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TRANSPLANTACJA  
Transplantacja – przeszczepienie narządu w całości 

lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne. 

Przeszczepianiem zajmuje się dziedzina medycyny 

zwana transplantologią.  



 

Przeszczep – komórki, tkanki lub 

narządy pobrane od dawcy, podlegające 

chirurgicznemu przeszczepieniu do 

organizmu biorcy.  



         Najczęściej przeszczepiane narządy i tkanki: 

 

 Narządy    Tkanki  

 ● mózg  

 ● serce     ● rogówka i twardówka 

 ● płuca (z sercem lub bez)  ● więzadła 

 ● wątroba     ● skóra 

 ● trzustka (razem z nerką)  ● tętnice 

 ● jelito  

 ● nerki  

 ● szpik kostny 

 ● kończyny (dłonie) 

 

 

 

   
       



  Kiedy i od kogo można pobrać narządy  

   do przeszczepienia? 

 
• Od osób żywych można pobrać takie narządy jak nerka czy 

segment wątroby lub tkanki (szpik kostny pod warunkiem, że dawca jest 

pełnoletni i wyrazi na to zgodę, a jego życie nie będzie narażone na 

niebezpieczeństwo. 

• Od osób zmarłych: narządy i tkanki do przeszczepienia 

pobiera się ze zwłok osób, które za życia nie wyraziły sprzeciwu na 

pobranie. Narządy można pobrać od osoby zmarłej, kiedy zostały już 

wyczerpane wszystkie możliwości jej leczenia i u której stwierdzono 

komisyjnie śmierć mózgową. 



Jakie badania musi mieć biorca przed zabiegiem  

• Morfologia krwi z rozmazem  

• Układ krzepnięcia  

• Badania biochemiczne ( parametry wydolności wątroby i nerek)  

•  Badanie ogólne moczu  

•  Klirens kreatyniny  

•  Badanie czynnościowe płuc  

•  Gazometria  

•  EKG  

•  RTG klatki piersiowej PA i boczne  

•  Badanie hemodynamiczne z określeniem ciśnień i oporów płucnych  

•  ECHO serca  

•  W razie potrzeby koronarografia, biopsja mięśnia sercowego  

•  Grupa krwi  

•  Typowanie HLA  

•  Kał na krew utajoną  

•  Badania w kierunku HIV HBV, HCV, CMV, toksoplazmozy 



Przeciwwskazania 

Bezwzględne   Względne 



Przeciwwskazania bezwzględne:  

• Nieodwracalne nadciśnienie płucne  

• Ciężkie uszkodzenie miąższu płuc  

• Czynne zakażenie  

• Niewydolność wątroby lub nerek  

• Choroba nowotworowa  

• Choroba psychiczna  

• Uzależnienie od leków lub alkoholu  

• w przypadku cukrzycy przeciwwskazaniem są 
tylko zaawansowane powikłania narządowe 



Przeciwwskazania względne: 

• Czynna choroba wrzodowa  

• Uchyłkowatość jelit lub zapalenie uchyłków 
jelita  

• Przebyty udar mózgu  

• Przebyty zator tętnicy płucnej  

• Osteoporoza  

• Otyłość (> 140% należnej masy)  

• Wiek pacjenta >65 roku życia 



  



  

 



Warunki powodzenia przeszczepu 

 

 zgodność tkankowa właściwy dobór dawcy i biorcy 

 

 odpowiednie leczenie immunosupresyjne  

 (1983r. zastosowano poraz pierwszy w Polsce) 

   umiejętność rozpoznania i leczenia procesu     

   odrzucania narządu przez organizm biorcy 

 

 zapobieganie powikłaniom i ich leczenie 

 







Kryteria doboru immunologicznego dawcy 

opierają się na ocenie zgodności grup krwi w 

układzie ABO. Waga ciała dawcy może wahać 

się w granicy 30% wagi ciała biorcy. 





  PRZESZCZEP MÓZGU  

PRZESZCZEP GŁOWY  

 Przeszczep głowy to niezwykle skomplikowany 

proces. Dotychczas eksperymenty były prowadzone 

na zwierzętach z marnym rezultatem  

https://www.youtube.com/watch?v=3lWNcFMdWrM 

 Zanim transplantacja głowy zostanie 

przeprowadzona u człowieka, wszystkie te 

problemy muszą zostać uwzględnione w badaniach 

na zwierzętach. 





 Pierwsze przeszczepienie  

 części twarzy (Francja)2005r. 

 
     

Kiedy potrzebny jest przeszczep skóry? 

1. Po oparzeniach wszelkiego rodzaju. 

 

2. W sytuacjach, kiedy rany ciężko goją się. 

 

3.    W wyniku operacji. 

 

4.    Gdy nie jesteśmy w stanie stworzyć ciągłej powłoki. 

 

5.  Przeszczepy najczęściej dokonuje się z okolic ud, 

pośladków i brzucha. 

 



Pierwsze przeszczepienie serca 1967r.  

Pierwsza transplantacja serca na świecie miała miejsce 3 grudnia 

1967 roku w Kapsztadzie. Dokonał jej Christiaan Nethling 

Barnard. Operacja udała się ale pacjent zmarł na zapalenie płuc 

po 18 dniach. Kolejna operacja przeszczepu serca odbyła się 2 

stycznia 1968 roku. Dokonał jej również Christiaan Barnard. 

Pacjent żył 19 miesięcy.  



Przeszczep Ortotopowy 

• opracowany w 1960 roku przez Lowera i Schumwaya jest 

dla wielu chirurgów „złotym standardem” w 

transplantologii serca. Polega na usunięciu chorego serca, 

pozostawiając pień płucny, aortę wstępującą oraz rąbki 

prawego i lewego przedsionka i wstawieniu w jego miejsce 

nowego pobranego w ten sam sposób. 



Przeszczep Heterotopowy  

Początkowo był metodą wspomagania lewej komory.  

 

Polega na wszczepieniu serca dawcy bez usuwania serca biorcy. 

 

Nowe serce umieszcza się w prawej jamie opłucnej. 











Po operacji… 

 Przeszczepione serce początkowo może cechować się mniejsza 

zdolnością do kurczenia się i reagowania na czynniki tropowe, 

ponieważ jest odnerwione.  

 

 W okresie pooperacyjnym konieczne jest zastosowanie wlewów 

z epinefryną lub dobutaminą celem zachowania odpowiedniej 

izotropowej funkcji serca. Przywrócenie normalnej czynności 

myocardium wymaga około 2-4 dni.  

 

 Wczesną niewydolność serca stwierdza się w 25% przypadków 

okołooperacyjnej śmierci pacjentów.  

 

 Przyczyny tego stanu mogą być różne, ale najczęściej wymienia 

się: nadciśnienie płucne, niedokrwienne uszkodzenie mięśnia 

sercowego w czasie pomiędzy pobraniem a wszczepieniem, oraz 

ostre odrzucanie przeszczepu .  



Powikłania wczesne: 
Niewydolność prawokomorowa  

 

 Krwawienie  

 

Niewydolność całego 

przeszczepionego serca 

  

 Zakażenie  

 

 Niewydolność wielonarządowa 

  

 Ostre odrzucanie przeszczepu  

Powikłania późne: 
Nadciśnienie tętnicze  

 

Niewydolność nerek  

 

Cukrzyca  

 

Hipolipidemia  

 

Waskulopatia  

przeszczepionego serca 

  

Choroba nowotworowa 



Serce świni dla człowieka – science fiction 

 czy przyszłość transplantologii? 

 Trzy lata temu przyszła na świat pierwsza zmieniona 

genetycznie świnka TG1154.  

 

 Doczekała się już stu potomków w dwóch pokoleniach. 

Wszystkie mają zmiany w genach, które będą dziedziczone z 

pokolenia na pokolenie.  

 

 W ten sposób TG11454 stała się prawdziwym protoplastą 

transgenicznych świń.  

 

 Teraz trzeba sprawdzić czy te zwierzęta mogą być dawcami 

organów dla naczelnych, więc za trzy lata rozpoczną się próby 

przeszczepiania serc świńskich małpom. Potem przyjdzie czas 

na ludzi. 



 A może sztuczne narządy? 

 
   Sztuczne serce (2004)            Urządzenie wspomagające pracę serca 



TRANSPLANTACJA WĄTROBY 

Wszczepienie biorcy wątroby pochodzącej od 

dawcy niespokrewnionego lub fragmentu wątroby 

od dawcy spokrewnionego.  



 
W jakich przypadkach przeprowadza się 

transplantacje wątroby?  

 
Przy : 

• wirusowym zapaleniu typu B i C 

• ostrej niewydolności wątroby 

• nowotworach 

• marskości wątroby 



Przeszczep nerki 





Na czym polega przeszczep nerki? 

• Standardowy zabieg- umieszczenie nerki w dolnej 

jamy brzusznej, w prawym lub lewym dole 

biodrowym, 

• Następnie łączy się tętnicę i żyłę nerki z tętnicą i 

żyłą biodrową, 

• Moczowód zostaje wszyty do pęcherza 

moczowego, 

• Niekiedy w trakcie operacji nerka podejmuje 

pracę, w innych sytuacjach efekt po kilku dniach, 

a nawet tygodniach. 



Po przeszczepieniu nerki 

• Jeśli nie wystąpiły pozabiegowe powikłania 

pacjent zostaje wypisany do domu po 2 

tygodniach, 

• Konieczne są regularne kontrole w poradni 

potransplantacyjnej, 

• Poprawa komfortu życia, 

• Niezbędna jest odpowiednia dieta, 

• Istotne regularne zażywanie leków. 



Ciekawostki 
• Nerki można przeszczepić kilka razy, 

• Kwestia transplantacji w religiach świata: 

• Buddyzm-transfuzja i transplantacja to „akt heroizmu”, 

• Hinduizm-tam również jest „akt heroizmu” 

• Islam-nastawienie pozytywne do przeszczepów, ale dopuszczalne są 

tylko gdy jest to jedyna forma pomocy, 

• Judaizm-pozytywne nastawienie , 

• Świadkowie  Jehowy- uważają, że  dawstwo jest to indywidualny 

wybór; narząd musi być wypłukany z krwi. 

• Krzyżowy przeszczep nerki 

• Nerka może być przechowywana najdłużej ze wszystkich 

przeszczepianych organów (48 h) 





Sukces przeszczepu 

1. Łatwy organ do przeszczepienia.  

2. Zwykle kończy się sukcesem. 

 

 



       Czym jest śmierć? 

 

 Obecnie korzysta się z pojęcia „śmierć mózgu”.  

 Występuje u osób u których stwierdzono brak funkcji pnia mózgu.  

 Śmierć mózgu występuje po 4 minutach niedotlenienia mózgu.  

 Występuje również „śmierć sercowa”, która polega na ustaniu 

pracy serca i układu oddechowego i obowiązuje tylko w Hiszpanii i 

Holandii.       



 Kto decyduje o pobraniu narządów? 

 

By można było przystąpić do pobrania narządów od 

zmarłego, zbierana jest 3-osobowa komisja lekarzy: 

Wybierani są spośród następujących dziedzin: 

● anestezjologii 

● intensywnej terapii 

● medycyny ratunkowej, 

● kardiologii 



Każda osoba podpisująca oświadczenie woli, wyrażając zgodę na 

pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia daje 

dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym 

ludziom. Własnoręczne podpisanie oświadczenia ułatwia bliskim osoby 

zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli. 

Oświadczenie woli  



Oświadczenie woli ma charakter jedynie informacyjny i nie trzeba go 

nigdzie zgłaszać ani rejestrować! 

Wypełnione oświadczenie należy nosić razem z dokumentami 

osobistymi (dowodem osobistym, prawem jazdy) w portfelu 



Jeden dawca może ocalić życie statystycznie 

czterem osobom. Kolejne cztery mogą dzięki 

nowym organom odzyskać sprawność.   





     

    Podsumowanie 

• Transplantacja tkanek i narządów to jedna z 

najbardziej niezwykłych dziedzin medycyny a jej 

historia jest przykładem niebywałego sukcesu 

• Transplantacje ratują życie i dlatego powinnismy 

poznać i promować ich zasady (!) 

• Każdy z nas może podarować życie innemu 

człowiekowi – swojemu bliskiemu albo całkowicie 

obcej osobie 

– Jeszcze za życia w bezpieczny dla siebie sposób 

– Nie sprzeciwiając się pobraniu swoich narządów 

po śmierci 



https://www.youtube.com/watch?time

_continue=6&v=QTtyGqLTCTM 

https://www.cda.pl/video/74955188

/vfilm 



    Papież Jan Paweł II: 

„Nie zabieraj swych narządów do nieba –  

niebo wie, że potrzebujemy ich tutaj” 

 



Dziękujemy za uwagę!!! 
 

Projekt wykonali uczniowie klas: 

 IId, IIb, Ie pod kierownictwem Pani profesor  

mgr Anety Karmowskiej-Gałązki 


