáliáinak és 

nyálszekréciós vizsgálata  

Näsmann és 
mtsai. (1997) 

(Näsman et al., 
1997a) 

16, 52 különböző BMT TBI, 
kemoterápia 9,3; 8,1 3 év 

TBI átesett és kemoterápiával kezelt 
gyermekek fog gyökér és koronai felszínének 

összehasonlítása  

Nawrocki és 
mtsai. (2001) 

(Nawrocki et al., 
2001) 

     
14 évesek kemo kezelését követő dentális 
eltérések vizsgálata, kezelés előtt közben   

Nunn és mtsai. 
(1991) (Nunn et 

al., 1991) 
52 ALL, 

lymphoma 

kemo, RT(nem 
fej nyak 

régióban ) 
6,7   

Nem találtak eltérést a caries 
prevalenciaban 

Oguz és mtsai. 
(2004) (Oğuz et 

al., 2004) 
36 NHL kemo 10 2,6 oral higiénés indexek, DMFT, fogazati 

eltérések 
100% ban találtak vmilyen eltérést a 

túlélőkön, GI 1,09, PI 1,49 

P. Marec-Berard 
és mtsai.l (2005) 

(Marec-Berard et 
27 Wilms 

SIOP93 
doxorubicin,acti

nomycin, 
7,5 3,6 

27 wilms tumoros beteget terápia 
időtartamának megfelelően 5 csoportra 

osztottak, melynek során megvizsgálták a 
70%-ban találtak dentális eltérést 
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al., 2005) doxorubicin különböző fogazati eltéréseket 

Pajari és mtsai. 
(1988) (Pajari et 

al., 1988) 
37 különböző  5,7 2-4 év zománc színezeti eltérései és hypoplasia 

vizsgálat 94% ban találtak vmilyen eltérést  

Pajari és mtsai. 
(1995) (Pajari et 

al., 1995) 
45 ALL  5,4  DMFT összehasonlítása 

a frontfogak területén több volt mind 
a szuvas mind a szuvas fogak 

felszínének száma 
Pels, Mielnik-

Blaszczak(2012) 
(Pels and 
Mielnik-

Błaszczak, 2012) 

78 ALL kemo, RT, BMT 2-18 év 
oral higiéné a 

kezelés 
közben!!! 

OHI, PI alacsonyabb volt, mint az egészséges 
csoportnál, de a GI magasabb volt a 

kemoterápiát kapott betegeknél  

Purdell-Lewis és 
mtsai.(1988 ) 

(Purdell-Lewis et 
al., 1988) 

45 különböző 

kemo és fej 
nyak régióban 

nem volt 
irradiáció 

10,1 n.a. Zománchibák vizsgálata 
80%ban eltérést találtak a zománc 

felszínen és magasabb volt a DMFT 
szám 

Rosenberg 
(1987)(Rosenberg 

et al., 1987) 
17 ALL kemo, RT 14 és 

idősebb 

10 éves kora 
alatt kapták 
kb. 7,2 éves 
korban több 

mint 5 év 

gyökér fejlődési rendelleneségei  

Sonis és mtsai. 
(1990) (Sonis et 

al., 1990) 
97 ALL      

Sonis és mtsai. 
(1995) (Sonis et 

al., 1995) 
64 ALL MTX, RT 10 5 

ALL 1.csop MTX, 2.csop. MTX 1800cGy RT 
3.csop MTX 2400cGy RT DMFT, Oral 

higiénés index és íny állapot 

DMFT/dmft OHI-S (4,9.6,1.12,9) 
Gingival index (4,7. 5,0. 10,1) 

Uderzo és mtsai. 
(1997) (Uderzo et 

al., 1997) 
27 

vérképző 
szervet érintő 

daganat 
BMT, TBI 9(1,1-17,9) 2 

csontvelőtranszplantált gyermekek DMFT 
indexe, gingiva állapot felmérés, dentofacialis 

eltérések, gyökér fejlődési eltérések 

77,7%ban találtak lepedéket a 
gyermekeknél, 59,2% súlyos 

ínygyulladással küzdött, 3,7%-ban 
parodontális érintettséget is találtak, 
55,5% találtak dento-facialis eltérést, 
62,9% fogazati eltérés vagy agenesis, 

33% gyökér hypoplasia 



 97 

Vaughan és mtsai. 
(2005) (Vaughan 
et al., 2005a; b) 

259 különböző BMT 12,8(3,2-
25,9) 

csontvelőtrans
zplantáció 

előtt és után 
BMT előtt és utáni dentális eltérések vizsgálat 

A BMT előtt 56%-ban volt dentális 
eltérés a vizsgált személyeknél, BMT 

után 79,8% ra emelkedett, 
összehasonlították a tej- vegyes és 

maradó fogazattal rendelkező 
gyermekek dentalis eltéréseit. 

Pas van 
Voskuilen (2009) 
(van der Pas-van 
Voskuilen et al., 

2009) 

40  SCT 2 és 18 2  
maxillán szignifikánsan több agenesis 

figyelhető meg mint a mandibulan. 

Welbury és mtsai. 
(1984) (Welbury 

et al., 1984) 
64 leukaemia, 

szolid tumor n.a. 3-20 év hosszútávú   

Wogelius és 
mtsai. (2008) 

(Wogelius et al., 
2008) 

     

A1984-1988 között született dán gyermekek 
és 1993 és 1997 között született gyermekek 
és a daganatos gyermekek (5 év alatt, 5-6, 7-

11, 12-14 éves korban megbetegedett 
gyermekek fogszuvasodási értékeinek 

összehasonlítása 

 

Wogelius és 
mtsai. (2011) 

(Wogelius et al., 
2011) 

18 (8-10 
év) és 24 
(11-14) 

különböző n.a.  OHRQol azonos vagy jobb eredmény jött ki a 
daganatos betegségen átesett gyermekek  

        
Zarina (2005) 

(Zarina and Nik-
Hussein, 2005)      esetismertetés  

Dahllöf és mtsai. 
(1994)  (Dahllöf et 

al., 1994b)        
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Dahllöf és mtsai. 
(1989) (Dahllöf et 

al., 1989) 
44 hematologiai 

kórképek 

csak 
kemoterápiás 

kezelés    

Nem talált szignifikáns eltérést a 
kemoterápiás kezelésen átesett 

csoportnál az egészséges kontrollhoz 
képest, a dentális és kronológia kor 
között, bár számos fogazati eltérés 

volt megfigyelhető. 

Dahllöf és mtsai. 
(2008) (Dahllöf, 

2008)   kemo, RT, BMT     

Goho és mtsai. 
(1993) (Goho, 

1993)   kemo RT     

Makdissi és mtsai. 
(2004) (Makdissi 

and Sleeman, 
2004) 

4 embrionális 
tumor kemo, RT    

esetismertetés, minden egyes esetben 
dentális és maxillofacialis eltéréseket 

is találtak 

Pajari és mtsai. 
(1996) (Pajari et 

al., 1996) 
1 rhambdomyos

arcoma RT    

esetismertetés a besugárzás területén 
számos dentális probléma és TMI 

dysfunkció találtak 


