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Przyczyny odstąpienia od przeszczepienia 
nerki w trakcie procedury typowania do 
transplantacji  

Wprowadzenie i cel pracy: Chorzy zakwalifikowani do zabiegu transplanta-
cji nerki, będący na aktywnej liście oczekujących na przeszczepienie, są wzy-
wani przez ośrodek transplantacyjny bezpośrednio przed zabiegiem według 
kolejności utworzonej na podstawie kryteriów przyjętych w Polsce według za-
leceń Poltransplantu. Celem niniejszej pracy była analiza przyczyn odstąpienia 
od przeszczepienia nerki chorym będącym na aktywnej liście Poltransplantu. 

Materiał i Metodyka: Analizie poddano przyczyny odstąpienia od przeszcze-
pienia nerki u  osób obecnych na liście typowania. Badanie oparto na proto-
kołach typowania z ośrodka transplantacyjnego w Katowicach z lat 2015-2017. 
Wykluczono biorców jednoczasowego przeszczepu nerki i trzustki. 

Wyniki: W analizowanym okresie przeprowadzono 194 typowania i prze-
szczepiono 348 nerek, w tym u 23 pacjentów z listy „urgens” i u 173 zajmują-
cych najwyższe miejsca na liście typowania (56,3%). W tym okresie odstąpio-
no od kwalifikowania do transplantacji 331 biorców (48,7% z ogółu branych 
pod uwagę chorych), w tym 17 zgłoszonych w trybie „urgens”. Najczęstszymi 
przyczynami odstąpienia od transplantacji były: ostre zakażenia (n=78), brak 
aktualnych badań wymaganych do transplantacji (n=63), znaczna dysproporcja 
masy ciała lub wieku dawcy i biorcy (n=46), brak kontaktu telefonicznego z ma-
cierzystą stacją dializ (n=21) lub pacjentem (n=8), nie uzyskanie zgody pacjenta 
(n=23). W 20 przypadkach (6%) przyczyną niewykonania zabiegu była decyzja 
chirurga. Chorzy zdyskwalifikowani byli młodsi od tych ostatecznie zakwalifi-
kowanych do przeszczepienia, charakteryzowali się natomiast większą współ-
chorobowością, większym stopniem niezgodności w zakresie HLA i pochodzili 
w większości z dużej odległości od ośrodka transplantacyjnego. W analizowa-
nym okresie ośrodek katowicki przekazał 10 narządów do przeszczepienia do 
macierzystych ośrodków kwalifikujących potencjalnego biorcę.  

Wnioski:  1. Pomimo, że liczba dyskwalifikacji chorych z aktywnej listy bior-
ców podczas ostatecznego doboru w ośrodku transplantacyjnym była duża, 
nie miało to negatywnego wpływu na stopień doboru immunologicznego bior-
ców nerki. 2. Współchorobowość i duża odległość od miejsca zamieszkania 
do ośrodka transplantacyjnego zwiększały ryzyko dyskwalifikacji chorych od 
transplantacji. 3. Bardziej staranny nadzór macierzystego ośrodka nad chory-
mi będącymi na aktywnej liście oczekujących na przeszczepienie nerki może 
zmniejszyć liczbę dyskwalifikacji bezpośrednio przed przekazaniem chorego 
do zabiegu.  

(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 148-152)

Causes of disqualification of wait-listed potential 
kidney transplant recipients during matching 
procedure

Background: During the final matching procedure, potential kidney trans-
plant recipients (KTRs) from the active waiting list are called to the transplant 
center according to the typing list order, based on the number of transplant 
points. The aim of this study was to identify the causes of disqualification of 
active wait list patients. 

Material and Methods: The analysis was performed based on the matching 
protocols from one kidney transplant center in Katowice during a period of 
three consecutive years (2015-2017). The recipients of simultaneous pancreas-
-kidney transplantation were excluded.

Results: In the analyzed period of time, there were 194 matching procedures 
and 348 kidney transplantations, including 23 “urgent” patients and 173 pa-
tients allocated on the highest positions on the typing list (56.3%). Concurren-
tly, 331 potential KTRs were not transplanted (48.7% of all considered patients 
from typing lists), including 17 listed urgently. The most frequent causes of 
disqualification were: acute infections (n=78), the lack of necessary diagno-
stic results or procedures (n=63), weight or age disparity between donor and 
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Wprowadzenie
Przeszczepienie nerki jest obecnie 

optymalnym sposobem leczenia pacjen-
tów z przewlekłą chorobą nerek, ponie-
waż nie tylko zwiększa przeżycie chorych, 
zmniejsza współchorobowość, ale popra-
wia jakość życia [1]. Całością zagadnień 
związanych z kwalifikacją pacjentów do 
operacji przeszczepienia, doborem immu-
nologicznym oraz koordynacją procedury 
przeszczepienia zajmuje się organizacja 
Poltransplant. Aby wpisać chorego na ak-
tywną listę oczekujących na przeszczepie-
nie, niezbędne jest wykonanie wielu badań 
i konsultacji według protokołu [2], m. in. 
w celu wykluczenia ognisk zakażenia, oce-
ny stanu kardiologicznego, oceny dolnych 
dróg moczowych (szczególnie istotnej 
u pacjentów nie oddających moczu), a tak-
że oceny drożności naczyń biodrowych, 
które zostaną wykorzystane do wykonania 
zespoleń z naczyniami przeszczepu. Po 
wykonaniu wszystkich badań możliwa jest 
ostateczna weryfikacja przez Regionalny 
Ośrodek Kwalifikacyjny (ROK) i umiesz-
czenie pacjenta na aktywnej liście oczeku-
jących. Należy podkreślić, że część badań 
i konsultacji powinna być wykonywana re-
gularnie w odstępie 6-12 miesięcy. 

Podczas typowania tkankowego od-
bywa się ostateczna kwalifikacja przed 
wezwaniem pacjenta obecnego na li-
ście typowania do ośrodka wykonujące-
go przeszczepienia nerki. Przy tej oka-
zji część potencjalnych biorców ulega 
dyskwalifikacji, m.in. z powodu trwającej 
ostrej infekcji, nie posiadania przez cho-
rego aktualnych badań bądź też trwającej 
diagnostyki lub leczenia istotnych współ-
istniejących schorzeń. Należy nadmienić, 
że w Polsce w większości przypadków 
pacjent zakwalifikowany w jednym z ROK 
jest poddawany zabiegowi przeszczepie-
nia nerki przez zespół transplantacyjny 
innego ROK, tj. tego, który pobrał narząd 
od dawcy. Taki system sprzyja dodatkowo 
różnicom w ocenie prawidłowości przy-
gotowania potencjalnego biorcy nerki do 
zabiegu, np. u chorego z wysokim BMI. 
Do tej pory nie opublikowano danych do-
tyczących najczęstszych przyczyn takiej 
„późnej” dyskwalifikacji pacjentów będą-
cych na aktywnej liście oczekujących na 
przeszczepienie. W tej sytuacji przepro-
wadzono retrospektywną analizę przyczyn 
odstąpienia od zabiegu przeszczepienia 
u wszystkich chorych, rozpatrywanych 
jako kandydaci do zabiegu transplanta-
cji nerki w ośrodku katowickim w okresie 
ostatnich 37 miesięcy. 

potential recipient (n=46), no telephone contact with potential KTR (n=8) or their dialysis center (n=21), and patient con-
sent’ withdrawal (n=23). Additionally, 20 patients were disqualified by surgeon decision before or during the operating 
procedure. Non-transplanted patients were younger than those finally transplanted, but were characterized by higher 
comorbidity and HLA mismatch, as well as the long distance from transplant center. In the analyzed period, 10 organs 
were transferred to the patients’ regional transplant center. 

Conclusions: 1. Despite frequent disqualifications of potential KTRs from active waiting list during final matching 
procedure, there was no worsening of HLA matching between donors and finally transplanted patients. 2. High comorbi-
dity and long distance from transplant center increased the risk of not to be transplanted. 3. More careful management 
over waitlisted patients and their records may reduce the percentage of disqualifications during the final matching pro-
cedure prior to kidney transplantation.  

(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 148-152)

Materiał i Metodyka
Badanie przeprowadzono w ośrodku 

przeszczepiającym nerki w Samodzielnym 
Publicznym Szpitalu Klinicznym im. An-
drzeja Mielęckiego w Katowicach. Przed-
miotem analizy były protokoły wyboru 
biorców nerki z okresu od 19.12.2014 do 
19.01.2018. Z analizy wyłączono zabiegi 
jednoczasowego przeszczepienia nerki 
i trzustki (z uwagi na odmienny sposób 
doboru biorców, n=26) oraz przeszczepie-
nia od dawców żywych (brak typowania 
w ramach Krajowej Listy Oczekujących na 
Przeszczepienie, n=15). Ostatecznie ana-
lizą objęto 194 protokoły doboru biorców. 

Aktualne zasady doboru biorców do 
transplantacji nerki

Po komisyjnym stwierdzeniu śmierci 
mózgu u potencjalnego dawcy określa się 
jego antygeny zgodności tkankowej w loci 
A, B i DR. Po ich uzyskaniu wykonywana 
jest próba krzyżowa pomiędzy surowica-
mi kilkudziesięciu najbardziej zgodnych 
w układzie HLA potencjalnych biorców 
nerki ze zgodną grupą krwi oczekujących 
na aktywnej liście biorców a limfocytami 
wyizolowanymi z węzła chłonnego dawcy. 
Potencjalni biorcy z ujemną próbą krzyżo-
wą zostają uszeregowani na liście wyboru 
biorców według liczby punktów, przyzna-
wanych za stopień zgodności tkankowej 
z dawcą oraz długość dotychczasowego 
leczenia dializami. Dodatkowo punkty 
przyznaje się również za wiek powyżej 60 
lat, nefropatię cukrzycową jako przyczynę 
przewlekłej choroby nerek, niewielką od-
ległość miejsca zamieszkania od ośrodka 
transplantacyjnego (w obrębie tego same-
go ROK), obecność przeciwciał preformo-
wanych (PRA) >50% oraz dużą liczbę do-
datnich prób krzyżowych w przeszłości [3]. 

Osobną kategorię potencjalnych bior-
ców na liście doboru stanowią osoby ze 
statusem „urgens”. Przyczyną może być 
całkowita niemożność uzyskania dostępu 
naczyniowego do dializy, wysokie miano 
przeciwciał preformowanych (PRA >80%), 
lub zgodność z dawcą we wszystkich 6 ba-
danych loci HLA. Osoby te są rozpatrywa-
ne w pierwszej kolejności, z pominięciem 
kolejności ustalonej na podstawie wyżej 
opisanej procedury przyznawania punktów. 

W trakcie niektórych typowań, z uwagi 
na sytuacje szczególne (najczęściej „póź-
ną” dyskwalifikację innego biorcy przez 
zespół chirurgiczny bezpośrednio przed 
zabiegiem transplantacji) konieczne było 
wybranie następnego biorcy w trybie pil-
nym, aby uniknąć nadmiernie wydłużonego 

czasu zimnego niedokrwienia). W takich 
przypadkach zazwyczaj wybierano osoby 
mieszkające najbliżej ośrodka transplanta-
cyjnego i/lub osoby dializowane otrzewno-
wo, pomijając nawet kilkunastu potencjal-
nych biorców z wyższą ilością punktów na 
liście. W analizowanym okresie 37 miesię-
cy wyżej opisana sytuacja miała miejsce 
10 razy, a łączna liczba pominiętych w ten 
sposób pacjentów wyniosła 73. Osoby te 
wykluczono z ostatecznej analizy przyczyn 
dyskwalifikacji potencjalnych biorców.

Analiza statystyczna
Analizę wykonano za pomocą progra-

mu STATISTICA 12.0. Wyniki przedstawio-
no jako wartości średnie z 95% przedziałem 
ufności, średnie wraz z zakresem wartości 
lub też częstość występowania [%]. Zgod-
ność rozkładu normalnego zmiennych cią-
głych sprawdzano testem Shapiro-Wilka. 
Porównywano dwie badane grupy: pacjen-
tów poddanych transplantacji nerki oraz 
niepoddanych transplantacji. Analizę dla 
zmiennych ciągłych przeprowadzono przy 
użyciu testu t-Studenta, natomiast różnice 
w parametrach wyrażanych w procentach 
za pomocą testu chi2. Obserwowane róż-
nice uznano za statystycznie istotne przy 
p<0.05. 

Wyniki
Grupa badana
Analizą objęto 348 pacjentów, którym 

przeszczepiono nerkę oraz 331 pacjen-
tów, u których odstąpiono od transplantacji 
w tym samym okresie czasu. Charaktery-
stykę obu grup przedstawiono w Tabeli 1. 
Średni wiek pacjentów poddanych trans-
plantacji był istotnie wyższy niż chorych, 
u których odstąpiono od zabiegu. Nie wy-
kazano istotnych różnic w zakresie śred-
nich wartości BMI, czasu dializoterapii ani 
procentowego rozkładu przyczyn prze-
wlekłej choroby nerek, natomiast wśród 
pacjentów zdyskwalifikowanych istotnie 
większy był odsetek osób z przyczyną nie-
znaną/nie podaną w dokumentacji (26,5 
vs. 13,5%, p<0,001). Z kolei odsetek wy-
stępowania cukrzycy i chorób układu ser-
cowo-naczyniowego był znamiennie wyż-
szy wśród pacjentów, u których odstąpiono 
od transplantacji. 

Stopień immunizacji pacjentów w obu 
grupach był podobny, przy uwzględnieniu 
średnich wartości maksymalnego i ostat-
niego miana PRA przed przeszczepieniem, 
a także odsetka pacjentów z maksymalnym 
lub ostatnim PRA ≥30% (max PRA: 15,2% 
w grupie przeszczepionych vs. 19,6% w gru-
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pie zdyskwalifikowanych, p=0,13; ostatnie 
PRA: odpowiednio 9,2 vs. 7,5%, p=0,42). 
Pacjenci, u których ostatecznie wykonano 
zabieg transplantacji charakteryzowali się 
lepszą zgodnością tkankową w obu klasach 
HLA (Tab. I). Nie wykazano natomiast różnic 
średniej liczby punktów KLO i miejsca na li-
ście typowania (chorych z listy urgensowej 
klasyfikowano jako będących na miejscu 
1). Na podkreślenie zasługuje fakt, że zna-
miennie częściej dyskwalifikowano biorców 
spoza regionu KLO. 

Przyczyny odstąpienia od transplan-
tacji

Najczęstszą przyczyną odstąpienia od 
transplantacji potencjalnego biorcy było 
czynne zakażenie (n=78; 23,6%). Z kolei 
63 pacjentów (19,0%) nie posiadało w kar-
cie zgłoszenia aktualnych lub niezbędnych 
badań (zawsze weryfikowano ten fakt 
podczas kontaktu telefonicznego z macie-
rzystą stacją dializ). Najczęściej dotyczyło 
to pacjentów z bezmoczem, u których nie 
wykonano oceny pojemności pęcherza 
moczowego (n=15) i/lub konsultacji uro-
logicznej. W całej analizowanej grupie 19 
pacjentów zdyskwalifikowano ze wzglę-
du na brak konsultacji urologicznej lub jej 
nieaktualność (>3 lat przy długotrwałym 
bezmoczu). Należy podkreślić, że brak 
konsultacji urologicznej nie był przyczyną 
dyskwalifikacji pacjentów z zachowaną 
diurezą resztkową. Następną przyczyną 

dyskwalifikacji było nieposiadanie konsul-
tacji kardiologicznej lub jej nieaktualność 
(n=7), trwała hipotensja (≤80/50 mmHg po-
mimo leczenia) (n=3), brak koronarografii 
(n=8) pomimo wieku >65 lat i/lub dodatko-
wych obciążeń, zwłaszcza współistniejącej 
wieloletniej cukrzycy i udokumentowanej 
miażdżycy na różnych piętrach układu na-
czyniowego, a także u nielicznych osób 
niepełna/niedokończona zalecona diagno-
styka kardiologiczna (USG serca, próba 
wysiłkowa) (n=7). 

5 chorych zostało zdyskwalifikowanych 
z uwagi na nieobecność w dokumentacji 
konsultacji chirurga transplantologa, 3 oso-
by z uwagi na brak adekwatnej diagnosty-
ki tętnic biodrowych (USG lub angio-TK), 
wreszcie 6 osób z powodu niewykonania 
kolonoskopii mimo istnienia wskazań. 14 
potencjalnych biorców pomimo diagnostyki 
lub leczenia innych chorób pozostawało na 
liście oczekujących. Z kolei u 19 pacjentów 
nie przeprowadzono zalecanych wcześniej 
badań diagnostycznych lub leczenia in-
nych chorób (m.in. ze względu na przebytą 
gruźlicę, chorobę nowotworową czy epizod 
migotania przedsionków). U 14 pacjentów 
podano w protokole typowania więcej niż 
jedną przyczynę dyskwalifikacji od zabiegu 
przeszczepienia nerki.

Częstą przyczyną odstąpienia od za-
biegu transplantacji była istotna klinicznie 
dysproporcja masy ciała biorcy i dawcy 
(w przypadku dawców o małej masie ciała 

lub pobrania nerek o wymiarze podłużnym 
mniejszym od 100 mm starano się wybrać 
biorcę o niewielkiej masie ciała, często płci 
żeńskiej, n=16), lub też istotna dyspropor-
cja wieku (n=30) (generalnie, w przypadku 
dawców w wieku około 60-65 lat unikano 
przeszczepienia nerki biorcom w wieku 18-
30 lat, podobnie narządy pobrane od osób 
poniżej 30 r.ż. na ogół nie trafiały do bior-
ców powyżej 65 roku życia). 

Ważną przyczyną niewykonania prze-
szczepienia nerki była niemożność kon-
taktu telefonicznego z macierzystą stacją 
dializ (n=21) lub z pacjentem (n=8). W 23 
przypadkach nie uzyskano zgody pacjenta 
na przeszczepienie (w tym 4 razy w przy-
padku dawcy z infekcją wirusem C zapa-
lenia wątroby, 2 razy z uwagi na czasowy 
pobyt za granicą). Dodatkowo, w 3 przy-
padkach nie wykonano zabiegu z uwagi 
na nieobecność przeciwciał anty-HBs przy 
dawcy z dodatnimi przeciwciałami anty-
-HBc, a w dwóch przypadkach z uwagi na 
znacznie podwyższony wskaźnik INR. W 7 
przypadkach z przeszczepu zrezygnował 
ośrodek macierzysty. 

W 4 przypadkach biorca wzywany 
z aktualnej listy typowania był już podda-
ny transplantacji w innym ośrodku w ciągu 
poprzedzającej doby. W 15 przypadkach 
na liście doboru znaleźli się potencjalni 
małoletni biorcy, z przeszczepienia których 
zrezygnował pediatryczny ośrodek trans-
plantacyjny. 

Tabela I
Charakterystyka biorców nerki oraz osób, u których odstąpiono od przeszczepienia nerki.
Characteristics of kidney transplant recipients and patients disqualified from procedure.

Biorcy nerki
N=348

Pacjenci nie przeszczepieni
N=331 p

Wiek [lata] 49,6 (48,2-51,0) 47,1 (45,2-48,9) 0.03

Płeć [M/K] 201/147 223/108 0,001

BMI [kg/m2] 25,2 (24,8-25,6) 25,5 (24,9-26,0) NS

Czas dializoterapii [lata] 3,7 (3,4-4,0) 4,4 (4,1-4,7) NS

Cukrzyca [%] 11,9 18,1 0,03

CVD [%] 15.2 21.4 0,04
Przyczyna PChN [%]

GNC
HA

Cukrzyca
ADPKD

PNC
Inna

Nieznana/nie podana

38,2
15,8
8,3

10,1 
8,3
5,7

13,5

24,2
4,8
11,2
11,8
11,8
9.7

26,5

NS
NS
NS
NS
NS
NS

<0,001

Który przeszczep [1/2/3] [%] 

1 – 79,0
2 – 18,4
3 – 2,6
4 - 0

1 – 74,9
2 – 19,9
3 – 4,8
4 – 0,3

NS
NS
NS
NS

Biorca spoza regionu [%] 44,9 68,1 <0,001

Punkty KLO* 32,1 (11-57) 30,8 (0-56) NS

Miejsce na liście typowania* (urgens liczony jako 1) 2,9 (1-17) 2,7 (1-16) NS

Mismatch HLA klasa I 2,2 (2,1-2,3) 2,4 (2,3-2,5) 0,03

Mismatch HLA klasa II 0,60 (0,53-0,66) 0,79 (0,70-0,89) <0,001

PRA max [%] 11,0 (8,6-13,3) 14,4 (11,8-17,0) NS

PRA ostatnie [%] 5,6 (3,9-7,3) 5,2 (3,7-6,7) NS
* wartość i zakres. BMI, index masy ciała; CVD, schorzenie układu sercowo-naczyniowego; PChN, przewlekła choroba nerek; GNC, kłębuszkowe zapalenie nerek; ADPKD, 
wielotorbielowatość nerek; PNC, odmiedniczkowe zapalenie nerek; KLO, Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie; HLA, antygeny zgodności tkankowej; PRA, 
przeciwciała preformowane

P. Giza i wsp.
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W omawianym okresie, z uwagi na istot-
ne wątpliwości zespołu transplantacyjnego 
odnośnie trafności kwalifikacji pacjentów 
do transplantacji przez inny Regionalny 
Ośrodek Kwalifikacyjny bądź technicznych 
możliwości wykonania zabiegu łącznie 
10 narządów przekazano za pośrednic-
twem Poltransplantu do przeszczepienia 
w ośrodku macierzystym (kwalifikującym). 

Przyczyny dyskwalifikacji po przy-
jeździe chorego do ośrodka transplan-
tacyjnego

W 20 przypadkach u pacjenta zakwa-
lifikowanego przez konsultującego nefro-
loga do zabiegu i wysłanego do oddziału 
chirurgicznego nie wykonano transplan-
tacji. Wśród przyczyn należy wymienić: 
nadmierną masę ciała w połączeniu z nie-
korzystnym rozkładem tkanki tłuszczowej 
(n=9), w tym w 2 przypadkach orzeczoną 
już w oddziale chirurgicznym, raz w połą-
czeniu ze stosowanym podwójnym lecze-
niem przeciwpłytkowym i raz w połączeniu 
z koniecznością przeszczepienia nerki we-
wnątrzotrzewnowo (3. przeszczepienie), 
a także zaawansowaną miażdżycę tętnic 
biodrowych lub niemożność wypreparowa-
nia żyły biodrowej stwierdzoną już w trak-
cie zabiegu (n=4). Dodatkowo u jednego 
pacjenta konieczne było wytworzenie pę-
cherza z jelita metodą Brickera w trakcie 
transplantacji, a ośrodek w Warszawie po-
siadający w tym zakresie doświadczenie 
nie podjął się zabiegu w danym dniu, w 2 
przypadkach chirurg orzekł o dysproporcji 
masy narządu i masy potencjalnego biorcy, 
wreszcie u jednego pacjenta stwierdzono 
duże wielotorbielowate nerki przy niewiel-
kim wzroście i bez przygotowawczej ne-
frektomii. U jednego pacjenta nie udało 
się założyć cewnika do dróg moczowych, 
u innego zaś podczas otwarcia powłok 
brzusznych doszło do pogorszenia stanu 
ogólnego ze spadkiem saturacji; od oby-
dwu zabiegów odstąpiono. 

Przyczyny dyskwalifikacji od trans-
plantacji chorych zgłoszonych w trybie 
„urgens”

Wśród 17 osób będących na liście 
urgensowej do transplantacji nerki, 5 po-
tencjalnych biorców zdyskwalifikowano ze 
względu na nieposiadanie wymaganych 
badań, u 3 stwierdzono czynne zakażenie, 
w 2 przypadkach zrezygnował z transplan-
tacji ośrodek macierzysty, w jednym przy-
padku nie uzyskano zgody pacjenta. U jed-
nego pacjenta przyczyną dyskwalifikacji 
była skłonność do nadkrzepliwości z incy-
dentami zakrzepicy (pomimo terapeutycz-
nego zakresu INR), u jednego konieczne 
było przeszczepienie nerki w ośrodku 
z zapleczem kardiologicznym (czego nie 
udało się zorganizować koordynatorowi 
Poltransplantu), ponadto u 4 potencjalnych 
biorców pediatrycznych o rezygnacji zade-
cydował referencyjny ośrodek transplanta-
cyjny. 

Dalsze losy pacjentów po dyskwali-
fikacji

Ogólnie, w trakcie 194 procedur ty-
powania zanotowano 331 dyskwalifikacji, 

dotyczących łącznie 276 potencjalnych 
biorców (w tym 28 pacjentów zdyskwali-
fikowano dwukrotnie, 5 trzykrotnie, 1 pię-
ciokrotnie i 1 siedmiokrotnie). Spośród 
tej grupy, do końca kwietnia 2018 prze-
szczepionych zostało 186 pacjentów, 
w tym 44 w Katowicach, a 142 w innym 
ośrodku. Aktywnych na liście pozostawa-
ło 39 pacjentów, czasowo zawieszonych 
32, zmarło w tym czasie 10 potencjalnych 
biorców. Trzech potencjalnych biorców 
wycofało zgodę na przeszczepienie, 1 zo-
stał trwale zdyskwalifikowany, 5 osób było 
w czasie kwalifikacji w ROK. Nie uzyskano 
dokładnych danych dotyczących losów 7 
chorych. 

Dyskusja
W niniejszej pracy poddano wnikliwej 

analizie przyczyny dyskwalifikacji poten-
cjalnych biorców nerki od dawcy zmarłego 
już na etapie doboru biorców do danego 
dawcy narządów, prowadzonego przez 
ośrodek transplantacyjny w Katowicach. 
Według naszej najlepszej wiedzy, takie 
opracowanie wykonano po raz pierwszy 
w Polsce. Należy podkreślić, że z uwa-
gi na odmienności zasad alokacji nerek 
w porównaniu do innych krajów (zwłasz-
cza w aspekcie częstego przeszczepiania 
chorych poza ośrodkiem kwalifikującym 
biorcę) nie jest możliwe porównanie uzy-
skanych wyników do prac autorów z kra-
jów Europy Zachodniej. W biuletynie in-
formacyjnym Poltransplantu z roku 2007 
podano jedynie, że około 35% potencjal-
nych biorców jest dyskwalifikowanych na 
tym etapie [4]. Od czasu wprowadzenia 
ostatnich zasadniczych zmian do syste-
mu alokacji nerek w Polsce i powołania 
Regionalnych Ośrodków Kwalifikujących 
(2010), w kolejnych biuletynach Poltran-
splantu zagadnienie to nie było omawia-
ne, jedynie w biuletynie z maja 2017 roku 
znalazło się stwierdzenie, że powodem 
niektórych dyskwalifikacji była rozbież-
ność kryteriów pomiędzy różnymi ROK 
[5]. Podkreślono jednocześnie fakt, że 
rzadko w takich przypadkach przekazy-
wano nerkę do ośrodka macierzystego 
potencjalnego biorcy. 

Odległe rokowanie pacjenta po uda-
nym przeszczepieniu nerki zależy od 
wielu czynników, m.in. od czasu trwania 
poprzedzającej przeszczepienie dializote-
rapii [6]. Uważa się, że pacjenci z długo-
trwałym przebiegiem przewlekłej choroby 
nerek oraz długim okresem dializoterapii 
(powyżej 2 lat) są bardziej narażeni na 
wystąpienie zwapnienia naczyń krwio-
nośnych, które z kolei zwiększa ryzyko 
śmiertelności sercowo-naczyniowej [7,8]. 
Średni czas oczekiwania na przeszcze-
pienie nerki wynosi obecnie w Polsce 
około 11 miesięcy od momentu umiesz-
czenia chorego na aktywnej liście ocze-
kujących, natomiast aż 2 lata i 7 miesięcy 
od rozpoczęcia dializoterapii [9]. Dyskwa-
lifikacja potencjalnego biorcy w momencie 
ostatecznego doboru do transplantacji 
dodatkowo wydłuża okres dializoterapii, 
pogarszając odległe rokowanie. O ile 
dyskwalifikacja na skutek aktywnej infek-
cji, dysproporcji wieku czy masy ciała lub 

braku kontaktu ze stacją dializ czy pacjen-
tem jest na ogół jednorazowa bądź krót-
kotrwała, to w przypadkach dyskwalifikacji 
na skutek brakujących badań lub trwają-
cej diagnostyki i leczenia innych chorób 
czas do przeszczepienia może się istot-
nie wydłużyć. Tym niemniej, w naszym 
badaniu odsetek osób przeszczepionych 
w okresie po analizowanej dyskwalifikacji 
z powodu infekcji bądź braku niezbędnych 
badań był podobny (odpowiednio 59.8 vs. 
58.7%). Wynikać to może z faktu szybkiej 
wymiany informacji o przyczynach dys-
kwalifikacji pomiędzy ośrodkiem trans-
plantacyjnym, Poltransplantem i stacjami 
dializ, oraz ze sprawnej realizacji wyda-
nych wówczas zaleceń. Z kolei można 
by przypuszczać, że gorsze perspektywy 
dotyczące przeszczepu mają osoby zdys-
kwalifikowane przez chirurga przed lub 
w trakcie zabiegu, niemniej jednak 55% 
spośród nich było następnie z sukcesem 
przeszczepionych, także w Katowicach. 

Wieloletnie przeżycie przeszczepio-
nej nerki zależy w dużej mierze od zgod-
ności tkankowej między dawcą a biorcą 
[10]. Należy podkreślić, że pomimo opar-
cia systemu punktowego KLO głównie na 
stopniu zgodności w zakresie antygenów 
HLA, duża liczba zdyskwalifikowanych 
pacjentów nie wpłynęła negatywnie na 
dobór tkankowy. Przeciwnie, pacjenci 
przeszczepieni charakteryzowali się lep-
szą zgodnością zarówno w klasie I, jak 
i II układu HLA, niż chorzy zdyskwalifiko-
wani. 

Na uwagę zasługuje fakt, że znaczna 
większość (68,1%) zdyskwalifikowanych 
pacjentów pochodziła spoza wojewódz-
twa śląskiego. Wśród tych pacjentów nie 
odnotowano większego odsetka dyskwa-
lifikacji z uwagi na nieposiadanie aktual-
nych badań (16.4 vs. 21,0%), zakażenie 
(20,4 vs. 29,5%), dysproporcję wieku lub 
masy ciała (3,1 vs. 8,6%), czy wreszcie 
decyzją chirurga transplantologa (5,8 vs. 
6,7%). Stwierdzono natomiast większą 
częstość niemożności kontaktu ze stacją 
dializ (8,4 vs. 1,9%). Dodatkowo 22 pa-
cjentów spoza regionu nie wezwano do 
transplantacji z uwagi na konieczność 
skrócenia CIT (np. w przypadku starsze-
go dawcy). Na tę sytuację wpływ miało 
także 15 pacjentów pediatrycznych spo-
za regionu, którzy znaleźli się na liście 
typowania i nie zostali zakwalifikowani 
decyzją koordynatora Centrum Zdrowia 
Dziecka. 

Podsumowując, pomimo dużej licz-
by dyskwalifikacji chorych z aktywnej 
listy biorców podczas ostatecznego do-
boru w ośrodku transplantacyjnym nie 
wpłynęło to negatywnie na stopień do-
boru immunologicznego biorców nerki. 
Współchorobowość i duża odległość od 
miejsca zamieszkania do ośrodka trans-
plantacyjnego zwiększały ryzyko dyskwa-
lifikacji chorych od transplantacji. Bardziej 
staranny nadzór macierzystego ośrodka 
nad chorymi będącymi na aktywnej liście 
oczekujących na przeszczepienie nerki 
może zmniejszyć liczbę dyskwalifikacji 
bezpośrednio przed przekazaniem chore-
go do zabiegu. 
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