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Historia wyników transplantacji jelit  

Pierwsze 10 transplantacji jelit – najdłuższe przeżycie 6 m-cy

Akceptacja transplantacji jelit jako metody leczenia 

Rejestr Przeszczepów Jelit 

1972

1985

1995

2001

Pierwsze przeżycia odległe - wprowadzenie cyklosporyny, 

Wykonano na świecie 700 transplantacji jelit   

2010

1990

Najdłuższe przeżycie po przeszczepie jelit – 10 lat 

Pierwsze przeszczepienie jelit – Lillehei Uniwesytet Minesota1967

Pierwsze i jedyne przeszczepienie jelit w Polsce (wątroba-jelito)  2002



Przeszczepianie narządów w Polsce

stan na 2014r. 

W 2014r. nie przeszczepiono jelit w Polsce 



Wskazania do transplantacji jelit  

Uwaga; 

Jak dotąd, w czynnościowej niewydolności jelita 

zdecydowanie lepsze wyniki uzyskuje się prowadząc 

żywienie pozajelitowe niż przeszczepiając jelito.  

Wszyscy chorzy, którzy nie mogą być żywieni doustnie 

i u których brak jest możliwości kontynuowania 

żywienia dożylnego (TPN)



Wskazania do transplantacji jelit u dzieci  

Zespół krótkiego jelita 70%

• martwicze zapalenie jelit 14-43%

• atrezja jelita cienkiego 23-39% 

• wytrzewienie 13-17%

• skręt jelita 10-24%

Zaburzenia motoryki 15%

• rzekoma niedrożność jelit

• agangionoza

Wrodzone choroby nabłonka jelitowego 10%

• atrofia kosmków, 

• dysplazja nabłonka 



Wskazania do transplantacji jelit u dorosłych  

Niedokrwienie jelit 21-26%

Ch. Leśniowskiego Crohna 16-23%

Zmiany nowotworowe 6-24%

• guzy desmoidalne 10%

• rodzinna polipowatość 3%

• zespół Gardnera

Urazy 12%

Rzekoma niedrożnośc jelit 10%

Skręt jelit 9%



Przeciwwskazania do transplantacji jelit  

• Uogólnione zakażenie

• Choroba nowotworowa

• Prawdopodobny powrót czynności jelit

• Wiek chorego



Rodzaje transplantacji jelit  

• Izolowany przeczep jelita cienkiego 42%

• Jednoczasowe przeszczepienie jelita i wątroby 45%

• Przeszczep wielonarządowy 13%

(jelito, wątroba, żołądek, trzustka) 



Dobór dawcy i biorcy

• Zgodność grupowa krwi

• Dobór immunologiczny; 

zgodność w zakresie antygenów tkankowych HLA 

• Masa ciała dawcy mniejsza od masy ciała biorcy



Pobranie jelita (przeszczep izolowany)

Zakres pobrania;

- Całe jelito cienkie; od dwunastnicy do zastawki krętniczej.

- Tętnica kreskowa górna wraz z łatą aorty

- Żyła krezkowa górna z połączeniem z żyłą śledzionową i 

fragmentem żyły wrotnej. 

Czas zimnego niedokrwienia nie powinien przekraczać 10 godz.



Wszczepienie jelita (przeszczep izolowany)

• Przeszczep ortotropowy

• Zespolenie żyły wrotnej do boku żyły głównej lub żyły wrotnej z 

pozostawionym kikutem żyły śledzionowej do odpływu krwi na początku 

reperfuzji.

• Wszczepienie tętnicy krezkowej do aorty (koniec do boku) poniżej tętnic 

nerkowych.

• Wykonanie reperfuzji,

• Zespolenie proksymalnego odcinka jelita z dwunastnicą koniec do końca,

• Wyłonienie ileostomii na odcinku dystalnym jelita. 

• Dystalny odcinek jelita cienkiego biorcy zespalany jest z jelitem cienkim 

dawcy koniec do boku proksymalnie do ileostomii. 



Jednoczasowy przeszczep jelito-wątroba

• Przeszczep ortotropowy

• Zespolenie żył wątrobowych do boku żyły głównej 

• Wszycie łaty aorty z pniem trzewnym poniżej tętnic nerkowych.

• Wykonanie reperfuzji jelita i wątroby, 

• Kikut żyły wrotnej biorcy zespala się do boku wszczepionej żyły wrotnej.

• Zespolenie przewodów żółciowych koniec do końca, 

• Zespolenie proksymalnego odcinka jelita z dwunastnicą koniec do końca,

• Wyłonienie ileostomii na odcinku dystalnym jelita. 

• Dystalny odcinek jelita cienkiego biorcy zespalany jest z jelitem cienkim 

dawcy koniec do boku proksymalnie do ileostomii. 



Jednoczasowy przeszczep jelito-wątroba

Wersja noncomposite;

jednoczesne przeszczepienie obu narządów z wykonaniem oddzielnych 

zespoleń naczyniowych w celu zapewnienia;

- możliwości izolowanego usuniecia

- możliwości doboru wielkości narządów



Problemy patofizjologiczne 

przeszczepionego jelita

Odnerwienie

- okres nadaktywnej perystaltyki

- adaptacja i powrót prawidłowej kurczliwości jelita

Przerwanie krążenia chłonnego

- okres drenażu chłonki do jamy otrzewnej,

- okres odtwarzanie się połaczeń ukł. chłonnego

- po ok. miesiącu przepływ do ukł chłonnego. 

Uszkodzenie bariery śluzówkowej

- stopniowe odtwarzanie po ok. 10 dniach. 

- wtórne uszkodzenie w przypadku odrzucenia przeszczepu



Odrzucenie przeszczepu jelit

• Odrzucenie ostre

- uszkodzenie nabłonka, owrzodzenia

- zwolnienie perystatyki, zastój treści jelitowej,

- translokacja bakterii – bacteriemia, posocznica,

- nacieki limfocytarne w tkance chłonnej, błonie podstawnej

i naczyniach przeszczepu,

- złuszczanie się błony śluzowej, owrzodzenia; 

(obraz krwotocznego zapalenia jelit).  

• Odrzucenie przewlekłe

- zanik i włóknienie kosmków, 

- nacieki zapalne w błonie podstawnej,

- martwica krypt jelitowych,

- zwężające zapalenie naczyń  



Objawy kliniczne 

ostrego odrzucania przeszczepu jelit

• Zwiększona utrata płynów przez stomię

• Obrzęk i zasinienie błony śluzowej jelita

• Krwawienie śluzówkowe,

• Owrzodzenia śluzówki stomii,

• Bóle brzucha, wzrost temperatury, 

• Objawy niedrożności jelita, 

• Objawy wstrząsu septycznego. 



Odżywianie chorego po przeszczepu jelit

Po ok. 5 dniach; 

- stopniowe wprowadzanie płynów

Po ok. 2 tygodniach;

- izotoniczne roztwory dwupeptydów

Po ok. 4 tygodniach;

- dieta bezglutenowa i bezlaktozowa,

- zakończenie żywienia pozajelitowego

Po ok. 6 – 8 tygodniach;

- powrót do normalnej diety



Powikłania po przeszczepie jelit

• Zakrzepica naczyń krezkowych 21%

- konieczność pilnego usunięcia przeszczepu

• Przetoka jelitowa 

- konieczność pilnego leczenia operacyjnego

• Zaburzenia perystaltyki,

• Zakażenia,  

• Choroba limfoproliferacyjna 8% 



Wyniki przeszczepiania jelit

Przeżycie roczne dla przeszczepu izolowanego (po 1995r.) 

biorcy 80%

przeszczepu 60% 

Najczęstsze przyczyny;

zgonu; zakażenie 51% 

utraty przeszczepu; odrzucenie 57% 

zakrzepica 20%

Lepsze wyniki odległe uzyskuje się po jednoczasowym przeszczepieniu 

wątroby i jelit niż po izolowanym przeszczepieniu jelita. 



Wyniki przeszczepiania jelit

Lepsze wyniki odległe uzyskuje się po jednoczasowym przeszczepieniu 

wątroby i jelit i przeszczepie wielonarządowym niż po izolowanym 

przeszczepieniu jelita;

Rodzaj przeszczepu odrzucenie ostre odrzucenie przewlekłe

Przeszczep izolowany 79% 13%

Jelito-wątroba 71% 3%

Wielonarządowy 56% 0%


