
 99 

III.  Melléklet  Gyermekkori daganatos kezelésen átesett gyermekek 

craniofaciális eltéréseinek irodalmi összefoglalója   

 VIZSGÁLAT 

Alpaslan és mtsai. (1999) 
(Alpaslan et al., 1999) 

Nem találtak szignifikáns sceletális eltérést az egészséges populáció 
átlagértékeihez képest. 

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

14, 13 év alatti átlagosan 3,9 évvel a BMT után cephalometriai 
elemzésekkel vizsgálták a koponyai eltéréseket. 

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

5 ALL, BMT és GH kezelt túlélő cephalometrias elemzése, melynek 
során megállapítást nyert, hogy a mandibula condylusának kondrális 

növekedése emelkedett a GH val kezelt gyermekeknél. 

Dahllöf és mtsai. (1994) 
(Dahllöf et al., 1994a) 

BMT és BMT GH kezelt gyermekek cephalometriás összehasonlítása, 
ahol a kornak megfelelően az alsó arcmagasság a kezelések után 

megugrik, a GH kezeltekben pedig ugyanannyi időn belül nagyobb 
növekedést mutat, a mandibula hosszúsága is. 

Dahllöf és mtsai. (2001) 
(Dahllöf et al., 2001) 

10 BMT átesett daganatos túlélő fogszabályozási kezelését mutatja be. 
Felhívja a figyelmet a nehézségekre és a kezelés időtartamára. A 

betegek elégedettsége 60%-os volt. 

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

Sugárterápia sceletális növekedésre kifejtett hatását vizsgálták. Számos 
eltérést figyeltek meg, mely nagyban függ a besugárzott terület fej-nyak 

régió távolságától. 
Gevorgyan és mtsai. (2007) 

(Gevorgyan et al., 2007) 
Sugárterápia sceletális növekedésre kifejtett hatásának összefoglaló 

értékelése. 

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

122 csontdaganattal vagy Ewing sarcomával kezelt gyermek sceletális 
fejlődését és végleges magasságát vizsgálták. A kemoterápiás kezelés 
évében számos eltérést figyeltek meg a hossznövekedést illetően, az 

egészséges populáció növekedési görbéjével összehasonlítva. Évekkel a 
kezelés befejezte után is eltérést mutattak ki. 

Holm és mtsai. (1994) 
(Holm et al., 1994) 

28 kemoterápiával kezelt ALL gyermeket vizsgáltak. Kemoterápiás 
kezelés negatívan befolyásolja a növekedést. Követéses vizsgálattal azt 

mutatták ki, hogy az átlaghoz viszonyítva van eltérés. 
Karsila-Tenovuo és mtsai. 
(2001) (Karsila-Tenovuo et 

al., 2001) 

Cranifacialis eltéréseket talált a 9-12 éves lágyrészdaganatos 
gyermekeknél, azonban ezek az eltérések nem befolyásolják 

nagymérétkben a klinikai képet. 
Möller és mtsai. (1998) 

(Möller and Perrier, 1998) 
Esetismertetés, fej-nyak területén elhelyezkedő rhabdomyosarcomas 

túlélő nyálvizsgálata és cephalometriai elemzése. 
Runge és mtsai. (2000) 
(Runge and Edwards, 

2000) 
Esetismertetés, fogszabályozás nehézségei a ALL-ben. 

Sheller és mtsai. (1996) 
(Sheller and Williams, 

1996) 

Fogszabályozás managementje, fontos betartandó szabályok a vérképző 
szervi daganatos betegségekhez. 

Vasconcelos és mtsai. 
(2008) (van der Pas-van 
Voskuilen et al., 2009) 

A fogfejlődés és a késleltetett fogelőtörés vizsgálata 46, 15 év alatti (8,9 
év) ALL gyógyult gyermek, a túlélők dentális kora 1,5 évvel több volt, 

mint az egészséges gyermeknek. 

 


