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IV. Melléklet  Gyermekkori daganatos kezelésen átesett gyermekek nyálmirigyeket érintő  elváltozások irodalmi 

összefoglalója  

 n Diagnózis Terápia 

Átlag 
életkor a 
vizsgálat

kor 

Diagnozistól 
eltelt idő SSF USF Pufferkap

acitás 

Kisnyálmirigyekre 
vonatkozó 
vizsgálatok 

Mikrobiológiai 
vizsgálat 

Avsar és 
mtsai. 
(2007) 

(Avşar et 
al., 2007) 

96 különböző kombinált 
terápia  6,4 0,5-7,2 1,2±2,5 

CCS 
nem 

vizsgálták 

Ericson 
módszer 

szerint 4, 8 
CCS 4,9 a 
kontroll 

csoportnál 

nem vizsgálták nem vizsgálták 

Dahllöf és 
mtsai. 

(1997)(Dahl
löf et al., 
1997a) 

26 különböző kombinált 
terápia  8,2 4 éves követéses 

1,3±0,7 
BMT és 
kemoter 

nem 
vizsgálták 

Dentobuff 
módszer nem vizsgálták 

Str. Mutans , 
lactobacillus 4 

évvel a kezelés után 
is magasabb 

értékeket mutatott 

Dens és 
mtsai. 
(1996) 

(Dens et al., 
1996b) 

42 különböző kombinált 
terápia  34 110 nap 

követéses 1,4±1,21 nem 
vizsgálták 

Dentobuff 
módszer nem vizsgálták 

nem tudott 
korrelációt 

kimutatni a str. 
Mutans a 

Lactobalius ssp. a 
caries prevalencia 
és a plakk index 

között 
Näsmann és 

mtsai. 
(1994) 

(Näsman et 
al., 1994) 

19, 
57 különböző 

BMT, 
kemoterápi

a 
11,7 > 3 év 

1,1±0,5 a 
kemoterápi

ával 
kezeltek 

nem 
vizsgálták 

Dentobuff 
módszer nem vizsgálták nem vizsgálták 
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Maciel és 
mtsai. 
(2009) 

(Maciel et 
al., 2009) 

56 leukaemia kombinált 
terápia   > 13 év nem 

vizsgálták 

0,18 a 
kemoterápiá

val kezelt 
csoportnál 
és 0,27 a 
kontroll 

csoportnál 

nem 
vizsgálták nem vizsgálták nem vizsgálták 

Hsieh és 
mtsai. 
(2011) 

(Hsieh et 
al., 2011) 

104 különböző 

kombinált 
terápia 

(irraditatio 
a fej-nyak 
területén) 

15,8 >5 éves túlélők nem 
vizsgálták 

adatot nem 
közöltek 

nem 
vizsgálták nem vizsgálták nem vizsgálták 

Dahllöf és 
mtsai. 

(2011)(Dahl
löf et al., 

2011) 

30 különböző kombinált 
terápia  <13 2-16 éves 

túlélők 

0,8±0,5 
ml/min RT 

1,1±0,6 
ml/min 
kemo 

 
nem 

vizsgálták nem vizsgálták nem vizsgálták 

kombinált	  terápia:	  kemoterápia,	  TBI,	  BMT	  és	  SCT	  
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