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Przeszczepianie trzustki na świecie



Wskazania i rodzaj przeszczepu (I)

Cukrzyca  powikłana nefropatią; 

– podwójny przeszczep nerka–trzustka

• jednoczasowo z nerką 

SPK   simultaneously pancreas-kidney

• po wcześniejszej transplantacji nerki 

PAK   pancreas after kidney

– przeszczep wielonarządowy  



Wskazania i rodzaj przeszczepu (II)

Cukrzyca, bez wskazań do przeszczepu nerek 

– oporność na insulinę

– trudne do skontrolowania ataki hipoglikemii

Rodzaj przeszczepu; 

izolowany przeszczep trzustki PTA pancreas transplant alone

Po pancreatectomii - autotransplantacja



Rodzaje przeszczepów trzustki

• Przeszczep trzustki równocześnie 

z przeszczepem nerki - SPK   75% 

• Przeszczep trzustki po przeszczepieniu 

nerki z dobrym wynikiem - PAK   18%

• Przeszczep trzustki samodzielny - PTA      7%

• Przeszczep wielonarządowy - incydentalnie

trzustka przeszczepiana z innymi narządami; 

wątroba, jelita i inne



Rodzaje i ilość wykonanych transplantacji 

trzustki na świecie (1988-2010)



Przeciwwskazania

• Nowotwory złośliwe 

• Postępująca kardiopatia niedokrwienna

• Zaawansowane zmiany miażdżycowe

• Przewlekła niewydolność oddechowa

• Przewlekłe zakażenia wirusowe i bakteryjne 

nie poddające się wyleczeniu

• Wiek (?)



Ocena biorcy

• Oznaczenia serologii wirusowej;                 

(HBs, HCV, AIDS i inne)

• Wykluczenie ognisk zakażenia bakteryjnego

• Ocena układu krążenia

• Wykluczenie innych czynnych chorób w zakresie 

pozostałych układów 



Dobór immunologiczny

• Poszerzone oznaczenie grup krwi 

(nieregularne aglutyniny)

• Oznaczenie układu HLA 

(przeciwciała cytotoksyczne anty-HLA)



Rodzaje przeszczepów trzustki

Przeszczep narządowy

• Przeszczep całej trzustki

• Przeszczep części trzustki

Przeszczep komórek wysepkowych trzustki

• Wyizolowane i przygotowane komórki dawcy

• Hodowla komórkowa

• Autotransplantacja



Dawca trzustki

• Dawca zmarły - kryteria podobne jak przy innych 
narządach (najczęściej pobranie wielonarządowe

• Dawca żywy – osoba blisko spokrewniona o 
zbliżonym profilu immunologicznym

• Ocena pobieranej trzustki:

Z wywiadu; wykluczenie cukrzycy, przebytych 
zapaleń trzustki, alkoholizmu

Ocena miejscowa narządu w czasie pobrania;          
bez zwapnień i zwłóknienia miąższu oraz 
bez zmian pourazowych



Przeszczep części trzustki

• Przeszczep od dawców żywych

• Pobraniu i przeszczepieniu podlega 

część trzonu i ogon trzustki 

• Ograniczone stosowanie z powodu 

występujących powikłań u dawcy



Cechy anatomiczne trzustki

• Unaczynienie tętnicze pochodzące 
z kilku źródeł – brak jednej szypuły naczyniowej

• Związek układu naczyniowego 
i zewnątrz-wydzielniczego trzustki z dwunastnicą 

• Konieczność zapewnienia drenażu lub zablokowania 
wydzielania soków trzustkowych po przeszczepie 



Pobranie całego narządu (1)



Wszczepienie całej trzustki (1)



Wszczepienie całej trzustki (2)



Jednoczesny przeszczep 

całej trzustki i nerki 



Pobranie części trzustki 

od dawcy żywego



Wszczepienie części trzustki (1)



Wszczepienie części trzustki z 

zablokowaniem funkcji egzokrynnej



Powikłania okołooperacyjne

• Powikłania chirurgiczne;

krwawienie

zaburzenia ukrwienia; zakrzepica tętnicza i żylna

niedrożność 

płyn w j.brzusznej

• Powikłania septyczne

zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze)

Zakażenie miejscowe – ropień

zakażenia narządowe – wstrząs septyczny

• Powikłania narządowe 

• Odrzucenie przeszczepu 



Wyniki przeszczepiania trzustki

Ogólne przeżycie przeszczepu;

70% - 80%    12 miesięcy

Śmiertelność związana z zabiegiem;

3% – 10%     12 miesięcy

Transplantacja zakończona powodzeniem daje doskonały wynik 

ogólny i w sposób znaczący podnosi się jakość życia chorego

Przeszczepiona trzustka zabezpiecza przeszczepioną nerkę przed 

nawrotem nefropatii cukrzycowej

Po udanym przeszczepie nerki i trzustki pacjent zostaje w pełni 

zrehabilitowany i uwolniony od konieczności dializ oraz 

przyjmowania insuliny



Przeszczep komórek wysepkowych

u chorych z cukrzycą

• Warunki powodzenia przeszczepu;

Wyizolowane i przygotowanie komórek dawcy w 

sposób umożliwiający implantację w narządzie 

miąższowym z zachowaniem funkcji produkcji insuliny 

przy tolerancji immunologicznej z ustrojem biorcy

• Obecna sytuacja w tej dziedzinie jest określana 

w piśmiennictwie jako;

„close to clinical applications”


