
Przeszczepy i 

transplantacje 



Co to przeszczepy 
i transplantacje ? 

oTransplantacja to "przeniesienie" 

narządu lub pewnej części organizmu 

np. nerki z jednego ciała do drugiego. 

oPrzeszczep może być mniej inwazyjny 

i jest nazwą ogólną



oZgodność tkankowa – to zgodność między 

biorcą, a dawcą. Oznacza to że antygeny na 

komórkach dawcy i biorcy muszą być w jak 

największym procencie zgodne. W przeciwnym 

razie układ odpornościowy uzna przeszczepioną 

np. nerkę za coś co należy zaatakować i to 

uczyni. Następuje wtedy odrzucenie 

przeszczepu. Dlatego tak ważne jest 

odpowiednie dopasowanie, czasami może to 

trwać bardzo, bardzo długo.............. 

oCzasami zdarza się jednak, że po mimo dużej 

zgodności układ odpornościowy atakuje narząd 

powodując  nieprawidłową jego pracę, aby temu 

więc zapobiec osoby, które miały zrobioną 

transplantację do końca życia muszą brać leki by 

zapobiec odrzuceniu. 

Do wykonania transplantacji 

potrzebna jest zgodność tkankowa 



Kto 
przeprowadza 
przeszczepy? 
o Operację przeszczepu 

przeprowadza lekarz 

transplantolog, jest on 

chirurgiem z 

odpowiednią  specjalizacją. 

Dziedziną medycyny, która 

się tym zajmuje jest 

transplantologia.  



Sala operacyjna z 

bliska 

 

26 stycznia-

ogólnopolski 

dzień 

transplantacji 



Historia  

o Transplantologia to jedna z najmłodszych i najtrudniejszych dziedzin medycyny. 

o Pierwszy przeszczep został dokonany na psie i obejmował nerkę zwierzęcia. Dokonał 

tego austryiak.

o Zespół którym kierował Christian Bernard przeprowadził pierwszy przeszczep serca.

oW Polsce pierwszym zespołem, który podjął się przeszczepu serca był zespół Jana 

Molla, Antoniego Dziatkowiaka i Kazimierza Rybińskiego. Operacja odbyła się  4 

stycznia 1969r. w Łodzi. Pierwszą udaną transplantacje przeprowadzono w Zabrzu. 

Dokonał tego prof. Zbigniew Religa 5 listopada 1985r, twórca sztucznego serca.



Co najczęściej się przeszczepia 
• Najczęściej przeszczepianymi narządami i tkankami 

są: 

I. Płuca

II. Skóra 

III. Wątroba 

IV. Nerki 

V. Jelita 

VI. Tętnice 

VII. Rogówka 

VIII. Szpik kostny 

IX. Trzustka 

X. Serce 

• Zakazany narząd 

• Jest tylko jeden narząd, którego nigdy się 

nie przeszczepi -mózg. Nawet jeśli 

medycyna pozwoliłaby na to nikt raczej 

się tego nie podejmie.  

• Dlaczego?

• To mózg definiuje kim jesteśmy. Mamy 

tam nasze przeżycia i myśli, więc taki 

przeszczep po prostu dałby nam nowe 

ciało, posturę itp.



Do przeszczepów nie trzeba dwojga 

• Są dwie opcje przeszczepu: 

I. Klasycznie-biorca i dawca 

 

 

II. Solo-przeszczep danej tkanki z 

jednego na inne miejsce tego 

samego organizmu



Skąd brać narządy ?

• Narządy są najczęściej brane od zmarłych. 

• Dlatego też każdy, kto chce może za życia zadeklarować 

zgodę na pośmiertne pobranie narządów. 

• Kiedy jednak nie uczynimy tego to rodzina zmarłego 

decyduje co stanie się z naszymi organami po śmierci. 

• Czasami jednak trzeba coś "pożyczyś" od żywego 

np..dobrze nam już wszystkim znana nerka. 



Bank  Niektóre narządy i tkanki można zakonserwować "na 

później". Trzyma się je wtedy w takim banku. Są to 

również instytucje poszukujące potencjalnych dawców 

np.szpiku kostnego Oczywiście musi być tam 

sterylnie i bezpiecznie. 



Dziękuję 

za uwagę 


