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Streszczenie
Wprowadzenie. Zmiany liszajopodobne na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu przewlekłej postaci choro-
by przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD) klinicznie i histologicznie przypominają idiopatyczny liszaj płaski. 
Zaobserwowano jednak różnicę w badaniu immunohistologicznym nacieków limfocytarnych między tymi jednost-
kami chorobowymi.
Cel pracy. Analiza histopatologiczna i immunohistochemiczna składu nacieku w chorobie przeszczep przeciw 
gospodarzowi i w liszaju płaskim.
Materiał i metody. Badaniem objęto 10 chorych z rozpoznaniem przewlekłej postaci choroby przeszczep prze-
ciw gospodarzowi (GVHD) ze zmianami w jamie ustnej oraz 11 osób z rozpoznaniem klinicznym liszaja płaskie-
go (OLP) w jamie ustnej. Od wszystkich pacjentów pobierano wycinek błony śluzowej jamy ustnej z pogranicza 
zmiany i utrwalano w 4% wodnym roztworze formaldehydu. Skrawki poddawano ocenie histopatologicznej (po 
wybarwieniu hematoksyliną i eozyną) oraz reakcji immunohistochemicznej z przeciwciałami dla CD3, CD4, CD8 
i CD57.
Wyniki. W GVHD stwierdzono mniejszy naciek limfocytarny i stosunkowo mniejszą liczbę komórek CD3+, CD4+, 
CD57+, a stosunkowo większą liczbę komórek CD8+ w porównaniu z idiopatycznym liszajem płaskim.
Wnioski. Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu liszajopodobnej postaci GVHD są histologicznie 
zbliżone do idiopatycznego liszaja płaskiego. W GVHD stwierdzono przewagę limfocytów CD8+ nad CD4+ in situ, 
a w OLP nie stwierdzono wyraźnej przewagi jednej z subpopulacji limfocytów T (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 3, 
314–321).

Słowa kluczowe: choroba przeszczep przeciw gospodarzowi, liszaj płaski, limfocyty T, komórki NK, immuno-
histochemia.

Abstract
Background. Oral lichen planus-like lesions occurring in the course of chronic graft versus host disease (cGVHD) 
are clinically and histologically similar to idiopathic lichen planus. However, dissimilarities were observed in 
immunohistochemical study of lymphocyte infiltration between these pathologic entities.
Objectives. The aim of this study was to assess the composition of infiltrations in GVHD and oral lichen planus 
(OLP) by means of immunohistologic and immunohistochemistry examination.
Material and Methods. The study group consisted of 10 patients diagnosed with GVHD presenting changes in the 
oral cavity. There were also 11 patients with clinical diagnosis of lichen planus. In all of the patients a biopsy was 
taken from the border of mucosal lesion. Biopsies were preserved in 4% formaldehyde solution. The specimens 
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Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi 
(GVHD – Graft-versus-Host Disease) jest jednym 
z najcięższych powikłań allotransplantacji ma-
cierzystych komórek krwiotwórczych [1]. GVHD 
może występować w postaci ostrej (acute aGVHD) 
lub przewlekłej (chronic cGVHD).

Zapalenie błony śluzowej w przebiegu cGVHD 
stwierdza się u 80–100% chorych [2]. W obrębie 
błony śluzowej występują plamy rumieniowe, 
nadżerki i owrzodzenia. Zmiany rozwijają się 
przeważnie na błonie śluzowej policzków, języka 
i warg, w ciężkich stanach szerzą się na rogowa-
ciejącą część tkanek jamy ustnej [3–5]. W miarę 
postępowania choroby pojawiają się zmiany li-
szajopodobne na błonie śluzowej policzków, warg 
i języka w postaci siateczkowej, a następnie zani-
kowo-nadżerkowej lub pęcherzowej [6].

W badaniach histopatologicznych pobranych 
ze zmian na błonie śluzowej jamy ustnej w prze-
biegu cGVHD obserwowano nadmierne i wadliwe 
rogowacenie nabłonka, zwyrodnienie wodniczko-
we komórek warstwy podstawnej z podnabłon-
kowym rozszczepieniem, okołoprzewodowe za-
palenie gruczołów ślinowych, włóknienie, naciek 
limfoplazmocytarny oraz ogniskową martwicę 
keratynocytów [7–9]. 

Ślinianki GVHD charakteryzują się nacie-
kiem limfocytarnym miąższu gruczołowego, 
a zwłaszcza otoczenia przewodów wydzielniczych 
oraz zanikiem i zniszczeniem tkanek gruczołów 
ślinowych. Idiopatyczny liszaj płaski cechuje się 
również obecnością obfitego nacieku, złożone-
go w znacznym stopniu z limfocytów T [10, 11]. 
Wśród komórek zapalnych stwierdza się także 
makrofagi, komórki tuczne i plazmocyty.

Zmiany liszajopodobne na błonie śluzowej ja-
my ustnej w przebiegu przewlekłej postaci GVHD 
klinicznie i histologicznie przypominają idiopa-
tyczny liszaj płaski [12].

Celem pracy była analiza immunohistoche-
miczna składu nacieku w chorobie przeszczep 
przeciw gospodarzowi i w liszaju płaskim.

Materiał i metody
Badaniem objęto 10 chorych (6 kobiet i 4 męż-

czyzn w wieku 22–57 lat, mediana 39,5 lat) z rozpo-

znaniem przewlekłej choroby przeszczep przeciw 
gospodarzowi ze zmianami w jamie ustnej o cha-
rakterze nadżerek i owrzodzeń (oral cGVHD). 
Od wszystkich badanych pobrano wycinek błony 
śluzowej policzka w celu badania histopatologicz-
nego (u 1 badanego pobrano 2 wycinki w różnych 
okresach po przeszczepieniu, łącznie 11 wycin-
ków) oraz dodatkowo wykonano ocenę immu-
nohistochemiczną. Grupę kontrolną stanowiło 
11 osób (9 kobiet i 2 mężczyzn, w wieku 32–73 lat, 
mediana 56 lat) z rozpoznaniem klinicznym lisza-
ja płaskiego w jamie ustnej (OLP) ze zgłaszających 
się pacjentów do Zakładu Chorób Błony Śluzowej 
i Przyzębia WUM w Warszawie*.

U wszystkich 21 badanych (oral cGVHD 
i OLP) wykonano ocenę nacieku zapalnego, ro-
gowacenia i innych objawów patologicznych oraz 
badanie immunohistochemiczne.

W znieczuleniu miejscowym pobierano wyci-
nek błony śluzowej z pogranicza zmiany. Wycinek 
utrwalano w 4% wodnym roztworze formaldehy-
du. Otrzymany materiał odwadniano we wzrasta-
jących stężeniach alkoholu i acetonu, prześwietlano 
w ksylenie i zatapiano w parafinie. Ze skrawków 
parafinowych grubości około 4 μm wykonywano 
barwienie hematoksyliną i eozyną oraz reakcje im-
munohistochemiczne z wykorzystaniem metody 
peroksydazowej z następującymi przeciwciałami: 
anty-CD3, anty-CD4, anty-CD8, anty-CD57.

Liczebność komórek określano w czterostop-
niowej skali półilościowej (od 0 do +++): 0 – brak, 
„+” – mała liczba komórek, „++” – umiarkowana 
liczba komórek, „+++” – duża liczba komórek.

Badanie histopatologiczne obejmowało po-
twierdzenie rozpoznania, ocenę nacieku zapalnego, 
rogowacenia oraz innych objawów patologicznych.

Po odparafinowaniu i przeprowadzeniu przez 
szereg alkoholi preparaty zostały poddane proce-
sowi odzyskiwania antygenów przez podgrzewa-
nie (w kuchence mikrofalowej, 650 W) w buforze 
cytrynianowym o pH 6,0. Przy stosowaniu prze-
ciwciała anty-CD57 powyższy etap został ominię-
ty. Następnie skrawki po ostudzeniu umieszczano 
w 3% roztworze wody utlenionej w celu zabloko-

were subjected to histopathological examination (after hematoxilline-eosine staining), as well as to immunohis-
tochemical reaction with anti-CD3, anti-CD4, anti-CD8 and anti-CD57 antibodies.
Results. In cGVHD, there was a lower inflammatory infiltration and relatively lower number of CD3+, CD4+, 
CD57+, whereas a relatively greater number of CD8+ cells as compared with idiopathic lichen planus (OLP).
Conclusions. Changes in the oral mucosa in the course of cGVHD lichen planus-like lesions are histologically simi-
lar to idiopathic lichen planus. There was a predominance of CD8+ over CD4+ in situ in cGVHD, whereas in OLP 
no predominance among T-cells subpopulations occurred (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 3, 314–321).

Key words: graft versus host disease, lichen planus, T-cells, NK-cells, immunohistochemistry.

* Projekt badawczy został zaakceptowany przez 
Komisję Bioetyczną WUM w Warszawie, a zgodę na 
badanie uzyskano od wszystkich pacjentów.
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wania aktywności endogennej peroksydazy. Po 
płukaniu w buforze Tris o pH 7,2, na skrawki na-
noszono roztwór przeciwciał pierwszorzędowych: 
CD3 klon PS1 (Novocastra), CD4 klon 4B12 (No-
vocastra), CD8 klon C8/144B (DAKO) oraz CD57 
klon NK-1 (Novocastra).

Następnie skrawki inkubowano przez 60 mi-
nut w temperaturze pokojowej. Do detekcji wy-
korzystano przeciwciała drugorzędowe antymysie 
sprzężone z cząsteczkami peroksydazy (Envision, 
DAKO). Inkubację przeprowadzano przez 30 mi-
nut. Po odpłukaniu niezwiązanego przeciwciała 
reakcję wywoływano z wykorzystaniem 3,3’-dia-
minobenzydyny jako chromogenu (DAKO). Po re-
akcji immunohistochemicznej preparaty barwiono 
hematoksyliną, odwadniano i zamykano w histo-
fluidzie (Medlab).

Badanie histologiczne i immunohistoche-
miczne wykonano w Katedrze i Zakładzie Anato-
mii Patologicznej WUM w Warszawie.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycz-
nej z wykorzystaniem testu t-Studenta. Przyjęto 
poziom istotności p ≤ 0,05.

Wyniki 
Obraz mikroskopowy przewlekłej postaci 

GVHD (cGVHD) oraz idiopatycznego liszaja pła-
skiego (OLP) był podobny (tab. 1). W obu grupach 
stwierdzono rogowacenie nabłonka, znaczny roz-
rost warstwy kolczystej, zwyrodnienie wodnicz-
kowe w warstwie podstawnej, nacieki zapalne oraz 
apoptozę (w OLP – ciałka Civatte’a). Zwyrodnie-
nie wodniczkowe obserwowano jednak częściej 
w OLP niż w cGVHD, różnica ta była istotna 

statystycznie (p < 0,05). W przewlekłej chorobie 
GVH zaobserwowano dodatkowo nieprawidłowe 
rogowacenie, zaburzenie tworzenia keratohialiny, 
egzocytozę komórek jednojądrowych i zanik na-
błonka oraz włóknienie. W liszaju płaskim stwier-
dzono natomiast martwicę pojedynczych komó-
rek warstwy podstawnej, której nie obserwowano 
w cGVHD (p < 0,001).

W cGVHD wykazano mniejszy naciek komó-
rek zapalnych w porównaniu z idiopatycznym li-
szajem płaskim. Naciek o dużym stopniu nasilenia 
(+++) dwukrotnie częściej stwierdzono w OLP niż 
w cGVHD, różnice te jednak nie były istotne sta-
tystycznie (tab. 2).

U badanych z cGVHD wykazano stosunko-
wo mniejszą liczbę komórek CD3+, CD4+, CD57+, 
a stosunkowo większą liczbę komórek CD8+ w po-
równaniu z liszajem płaskim (tab. 3). Dużą licz-
bę limfocytów T CD3+ (+++) stwierdzono tylko 
u 2 badanych w przebiegu cGVHD i u 9 chorych 
z OLP (p < 0,001). Umiarkowaną liczbę komórek 
CD3+ (++) stwierdzono u 8 badanych z cGVHD i u 
jednego badanego z OLP (p < 0,001). Limfocyty T 
pomocnicze (CD4+) w liczbie umiarkowanej (++) 
występowały tylko u 1 chorego z cGVHD, podczas 
gdy u badanych z grupy OLP stwierdzono u 6 osób 
(p < 0,05). Limfocyty CD4+ w liczbie niewielkiej 
(+) u chorych z cGVHD obserwowano u 8 bada-
nych, a u pacjentów z OLP tylko u 4 (p < 0,05). 
Limfocyty T cytotoksyczne/supresorowe (CD8+) 
w liczbie niewielkiej (+) w grupie OLP stwierdzo-
no u czterech badanych, a u chorych z cGVHD ich 
nie stwierdzono (p < 0,05). Komórki NK (CD57+) 
w liczbie niewielkiej (+) w grupie cGVHD obser-
wowano u 7 badanych, a u chorych z OLP tylko 
u 3 osób (p < 0,05).

Tabela 1. Porównanie obrazu histopatologicznego przewlekłej postaci GVHD (cGVHD) oraz idiopatycznego liszaja 
płaskiego (OLP)

Table 1. Comparison of histopathological image of chronic GVHD (cGVHD) and idiopathic lichen planus (OLP)

Objawy patologiczne 
(Pathological symptoms) 
 

cGVHD OLP Test t-
Studenta
(t-student 
test)

n % ± błąd
(error)

n % ± błąd
(error)

Rogowacenie nabłonka (Keratosis) 7 63,6 ± 14,5  7  63,6 ± 14,5 n.s.

Nieprawidłowe rogowacenie (Dyskeratosis) 3 27,3 ± 13,4  0   0,0 ±  0,0 n.s.

Zgrubienie warstwy kolczystej nabłonka (Acanthosis) 6 54,5 ± 15,0  7  63,6 ± 14,5 n.s.

Zaburzenie tworzenia keratohialiny (Dysialosis) 2 18,2 ± 11,6  0   0,0 ±  8,7 n.s.

Egzocytoza komórek jednojądrowych 5 45,5 ± 15,0  0   0,0 ±  8,7 p < 0,05

Zwyrodnienie wodniczkowe 6 54,5 ± 15,0 11 100,0 ±  8,7 p < 0,05

Apoptoza/Ciałka koloidowe (Civatte’a) 5 45,5 ± 15,0  5  45,5 ± 15,0 n.s.

Martwica pojedynczych komórek warstwy podstawnej 0  0,0 ±  8,7  9  81,8 ± 11,6 p < 0,001

Zanik nabłonka (Atrophia) 1  9,1 ±  8,7  0   0,0 ±  8,7 n.s.

Włóknienie (Fibrosis) 2 18,2 ± 11,6  0   0,0 ±  8,7 n.s.



Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi i liszaj płaski – skład nacieku 317

Omówienie
Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w prze-

biegu liszajopodobnej postaci GVHD klinicznie 
i histologicznie są podobne do idiopatycznego li-
szaja płaskiego [12–15]. Badania własne są zgod-
ne z tymi doniesieniami. Rogowacenie nabłonka, 
znaczny rozrost warstwy kolczystej, zwyrodnienie 
wodniczkowe w warstwie podstawnej, nacieki 
zapalne oraz apoptozę stwierdzono w obu gru-
pach. Zwyrodnienie wodniczkowe obserwowano 
jednak istotnie statystycznie częściej w OLP niż 
w cGVHD. Dodatkowo w cGVHD stwierdzono 
nieprawidłowe rogowacenie, zaburzenie two-
rzenia keratohialiny, egzocytozę komórek jed-
nojądrowych oraz zanik nabłonka i włóknienie. 

W OLP zaobserwowano natomiast martwicę po-
jedynczych komórek warstwy podstawnej, której 
nie stwierdzono w cGVHD.

Różnicę zaobserwowano jednak w badaniu 
immunohistologicznym nacieków limfocytarnych 
między tymi jednostkami chorobowymi. W ba-
daniu własnym w cGVHD stwierdzono mniejszy 
naciek komórek zapalnych w porównaniu z OLP. 
Naciek zapalny u większości chorych z cGVHD 
występował w dolnych warstwach nabłonka oraz 
w obrębie górnych warstw tkanki łącznej, składał 
się głównie z limfocytów, ale obserwowano rów-
nież neutrofile, eozynofile oraz makrofagi. U ba-
danych z cGVHD wykazano stosunkowo większą 
liczbę limfocytów cytotoksycznych/supresorowych 
(CD8+), a mniejszą liczbę limfocytów T (CD3+), 

Tabela 2. Porównanie stopnia nacieku zapalnego w cGVHD oraz OLP in situ

Table 2. Comparison of the degree of inflammatory infiltration in cGVHD and OLP in situ

Sopień 
(Degree)

cGVHD OLP Test t-Studenta 
(t-student test)n % ± błąd 

(error)
n % ± błąd 

(error)

– 1  9,1 ±  8,7 0  0,0 ±  8,7 n.s.

+ 0  0,0 ±  8,7 0  0,0 ±  8,7 n.s.

++ 6 54,5 ± 15,0 3 27,3 ± 13,4 n.s.

+++ 4 36,4 ± 14,5 8 72,7 ± 13,4 n.s.

Tabela 3. Porównanie liczebności komórek CD3+, CD4+, CD8+ oraz CD57+ in situ

Table 3. Comparison of the number of CD3+, CD4+, CD8+ and CD57+ in situ

Komórki 
(Cells)

Stopień 
(Degree)

cGVHD OLP Test t-Studenta 
(t-student test)n % ± błąd 

(error)
n % ± błąd 

(error)

CD3+ – 0  0,0 ±  9,5 0  0,0 ±  8,7 n.s.

+ 0  0,0 ±  9,5 1  9,1 ±  8,7 n.s.

++ 8 80,0 ± 12,6 1  9,1 ±  8,7 p < 0,001

+++ 2 20,0 ± 12,6 9 81,8 ± 11,6 p < 0,001

CD4+ – 1 10,0 ±  9,5 0  0,0 ±  8,7 n.s.

+ 8 80,0 ± 12,6 4 36,4 ± 14,5 p < 0,05

++ 1 10,0 ±  9,5 6 54,5 ± 15,0 p < 0,05

+++ 0  0,0 ±  9,5 1  9,1 ±  8,7 n.s.

CD8+ – 0  0,0 ±  9,5 0  0,0 ±  8,7 n.s.

+ 0  0,0 ±  9,5 4 36,4 ± 14,5 p < 0,05

++ 8 80,0 ± 12,6 5 45,5 ± 15,0 n.s.

+++ 2 20,0 ± 12,6 2 18,2 ± 11,6 n.s.

CD57+ – 0  0,0 ±  9,5 0  0,0 ±  8,7 n.s.

+ 7 70,0 ± 14,5 3 27,3 ± 13,4 p < 0,05

++ 3 30,0 ± 14,5 5 45,5 ± 15,0 n.s.

+++ 0  0,0 ±  9,5 3 27,3 ± 13,4 n.s.
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Ryc. 1. Limfocyty T CD3+, wycinki z błony śluzowej policzka, barwienie immunohistochemiczne z CD3, pow. 
20×, A) cGVHD, niezbyt obfity naciek zapalny z limfocytów T CD3+ umiejscowiony w dolnej części nabłonka 
i pod nabłonkiem, B) liszaj płaski, liczne limfocyty T CD3+ pod nabłonkiem oraz pojedyncze w dolnych warstwach 
nabłonka

Fig. 1. CD3+ T lymphocytes, fragments of buccal oral mucosa, immunohistochemical staining with CD3, magnifica-
tion ×20, A) cGVHD, not very abundant inflammatory infiltration of CD3+ T lymphocytes located in the bottom of 
the epithelium and under the epithelium, B) lichen planus, numerous CD3+ T cells under the epithelium and singular 
in the bottom layers of the epithelium

A B

Ryc. 2. Limfocyty T CD4+, wycinki z błony śluzowej policzka, barwienie immunohistochemiczne z CD4, pow. 20×,  
A) cGVHD, niezbyt liczne limfocyty T CD4+ umiejscowione głównie pod nabłonkiem, B) liszaj płaski, liczne limfocyty 
T CD4+ w obfitym nacieku zapalnym pod nabłonkiem

Fig. 2. CD4+ T lymphocytes, fragments of buccal oral mucosa, immunohistochemical staining with CD4, magnifica-
tion ×20, A) cGVHD, few CD4+ T cells located mainly under the epithelium, B) lichen planus, numerous CD4+ T lym-
phocytes in rich inflammatory infiltrate dunder the epithelium

A B
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limfocytów pomocniczych (CD4+) oraz komórek 
NK (CD57+) w porównaniu z idiopatycznym li-
szajem płaskim (OLP) (ryc. 1–4). W przewlekłej 
chorobie GVH stwierdzono przewagę limfocytów 

CD8+ nad CD4+ in situ. Limfocyty T cytotoksycz-
ne/supresorowe w większości przypadków prze-
ważały w nabłonku, a limfocyty T pomocnicze 
występowały głównie w obrębie tkanki łącznej. 

Ryc. 3. Limfocyty T CD8+, wycinki z błony śluzowej policzka, barwienie immunohistochemiczne z CD8, pow. 20×,  
A) cGVHD, liczne limfocyty T CD8+ umiejscowione w dolnej części nabłonka i pod nabłonkiem, B) liszaj płaski, niez-
byt liczne rozproszone limfocyty T CD8+ bezpośrednio pod nabłonkiem

Fig. 3. CD8+ T lymphocytes, fragments of buccal oral mucosa, immunohistochemical staining with CD8, magnifica-
tion ×20, A) cGVHD, numerous CD8+ T cells located in the lower part of the epithelium and under the epithelium,  
B) lichen planus, few scattered CD8+ T cells directly under the epithelium

A B

Ryc. 4. Komórki NK (CD57+), wycinki z błony śluzowej policzka, barwienie immunohistochemiczne z NK, pow. 
20×, A) cGVHD, dość liczne komórki NK pod nabłonkiem (porównanie z obrazem liszaja płaskiego: naciek zapalny 
w GVHD jest znacznie mniejszy niż w liszaju płaskim, a względny odsetek komórek NK – w stosunku do wszystkich 
komórek zapalnych – jest natomiast większy), B) liszaj płaski, dość liczne komórki NK w obfitym nacieku zapalnym 
pod nabłonkiem

Fig. 4. NK cells (CD57+), fragments of buccal oral mucosa, immunohistochemical staining with NK, magnification 
×20, A) cGVHD, quite numerous NK cells under the epithelium (comparison with the image of lichen planus: inflam-
matory infiltration in GVHD is significantly lower than in lichen planus, while the relative percentage of NK cells – in 
relation to all inflammatory cells – is higher), B) lichen planus, quite numerous NK cells in an extensive inflammatory 
infiltration under the epithelium

A B
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Komórki NK stwierdzono w dolnych warstwach 
nabłonka lub w obrębie górnych warstw tkan-
ki łącznej. W grupie kontrolnej (OLP) naciek 
w większości przypadków występował w obrębie 
całej błony śluzowej właściwej, nie zaobserwowa-
no także różnicy w rozmieszczeniu między po-
szczególnymi subpopulacjami komórek oraz nie 
stwierdzono wyraźnej przewagi jednej z subpo-
pulacji limfocytów T.

Badania własne są zgodne z obserwacjami 
większości autorów. Histologiczne badania wyka-
zały statystycznie mniejszą liczbę nabłonkowych 
komórek Langerhansa oraz limfocytów T CD3+, 
CD4+, CD8+ oraz CD25+ w podnabłonkowej tkan-
ce łącznej w cGVHD w porównaniu z OLP [12, 
15, 16]. Hitchins et al. [14] stwierdzili w OLP, 
w odróżnieniu od cGVHD, przewagę limfocytów 
CD4+ nad CD8+. Inni autorzy wykazali natomiast 
przewagę komórek CD4+ nad CD8+ w obu choro-
bach [12, 15]. W badaniach Sato et al. [17] różnice 
w liczbie komórek CD4+ i CD8+ między cGVHD 
i OLP nie były istotne.

Podsumowując, zmiany na błonie śluzowej 
jamy ustnej w przebiegu liszajopodobnej postaci 
cGVHD histologicznie i klinicznie są podobne 
do idiopatycznego liszaja płaskiego. W cGVHD 
stwierdzono mniejszy naciek limfocytarny i sto-
sunkowo mniejszą liczbę komórek CD3+, CD4+, 
CD57+, a stosunkowo większą liczbę komórek 
CD8+ w porównaniu z idiopatycznym liszajem 
płaskim. W cGVHD stwierdzono przewagę lim-
focytów CD8+ nad CD4+, a w OLP nie stwierdzo-
no wyraźnej przewagi jednej z subpopulacji lim-
focytów T.

W piśmiennictwie światowym wciąż niewiele 
jest pozycji poświęconych badaniom immuno-
histochemicznym zmian w jamie ustnej w prze-
biegu choroby GVH. Prezentowana praca jest 
pierwszym badaniem w Polsce dotyczącym oceny 
liczebności subpopulacji limfocytów T oraz ko-
mórek NK in situ w przypadku stomatologicznej 
symptomatologii tych chorób.
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