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Ryzyko przeniesienia choroby od dawcy 

do biorcy przeszczepu

 Zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze, nowotwory u 

dawcy mogą być przeniesione do biorcy zwiększając 

chorobowość i śmiertelność

 Istnieje niedobór narządów do transplantacji- liczba 

oczekujących wzrasta i czas oczekiwania wydłuża się 

 Konieczne postępowanie mające na celu zwiększenie liczby 

pozyskiwanych narządów a jednocześnie minimalizujące  

ryzyko dla biorcy

 Należy przeprowadzić bilans zagrożeń i korzyści dla biorcy

 Rzeczywiste ryzyko

 Dobór odpowiedniego biorcy

 Monitorowanie biorcy po transplantacji, profilaktyka, leczenie



Pobieranie narządów od zakażonego dawcy

Warunki pobrania narządów

 Ryzyko chorobowości i śmiertelności u biorcy jest 

niewielkie

 Istnieją skuteczne metody profilaktyki, leczenia i  

monitorowania przeniesionej  infekcji

 Lokalne przepisy prawne pozwalają na pobranie 

narządów

 Pacjent wyraża świadomą zgodę



Zakażenia wirusowe

 Wirusy jako organizmy wewnątrzkomórkowe ulegają 

transmisji z przeszczepionym narządem

 Badanie dawcy

 Anty-HIV 

 HBsAg i anty-HBc

 Anty-HCV

 Anty-CMV (IgG, IgM)

 Anty-EBV

 HTLV I i II – w Polsce nie wykonuje się



Badania dawcy

 Badania serologiczne-w okresie inkubacji wyniki  

ujemne (okno serologiczne)

 Badania serologiczne należy wykonać przed 

przetoczeniem krwi u dawcy

 wynik fałszywie dodatni- bierne przeniesienie z 

przetaczaną krwią

 wynik fałszywie ujemny- znaczne rozcieńczenie krwi 

dawcy

 Eliminacja dawców z grup ryzyka mimo ujemnych 

wyników badań serologicznych (narkomania, 

prostytucja..)



Przeciwwskazania do pobrania narządów

 HIV

 HBsAg (+)

 HTLV I/II

 Wirusowe zapalenia opon i mózgu

 Ostre zakażenie EBV (mononukleoza)

 Zakażenie WNV

 Wścieklizna, SARS 



Klasyfikacja CDC dawcy wysokiego ryzyka

1.Mężczyzna mający kontakty seksualne z innym mężczyzną w ciągu ostatnich 5 

lat

2. Osoba mająca wstrzyknięcia iv, sc, im w celach niemedycznych w ciągu 

poprzedzających 5 lat 

3. Osoba z hemofilią lub podobnymi zaburzeniami krzepnięcia otrzymująca 

czynniki krzepnięcia ludzkiego pochodzenia

4. Osoba uprawiająca seks w zamian za pieniądze lub narkotyki w 

poprzedzających 5 latach

5. Osoba mająca w ciągu 12 miesięcy stosunki seksualne z osobami określonymi 

w poprzednich punktach lub z osobą zakażona lub podejrzaną o zakażenie HIV 

6. Osoba mająca w ciągu 12 miesięcy kontakt z krwią zakażoną lub podejrzaną o 

zakażenie HIV poprzez  zakłucie lub ekspozycje otwartej rany, uszkodzonej skóry 

lub śluzówki

7. Więźniowie 



Okno serologiczne w zależności od stosowanych testów



Zakażenia wirusowe- CMV

 Powszechność zakażenia w populacji 80%

 Obowiązuje badanie serologiczne dawcy i biorcy

 Pobranie narządów od seropozytywnego dawcy nie jest 

przeciwwskazane

 Dobór seronegatywnego dawcy do seronegatywnego 

biorcy nie jest stosowany

 Monitorowanie i profilaktyka po transplantacji, 

zwłaszcza u seronegatywnego biorcy



Zakażenia wirusowe

 HHV8- możliwa transmisja z narządem dawcy, badania 

dawcy nie obowiązują (1% zakażenia w populacji 

polskiej), ryzyko mięsaka Koposiego

 HTLV 1- ryzyko białaczki T komórkowej- w Polsce nie 

wykonuje się badania dawcy

 HSV, VZV, HHV 6, HHV 7, Parvowirus B 19- transmisja 

udowodniona- badania dawcy nie wykonuje się 

 EBV- powszechność zakażenia w populacji dorosłej 

95%, u dawcy wykonuje się badanie serologiczne, nie 

ma przeciwwskazań do pobrania narządów od 

seropozytywnego dawcy, w przypadku 

seronegatywnego biorcy ryzyko PTLD- monitorowanie, 

profilaktyka- dzieci 



Ryzyko biorcy nerki od anty-HCV+ dawcy

niepozyskany  transmisja zakażenie

narząd

Bez ograniczeń 0% 2.4% 2.0%

Niepobieranie 4.2% 0% 0%

biorca anty-HCV 0% 2.4% 0.5%

biorca HCVRNA+ 0% 2.4% 0%







Dawca anty-HCV (+)

 W Polsce 2,6% dawców anty-HCV (+)

 Dopuszczalne jest przeszczepienie nerki biorcy HCV RNA (+)

 Przechowywanie nerki w ciągłej perfuzji w hipotermii zmniejsza 

ładunek wirusa HCV

 Po KTx stwierdza się genotyp HCV biorcy, dawcy lub oba

 Zakażenie mieszane więcej niż jednym genotypem nie pogarsza 

rokowania 

 Przeszczepienie nerki od HCV (+) dawcy do HCV RNA (+) biorcy

 Zwiększa pulę narządów do transplantacji 

 Nie pogarsza przeżycia biorców

 Nie przyspiesza progresji choroby wątroby

 Według rejestru USRDS przeżycie biorców nerek od dawców 

HCV (+)  jest lepsze w porównaniu z oczekującymi na KTx

Poltransplant, KDIGO 2008, ERBP 2009



N= 38270 USRDS, 489 otrzymało HCV+ nerkę 

Przeżycie po KTx lepsze w porównaniu z oczekującymi









W USA tylko 29% HCV+ biorców otrzymało nerkę od HCV+ 

dawcy- krótszy czas oczekiwania o 310 dni













Dawca zakażony HBV

 Źródłem HBV jest resztkowa krew dawcy a nie tkanka 

nerkowa - technika perfuzji zmniejsza ryzyko transmisji

 Konieczne oznaczanie u dawcy HBsAg

i anty-HBc (anty-HBs nie wpływa na postępowanie)

 W Polsce 0,9% dawców jest HBsAg (+), 16% anty-

HBc(+)

 W Polsce dawca HBsAg (+) jest dyskwalifikowany



Utajone zakażenie HBV

Obecność HBV DNA przy ujemnym HBsAg 

 osobnicy seropozytywni- dodatnie anty-HBc

 dodatnie anty-HBs

 ujemne anty-HBs 

 osobnicy seronegatywni - ujemne anty-HBc i anty-HBs

 Replikacja HBV na niskim poziomie

w wątrobie - obecna postać episomalna cccDNA w 

tkance wątrobowej



Stan serologiczny dawcy

i ryzyko dla biorcy 

HBsAg HBsAb HBcAb Ryzyko

IgM IgG

+ - - - duże

b.duże HBeAg+

- + - - nieistotne

-/+ - + - duże

- -/+ - + małe

- - - - nieistotne



Przeszczepienie nerki od anty-HBc (+)

dawcy

 Dawca HBsAg-, anty-HBc+ i anty-HBs+ ryzyko przeniesienia bardzo małe

 Dawca HBsAg-, HBcAb+, any-HBs-

(anty-HBc IgM-)  ryzyko transmisji 1-3%

 Dopuszczalne przeszczepienie nerki od anty-HBc (+) dawcy u biorcy:

 Skutecznie uodpornionego szczepionką (anty-HBs Ab>10IU/mL)

 Biorcy z obecnymi anty-HBc, anty-HBs (po przechorowaniu)

 Biorcy HBsAg(+)

 Biorcy HBsAg(+) powinni otrzymać profilaktykę analogiem 

nukleozydowym/nukleotydowym (najlepiej enetkawir) od dnia 

transplantacji

 Biorcy HBsAg (-) nie wymagają leczenia profilaktycznego, 

wymagają monitorowania HBV DNA co 3-6  miesięcy 



Rzadkie patogeny przeniesione od dawcy

Zwiększone ryzyko rzadkich zakażeń

 Dawca

 Zakażenia szpitalne

 Ekspozycja na antybiotyki

 Dawca marginalny

 Podróże

 Biorca

 Niewydolność narządowa

 Immunosupresja



Znane transmisje zakażeń

 HIV 1985

 HCV 2000

 Chagas Disease 2001, 2006

 WNV 2002

 LCMV 2003

 Wścieklizna 2004

W USA około 20 przypadków w 2002-2006 (20 000 

transplantacji )

Prawdopodobnie duża część  transmisji nie wykrywana



Nowe transmisje wirusów

 Lymphocytic Choriomeningitis Virus

 Dwa udokumentowane przypadki przeniesienia na  8 

biorców (ten sam szczep)

 7/8 biorców zmarło (nerki, płuca, wątroby)

Fischer SA., NEJM 2006, 354, 2235 



Kontrola zakażeń u dawcy i biorcy

 Testy oparte na wykrywaniu kwasów nukleinowych 

(NAT- nucleic acid testing)

 Redukcja okna serologicznego HIV z 22 do 11 dni, HCV  z 

70 do 10 dni

 ViralQuant- multiplexed viral assay

 CMV, EBV, HHV6, HHV7, BK

 Czułość <20 kopii/reakcja

 Czas wykonania <6h

 Virochip-pan-virus DNA microarray  wykrywa DNA 

ponad 100 wirusów, niedostępny w klinice 

 Programy- Increased-Risk Donors- ma na celu 

zwiększenie puli dawców  (Schweitzer, AJT 2007)  



Kontrola zakażeń dawcy

 UNOS

 Disease Transmission Advisory Committee

 CDC (Centers for Disease Control)

 Transplant Transmission Sentinel Network

 Rejestr dawców i biorców

 Rejestr działań niepożądanych

 Informacja

 Edukacja



Transmisja stwierdzona - 0,96% wszystkich zmarłych dawców

7- 2005

60- 2006

97- 2007 





Podsumowanie – zakażony dawca

• Zakażenia  bakteryjne, grzybicze, wirusowe, pierwotniakowe
przenoszone są  z przeszczepianym narządem od dawcy  do 
biorcy

• Pobieranie narządów od zakażonego dawcy zwiększa pulę 
narządów do transplantacji 

• Powszechność lub sporadyczność zakażenia w populacji, 
dostępność  diagnostyki i monitorowania oraz skuteczne 
metody zapobiegania i leczenia pozwalają   w wybranych 
sytuacjach na bezpieczne przeszczepienie narządów od 
zakażonego dawcy 

• Bezwzględnym przeciwwskazaniem do pobrania narządów 
jest zakażenie HIV, HBsAg, wirusowe zapalenie opon 
mózgowych i mózgu, posocznica, aktywna gruźlica



J. Czerwiński VIA MEDICA 2009



J. Czerwiński VIA MEDICA 2009



Dziękuję za uwagę


