Wspó³czesna Onkologia (2002) vol. 6; 10 (670–675)

W pracy przedstawiono 9-letnie doœwiadczenia gdañskiego oœrodka
przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych u chorych
z przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹.
Schorzenie to by³o wskazaniem do
przeszczepienia u ponad 50 proc.
chorych poddanych transplantacji.
Przedstawiono sposoby pozyskiwania komórek do przeszczepu z krwi
obwodowej i szpiku kostnego oraz
uzyskiwany materia³ przeszczepowy. Analizie poddano przebieg
transplantacji, dane dotycz¹ce wszczepienia w przypadku przeszczepu szpiku i komórek progenitorowych pobranych z krwi obwodowej
(liczbê neutrocytów powy¿ej 0,5 G/l
osi¹gniêto odpowiednio w 17. i 14.
dniu po transplantacji). Przedstawiono czêstoœæ wystêpowania powik³añ
zwi¹zanych z przeszczepem. Ostra
postaæ choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, jako szczególne powik³anie przeszczepowe, wystêpowa³a w omawianej grupie u 57
proc. chorych, w tym u 43,1 proc.
w stopniu zaawansowania klinicznego wymagaj¹cym intensyfikacji leczenia immunosupresyjnego. Analizie poddano przyczyny œmiertelnoœci zwi¹zanej z transplantacj¹.
G³ówn¹ przyczyn¹ œmiertelnoœci
wczesnej by³a ostra postaæ choroby
przeszczep przeciwko gospodarzowi (5 na 7 zgonów). Równie¿ w przypadku œmiertelnoœci póŸnej zasadnicz¹ rolê odgrywa przewlek³a postaæ choroby (6 na 8 zgonów).
Omówiono tak¿e powik³ania hematologiczne, przedstawiaj¹c zapotrzebowanie na preparaty krwiopochodne. Okreœlono czêstoœæ wystêpowania wenookluzyjnej choroby w¹troby
(2 przypadki na 44 transplantacje)
oraz reaktywacji lub infekcji cytomegalowirusem (34 proc.). Ogólne
prze¿ycie analizowane metod¹ Kaplana-Mayera okreœlono na 64 proc.,
co stawia gdañski oœrodek na równi
z wiêkszoœci¹ oœrodków europejskich.
S³owa kluczowe: przewlek³a bia³aczka szpikowa, allogeniczne
przeszczepianie komórek progenitorowych hemopoezy.

Allogeniczne transplantacje
komórek progenitorowych
hemopoezy w przewlek³ej
bia³aczce szpikowej
– doœwiadczenia oœrodka
gdañskiego
Allogeneic stem cell transplantation in chronic
myelogenous leukemia – experience of the center in Gdañsk

Andrzej Hellmann, Maria Bieniaszewska, Jan Maciej Zaucha,
Kazimierz Ha³aburda, Joanna Balon
Klinika Hematologii IChW, Akademia Medyczna w Gdañsku

WSTÊP
Pocz¹tki transplantacji szpiku
kostnego siêgaj¹ wczesnych lat 70.
W tym okresie postêp w dziedzinie
szeroko pojêtych nauk medycznych sprzyja³ rozwojowi tej metody terapii. Spoœród wielu osi¹gniêæ
nale¿y podkreœliæ postêp, jaki dokona³ siê w zakresie typowania
antygenów zgodnoœci tkankowej
(HLA), ostatnio tak¿e na poziomie
molekularnym oraz rozwój farmakologii, a w szczególnoœci odkrycie i wprowadzenie do rutynowych
dzia³añ klinicznych cyklosporyny
i rekombinowanych czynników
wzrostu uk³adu krwiotwórczego. Po
niespe³na trzydziestu latach przeszczep szpiku sta³ siê – z procedury doœwiadczalnej – postêpowaniem z wyboru w wielu schorzeniach hematologicznych. Przewlek³a
bia³aczka szpikowa (PBSz) jest
schorzeniem, w którym Europejska
Grupa ds. Transplantacji Krwi
i Szpiku zaleca transplantacjê komórek progenitorowych hemopoezy
jako rutynowe postêpowanie tera-

peutyczne. Mimo, ¿e w ostatnich
latach pojawi³y siê, budz¹c pocz¹tkowo wielkie nadzieje, nowe
sposoby terapii tego zespo³u mieloproliferacyjnego, oparte na jego
dobrze poznanej etiopatogenezie
[1], allogeniczna transplantacja
szpiku nadal pozostaje dla chorych z PBSz jedyn¹ szans¹ na
ca³kowite wyleczenie. Gdañski
oœrodek transplantacyjny rozpocz¹³
swoj¹ dzia³alnoœæ w 1994 r. Pierwszym dokonanym przeszczepieniem by³a transplantacja szpiku
u 34-letniego mê¿czyzny, cierpi¹cego z powodu PBSz. Dawc¹ by³a zdrowa, zgodna w uk³adzie
HLA siostra pacjenta. Od tego
czasu wykonano w oœrodku ponad
100 transplantacji allogenicznych,
przy czym u prawie po³owy chorych wskazaniem do zabiegu by³a PBSz. Stawia to oœrodek gdañski w rzêdzie pierwszych czterech
oœrodków w kraju. Szczegó³owa
analiza wyników transplantacji jest
dla nas podstaw¹ dalszego ich
doskonalenia, tym bardziej, ¿e ich
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The paper presents nine-year experience of Gdañsk transplantation
center in allogeneic hemopoietic
stem cell transplantation (HSCT) of
chronic myelogenous leukemia
(CML) patients. That diagnosis led
to the transplantation in 44 patients,
constituting over 50% of all transplantations performed during that
period. Methods of peripheral blood and bone marrow progenitor
cells collection are described. We
analyzed the course of transplantation and the time to engraftment. In
the peripheral blood stem cell
transplantation (PBSCT) the median
time to engraftment was 14 days
while in the bone marrow transplantation (BMT) it was 17 days. We also analyzed frequency of complications after HSCT. The acute graft
versus host disease (aGvHD) occurred in 57% of patients in the
whole group. In 43.1% of patients
aGvHD required intensified immunosuppressive treatment. We also
analyzed early treatment related
mortality (TRM). AGvHD was the
main cause of early mortality (5 of
7 cases). Similarly late TRM was
caused by the chronic graft versus
host disease (6 of 8 cases). We also described patients’ requirement
of blood products support, frequency of veno-occlusive disease (2
cases of 44 transplants) and reactivation or primary cytomegalovirus
infection (34%). Overall survival was
estimated the Kaplan-Mayer method at 64%, which is similar to the
results published by most European
centers for unselected groups of
CML patients.
Key words: chronic myelogenous
leukemia, allotransplantation of hematopoietic cell.

ocena staje siê przedmiotem zainteresowania nie tylko transplantologów, ale równie¿ pacjentów,
którzy trafiaj¹ do oœrodka. Poniewa¿ w literaturze polskiej brakuje
podsumowañ oœrodkowych pragniemy przedstawiæ wyniki transplantacji u chorych z PBSz, dotycz¹ce oœrodka gdañskiego.

DANE OGÓLNE
Dzia³alnoœæ gdañskiego oœrodka
przeszczepiania komórek hematopoetycznych datuje siê od maja
1994 r. Gdañsk sta³ siê czwartym,
aktywnym wówczas w Polsce
oœrodkiem transplantacyjnym. Dokonanie pierwszego przeszczepienia szpiku od dawcy rodzinnego
u chorego z PBSz okreœli³o na dalsze lata g³ówny program i zainteresowania zespo³u transplantacyjnego, w którym zasadnicze miejsce odgrywaj¹ transplantacje
w PBSz. Do maja 2002 r., a wiêc
w ci¹gu 9 lat dzia³alnoœci, dokonano w Gdañsku ³¹cznie 105 allotransplantacji, z czego 44 proc.

u chorych z t¹ jednostk¹ chorobow¹. Do 1997 r., kiedy oœrodek
osi¹gn¹³ liczbê 15 allotransplantacji rocznie, liczba przeszczepieñ
u chorych z PBSz w ci¹gu roku
systematycznie wzrasta³a, aby
w kolejnych latach wahaæ siê
w zakresie od 5 do 12. Dane
szczegó³owe przedstawiono na
ryc. 1. i 2. W grudniu 2001 r. dokonano pierwszego w oœrodku
gdañskim przeszczepienia szpiku
od dawcy niespokrewnionego. Pozwoli to rozszerzyæ grupê poddanych przeszczepieniu w naszym
oœrodku pacjentów, tak¿e o tych,
dla których nie znaleziono dawcy
rodzinnego. Problem ten dotyczy
ok. 75 proc. chorych z PBSz, którzy z powodu wieku (do 45. roku
¿ycia w przypadku transplantacji
od dawcy niespokrewnionego)
i ogólnego stanu zdrowia kwalifikuj¹ siê do procedury alloprzeszczepu. Wprowadzenie do terapii
PBSz imanitibu (Glivec) skomplikowa³o jednoznaczne do niedawna
kryteria kwalifikacji do przeszcze-
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inn e (61 )
58 proc.
Ryc. 1. Odsetek transplantacji w przewlek³ej bia³aczce szpikowej
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pu. Œwiadomoœæ ciê¿kich powik³añ
zwi¹zanych z przeszczepem i stosunkowo niewielkiej toksycznoœci
imanitibu nakazuje w grupie chorych po 40.–45. roku ¿ycia pewn¹
ostro¿noœæ w kwalifikowaniu do
transplantacji równie¿ od dawców
rodzinnych.

PACJENCI
W latach ubieg³ych do allotransplantacji od dawcy rodzinnego
kwalifikowani byli chorzy w przewlek³ej fazie PBSz (wyj¹tkowo
w fazie akceleracji i kryzy blastycznej), do 55. roku ¿ycia
w ogólnie dobrym stanie zdrowia.
Wiek chorych poddanych tego typu przeszczepowi w naszym
oœrodku mieœci³ siê w zakresie od
16 do 54 lat i wynosi³ œrednio 34
lata. Przewagê stanowili mê¿czyŸni (64 proc.). Na 44 transplantacje tylko 4 nie zosta³y dokonane
w fazie przewlek³ej choroby.

MATERIA£ PRZESZCZEPOWY
Jak wspomniano wy¿ej, materia³
przeszczepowy pochodzi³ od rodzeñstwa chorych, zgodnego
w uk³adzie HLA. Pierwsze przeszczepy allogeniczne w naszym
oœrodku by³y przeszczepami szpiku, który pobierany by³ od dawców w znieczuleniu ogólnym na
sali operacyjnej w iloœci œrednio
1 200 ml. W 1995 r. zosta³ wykonany w naszym oœrodku pierwszy
przeszczep allogenicznych komó-

rek progenitorowych pobranych
z krwi obwodowej. W kolejnych latach ten typ przeszczepu sta³ siê
dominuj¹cym, a w 1998 i 1999 r.
wszystkie przeprowadzone transplantacje by³y przeszczepami materia³u pobranego z krwi obwodowej dawców. W zwi¹zku z doniesieniami, ¿e przeszczepianie
komórek progenitorowych pobranych z krwi obwodowej mo¿e wi¹zaæ siê u chorych z PBSz z wiêksz¹ czêstoœci¹ wystêpowania
przewlek³ej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi
[2], od 2000 r. powrócono w przypadku dawców dla chorych
z PBSz do pobierania szpiku, jako materia³u przeszczepowego,
mimo ¿e procedura ta wi¹¿e siê
z wiêkszym obci¹¿eniem dla dawców i zwykle nie jest przez nich
preferowana (ryc. 3.). Przyjmuje
siê, ¿e minimaln¹ iloœci¹ komórek
wykazuj¹cych ekspresjê antygenu
CD 34+ (wczesnych progenitorów
hemopoezy) potrzebn¹ do odtworzenia uk³adu krwiotwórczego jest
liczba 2 x 106/kg wagi cia³a biorcy. Liczbê komórek CD 34+ okreœlano w ka¿dym materiale przeszczepowym metod¹ cytometrii
przep³ywowej. Wykonywano tak¿e
testy klonogennoœci (hodowle komórkowe) progenitorów, okreœlaj¹ce ich zdolnoœæ do proliferacji.
Œrednia liczba komórek CD 34+
przetaczanych po pobraniu od dawców z krwi obwodowej wynosi³a 6,49
(2,04–18,98), a ze szpiku (dane
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Ryc. 3. Rodzaj materia³u przeszczepowego

krew obwodowa

z 7 przeszczepów) 2,65 (1,93–4,0) x
106/kg wagi cia³a biorcy.

PRZEBIEG
ALLOTRANSPLANTACJI
Przetoczenie komórek progenitorowych hemopoezy, okreœlane jako
dzieñ 0 w schemacie allotransplantacji, jest poprzedzone postêpowaniem mieloablacyjnym, które w naszym oœrodku u chorych z PBSz
przeprowadzano wg schematu BuCy120. Obejmowa³o ono podanie
myleranu w sumarycznej dawce 16
mg/kg wagi cia³a oraz cyclophosphamidu w dawce 120 mg/kg wagi cia³a. Jako profilaktykê choroby
przeszczep przeciwko gospodarzowi (graft versus host disease –
GvHD) w dniu poprzedzaj¹cym
przetoczenie przeszczepu rozpoczynano podawanie cyklosporyny
w dawce 5 mg/kg wagi cia³a i kontynuowano od dnia nastêpnego
w dawce 3 mg/kg wagi cia³a biorcy, a nastêpnie pod kontrol¹ stê¿enia w krwi pe³nej. Dodatkowo
w dniach +1, +3, +6 i +11 podawano metothrexat, w pierwszej dawce
15 mg/kg wagi cia³a, w kolejnych 10
mg/kg wagi cia³a biorcy. Od pocz¹tku postêpowania przygotowawczego wszyscy chorzy przebywaj¹ na
oddziale intensywnej terapii hematologicznej, którego warunki zosta³y
okreœlone przez EBMT, której akredytacjê posiada nasz oœrodek.

WCZESNY OKRES
POPRZESZCZEPOWY
Mianem wczesnego okresu poprzeszczepowego okreœla siê czas
100 dni po przeszczepieniu komórek macierzystych hemopoezy. Dochodzi wtedy do aplazji szpiku, poprzedzaj¹cej wszczepienie i regeneracjê hemopoezy. Jest to równie¿
okres wystêpowania, tzw. ostrych
powik³añ przeszczepowych, do których zaliczane s¹ powik³ania postêpowania mieloablacyjnego (toksycznoœæ bezpoœrednia, choroba wenookluzyjna w¹troby), aplazja szpiku
(powik³ania hematologiczne) i ostra
postaæ GvHD.
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Wysokodozowana chemioterapia, przy zastosowaniu leczenia
wspomagaj¹cego, by³a zwykle
dobrze tolerowana przez chorych.
Do rzadkoœci nale¿a³y nudnoœci
i wymioty. U wszystkich chorych
obserwowano hepatotoksycznoœæ
cytostatyków, objawiaj¹c¹ siê
wzrostem aktywnoœci transaminaz
w trakcie i po zakoñczeniu chemioterapii. U ¿adnego z chorych
nie obserwowano w tym okresie
innych, klinicznych wyk³adników
uszkodzenia w¹troby. U wszystkich chorych wyst¹pi³y natomiast
objawy toksycznoœci wzglêdem
b³on œluzowych. Z powodu mucositis IV 0 98 proc. chorych wymaga³o ¿ywienia pozajelitowego.
Okres wyst¹pienia objawów by³
osobniczo zmienny, œrednio rozpoczynano
hiperalimentacjê
w dniu +7. Czas utrzymywania
¿ywienia wynosi³ od 2 do 24 dni.
Powik³ania hematologiczne wystêpuj¹ zwykle w okresie pancytopenii wynikaj¹cej z aplazji szpiku.
U chorych z PBSz okres ten rozpoczyna³ siê ok. 5.–7. doby po
przeszczepie. Anemizacjê, wymagaj¹c¹ leczenia substytucyjnego
obserwowano u wszystkich chorych. Œrednie zapotrzebowanie na
przetoczenia koncentratu czerwonokrwinkowego wynosi³o 4 j. (zakres 2–24 j.) i by³o wiêksze
u chorych, u których wyst¹pi³y
krwawienia lub stwierdzono tzw.
niezgodnoœæ wiêksz¹ w zakresie
uk³adu ABO miêdzy biorc¹
a dawc¹ [3, 4]. Zapotrzebowanie
na koncentraty p³ytkowe waha³o
siê w granicach 0–27 preparatów.
Nie zanotowano zgonu z powodu
ciê¿kiego krwawienia. U wszystkich chorych wyst¹pi³y powik³ania
agranulocytozy pod postaci¹ gor¹czki, której etiologiê infekcyjn¹
ustalono u 49 proc. chorych. Najczêœciej wykrywanym patogenem
we krwi chorych by³ Staphylococcus epidermidis. Powik³ania infekcyjne, pod postaci¹ posocznicy
Pseudomonas aeruginosa by³y
przyczyn¹ zgonu u 1 chorego.

Tab. Ocena przyjêcia przeszczepu

Parametr

Dni do uzyskania

neutrocyty>0,5 G/l

15 (10–28)

neutrocyty>1,0 G/l

19 (11–29)

p³ytki>20 G/l

14 (9–22)

p³ytki>50 G/l

15 (10–65)

Czas trwania aplazji zale¿y od
tempa regeneracji hemopoezy pochodz¹cej od dawcy. Za moment
wszczepienia (przyjêcia przeszczepu), po okresie aplazji, uwa¿a siê dobê po przeszczepie,
w której liczba neutrocytów zanotowana w dwóch kolejnych
dniach przekroczy 0,5 G/l. Regeneracja uk³adu p³ytkotwórczego
przebiega zazwyczaj równolegle
ze wzrostem liczby neutrocytów.
Stê¿enie hemoglobiny wzrasta
najwolniej, szczególnie u chorych
z niezgodnoœci¹ grup g³ównych
krwi miêdzy biorc¹ i dawc¹. Parametry oceny przyjêcia przeszczepu i czas do ich uzyskania
przedstawiono w tabeli.

Okres regeneracji hemopoezy
jest tak¿e okresem rekonstytucji
uk³adu immunologicznego dawcy
i wi¹¿e siê z zagro¿eniem wyst¹pienia objawów ostrej postaci
GvHD. Objawy choroby w II i wy¿szych stopniach zaawansowania,
a wiêc wymagaj¹cych intensywnej
terapii immunosupresyjnej wyst¹pi³y u 43,1 proc. chorych z PBSz.
Szczegó³owe dane dotycz¹ce wystêpowania GvHD zamieszczono
na ryc. 4. Ostra GvHD, oporna na
steroidoterapiê, by³a najczêstsz¹
przyczyn¹ wczesnej œmiertelnoœci
poprzeszczepowej (ryc. 5.). Innym
powa¿nym powik³aniem, wystêpuj¹cym we wczesnym okresie po-
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Ryc. 4. Wystêpowanie ostrej postaci GvHD (acute GvHD – aGvHD)

wznowa (1)
14 proc.
infekcje (1)
14 proc.
GvHD (5)
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Ryc. 5. Przyczyny œmiertelnoœci wczesnej
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Ryc. 6. Wystêpowanie przewlek³ej postaci GvHD (chronic GvHD – cGvHD)
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Ryc. 7. Œmiertelnoœæ póŸna
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Ryc. 8. Krzywa prze¿ycia

przeszczepowym jest infekcja lub
reaktywacja zaka¿enia wirusem cytomegalii (CMV). W celu mo¿liwie
wczesnego wykrycia zaka¿enia
u chorych monitorowano wystêpowanie œredniowczesnego antygenu
wirusa, którego obecnoœæ œwiadczy
o jego aktywnej replikacji oraz
obecnoœæ DNA wirusa metod¹
PCR. Koniecznoœæ leczenia wyprzedzaj¹cego, przed wyst¹pieniem
objawów klinicznych, na podstawie
laboratoryjnych cech zaka¿enia wirusem CMV, wystêpowa³a u 34

Na odleg³e wyniki allogenicznych transplantacji szpiku maj¹
wp³yw, obok wczesnych, równie¿
póŸne powik³ania poprzeszczepowe, do których zalicza siê przede
wszystkim przewlek³¹ postaæ
GvHD. Jej objawy wyst¹pi³y u 79,3
proc. chorych i stanowi³y powa¿ny odsetek wœród przyczyn póŸnych zgonów poprzeszczepowych.
Wystêpowanie postaci przewlek³ej
GvHD oraz przyczyny œmiertelnoœci póŸnej (18,2 proc. chorych)
przedstawiono na ryc. 6. i 7.
Wczesne wykrycie wznowy choroby w póŸnym okresie poprzeszczepowym stwarza mo¿liwoœæ zastosowania immunoterapii w postaci infuzji limfocytów dawcy, co
mia³o miejsce u 1 chorej, niestety,
bez po¿¹danego efektu terapeutycznego. Metod¹ monitorowania
zagro¿enia wznow¹ jest badanie
chimeryzmu hemopoetycznego
oraz tzw. choroby resztkowej. Do
monitorowania chimeryzmu u chorych z PBSz wykorzystywano
w naszym oœrodku techniki molekularne stosowane przez medycynê s¹dow¹ i polegaj¹ce na ocenie hiperzmiennych sekwencji
DNA ró¿ni¹cych dawcê i biorcê
[6], markerów zwi¹zanych z ró¿nic¹ p³ci dawcy i biorcy [6] oraz
niezgodnoœæ w zakresie uk³adów
grupowych krwi. Chorobê resztkow¹ monitorowano poprzez badanie obecnoœci chromosomu Ph
i rearan¿acji genowej bcr/abl.

proc. chorych poddanych przeszczepowi z powodu PBSz w naszym oœrodku [5]. U 1 chorej
stwierdzono objawy kliniczne zaka¿enia w postaci jelitowej.
Powik³aniem zwi¹zanym z chemioterapi¹ i wystêpuj¹cym najczêœciej w okresie pierwszych 4 tyg.
po przeszczepie jest choroba wenookluzyjna w¹troby (venooclusive
disease – VOD). Postaæ ciê¿ka
i umiarkowana VOD wyst¹pi³a
u 2 z 44 chorych leczonych w naszym oœrodku.

Mimo opisanych powik³añ ogólne prze¿ycie chorych z PBSz poddanych allotransplantacji komórek
progenitorowych hemopoezy od
dawców spokrewnionych przekracza w naszym oœrodku 60 proc.
(krzyw¹ prze¿ycia przedstawiono
na ryc. 8.), co stawia nasz oœrodek na równi z wiêkszoœci¹ renomowanych oœrodków europejskich.

OMÓWIENIE
Ponaddziewiêcioletnia dzia³alnoœæ oœrodka przeszczepowego

Allogeniczne transplantacje komórek progenitorowych hemopoezy w przewlek³ej bia³aczce szpikowej
– doœwiadczenia oœrodka gdañskiego

w Gdañsku opiera siê na œwiadomoœci, ¿e mimo dokonanego postêpu allogeniczna transplantacja
szpiku, choæ uznana za procedurê rutynow¹, pozostaje nadal trudnym przedsiêwziêciem terapeutycznym, wymagaj¹cym œcis³ego,
skoordynowanego dzia³ania wielu
osób o ró¿nych specjalnoœciach
i sta³ego doskonalenia. Analiza
wyników w³asnych i porównywanie
ich z uzyskiwanymi w innych
oœrodkach stanowi jedn¹ z metod
kszta³cenia. Bie¿¹ce œledzenie doniesieñ naukowych pozwala na
wdra¿anie nowych metod i œrodków do dziedziny przeszczepowej.
Pobieranie komórek progenitorowych z krwi obwodowej, opisane
w literaturze w 1993 r. [7] zastosowano w naszym oœrodku niespe³na 2 lata po ukazaniu siê publikacji.
Ryzyko powik³añ przeszczepowych oraz ostateczny sukces
w postaci trwa³ego wyleczenia,
jest œciœle zwi¹zane z odpowiedni¹ kwalifikacj¹ do przeszczepu.
Kwalifikacja ta obejmuje zarówno
czynniki zwi¹zane z chorob¹, jak
i zale¿ne od stanu klinicznego
biorcy. Przystêpuj¹c do kwalifikacji chorych z PBSz starano siê
o jak najœciœlejsze okreœlanie czynników ryzyka, wg ogólnie przyjêtych danych, st¹d niewielki odsetek transplantacji dokonywanych
w fazie innej ni¿ przewlek³a PBSz
[8, 9]. Wnikliwe rozwa¿anie czynników ryzyka pozwala na uzyskanie wyników transplantacji nie odbiegaj¹cych od zbiorczych danych
EBMT oraz publikowanych w piœmiennictwie œwiatowym [10, 11].
Dotyczy to zarówno czêstoœci wystêpowania powik³añ (w szczególnoœci aGvHD), jak i œmiertelnoœci
zwi¹zanej z przeszczepem [12].
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