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Krótka historia wyników transplantacji wątroby  

Starzl (Denver, USA) - pierwszy przeszczep wątroby 

30% pacjentów przeżywa rok po przeszczepie;  

• zabieg wykonywany tylko w bezpośrednim zagrożeniu życia 

50% pacjentów przeżywa rok po przeszczepie; 

• wprowadzenie cyklosporyny, 

• akceptacja transplantacji wątroby jako metody leczenia 

80% pacjentów przeżywa rok po przeszczepie;    

• dalsza poprawa immunosupresji i techniki chirurgicznej
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skuteczności immunosupresji 

Od czego zależą wyniki transplantacji wątroby? 

sprawności pobrania i wszczepiania wątroby

kontroli infekcji bakteryjnych i wirusowych

kwalifikacji biorców i dawców
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Wskazania do transplantacji wątroby  

Kierunki zmian wskazań do transplantacji wątroby; 

„Liver transplantation is indicated

for acute or chronic liver failure from any cause.”

American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), 

Liver Transpl.,2000;6:122-135.

• wcześniejsze decyzje o transplantacji,

• ograniczenie przeszczepiania z powodu nowotworów,  

• zwiększenie ilości transplantacji w ostrej niewydolności wątroby.
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Pobranie wątroby

B. Pobranie od dawcy żywego;

dla dziecka                  - płata lewego; segmenty II i III

dla pacjenta dorosłego - prawej części wątroby: seg. V, VI, VII i VIII

- lewej części wątroby: seg. II, III, IV.

A.Pobranie od dawcy zmarłego;

• przygotowanie całej wątroby do wszczepienia 

• podział wątroby na dwie części dla dwóch biorców



Pobranie wątroby od dawcy zmarłego



Przygotowanie wątroby od dawcy zmarłego

Opracowanie narządu - wycięcie zbędnych tkanek, przygotowanie naczyń 
do zespolenia oraz zapewnienie hemostazy po wszczepieniu wątroby

Pobranie wątroby od dawcy nie kończy przygotowań narządu do wszczepienia

CAŁA WĄTROBA

dla 1 biorcy 

WĄTROBA  PODZIELONA

dla 2 biorców



Przechowywanie i transport pobranego narządu 

• Unikanie niedokrwienia ciepłego 

• Właściwe przechowywanie i transport pobranego narządu 

• Możliwie najkrótszy czas niedokrwienia zimnego 



ELTR
06/2006 



Dawca I

Podział wątroby 

z defektem 

metabolicznym

Biorca I 

= Dawca II

Biorca II B

Biorcy II A i II B 
- pacjenci z chorobą nowotworową
- oczekiwany czas przeżycia 

nie przekraczający 20 lat 

Wątroba z 

defektem 

metabolicznym

„DOMINO” Liver transplantation (1995)

Wątroba z defektem metabolicznym (np. z wrodzoną amyloidozą) jest pobierana od
pierwszego biorcy i przeszczepiana po podziale na dwie części dwóm kolejnym
biorcom. Objawy kliniczne choroby pojawiają się po wielu latach.

Biorca II A



przeżycie;  1- roczne ok. 88%

4- letnie ok. 80%

Przeszczepianie części wątroby 

od dawców żywych

1988r.   Sao Paulo (Brazylia) - pierwszy na świecie zabieg 

(4 letnia dziewczynka z rozpoznaniem; atresia biliaris)

1999r    pierwszy przeszczep rodzinny w Polsce;

Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby 

oraz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie



Pobranie wątroby - od dawcy żywego

(rodzinnego) 

Zalety dawstwa rodzinnego;

• Większa szansa na pozyskania organu w odpowiednim czasie

• Lepsza możliwość koordynacji pobrania i wszczepienia

• Krótsze okresy niedokrwienia

• Lepsza wydolność metaboliczna pobranego narządu

Resekcja części wątroby u dawcy przeprowadzona w 

sposób uwzględniający  przygotowanie odpowiednich 

struktur naczyniowych do zespolenia u biorcy.   



Krótka historia techniki zabiegu

1963;   Technika klasyczna prof. Starzl - początek przeszczepów wątroby, 

1970;   Technika piggyback (z zachowaniem żyły głównej dolnej dawcy) 

1975;   W Europie wykonano 10 transplantacji wątroby

1978;   Przeszczep heterotropowy wątroby dodatkowej

1980;   Przeszczep heterotropowy wątroby dodatkowej pomniejszonej

1980;   Przeszczep ortotropowy wątroby pomniejszonej: dorosły-dziecko

1988;   Podział pobranej wątroby na dwie części – split liver transplant

1989;   Przeszczepienie części wątroby od dawcy żywego dla dziecka

1995;   Przeszczepienie części wątroby od dawcy żywego dla dorosłego



Technika klasyczna 

– wycięcie wątroby biorcy



Bypass żylny w technice klasycznej



Technika klasyczna –

stan po zespoleniu żyły głównej dolnej



Technika „piggyback” 

– stan po wycięciu wątroby biorcy



Uzyskanie właściwego napływu i odpływu krwi przez zespolenia 

naczyniowe jest jednym z najbardziej podstawowych warunków 

powodzenia przeszczepu. 

Wszczepianie wątroby -

włączenie krążenia wrotnego 

Fazy wypełniania się łożyska żylnego 



Wszczepianie wątroby -

zespolenie dróg żółciowych 

Różne sposoby zespolenia dróg żółciowych;

Koniec do końca na T-drenie

Koniec do końca bez T-drenu

Zespolenie żółciowo-jelitowe koniec do boku

Drogi żółciowe są przyczyną największej ilości powikłań pooperacyjnych 

T-dren

zespalane
drogi 
żółciowe



Heterotropowa transplantacja wątroby
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Transplantacja wątroby; 

- wymaga opanowania zaawansowanych procedur

medycznych i dużej sprawności organizacyjnej,

- stanowi wskaźnik poziomu merytorycznego

danego ośrodka.

PODSUMOWANIE


