


Przeszczepianiem zajmuje się 

dziedzina medycyny zwana 

transplantologią. 

Transplantacja –  

to przeszczepienie narządu w całości 

lub części, tkanki lub komórek  

z jednego ciała na inne. 

Przeszczep – polega na 

chirurgicznym pobraniu zdrowego 

narządu od dawcy i zastąpieniu nim 

chorego narządu biorcy. 



Najczęściej przeszczepiane narządy i tkanki: 

Tkanki: Narządy: 

 serce 

 płuca  

 wątroba 

 trzustka  

 jelito 

 nerki  

 szpik kostny 

 kończyny (dłonie) 

 rogówka  

 więzadła 

 skóra 

 tętnice 



Najczęściej przeszczepiane narządy i tkanki 

skóra 
płuca 

szpik kostny serce 

nerki 

jelita 

rogówka 

wątroba 

trzustka 

tętnica 



Kiedy i od kogo można pobrać narządy do przeszczepu: 

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. 



To prosty druk, który jest deklaracją 

świadomej zgody człowieka na to, by po 

jego śmierci pobrać organy do 

przeszczepu. To swoisty testament,  

w którym wolą zmarłego jest uratowanie 

życia i zdrowia drugiego człowieka.  

 

Dokument „oświadczenia woli” należy 

nosić zawsze przy sobie.  

Oświadczenie woli 



Rodzaje przeszczepów: 

Autogeniczne  

Izogeniczne 

Allogeniczne 

Ksenogeniczne 



Rodzaje przeszczepów 

Autogeniczny – 
polega na 

przeniesieniu własnej 
tkanki lub narządu  
z jednego miejsca  

na drugie,  
np. przeszczep skóry 

Izogeniczny –
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 



Warunki powodzenia przeszczepu 

zgodność tkankowa 

 właściwy dobór dawcy i biorcy  

odpowiednie leczenie immunosupresyjne 

 umiejętność rozpoznania i leczenia procesu odrzucania narządu przez 

organizm biorcy  

zapobieganie powikłaniom i ich leczenie 



Limit czasowy dla transplantacji organów: 

Serce  

4- 6 h  

Nerki  
24 h  

Wątroba 
trzustka 

płuca 
12 h  



Statystyki 

      W roku 2020 przeszczepiono w Polsce 146 serc, 717 nerek, 262 wątroby i 58 

płuc. 

      Na dzień 31 grudnia 2020 roku na liście oczekujących na przeszczep: 

 nerki -  1007 chorych 

 serca – 415 chorych 

 wątroby – 138 chorych 

 płuca – 168 chorych.  

      Najdłużej żyjący Polak z przeszczepionym sercem przeżył 30 lat. 

      Jeden dawca może ocalić życie statystycznie czterem osobom. Kolejne cztery                  

mogą dzięki nowym organom odzyskać sprawność. 

       Co 5 dni w Polsce umiera jedna z osób oczekujących na przeszczepienie 

narządu. Umiera nie z powodu braku leczenia, ale z powodu braku narządów  

do transplantacji. 



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)  

Pierwsze przeszczepy 

Świat 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)  



5 listopada 1985 roku, kardiochirurg 

Zbigniew Religa przeprowadził pierwszy  

w Polsce udany zabieg przeszczepienia 

serca. Operacja była przełomem w polskiej 

medycynie. 

 

Profesor Religa po pierwszym udanym 

przeszczepieniu serca wciąż był pionierem 

polskiej kardiochirurgii, wykonując po raz 

pierwszy w kraju przeszczep płuc i serca, 

przeprowadzając zabiegi leczenia 

przewlekłej zatorowości płucnej, stworzył 

też prototyp sztucznego serca i zastawki 

biologicznej. 



Przeszczep może spotkać każdego… 

Agata Mróz 

Przemysław Saleta 
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