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STRESZCZENIE:    Prace doświadczalne dotyczące przeszczepiania wątroby jako pierwszy w Polsce podjął Waldemar Olszewski wraz z zespo-
łem. Miało to miejsce w 1972 roku. Dopiero 15 lat później, w 1987 roku, Stanisław Zieliński w Szczecinie i Marian Pardela w Ka-
towicach podjęli próby przeszczepiania wątroby u ludzi. W 1989 roku próbę takiego zabiegu wykonali Jacek Pawlak i Marek 
Krawczyk w Warszawie. Pierwsze udane przeszczepienie wątroby w Polsce wykonał w 1990 roku Piotr Kaliciński w CZD w War-
szawie. Przeszczepiania wątroby na początku lat 90. XX w. podjęli także Jerzy Polański w Warszawie oraz Piotr Szyber we Wro-
cławiu. W następnych latach transplantacje wątroby wiążą się z trzema ośrodkami w Szczecinie oraz nazwiskami: Romana 
Kostyrki, Macieja Wójcickiego i Samira Zeaira. W Warszawie, w 1994 roku, Jacek Pawlak, Bogdan Michałowicz i Krzysztof Zie-
niewicz z dobrym wynikiem wykonali kolejną transplantację wątroby. Program ten zaczął bardzo dobrze się rozwijać i rozwi-
ja się nadal. W 2000 roku Wojciech Rowiński i Marek Pacholczyk utworzyli kolejny ośrodek transplantacji wątroby w Warsza-
wie, a w 2005 roku Lech Cierpka i Robert Król – w Katowicach. W kolejnych latach przeszczepienia wątroby inicjowali: Maciej 
Słupski w Bydgoszczy (2017) i Zbigniew Śledziński w Gdańsku (2018). W rozwijających się ośrodkach transplantacyjnych wą-
troby szczególnie wiele zaangażowania włożyli: Paweł Nyckowski, Jacek Pawlak, Krzysztof Zieniewicz, Waldemar Patkowski, 
Tadeusz Wróblewski, Rafał Paluszkiewicz, Marek Pacholczyk, Andrzej Chmura, Maciej Kosieradzki i Marek Krawczyk – wszy-
scy zatrudnieni w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. We Wrocławiu bardzo aktywnymi w przeszczepianiu wątroby 
byli Dariusz Patrzałek i Paweł Chudoba. W 1996 roku powołano do życia Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Trans-
plantacji „Poltransplant”. Kierowane było ono kolejno przez Janusza Wałaszewskiego, Romana Danielewicza i Artura Kamiń-
skiego. W 1999 roku Piotr Kaliciński i Marek Krawczyk rozpoczęli program pobierania fragmentów wątrób od żywych dawców 
i ich przeszczepiania. Do końca 2016 roku wykonano w Polsce 4186 przeszczepień wątroby oraz 314 transplantacji wątroby od 
dawców żywych. Obecnie aktywnymi ośrodkami są trzy jednostki z Warszawy: Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Na-
rządów Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM oraz Kli-
nika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM. Poza tym aktywnymi ośrodkami są: Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplanta-
cyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SUM w 
Katowicach, Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej we Wrocławiu. Programy transplantacji wątroby roz-
poczęła także Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej w Bydgoszczy oraz Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej 
i Transplantacyjnej GUM w Gdańsku.
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ABSTRACT:   Experimental research on liver transplantation was introduced in Poland by Waldemar Olszewski and his team in 1972. Not until 
15 years later, in 1987, did Stanisław Zieliński in Szczecin and Marian Pardela in Katowice make an attempt of transplanting liver 
in humans. In 1989 another attempt was made by Jacek Pawlak and Marek Krawczyk in Warsaw. The first successful liver trans-
plantation in Poland was performed in 1990 by Piotr Kaliciński at the Children’s Memorial Health Institute, Warsaw. Also, in early 
1990s the attempts were made by Jerzy Polański in Warsaw and Piotr Szyber in Wrocław. In the next years, liver transplantations 
were connected with three centers in Szczecin and were associated with the following persons: Roman Kostryka, Maciej Wójcicki 
and Samir Zeaira. In Warsaw, 1994, Jacek Pawlak, Bogdan Michałowicz and Krzysztof Zieniewicz performed another successful 
liver transplantation. The program started to develop rapidly and is still up and running. In 2000, Wojciech Rowiński and Marek  
Pacholczyk created another liver transplant center in Warsaw, while in 2005 Lech Cierpka and Robert Król did the same in Kato-
wice. In the following years, liver transplantation was initiated by Maciej Słupski in Bydgoszcz (2017) and Zbigniew Śledziński in 
Gdańsk (2018). In the developing liver transplant centers, an exceptional contribution was made by Paweł Nyckowski, Jacek Paw-
lak, Krzysztof Zieniewicz, Waldemar Patkowski, Tadeusz Wróblewski, Rafał Paluszkiewicz, Marek Pacholczyk, Andrzej Chmura, 
Maciej Kosieradzki and Marek Krawczyk – all employed by the Medical University of Warsaw. In Wrocław, Dariusz Patrzałek and 
Paweł Chudoba were very active in the field of liver transplantations. In 1996, the Organizing-Coordinating Center for Transplan-
tation POLTRANSPLANT was brought to life and at first was directed by Janusz Wałaszewski, then by Roman Danielewicz and 
Artur Kamiński. In 1999, Piotr Kaliciński and Marek Krawczyk started the program for liver fragment harvesting and transplanta-
tion from living donors. Until the end of 2016, 4186 liver transplantations including 314 liver transplants from living donors were 
performed in Poland. Currently there are three active centres in Warsaw, namely Pediatric Surgery and Transplantation Surge-
ry, Children’s Memorial Health Institute; Department of General, Transplant and Liver Surgery, Medical University of Warsaw;  
Department of General and Transplant Surgery, Medical University of Warsaw. Other active centres in Poland are Department of 
General and Transplant Surgery, Provincial Hospital in Szczecin, Department of General, Vascular and Transplant Surgery, Me-
dical University of Silesia, Katowice, Department of Vascular, General and Transplant Surgery in Wrocław. Liver transplant pro-
grams have also been initiated at the Department of Liver and General Surgery, Bydgoszcz, and Department of General, Endocri-
ne and Transplant Surgery, Medical University of Gdańsk.
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lowym krokiem stało się wprowadzenie techniki przeszczepia-
nia z zachowaniem ciągłości żyły głównej dolnej (tzw. operacja 
techniką piggy-back). Czynnikiem, którego nie wolno pominąć 
było wprowadzenie retraktorów do ekspozycji pola operacyjne-
go. Wspomnieć w tym miejscu można, że przed ich wprowadze-
niem część dorosłych biorców wymagała otwarcia jamy brzusznej 
i prawej jamy opłucnej, dla zapewnienia właściwego dostępu do 
żyły głównej nad wątrobą [8, 9]. 

Prace Roya Calne’a miały znaczenie nie tylko w zakresie rozwoju 
chirurgii wątroby, ale także w zakresie zastosowania nowego leku 
immunosupresyjnego – cyklosporyny, która w sposób przełomo-
wy poprawiła wyniki transplantacji wątroby [10].

Zastosowanie cyklosporyny zwiększyło 5-letnie przeżycia biorców 
do 70%, zaś użycie takrolimusu nawet do 80% [2].

HISTORIA PRZESZCZEPIANIA WĄTROBY W POLSCE 

W 1972 roku Waldemar Olszewski wraz ze współautorami przed-
stawili pierwszą w polskim piśmiennictwie publikację na temat 

WPROWADZENIE

Pierwsze doświadczalne prace dotyczące przeszczepiania wątroby 
przedstawił w 1955 roku C.S. Welch [1], który wykonywał heterotopo-
we transplantacje wątroby, jako narządu dodatkowego, u psów (ryc. 1).

Ryc. 1. Heterotopowe przeszczepienie wątroby wg C. Stuarta We-
lcha, 1955. Rycina pochodzi z: Starzl T E.: The long reach of liver 
transplantation. Nature Medicine. 2012, 18, 1–4 [2].

Pierwsze – także doświadczalne operacje ortotopowego przeszcze-
pienia wątroby – prowadził pod koniec lat 50. i na początku lat 60. 
ubiegłego wieku Thomas E. Starzl, który zaproponował operację wy-
korzystywaną do dzisiaj w transplantologii klinicznej (ryc. 2) [3, 4]. 

Po okresie prac doświadczalnych, w 1963 roku, Thomas Starzl wykonał 
pięć transplantacji wątroby u człowieka [5]. Zabiegi te były nieudane. 

Dopiero w 1967 roku przeprowadził pierwsze przeszczepienie wą-
troby z powodu raka wątrobowokomórkowego, które zakończyło 
się pełnym powodzeniem i 400-dniowym przeżyciem chorej [6]. 
Niestety 3 miesiące po operacji doszło do nawrotu nowotworu w 
przeszczepionym narządzie. Było to dziesiąte z kolei przeszcze-
pienie wątroby na świecie [7]. 

W tym czasie w Europie prace nad transplantacją wątroby pro-
wadzili: Sir Roy Calne w Cambridge (1968), a w latach 70. – Hen-
ri Bismuth w Paryżu, Rudolf Pichlmayr w Hanowerze oraz Rudi 
Krom w Groeningen [2]. 

Zgodnie z funkcjonującymi wówczas standardami klinicznymi i 
technicznymi usunięcie chorego narządu i zastąpienie go nowym 
organem było procedurą, której prawdopodobieństwo powodzenia 
było niewielkie. Z czasem operacja zaczęła w zarysie przypomi-
nać procedurę chirurgiczną, którą wykonuje się obecnie. Trudno 
sobie dziś wyobrazić, że prekursorzy rozpoczynali wykonywanie 
zabiegów przeszczepienia, nie dysponując możliwością monito-
rowania hemodynamiki, śledzenia zaburzeń biochemicznych i ko-
agulologicznych, nie mając możliwości zapewnienia adekwatnych 
przetoczeń, czy też nie dysponując podstawowym w dzisiejszym 
mniemaniu instrumentarium chirurgicznym, jak choćby atrau-
matycznymi szwami naczyniowymi. 

23 czerwca 1983 roku, w na konferencji w Bethesda (USA), podsu-
mowano doświadczenia amerykańskie i europejskie, przedstawia-
jąc konsensus, który mówił o tym, że przeszczepianie wątroby u 
człowieka z krańcową niewydolnością tego narządu nie jest już do-
świadczalnym, lecz klinicznym sposobem leczenia tych chorych [2]. 

Od tamtego czasu dokonał się niewyobrażalny postęp. Spośród 
czynników, które wpłynęły na transformację przeszczepienia 
wątroby z klinicznego eksperymentu w leczniczą procedurę, 
wymienić należy przede wszystkim rewolucyjne zmiany w ane-
stezjologii. Zwłaszcza w aspekcie możliwości nadzoru hemody-
namiki i kontroli zaburzeń hemostazy oraz nadzoru i korygo-
wania wydolności nerek, zaburzeń metabolizmu i ciepłoty ciała 
operowanego. Nie sposób nie wymienić w tym miejscu postępu 
w dziedzinie instrumentalnego wyposażenia chirurga, zwłaszcza 
w sferze urządzeń do kontroli krwawienia. Kolejnym czynnikiem 
postępu było wprowadzenie aparatury do pozaustrojowego krą-
żenia żylnego i wyposażenie jej w heparynizowane dreny. Mi-

Ryc. 1.  Heterotopowe przeszczepienie wątroby wg C. Stuarta Welcha, 1955. Rycina 
pochodzi z: Starzl T E.: The long reach of liver transplantation. Nature 
Medicine. 2012, 18, 1–4 [2].

Ryc. 2.  Ortotopowe przeszczepienie wątroby wg T. Starzla, 1960. Rycina pochodzi 
z: Starzl T.E.: The long reach of liver transplantation. Nature Medicine. 2012, 
18, 1–4 [2].
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roku w Szczecinie (ryc. 6) (chory zmarł po operacji) i Marian Par-
dela – 10.12.1987 roku w Katowicach (chory zmarł po 8 dniach).

W naszej klinice – 8 grudnia 1989 roku – nieudaną transplanta-

przeszczepiania wątroby [11]. Praca ta dotyczyła badań doświad-
czalnych na psach i zawierała ocenę przechowywania narządu oraz 
analizę objawów odrzucania wątroby po przeszczepieniu. Artykuł 
ukazał się zaledwie 5 lat po pierwszej udanej na świecie transplan-
tacji wątroby [6], 4 lata po pierwszej udanej transplantacji wątro-
by w Europie [12] i 3 lata po odkryciu przez Jeana Francisa Borela 
leku immunosupresyjnego – cyklosporyny [13]. 

Oryginalne wnioski płynące z pracy Olszewskiego wskazywały, że 
najbardziej charakterystycznym objawem odrzucania przeszcze-
pionej wątroby jest wzrost stężenia bilirubiny w surowicy. Wyso-
kie stężenie bilirubiny świadczy o nieodwracalnych zmianach w 
wątrobie i jest zbyt późnym wskaźnikiem dla odpowiedniego po-
stępowania immunosupresyjnego.

Kolejna publikacja tych samych autorów ukazała się w Polskim 
Przeglądzie Chirurgicznym także w 1972 roku. W pracy tej została 
przedstawiona technika pobierania i ortotopowego przeszczepiania 
wątroby u psów [14]. Na oryginalnych rycinach, ilustrujących ten 
rozdział, autorzy przedstawili schematy pobrań wątroby (ryc. 3–5).

Podsumowując swoje badania autorzy stwierdzili: „(…) pewne 
modyfikacje techniki miały na celu jak największe zbliżenie się 
do warunków klinicznych, np. pobieranie wątroby od zwierzęcia 
martwego w 15 min. po zgonie, niepodawanie biorcy w czasie prze-
szczepienia heparyny, stałe oziębianie wątroby za pomocą zimnej 
perfuzji podczas wykonywania zespoleń itp. (…)”. Dzisiaj, 45 lat od 
tych publikacji, trudno wyjaśnić, dlaczego nie kontynuowano prac.

W ramach prac klinicznych pierwsze nieudane próby przeszcze-
pienia wątroby w Polsce podjęli: Stanisław Zieliński – 3.12.1987 

Ryc. 4.  Oziębianie wątroby. VP – vena portae, VPD – vena pancreaticoduodenalis, 
VCI – vena cava inferior, VPL – vena pylorica. Podaję za: Olszewski W., 
Polański J., Zawadzki A., Sawicki Z., Machowski Z. Muszyński M.: Technika 
pobierania i ortotopowego przeszczepienia wątroby u psów. Pol. Przegl. Chir. 
1972; 44, 95–101 (14).

Ryc. 3.  Wydzielenie i przecięcie naczyń zaopatrujących wątrobę. AH – arteria 
hepatica, AGD – arteria gastrica dextra, DCH – ductus choledochus, AO – 
aorta, VCI – vena cava inferior, V – ventriculus, H – hepar. Linią przerywaną 
wskazano miejsca odcięcia wątroby od przytrzymujących ją struktur. Podaję 
za: Olszewski W., Polański J., Zawadzki A., Sawicki Z., Machowski Z. Muszyński 
M.: Technika pobierania i ortotopowego przeszczepienia wątroby u psów. Pol. 
Przegl. Chir. 1972; 44, 95–101 (14).

Ryc. 5.  Stan po usunięciu wątroby. Zacisk na żyle głównej dolnej pod przeponą. Cztery 
naczynia przygotowane do zespolenia: vena cava inferior – odcinki nad i pod 
wątrobą, vena portae, arteria renalis. Podaję za: Olszewski W., Polański J., Zawadzki 
A., Sawicki Z., Machowski Z. Muszyński M.: Technika pobierania i ortotopowego 
przeszczepienia wątroby u psów. Pol. Przegl. Chir. 1972, 44, 95–101 (14).
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Polsce we wczesnych latach 90. ośrodków przeszczepienia wątroby.

Pierwsze udane przeszczepienie wątroby w Polsce odbyło się 1 
marca 1990 roku w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji 
Narządów Instytutu – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w War-
szawie. Wykonał je Piotr Kaliciński (ryc. 7) z udziałem Rudolfa Pi-
chlmayra z Hanoweru.

W rozwoju przeszczepienia wątroby w Polsce miał swój udział 
także Jerzy Polański, który 11.11.1991 roku w szpitalu przy ul. 
Stępińskiej w Warszawie wykonał swój pierwszy tego rodzaju za-
bieg. Całkowita liczba transplantacji wykonana w tym szpitalu to 
7 zabiegów operacyjnych, a najdłuższe przeżycie po przeszcze-
pieniu wynosiło 3 miesiące. Kolejnym ośrodkiem, który rozpo-
czął transplantacje wątroby był Wrocław, w którym 3.05.1993 

cję wątroby wykonali Jacek Pawlak i Marek Krawczyk z zespołem. 
Marian Pardela z zespołem wykonał łącznie 9 przeszczepień wą-
troby z najdłuższym przeżyciem chorego po transplantacji wy-
noszącym 185 dni.

Wspominając przeszczepienia wątroby w Szczecinie, należy przy-
wołać nazwiska kolejnych chirurgów, którzy odegrali rolę w roz-
woju tej metody leczenia pacjentów ze schyłkową niewydolnością 
wątroby – Romana Kostyrki, Macieja Wójcickiego i Samira Zeaira. 
Chirurdzy ci kierowali oddziałami różnych szpitali szczecińskich, 
w których odbywały się przeszczepienia. 

Koniec lat 80. i początek 90. XX w. był ważnym okresem szkole-
nia się polskich chirurgów w rozmaitych zagranicznych ośrodkach 
transplantacyjnych. Zaowocowało to skutecznym uruchomieniem w 

Ryc. 6.  Prof. Stanisław Zieliński. Ryc. 7.  Prof. Piotr Kaliciński. Ryc. 8.  Prof. Paweł Nyckowski.

Ryc. 9.  Chora po transplantacji wątroby (siedzi druga od lewej) z zespołem kliniki 20 lat po przeszczepieniu.
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Nowym ośrodkiem, będącym w fazie rozwoju, jest Klinika Chirur-
gii Wątroby i Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Klinika ta mieści się w Byd-
goszczy, kieruje nią Maciej Słupski. W ośrodku tym w 2017 roku 
wykonano kilka przeszczepień wątroby. 

Największym ośrodkiem przeszczepiającym wątrobę w Polsce 
jest Katedra Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pierwsza nieudana ope-
racja wykonana w 1989 roku skłoniła do przemyślenia właściwe-
go przygotowania się do realizacji programu transplantacyjnego. 
W 1990 roku zespół kliniki rozpoczął wielofazowe szkolenie w 
rozmaitych zagranicznych ośrodka transplantacyjnych, przede 
wszystkim we Francji. 

Inicjatorem projektu szkolenia we Francji był Paweł Nyckowski, 
obecnie profesor chirurgii (ryc. 8), który zainicjował serię wizyt 
polskich lekarzy w doskonałym ośrodku przeszczepiania wątro-
by w Villejuif pod Paryżem (kierownik: Henri Bismuth). Pierwszy 
wyjazd Pawła Nyckowskiego miał miejsce w 1990 roku i był moż-
liwy dzięki stypendium L’Association Le Pont Neuf (kierowanym 
przez Panią Prezydentową Bernadettę Chirac). Dzięki tej funda-
cji możliwość wyjazdu otrzymali także Krzysztof Zieniewicz i Pa-
weł Paczkowski. 

30 grudnia 1994 roku zespół chirurgów z Kliniki Chirurgii Ogólnej, 
Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego (ówczesna nazwa placówki to: Klinika Chirurgii Ogól-

roku zabieg transplantacji wykonał Piotr Szyber. W ośrodku tym 
bardzo aktywnie pracował Dariusz Patrzałek. W ostatnich latach 
przeszczepianie wątroby w ośrodku wrocławskim wiąże się z na-
zwiskiem Pawła Chudoby.

W następnych latach w Polsce rozpoczęto programy przeszcze-
piania wątroby w kolejnych ośrodkach. I tak: w 2000 roku prof. 
Wojciech Rowiński z zespołem uruchomił program przeszczepia-
nia wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej I Wy-
działu Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie 
Warszawski Uniwersytet Medyczny). Do rozwoju tego programu 
bardzo przyczynili się Marek Pacholczyk i Andrzej Chmura oraz 
obecny kierownik kliniki – Maciej Kosieradzki. Do lipca 2017 roku 
wykonano w niej 577 przeszczepień wątroby. 

W 2005 roku Leszek Cierpka rozpoczął program przeszczepiania 
wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplan-
tacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie kliniką tą 
kieruje Robert Król. Zespół tego ośrodka do lipca 2017 roku wy-
konał 296 transplantacji wątroby. 

Przedstawiając historię przeszczepiania wątroby w Polsce, nie 
sposób pominąć informacji, że w 2003 roku zgodę ministra zdro-
wia i opieki społecznej na wykonywanie przeszczepień wątroby 
uzyskał Zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej 
i Transplantacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 
ośrodku tym podjęto leczenia za pomocą przeszczepiania wątro-
by dopiero w 2018 roku. 

Ryc. 10.  Prof. Henri Bismuth po otrzymaniu dyplomu doktora honorowego Akademii 
Medycznej w Warszawie – 2001 r.

Ryc. 12.  Operacja pierwszego pobrania wątroby od żywego dawcy. Od lewej: prof. 
Rafał Paluszkiewicz, prof. Marek Krawczyk, prof. Olivier Farges, 
prof. Krzysztof Zieniewicz.

Ryc. 11.  Prof. Daniel Jaeck po otrzymaniu dyplomu doktora honorowego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – 2014 r.

Ryc. 13.  Moment przed wszczepieniem segmentu II i III wątroby pobranych od ojca. 
Od lewej: prof. Piotr Kaliciński, prof. Yann Revillon.
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Kioto (kierownik: Koichi Tanaka), a Piotr Remiszewski w klinice 
Charité w Berlinie (kierownik: Peter Neuhaus). 

12 października 1999 roku rozpoczął się kolejny etap w rozwo-
ju polskiej transplantologii wątroby – pobieranie i przeszczepia-
nie fragmentów wątrób pobranych od żywego dawcy. W Klinice 
Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego pobrano segment II i III tego narządu 
od ojca chorego dziecka. W operacji pobrania fragmentu wątro-
by, oprócz Marka Krawczyka, Rafała Paluszkiewicza i Krzyszto-
fa Zieniewicza, wziął udział Olivier Farges z Hôpital Beaujon we 
Francji (ryc. 12). W Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji 
Narządów Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” operację 
wszczepienia pobranego fragmentu wątroby wykonali Piotr Kali-
ciński i Yann Revillon ze Szpitala Pediatrycznego w Paryżu (ryc. 
13). W zainicjowaniu programu istotną rolę odegrał także Andrzej 
Kamiński. Program ten dał szansę wielu chorym dzieciom, które 
prawdopodobnie nigdy nie doczekałyby się przeszczepienia wą-
troby od zmarłego dawcy.

Po doświadczeniu zdobytym w pobieraniu lewych fragmentów 
wątroby, w 2001 roku wykonaliśmy w klinice (Marek Krawczyk z 
zespołem) pierwsze przeszczepienie prawych segmentów wątroby 
pobranych dla biorcy dorosłego. Kilka wykonanych w ten sposób 
zabiegów zakończyło się w większości powodzeniem u biorców (i 
bez powikłań u dawców).

Należy także podkreślić, że dla rozwoju przeszczepiania narządów 
w Polsce niezwykle ważne było powołanie do życia w 1996 roku 
„Poltransplantu”, działającego pod egidą Ministerstwa Zdrowia. 
Wieloletnim dyrektorem „Poltransplantu” – i niejako jego twór-
cą – był Janusz Wałaszewski, kolejnym dyrektorem – Roman Da-
nielewicz, a obecnym Artur Kamiński.

„Poltransplant” – Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw 
Transplantacji jest państwową jednostką budżetową podlegającą 
ministrowi zdrowia, z siedzibą w Warszawie. „Poltransplant” ma 
wiele zadań, ale chyba najważniejszym jest prowadzenie działań 
mających na celu pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie 
komórek, tkanek i narządów. 

Kolejnym ważnym faktem w organizacji przeszczepiania narządów 
w Polsce było stworzenie Studiów Podyplomowych dla koordyna-

nej i Wątroby Akademii Medycznej w Warszawie) – Jacek Paw-
lak, Bogdan Michałowicz i Krzysztof Zieniewicz – przeszczepili 
wątrobę u chorej, która w dobrym stanie ogólnym żyje 24 lata po 
transplantacji. Na zdjęciu: chora, z zespołem kliniki, w 2014 roku, 
20 lat po przeszczepieniu (ryc. 9).

Szkolenie członków naszego zespołu w Villejuif pod okiem H. Bi-
smutha trwało 4 lata W latach 1990–1994 odbyło je 8 chirurgów, 
2 anestezjologów i jeden patomorfolog. 

Do dzisiaj jesteśmy niezwykle zobowiązani temu wielkiemu trans-
plantologowi, którego wkład w rozwój transplantologii w naszej 
klinice jest nie do przecenienia. Uczelnia dała temu wyraz, hono-
rując w 2001 roku Henri Bismutha tytułem doktora honoris cau-
sa. Dyplom wręczał ówczesny rektor naszej uczelni prof. Janusz 
Piekarczyk (ryc. 10).

Drugim ośrodkiem, w którym nasz zespół kształcił się w trans-
plantologii wątroby, był Szpital Hautepierre Uniwersytetu w Stras-
burgu. Kliniką transplantacyjną kierował wówczas wybitny chi-
rurg-transplantolog Daniel Jaeck. W roku 1995 szkolenia w tej 
placówce odbyli: Marek Krawczyk, Paweł Nyckowski, Krzysztof 
Zieniewicz i Waldemar Patkowski. To była kolejna wielka szkoła, 
z której wynieśliśmy znakomitą lekcję transplantacyjną. Daniel 
Jaeck został także wyróżniony najwyższym odznaczeniem, jaki 
może nadać uczelnia, otrzymując w 2014 roku tytuł doktora ho-
norowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ryc. 11).

Wymienieni dotychczas członkowie naszego zespołu w znaczniej 
mierze przyczynili się do wielu osiągnięć, ale nie wolno nam nie 
wymienić jeszcze dwóch kolejnych kierowników kliniki – prof. 
Jerzego Szczerbania i prof. Andrzeja Karwowskiego, którzy choć 
fizycznie nie wykonywali transplantacji wątroby, to swoim do-
świadczeniem i wiedzą wspierali nas na każdym etapie realizo-
wanego programu.

Szkolenie zespołu Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i 
Wątroby odbywało się także w innych ośrodkach. Paweł Nyckowski 
i Krzysztof Zieniewicz mieli możliwość zdobycia doświadczenia w 
Bordeaux (kierownik: Jean Saric) i Rennes (kierownik: Karim Bo-
udjema). Waldemar Patkowski spędził kilku miesięcy w klinice w 

Ryc. 14.  Liczba przeszczepień wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej 
i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 1989-2016 – 
1842 transplantacje.

Ryc. 15.  Liczba transplantacji wątroby w Polsce  w latach 1987 – 2016 - 4186 przeszczepień.
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Ogromny rozwój ośrodka przeszczepiania wątroby w Szczecinie 
nastąpił w 2002 roku, po powrocie Macieja Wójcickiego z zagra-
nicznego szkolenia. W tym czasie, przez krótki czas, w Szczecinie 
działały dwa ośrodki przeszczepiania wątroby. Maciej Wójcicki, 
kierując Pododdziałem Chirurgii Wątroby, Trzustki i Transplan-
tacji Wątroby (w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplan-
tacyjnej), potrafił doskonale wykorzystać doświadczenie zdobyte 
u Maartena Sloofa w Groningen w Holandii. Liczba przeszczepień 
wątroby zwiększyła się znacznie, a wyniki były doskonałe. Po Wój-
cickim kierownictwo ośrodka przejął Samir Zeair. To także zna-
komity transplantolog, który rozwinął ośrodek szczeciński. Łącz-
nie o końca 2016 roku wykonano tam 707 transplantacji wątroby. 

Kolejnym ośrodkiem przeszczepiającym wątrobę funkcjonującym 
od 1993 roku jest Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Trans-
plantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Kieruje nią 
od początku Piotr Szyber, choć dla rozwoju transplantologii w tej 
klinice olbrzymie zasługi położył Dariusz Patrzałek, który oprócz 
wykonywania transplantacji wątroby był aktywnie powiązany z pro-
gramem propagującym przeszczepienia narządów, przyczyniając się 
do stałego zwiększania liczby pobrań wielonarządowych od zmarłych 
w regionie dawców. W ostatnich latach osobą odpowiedzialną za 
program jest Paweł Chudoba, który jest także aktualnym Przewodni-
czącym Rady Transplantacyjnej przy ministrze zdrowia. W ośrodku 
tym – do końca 2016 roku – wykonano 81 przeszczepień wątroby.

W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym bardzo dobre wy-
niki przeszczepiania wątroby osiąga się także w Klinice Chirurgii 
Ogólnej i Transplantacyjnej. Główne zasługi dla powstania tego 
ośrodka miał Wojciech Rowiński, który doprowadził w 1981 roku 
do powstania Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Dzieciątka Je-
zus, przekształconego w 1986 roku w Klinikę Chirurgii Ogólnej i 
Transplantacyjnej. W pierwszych latach pracy kliniki zespół zajmo-
wał się głównie przeszczepianiem nerek, a następnie także trzust-
ki. W roku 2000, po powrocie Marka Pacholczyka z dwuletniego 
pobytu w holenderskim Groenigen, rozpoczęto przeszczepianie 
wątroby. Do realizacji tego – bardzo dobrze prowadzonego pro-
gramu – przyczynili się także późniejsi kierownicy kliniki: Andrzej 
Chmura i Maciej Kosieradzki, a także pracująca w tej klinice Be-
ata Łągiewska. Do końca 2016 roku w Klinice Chirurgii Ogólnej i 
Transplantacyjnej wykonano 577 przeszczepień wątroby pobra-
nej od dawców zmarłych. 

torów przeszczepień narządów prowadzonych przez Warszawski 
Uniwersytet Medyczny od wiosny 2007 roku. Inicjatorem ich po-
wstania i projektodawcą była Polska Unia Medycyny Transplanta-
cyjnej, a najważniejszą osobą, która doprowadziła do ich powstania 
był Wojciech Rowiński. Celem tych studiów jest wykształcenie ko-
ordynatorów transplantacyjnych dla każdego szpitala w kraju. Do-
tychczas odbyło się 18 edycji szkolenia, w każdej z nich brało udział 
30 uczestników. Można stwierdzić, że ogromna praca całego śro-
dowiska transplantacyjnego dała rezultaty, bowiem w 1999 roku w 
Polsce odnotowano 8,1 pobrań na 1 mln mieszkańców, podczas gdy 
w 2017 roku już 14,7 pobrań na 1 mln mieszkańców. Nadal istnie-
ją olbrzymie różnice pobrań w poszczególnych regionach naszego 
kraju. Do województw z największą ilością pobrań należą zachod-
niopomorskie i wielkopolskie. Wiele pracy jeszcze przed nami.

Istotny jest system alokacji zgłaszanych dawców. Jest to tzw. system 
1 + 1+ 1 + 1+ 1 itd. Oznacza to, że jeśli „Poltransplant” otrzymuje 
informację o zmarłym dawcy, to po kolei przekazuje ją do ośrod-
ka transplantacyjnego. Przy następnym zgłoszeniu, jako pierwszy 
informację otrzymuje kolejny ośrodek, aż kolejność pierwszeń-
stwa się zamknie. 

Obecnie w Polsce istnieje 7 ośrodków przeszczepiających wątro-
bę. Jedynym, który wykonuje tego typu zabiegi u dzieci jest Klini-
ka Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu „Po-
mnik Centrum Zdrowia Dziecka”. W tej klinice Piotr Kaliciński z 
zespołem wykonał w 1990 roku pierwszą udaną transplantację wą-
troby. Do 1999 roku ośrodek opierał swój program na pobraniach 
od dawców zmarłych. Wielokrotnie niezbędne było zmniejszanie 
masy wątroby dorosłego zmarłego (ang. reduced liver transplan-
tation), żeby wykorzystać ją dla chorego dziecka. Od 1999 roku, 
czyli od czasu gdy rozpoczęto program przeszczepiania fragmen-
tów wątroby od dawcy żywego, liczba operacji wykorzystujących 
organ pobrany od dawców zmarłych i alternatywne pobrania do 
dawców żywych zapewniają narządy do przeszczepienia wątroby 
chorym dzieciom w Polsce. 

Jednym z najdłużej działających ośrodków transplantacji wątroby 
w Polsce jest ośrodek szczeciński. Przechodził on bardzo trudne 
koleje. Po pionierskich zabiegach Stanisława Zielińskiego głów-
nym transplantologiem był Roman Kostyrka. Lekarz niezwykle 
zaangażowany, ale… nie potrafiący stworzyć zespołu transplan-
tacyjnego…. W okresie swojego najaktywniejszego okresu sam 
pobierał wątrobę od dawcy, wykonywał hepatektomię i wszczepiał 
wątrobę u biorcy. Nie stosował biopompy podczas transplantacji, 
za to w uzasadnionych przypadkach czasowo wykonywał u biorcy 
zespolenie porto-kawalne. Pierwszą zakończoną powodzeniem 
transplantację wątroby w Szczecinie Kostyrka przeprowadził w 
1996 roku w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Po-
morskiej Akademii Medycznej (dzisiaj: Pomorski Uniwersytet 
Medyczny) kierowanej przez prof. Stanisława Zielińskiego. Ko-
styrka – w latach swojej pionierskiej działalności – przeprowa-
dził w Szczecinie 80 transplantacji wątroby, pracując kolejno 
w trzech szpitalach – Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplanta-
cyjnej szpitala przy ul. Powstańców Wlkp. (48 przeszczepień), 
Oddziale Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Samodzielnego 
Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Ar-
końskiej (9 przeszczepień) oraz w Oddziale Chirurgii Wątroby 
i Dróg Żółciowych w obrębie Kliniki Gastroenterologii Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycznego szpitala przy ul. Unii Lubel-
skiej (23 transplantacje). 

Ryc. 16.  Transplantacje wątroby od żywego spokrewnionego dawcy od 1999 r. do 
końca 2016 roku.
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niki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM oraz 
Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu 
– Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 

Analizując przedstawione dane dotyczące przeszczepiania wątro-
by w Polsce, nasuwają się trzy pytania. Czy liczba ośrodków prze-
szczepiających wątrobę w Polsce jest wystarczająca? Wydaje się, 
że nie, ale aby powstały nowe ośrodki pozwalające na zwiększenie 
liczby przeszczepień, musiałaby wzrosnąć liczba zmarłych dawców. 
Jeśli tak się nie stanie, spadnie liczba transplantacji w ośrodkach 
o dużym doświadczeniu, a to może pogorszyć wyniki przeszcze-
pień, bowiem potrzeba czasu, by nowe ośrodki nabrały doświad-
czenia. Wobec tego, powstaje drugie pytanie: czy w Polsce mamy 
szansę na wzrost liczby pobrań od dawców zmarłych? Wydaje 
się, że tak, bo nadal istnieją duże różnice w liczbie pobrań pomię-
dzy regionami Polski. Jeśli wzrośnie liczba pobrań w regionach, w 
których obecnie jest ich niewiele, to wzrośnie i całościowa liczba 
przeszczepień. Trzecie istotne pytanie dotyczy zapotrzebowania 
na przeszczepianie wątroby w Polsce. Porównując nasz kraj z in-
nymi, ale także posiłkując się badaniami liczby schorzeń wątroby 
w Polsce, odpowiedź wydaje się oczywista. Liczba transplantacji 
wątroby w naszym kraju powinna być dwukrotnie większa, ale 
niewykonalność tego założenia, wiąże się ze zbyt małą liczbą po-
brań od zmarłych dawców. 

PODZIĘKOWANIA

Kończąc ten artykuł, pragnę podziękować wszystkim pracowni-
kom Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej I Transplantacyjnej War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy przyczynili się do 
rozwoju przeszczepiania wątroby w naszym ośrodku, ale także 
wszystkim transplantologom z innych ośrodków, którzy dopro-
wadzili do rozwoju transplantacji wątroby w Polsce. W załącze-
niu nazwiska osób, którym wyrażam serdeczne podziękowania 
(wg kolejności alfabetycznej): Andrzej Chmura, Paweł Chudoba, 
Leszek Cierpka, Bartosz Cieślak, Roman Danielewicz, Krzysztof 
Dudek, Dorota Giercuszkiewicz, Barbara Górnicka, Michał Grąt, 
Mariusz Grodzicki, Ireneusz Grzelak, Wacław Hołówko, Piotr 
Kaliciński, Andrzej Kamiński, Artur Kamiński, Piotr Kalinowski, 
Andrzej Karwowski, Konrad Kobryń, Michał Korba, Oskar Kor-
nasiewicz, Maciej Kosieradzki, Cezary Kosiński, Roman Kostyr-
ka, Marcin Kotulski, Maciej Krasnodębski, Robert Król, Joanna 
Ligocka, Beata Łągiewska, Łukasz Masior, Michał Mazurkiewicz, 
Bogdan Michałowicz, Piotr Milkiewicz, Bogusław Najnigier, Łu-
kasz Nazarewski, Grzegorz Niewiński, Małgorzata Nowosad, 
Paweł Nyckowski, Waldemar Olszewski, Urszula Ołdakowska-
-Jedynak, Ryszard Pacho, Marek Pacholczyk, Paweł Paczkowski, 
Rafał Paluszkiewicz, Waldemar Patkowski, Dariusz Patrzałek, Ja-
cek Pawlak, Leszek Pączek, Jolanta Piwowarska, Jerzy Polański, 
Marta Przybysz, Joanna Raszeja-Wyszomirska, Piotr Remiszew-
ski, Wojciech Rowiński, Joanna Sańko-Resmer, Michał Skalski, 
Maciej Słupski, Piotr Smoter, Rafał Stankiewicz, Sławomir Re-
jowski, Jan Stypułkowski, Jerzy Szczerbań, Piotr Szyber, Monika 
Szydłowska-Jakimiuk, Zbigniew Śledziński, Janusz Wałaszewski, 
Michał Wasilewicz, Karolina Wronka, Tadeusz Wróblewski, Bo-
gna Wróblewska-Ziarkiewicz, Maciej Wójcicki, Krzysztof Zając, 
Samir Zeair, Stanisław Zieliński, Krzysztof Zieniewicz.

W 2005 roku Leszek Cierpka, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii 
Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach, uruchomił w swojej klinice program 
przeszczepiania wątroby. Ośrodek ten wcześniej wykonywał trans-
plantację nerek i trzustki. Program transplantacji wątroby rozwinął 
się bardzo dobrze, a wyniki od początku były znakomite. Obecnie 
kliniką kieruje Robert Król. Do końca 2016 roku w placówce wy-
konano 296 przeszczepienia wątroby od dawcy zmarłego.

Kierownik Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej Collegium 
Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Maciej 
Słupski, w 2017 roku uruchomił kolejny ośrodek przeszczepiania 
wątroby w Polsce. Liczba dotychczas wykonanych zabiegów jest 
niewielka, ale początek wygląda obiecująco. 

Do zainicjowania programu przeszczepiania wątroby od kilku lat 
przygotowywała się Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicz-
nej i Transplantacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
kierowana przez Zbigniewa Śledzińskiego. Przygotowania te do-
prowadziły do pierwszych przeszczepień wątroby w 2018 roku.

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego od początku programu trans-
plantacyjnego (czyli do 2013 roku) współpracowała z Kliniką Im-
munologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, kierowaną 
przez Leszka Pączka, a zlokalizowaną w Szpitalu Dzieciątka Jezus 
w Warszawie przy ul.  ul. Nowogrodzkiej 59. Mimo to współpraca 
układała się bardzo dobrze i wpłynęła na rozwój programu prze-
szczepienia wątroby nie tylko w naszej uczelni, ale i w całej Pol-
sce. Zdawaliśmy sobie jednak sprawę, że dalszy rozwój programu 
wymaga stworzenia w Samodzielnym Publicznym Centralnym 
Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha 1a oddziału hepatologicz-
nego. Pododdział ten, jako część kliniki chirurgicznej, powstał w 
2008 roku, a jego kierownikiem została Urszula Ołdakowska-Je-
dynak. W 2014 roku pododdział został przekształcony w samo-
dzielną Klinikę Hepatologii i Chorób Wewnętrznych, wchodzącą 
do dzisiaj w skład Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej 
i Wątroby I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Kierownikiem kliniki od początku jej powstania jest 
Piotr Milkiewicz. Taki „model” działania wydaje się optymalny dla 
dobrego funkcjonowania ośrodka transplantacyjnego.

Od 1994 roku do końca 2016 roku w Klinice Chirurgii Ogólnej, Trans-
plantacyjnej i Wątroby (od 1.01.2017 roku jej kierownikiem jest Krzysz-
tof Zieniewicz) wykonano 1842 transplantacje wątroby (ryc. 14).

Wspomniano już, że kolejną erę rozwoju transplantacji wątroby w Pol-
sce rozpoczęto – w 1999 roku –przeszczepieniem fragmentu wątroby 
pobranej od dawcy żywego spokrewnionego. Roczna średnia liczba 
tych przeszczepień wynosi około 20, ale zależy ona od potrzeb wśród 
chorych dzieci, bowiem w tej grupie odbywają się od lat przeszcze-
pienia od żywych dawców. Do końca 2016 roku wykonano 314 takich 
zabiegów, a rozkład w poszczególnych latach przedstawia ryc. 16.

Rozwój chirurgii transplantacyjnej wątroby pozwolił wyelimino-
wać śmiertelność wśród dzieci z nieodwracalną niewydolnością 
wątroby. Ośrodki wykonujące tego rodzaju przeszczepienia od 
początku wiążą się nazwiskami lekarzy dwóch zespołów – Kli-
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