
Transplantacja 

darem życia !



Transplantacja to przeszczepienie narządu w całości lub 
części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne lub 

w obrębie jednego ciała. 

Przeszczepianiem narządów zajmuje się medyczna 
dziedzina naukowa nazywana transplantologią.



Kroki milowe transplantologii

Świat:

1954 – pierwsze przeszczepienie nerki (transplantacja izogeniczna) (USA)
1966 – pierwsze jednoczesne przeszczepienie nerki i trzustki (USA)
1967 – pierwsze przeszczepienie wątroby (USA)
1967 – pierwsze przeszczepienie serca (RPA)
1981 – pierwsze jednoczesne przeszczepienie serca i płuca (USA)
1998 – pierwsze przeszczepienie przedramienia (Francja)
2005 – pierwsze przeszczepienie fragmentu twarzy ze zwłok (Francja)
2010 – pierwszy udany przeszczep całej twarzy (Hiszpania) 



Polska:

1966 – pierwszy przeszczep nerki od zmarłego dawcy (Warszawa)
1968 – pierwszy przeszczep nerki od żywego dawcy (Wrocław)
1969 – pierwsza nieudana próba przeszczepienia serca (Łódź)
1985 – pierwsze  przeszczepienie serca (Zabrze)
1994 – pierwsze  przeszczepienie wątroby (Warszawa)
2001 – pierwsze  przeszczepienie płuc i serca (Zabrze)
2006 – pierwsze  przeszczepienie ręki (Trzebnica)
2013 – pierwsze całkowite przeszczepienie twarzy (Gliwice)
2015 - pierwszy na świecie złożony przeszczep narządów szyi (Gliwice)



Podział przeszczepów

• Autogeniczny – polega na przeniesieniu własnej tkanki z 
jednego miejsca na drugie, np. przeszczep skóry

• Syngeniczny – polega na przeniesieniu tkanki lub narządu 
między osobnikami identycznymi genetycznie np. 
bliźniętami jednojajowymi

• Allogeniczny – polega na przeniesieniu tkanki lub narządu 
między osobnikami tego samego gatunku, o podobnym, ale 
nie jednakowym genotypie, np. człowiek → człowiek

• Ksenogeniczny – polega na przeniesieniu tkanki lub 
narządu między osobnikami różnego gatunku np. świnia → 
człowiek



Najczęściej przeszczepiane narządy to :

• rogówkę 
• serce 
• płuca 
• wątrobę 
• trzustkę 
• nerki 
• jelita 
• szpik kostny 
• kości 
• skórę 



Czas oczekiwania na 
przeszczep zależy m.in. 

od:

• grupy krwi, 

• wieku, 

• masy ciała,

• miejsca na liście 
oczekujących. 



Warunki powodzenia przeszczepu:

• zgodność tkankowa

• właściwy dobór dawcy i biorcy

• odpowiednie leczenie

• umiejętność rozpoznania i leczenia procesu 
odrzucania narządu przez organizm biorcy

• zapobieganie powikłaniom i ich leczenie



Kto może zostać dawcą ?

• Każdy kto nie zgłosił sprzeciwu na pobranie narządów po 
swojej śmierci,

• Każdy kto CHCE być dawcą – musi wypełnić oświadczenie i 
poinformować o swojej decyzji rodzinę.

• Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 50 
lat o ogólnie dobrym stanie zdrowia. 



Oczekiwanie na transplantację

1. BIORCA to osoba chora, której nie można wyleczyć, podając leki czy 
wykonując operację. Musi ona wyrazić zgodę na przeszczep. 

2. Po wyrażeniu zgody chorego kieruje się na serię specjalistycznych badań.

3. Po zebraniu informacji o cechach poszukiwanego narządu chorego 
wpisuje się na Krajową Listę Biorców (KLB). 

4. Pacjent czeka w domu na wiadomość, że jest dla niego narząd. 

5. Gdy nadejdzie informacja, że wytypowano właściwy dla niego narząd, 
musi szybko zgłosić się do szpitala. 

6. Tu chory przechodzi ostateczne badania. Najmniejsze odstępstwo od 
normy, a nawet drobna infekcja uniemożliwiają przeprowadzenie 
transplantacji. 



Przygotowanie narządu do transplantacji.

1. DAWCA to osoba, od której pobiera się organ. 

2. Po stwierdzeniu przez niezależną komisję śmierci mózgu rozważa się 
możliwość pobrania narządów do przeszczepu. 

3. Lekarz sprawdza, czy zmarły jeszcze za życia nie sprzeciwił się pobraniu 
od niego narządów do transplantacji. Jeśli tak - ciało zostaje pochowane. 
Jeśli nie - można pobrać narządy

4. Wykonywanie badań, które oznaczają cechy narządu i kwalifikują go dla 
odpowiedniego biorcy. 

5. Z kliniki, gdzie pobrano narząd, przekazuje się do Poltransplantu
informację o pozyskaniu organu do przeszczepu. 

6. Narząd jest jak najszybciej transportowany do kliniki, w której lekarze 
przygotowują biorcę do przyjęcia przeszczepu. 



W przypadku przeszczepu szpiku konieczna jest całkowita zgodność 
immunologiczna, tj. dawca i biorca muszą być identyczni pod względem 

genetycznym.

W przypadku narządów ważne jest, by dawca 
i biorca byli jak najbardziej podobni pod względem tkankowym. 




