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УВОД

Акут на ле у ке ми ја, ту мо ри цен трал ног нер-

вног си сте ма и лим фо ми су три нај че шће 

гру пе ма лиг них бо ле сти ко је се ја вља ју у деч-

јем уз ра сту [1, 2]. Акут не лим фо бласт не ле-

у ке ми је (АЛЛ) су нај че шће од ових обо ље ња 

и чи не ско ро тре ћи ну но во на ста лих слу ча-

је ва ди јаг но сти ко ва них го ди шње [3, 4]. Оп-

шти кли нич ки симп то ми свих ти по ва ле у ке-

ми ја су слич ни и укљу чу ју те шке по ре ме ћа-

је функ ци је ко шта не ср жи. Због бу ја ња ле у-

ко по е тич ног тки ва и ин фил тра ци је ко шта не 

ср жи не зре лим, иму но ло шки не ком пе тент-

ним ће ли ја ма, ја вља ју се ане ми ја и тром бо-

ци то пе ни ја. Де ца с овим обо ље њи ма су по-

себ но скло на свим вр ста ма ин фек ци ја.

Орал не про ме не у скло пу акут них ле у ке-

ми ја по сле ди ца су ле у ке мич не ин фил тра ци-

је тки ва усне ду пље, као и осе тљи во сти ових 

бо ле сни ка на ин фек ци је [5].

Циљ овог ра да је био да се ука же на по-

ја ву орал них про ме на код де це обо ле ле од 

акут не ле у ке ми је, ко је мо гу зна чај но угро-

зи ти њи хов жи вот.

ОРАЛНЕ ПРОМЕНЕ

Орал не про ме не ко је пра те акут не ле у ке-

ми је или се ја вља ју то ком ле че ња углав ном 

су не спе ци фич не. На ста ју због ме та бо лич-

ких по ре ме ћа ја у епи те лу орал не слу зо ко-

же, ко ји је осе тљив на нај ма њи по ре ме ћај 

снаб де ва ња кр вљу. Про ме не су нај и зра же-

ни је на гин ги ви, па ро дон ци ју му и епи те лу 

је зи ка, док су на слу зо ко жи уста ре ђе и ма-

ни фе сту ју се ул це ра ци ја ма и ин фек ци ја ма 

[1, 3]. На на ста нак и те жи ну орал них про-

ме на мо гу ути ца ти и ло кал ни узро ци, као 

што су не а де кват на орал на хи ги је на и за-

па љењ ски про це си у усти ма. Орал не про-

ме не се код осо ба с акут ном ле у ке ми јом нај-

че шће ис по ља ва ју у ви ду уве ћа не, сун ђе ра-

сте и ме ка не гин ги ве због ин фил тра ци је ле-

у ке мич ним ће ли ја ма. Ја вља ју се и кр ва ре ње 

гин ги ве и бле ди ло слу зо ко же уста са пе те-

хи јал ним кр ва ре њи ма и ек хи мо за ма. Кр ва-

ре ње гин ги ве је нај че шћи знак обо ље ња код 

бо ле сни ка с ле у ке ми ја ма и по чет ни орал ни 

симп том код 17,2% осо ба с акут ном, од но-

сно код 4,4% с хро нич ном ле у ке ми јом [2].

Сто ма то лог мо же по не кад пр ви да се су-

срет не с овим обо ље њем или по сум ња на ње-

га, и то на осно ву про ме на на гин ги ви [1]. За 

раз ли ку од здра ве гин ги ве, ко ја је бле до ру-

жи ча сте бо је, зр на сте струк ту ре и твр де кон-

зи стен ци је, гин ги ва код бо ле сни ка с акут ном 

ле у ке ми јом по ста је цр ве на, оте че на, ме ка и 

сун ђе ра ста, скло на кр ва ре њу, а услед ле у ке-

мич ног ин фил тра та мо же до ћи и до ње не хи-

пер пла зи је. Не ка да ова хи пер пла зи ја мо же 

би ти то ли ко из ра же на да пот пу но пре кри-

ва зу бе и оме та жва ка ње. За па ље ње гин ги ве 

КРАТАК САДРЖАЈ
Акут на ле у ке ми ја је јед но од нај че шћих ма лиг них обо ље ња ко је се ја вља у деч јем уз ра сту. Циљ 
овог ра да је био да се ука же на по ја ву орал них про ме на код де це обо ле ле од ле у ке ми је, ко је мо-
гу до дат но угро зи ти њи хо во здра вље. Орал не про ме не у скло пу акут них ле у ке ми ја по сле ди ца 
су ле у ке мич не ин фил тра ци је тки ва усне ду пље, као и скло но сти ових бо ле сни ка ка ин фек ци ја ма. 
Орал не про ме не ко је пра те акут не ле у ке ми је или се ја вља ју то ком ле че ња углав ном су не спе ци-
фич не. На ста ју због ме та бо лич ких по ре ме ћа ја у епи те лу орал не слу зо ко же, ко ји је осе тљив на нај-
ма њи по ре ме ћај снаб де ва ња кр вљу. Про ме не су нај и зра же ни је на гин ги ви, па ро дон ци ју му и епи-
те лу је зи ка, док су на слу зо ко жи уста ре ђе и ма ни фе сту ју се ул це ра ци ја ма и ин фек ци ја ма. Орал-
не про ме не се јављају нај че шће у ви ду уве ћа не, сун ђе ра сте и ме ка не гин ги ве. Та ко ђе се ја вља ју 
кр ва ре ње из гин ги ве и бле ди ло орал не слу зо ко же са по ја вом пе те хи јал ног кр ва ре ња и ек хи мо-
за. Орал не про ме не мо гу на ста ти и као акут не ком пли ка ци је при ме ње не агре сив не ци то ток сич-
не те ра пи је, у ви ду му ко зи ти са, де сква ма ци ја и ул це ра ци ја слу зо ко же уста, ко је су ри зик за на ста-
нак ло кал них и си стем ских ин фек ци ја. С об зи ром на то да орал не про ме не мо гу зна чај но да оте-
жа ју и угро зе из ле че ње де це с акут ним ле у ке ми ја ма, нео п ход но је ука за ти на њих, као и на ме ре 
ко је је по треб но пред у зе ти, ка ко би се ове те го бе убла жи ле.
Кључ не ре чи: орал не про ме не; гин ги ви тис; му ко зи тис; де ца; акут на ле у ке ми ја
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мо же до ве сти до ства ра ња гин ги вал них џе по ва, ко ји су 

за па ље ни и ду бљи уко ли ко их ко ло ни зу ју орал ни ми-

кро ор га ни зми. Не ка да је гин ги ва ци ја но тич на, с пла-

ви ча стом пре бо је но шћу мар ги нал не гин ги ве, и мо же 

се ја ви ти кр ва ре ње у ин тер ден тал ним па пи ла ма. Због 

из ра же не скло но сти гин ги ве ка кр ва ре њу, не рет ко се 

око зу ба уоча ва ју ко а гу лу ми кр ви. Кр ва ре ње гин ги ве 

мо же би ти знак се кун дар не тром бо ци то пе ни је, ко ја 

на ста је као ре зул тат за ме на ће ли ја нор мал не ко шта не 

ср жи ле у ке мич ним ће ли ја ма. Спон та но кр ва ре ње, на-

ро чи то из гин ги ве, обич но се ја вља ка да се број тром-

бо ци та сма њи ис под 20×109/l [6]. Бо ле сни ци с раз ви је-

ним обо ље њи ма па ро дон ци ју ма ви ше су скло ни овим 

кр ва ре њи ма од оних код ко јих је ста ње здра вља па ро-

дон ци ју ма би ло за до во ља ва ју ће [2]. На вр хо ви ма ин-

тер ден тал них па пи ла и на мар ги нал ној гин ги ви ја вља-

ју се ве о ма бол не ул це ра ци је, ко је се бр зо ши ре на при-

пој ну гин ги ву. Ре ђе би ва ју за хва ће на ду бља тки ва па-

ро дон ци ју ма код де це. Ако се то де си, до ла зи до уни-

шта ва ња пе ри о дон тал них вла ка на и ал ве о лар не ко сти, 

што за по сле ди цу има рас кла ће ње зу ба.

Скло ност ка кр ва ре њу, по ред гин ги ве, мо же се ма-

ни фе сто ва ти у ви ду пе те хи ја рас по ре ђе них по ал ве о-

лар ној му ко зи. Гра ну ло ци то пе ни ја ко ја се раз ви ја се-

кун дар но до во ди до сма ње ња от пор но сти на па то ге не 

ми кро ор га ни зме и мо же би ти пра ће на ул це ра ци ја ма и 

ин фек ци ја ма ме ких орал них тки ва [2]. Ул це ро зне про-

ме не се ја вља ју по слу зо ко жи уста, ме ком неп цу и је-

зи ку, а пе те хи јал но кр ва ре ње, па чак и крв ни под ли ви, 

за хва та ју цео оро фа ринкс. Ова кр ва ре ња су че сто иза-

зва на оште ће њем му ко зе, зу би ма за хва ће ним ка ри је-

сом, оштрим иви ца ма или не а де кват ним ле че њем зу-

ба. Услед пре те жно ка ша сте ис хра не и по ви ше не те-

ле сне тем пе ра ту ре, је зик је обич но сув, са ра га да ма и 

пре кри вен пр ља во жу тим на сла га ма. Усне су та ко ђе ис-

пу ца ле, са зна ци ма пе те хи јал ног кр ва ре ња. Све ово је 

на гла ше но из ра зи то ло шим оп штим ста њем бо ле сни-

ка, сла бом орал ном хи ги је ном, по сто ја њем ло кал них 

ме ха нич ких ири та ци ја, што ре ме ти орал ну хо ме о ста-

зу и пред ста вља иде ал но ме сто за раз вој ин фек ци је.

Ве ћа скло ност ка ин фек ци ја ма осо ба обо ле лих од 

акут не ле у ке ми је про из ла зи услед про ме не рав но те же 

из ме ђу ми кро ор га ни за ма и до ма ћи на, те услед про ме-

не ква ли та тив ног и кван ти та тив ног са ста ва орал не 

фло ре. Раз ло зи за то мо гу би ти ви ше стру ки. Је дан од 

зна чај них је угро жен иму ни тет ор га ни зма. Код акут-

них ле у ке ми ја по ре ме ћен је пре све га, не спе ци фи чан 

иму ни од го вор, те до ла зи до дра стич ног сма ње ња бро-

ја функ ци о нал но спо соб них ле у ко ци та у пе ри фер ној 

кр ви и пљу вач ки, што до во ди до то га да су ови бо ле-

сни ци ли ше ни јед ног од нај ва жни јих за штит них ме-

ха ни за ма [7]. По ред не спе ци фич ног иму ни те та, код 

ових бо ле сни ка је увек у ма њој или ве ћој ме ри по ре-

ме ћен и ху мо рал ни иму ни тет. Дис ба ланс из ме ђу по-

је ди них кла са иму но гло бу ли на мо же ути ца ти на за па-

љењ ске про це се у усној ду пљи [6, 7].

На че шћу по ја ву орал них ин фек ци ја мо же ути ца-

ти и сма ње но лу че ње пљу вач ке, ко је на ста је услед при-

ме ње не хе ми о те ра пи је [8]. Орал на хи ги је на је оте жа на 

због објек тив но те шког оп штег ста ња бо ле сни ка, као 

и кр ва ре ња из гин ги ве услед тром бо ци то пе ни је. Због 

то га до ла зи до не сме та ног на ку пља ња би о фил ма и по-

ве ћа ња бро ја ми кро ор га ни за ма, на ро чи то ана е роб них.

Ле ко ви, по го то во ан ти би о ти ци, че сто се пре пи су ју 

бо ле сни ци ма са АЛЛ и акут ном ми је ло ид ном ле у ке-

ми јом, ка да се ни во гра ну ло ци та сма њи ис под 1000/ml3 

пе ри фер не кр ви, јер та да по сто ји ве ли ка скло ност ка 

ин фек ци ја ма. При том сма ње ње бро ја ми кро ор га ни-

за ма ко ји су осе тљи ви на ан ти би о ти ке мо же иза зва ти 

по ве ћа ње бро ја дру гих гру па ми кро ор га ни за ма и по-

ре ме ћај ква ли та тив ног и кван ти та тив ног од но са из ме-

ђу њих. Осим ан ти би о ти ка, и ци то ста ти ци мо гу до ве-

сти до по ре ме ћа ја са ста ва орал не фло ре [9].

На по ја ву орал них ин фек ци ја мо же ути ца ти и на чин 

ис хра не, ко ји се ме ња то ком бо ле сти. Обо ле ли, због те-

шког оп штег ста ња, по ре ме ће ног чу ла уку са, сма ње-

ног лу че ња пљу вач ке и бол них ле зи ја у усти ма, кон-

зу ми ра ју пре те жно ме ку и ка ша сту хра ну, што по спе-

шу је на ку пља ње би о фил ма и по ве ћа ње бро ја ми кро-

ор га ни за ма у усти ма. Про ме не са ста ва орал не фло ре 

мо гу на ста ти на се ља ва њем усне ду пље па то ге ним ми-

кро ор га ни зми ма ко ји се ту нор мал но не на ла зе [8].

Као по сле ди ца ква ли та тив них и кван ти та тив них 

про ме на орал не фло ре, иму но су пре си је, ксе ро сто ми-

је, про ме не pH вред но сти пљу вач ке, про ме не на чи на 

ис хра не и сма ње ног ни воа одр жа ва ња орал не хи ги је не, 

ја вља ју се се кун дар не ин фек ци је за сту пље них орал них 

ул це ра ци ја, ко је су на ста ле ди рект ним сто ма то ток сич-

ним деј ством ци то ста ти ка или услед ме ха нич ке по вре-

де. Бо ле сни ци се жа ле на ја ке бо ло ве, ис хра на је оте-

жа на и има ју по ви ше ну те ле сну тем пе ра ту ру [9, 10].

Не ки хе ми о те ра пиј ски аген си до во де до су пре си је 

ко шта не ср жи, иза зи ва ју ћи иму но су пре си ју и кр ва ре-

ње. То ком тих пе ри о да код бо ле сни ка је по ве ћан ри-

зик за раз вој орал них бак те риј ских, гљи вич них и ви-

ру сних ин фек ци ја. Све ово мо же по ве ћа ти ри зик од 

си стем ске ин фек ци је, по себ но ако по сто ји оште ће ње 

орал не му ко зе, што омо гу ћа ва ми кро ор га ни зми ма да 

уђу у кр во ток. Орал не ин фек ци је мо гу би ти зна чај на 

ком пли ка ци ја код бо ле сни ка ко је се ле че хе ми о те ра-

пи јом. То ни су са мо ин тен зив ни му ко зи ти си, већ с по-

вре дом му ко зе орал не ин фек ци је мо гу до ве сти до сеп-

ти ке ми је и смр ти бо ле сни ка са ду бо ком иму но су пре-

си јом. Не а де кват но ода бра но вре ме за вр ше ње сто ма-

то ло шких за хва та и ло ша хи ги је на уста и зу ба мо гу до-

ве сти до бак те ри је ми је, ко ја је пра ће на сеп ти ке ми јом 

и смрт ним ис хо дом бо ле сни ка [9, 11, 12, 13].

Гљи ви це из ро да Can di da al bi cans су че сто узроч ни ци 

орал них опор ту ни стич ких ин фек ци ја. Раз во ју орал не 

кан ди ди ја зе по го ду ју сма ње но лу че ње и про ме на pH 

вред но сти пљу вач ке, ве ли ке до зе ан ти би о ти ка и кор-

ти ко сте ро и да ко је бо ле сни ци при ма ју и про ме на са-

ста ва орал не ми кро фло ре. Сма ње на од брам бе на спо-

соб ност ор га ни зма и ле ди ра ње орал не слу зо ко же мо-

гу иза зва ти си стем ску ди се ми на ци ју ор га ни за ма Can-

di da al bi cans [10, 11].

Ви ру сне ин фек ци је у усти ма бо ле сни ка с акут ном 

ле у ке ми јом су нај че шће про у зро ко ва не ви ру сом Her-
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pes sim plex тип 1 (HSV1). Оне мо гу би ти при мар не, ка-

да бо ле сник пр ви пут до ла зи у кон такт с ви ру сом, или 

се кун дар не, ко је на ста ју по нов ном ак ти ва ци јом ла-

тент но при сут них ви ру са у три ге ми нал ном ган гли о-

ну. Ве ћи на ових ин фек ци ја се ја вља услед по нов не ак-

ти ва ци је ви ру са, од но сно код бо ле сни ка ко ји су се ро-

по зи тив ни на HSV, док су при мар не ин фек ци је код се-

ро не га тив них бо ле сни ка ве о ма рет ке [14]. Се кун дар-

не ин фек ци је HSV ја вља ју се у ви ду хер пес ла би ја ли-

са на угло ви ма уса на, а у усти ма се мо гу ло ка ли зо ва ти 

на твр дом неп цу, гин ги ви и је зи ку, те ма ни фе сто ва ти 

у ви ду ве зи ку ла и бу ла или со ли тар них ул це ра ци ја. За-

то је ди јаг но за обо ље ња са мо на осно ву кли нич ке сли-

ке не по у зда на, већ је по сто ја ње ви ру са по треб но до ка-

за ти ла бо ра то риј ским ана ли за ма кр ви.

НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ ЦИТОТОКСИЧНЕ ТЕРАПИЈЕ

Са вре ме на те ра пи ја омо гу ћа ва до бре из гле де на ду же 

ре ми си је бо ле сти, а тран сплан та ци ја ко шта не ср жи 

из гле де за пот пу но из ле че ње бо ле сни ка с акут ном ле-

у ке ми јом. Ме ђу тим, и то ком хе ми о те ра пи је у усти ма 

се мо гу ја ви ти слич не ма ни фе ста ци је као и то ком бо-

ле сти. Ле че ње ма лиг них обо ље ња агре сив ним ме то да-

ма мо же де ло ва ти не по врат но ток сич но и на нор мал не 

ће ли је. Тај ри зик на ста је услед деј ства не ко ли ко фак-

то ра, ко ји об у хва та ју ви сок ни во ће лиј ске тран сфор-

ма ци је му ко зе, раз ли чи тост и сло же ност орал не ми-

кро фло ре, као и по вре де орал них тки ва то ком из вр-

ша ва ња нор мал них функ ци ја [3].

Усна ду пља је ве о ма осе тљи ва за ди рект не и ин ди-

рект не ток сич не ефек те ци то ток сич не те ра пи је. Ди-

рект но сто ма то ток сич но деј ство ци то ста ти ка по сле-

ди ца је не спе ци фич ног деј ства ових ле ко ва на ће ли је 

у про це су де о бе. Ови ле ко ви не де лу ју са мо на ма лиг-

не, не го и на здра ве ће ли је. Тки ва чи ји је ће лиј ски ци-

клус бр жи ви ше су по го ђе на од оних код ко јих се де о ба 

спо ри је оба вља. Ће ли је усне ду пље се бр же де ле, у ци-

клу си ма од се дам до че тр на ест да на, и сто га ци то ста-

ти ци до во де до сма ње ња об на вља ња ба зал ног епи те ла 

и по ја ве му ко зи ти са. Ул це ро зни му ко зи тис се ди јаг но-

сти ку је код око 40% бо ле сни ка ко ји при ма ју хе ми о те-

ра пи ју. Код око по ло ви не њих ле зи је су те жег об ли ка 

и по треб но их је ле чи ти, а јед на од ме то да је мо ди фи-

ка ци ја при ме ње не ци то ток сич не те ра пи је. Про це ње-

но је да се нор мал ни орал ни епи тел об на вља сва ких 

9-16 да на. Ин тен зив на хе ми о те ра пи ја узро ку је ул це-

ро зни му ко зи тис, а зна ци обо ље ња се ја вља ју око две 

не де ље по при ме ни те ра пи је [3, 14, 15, 16].

Као што је на ве де но, хе ми о те ра пи ја ди рект но ума-

њу је ре пли ка ци ју ба зал них епи тел них ће ли ја. И дру-

ги фак то ри, укљу чу ју ћи про ин фла ма тор не ци то ки-

ни не и ме та бо лич ке про дук те ми кро ор га ни за ма, мо-

гу има ти зна чај ну уло гу. Ла би јал на и бу кал на му ко за, 

је зик, под уста и ме ко неп це су те же за хва ће ни про ме-

на ма не го при пој на, ке ра ти ни зо ва на тки ва, као што су 

твр до неп це и гин ги ва. Сма тра се да се ке ра ти ни зо ва-

на тки ва бр же ре ге не ри шу.

Оште ће ње орал не му ко зе се ве зу је за упо тре бу не-

ко ли ко ле ко ва, као што су ме то трек сат, док со ру би-

цин, 5-флу о ро у ра цил, бу сул фан, бле о ми цин, пла ти-

на-ко ор ди на тор ком плекс, укљу чу ју ћи и ци спла тин 

и кар бо пла тин [3].

Ин ди рект но сто ма то ток сич но деј ство ци то ста ти ка 

је по сле ди ца де ло ва ња ових ле ко ва на ко шта ну срж. Де-

лу ју ћи ми је ло су пре сив но, при ме ње на те ра пи ја до во ди 

до сма ње ња бро ја гра ну ло ци та и тром бо ци та, што за 

по сле ди цу има че сте ин фек ци је и кр ва ре ња код бо ле-

сни ка. На те жи ну и ин тен зи тет орал них про ме на код 

бо ле сни ка на хе ми о те ра пи ји мо гу да ути чу и вр ста ко-

ри шће ног ле ка, до за, ду жи на ле че ња, као и ста ње орал-

не хи ги је не и орал ног здра вља. Кр ва ре ње на ста је као 

по сле ди ца де пре си је ко шта не ср жи и тром бо ци то пе-

ни је, а са ми хе ми о те ра пе у ти ци мо гу иза зва ти абра зи-

ју орал не слу зо ко же и па пи ли тис је зи ка. Услед не до-

стат ка ће ли ја бе ле крв не ло зе, по ве ћа ва се мо гућ ност 

на стан ка раз ли чи тих ин фек ци ја у усти ма.

НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ 

КОШТАНЕ СРЖИ И КРВНИХ ЋЕЛИЈА 

НА ОРАЛНА ТКИВА

Зна ча јан про блем за бо ле сни ке ко ји при ма ју ко шта ну 

срж или крв не ће ли је је сте бо лест „ка лем про тив до ма-

ћи на” (енгл. graft-ver sus-host di se a se – GVHD). За пре-

вен ци ју овог обо ље ња при ме њу ју се раз ли чи ти ти по ви 

иму но су пре сив не те ра пи је. Про фи лак са на стан ка бо-

ле сти „ка ле ма про тив до ма ћи на” од ви ја се сма ње њем 

бро ја Т-ће ли ја у тран сплан та ту ко шта не ср жи пре тран-

сплан та ци је, као и иму но су пре сив ним ле че њем при ма-

о ца. Вр ло че сто се у ту свр ху при ме њу ју ле ко ви као што 

су ме то трек сат и ци кло спо рин, ко ји до во де и до про ме-

на у усној ду пљи. Оне се ма ни фе сту ју те шким му ко зи-

ти сом, ул це ра ци ја ма и кр ва ре њем. Као што је већ на-

ве де но, ме то трек сат има сто ма то ток сич но деј ство, док 

ци кло спо рин до во ди до хи пер пла зи је гин ги ве [17, 18]. 

Дру ги ве ли ки про блем по сле тран сплан та ци је ко шта-

не ср жи је сла бље ње иму них функ ци ја, та ко да су ови 

бо ле сни ци скло ни опор ту ни стич ким ин фек ци ја ма. Ин-

фек ци ја то ком пр вих три де сет да на по ја ча ва му ко зи тис 

и ул це ра ци је, омо гу ћа ва ју ћи ми кро ор га ни зми ма да уђу 

у кр во ток. С об зи ром на то да ин тра о рал на ин фек ци ја 

мо же до ве сти до сеп се и смр ти бо ле сни ка то ком иму но-

су пре си је, сви чи ни о ци ко ји мо гу иза зва ти раз вој му ко-

зи ти са мо ра ју се пре по зна ти и ели ми ни са ти.

ЗАКЉУЧАК

Орал не про ме не мо гу зна чај но оте жа ти жи вот и угро зи-

ти из ле че ње де це с акут ном ле у ке ми јом. Сто га је нео п-

ход но ука за ти на њих, као и на ме ре ко је се мо ра ју пред-

у зе ти да би се ове те го бе убла жи ле. Пре вен ци ја орал-

них обо ље ња и сто ма то ло шко ле че ње де це обо ле ле од 

акут не ле у ке ми је за ви се од на чи на ле че ња, ста ња оп-

штег и орал ног здра вља и тзв. хе ма то ло шког ста ту са бо-
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ле сни ка. Бу ду ћа ис тра жи ва ња тре ба да бу ду усме ре на 

на раз вој тех но ло ги је ка сма ње њу по ја ве и те жи не орал-

них про ме на, по себ но му ко зи ти са, и на по бољ ша ње ле-

че ња ин фек ци ја. Раз вој но вих пре па ра та за пре вен ци-

ју ком пли ка ци ја ко је на ста ју услед при ме ње не те ра пи-

је, по себ но орал ног му ко зи ти са, мо же сма њи ти ри зик 

од орал ног бо ла и си стем ских ин фек ци ја. Све то во ди 

сма ње њу бро ја да на бол нич ког ле че ња и по бољ ша њу 

ква ли те та жи во та де це обо ле ле од акут не ле у ке ми је.

НАПОМЕНА

Рад је ура ђен у окви ру са рад ње Сто ма то ло шког фа-

кул те та Уни вер зи те та у Ми ла ну и Кли ни ке за деч ју и 

пре вен тив ну сто ма то ло ги ју Сто ма то ло шког фа кул те-

та Уни вер зи те та у Бе о гра ду на про јек ту под на зи вом 

„Про то кол о пре вен ци ји орал ног здра вља у де це обо-

ле ле од акут не ле у ке ми је”.
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SUMMARY
Acute leukaemia is the most common form of chilhood cancer. 
The aim of this paper was to underline the importance of oral 
manifestations in children with acute leukaemia. The disease 
and its treatment can directly or indirectly affect oral health. 
Oral manifestations are gingival inflammation and enlarge-
ment. Leukaemic cells are capable of infiltrating the gingiva 
and the deeper periodontal tissues which leads to ulceration and 
infection of oral tissues. Gingival bleeding is a common sign in 
patients with leukaemia. Symptoms include local lymphadenop-
athy, mucous membrane Petechiae and ecchymoses. Cytotoxic 
drugs have direct effects like mucositis, involving atrophy, des-

quamation and ulceration of the mucosa, with increasing the 
risk for local and systemic infections. Leukaemia can directly 
influence dental care and dental treatment, while oral lesions 
may have life-threatening consequences. Knowledge and skills 
among dentists may also not be adequate to treat children with 
acute leukaemia. It is therefore imperative that all stomatolo-
gists be aware of dental problems that occur in leukaemia in 
order to be able to effectively carry out appropriate measures 
to mitigate these problems.

Keywords: oral manifestations; gingivitis; mucositis; children; 
acute leukaemia
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