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Wykorzystanie narządów 

ludzkich do leczenia i badań
 Transfuzje krwi. Początkowe zastrzeżenia 

etyczne. Rozwój transplantologii

 Komórki HeLa do badań naukowych

 Przeszczepy szpiku kostnego

 Przeszczepy rogówki, nerek, serca wątroby 

od osób zmarłych

 Nielegalny handel narządami.

 Narządy osób straconych (Chiny). Kryminalne 

zabójstwa w Ameryce Południowej



Transfuzje krwi
 Pierwsze próby zastosowania transfuzji krwi zwierzęcej do 

leczenia zaburzeń nerwowych w XVII wieku (Francja). 

Zastrzeżenia etyczne i religijne. Krew jako siedlisko duszy. 

Częste zgony pacjentów. Zakazy państwowe, zakaz 

papieski: zaprzestano prób na 150 lat.

 Ponowne podjęcie prób – połowa XIX wieku. Rozpoczął je 

angielski położnik James Blundell.

 1873 - F. Geselius, polski lekarz – statystyka wyników 

transfuzji. Więcej niż połowa zabiegów zakończyła się 

śmiercią pacjenta. Ponowne zarzucenie metody. 

Wprowadzono dożylne infuzje soli fizjologicznej.

 1900 - austriacki patolog Karl Landsteiner i niezależnie nieco 

później Polak Ludwik Hirszfeld odkryli istnienie grup krwi.

 Rozwój systemu transfuzji krwi w czasie I Wojny Światowej.



Dlaczego Świadkowie Jehowy nie 

zgadzają się na transfuzje krwi

 Świadkowie Jehowy - uważają się za chrześcijan, nie czczą jednak 

krzyża.

 Nie zgadzają się na transfuzje krwi - nawet wcześniej zgromadzonej 

krwi własnej - z przyczyn religijnych. 

 Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie można znaleźć nakazy 

powstrzymania się od spożywania krwi (Rodzaju 9:4; Kapłańska 17:10; 

Powtórzonego Prawa 12:23; Dzieje Apostolskie 15:28, 29).

 Według Biblii krew jest nośnikiem życia danego od Boga i należy tylko 

do Boga (Kapłańska 17:14). Nakaz wystrzeganie się przyjmowania krwi 

z szacunku dla Boga – Dawcy życia.

 Problemy medyczne z leczeniem Świadków Jehowy

 Postanowienie Sądu Najwyższego - III CK 155/05. Oświadczenia o 

odmowie leczenia w określony sposób jest dla lekarzy wiążące.

 Co w przypadku dzieci, za które wolę wyrażają rodzice?



Historia przeszczepów 

narządów u ludzi
 1954 – pierwsze przeszczepienie nerki od brata bliźniaka, 

USA

 1966 – pierwsze udane przeszczepienie nerki w Polsce

 1967 – pierwsze udane przeszczepienie wątroby, USA

 1987 – pierwsze przeszczepienie wątroby w Polsce

 1967 – pierwsze przeszczepienie serca (Christiaan Barnard –

Południowa Afryka)

 1985 – pierwsze udane przeszczepienie serca w Polsce

 2005 – pierwsze przeszczepienie fragmentu twarzy ze zwłok 

(Francja)

 2010 – pierwszy udany przeszczep całej twarzy, Hiszpania

 2013 – pierwsze całkowite przeszczepienie twarzy w Polsce



Stosunek religii do transplantacji
 Polska - profesor Bogusław Wolniewicz określa transplantacje 

jako formę współczesnego kanibalizmu.

 Kościół Katolicki – początkowo stanowisko ostrożne i 

zastrzeżenia. Zmienił to Jan Paweł II. Nazwał ofiarowanie 

organu do transplantacji „autentycznym aktem miłości”. 

 Inne kościoły chrześcijańskie - obecnie powszechne poparcie. 

Świadkowie Jehowy – pozostawiają  decyzję o zgodzie na 

transplantację wiernym, z wyjątkiem użycia krwi do transfuzji.

 Judaizm – większość odłamów popiera; niektóre podnoszą 

problem integralności ciała ludzkiego po zmartwychwstaniu.

 Islam. Sunnici – zasada godności ludzkiej. Nie wolno 

handlować organami, pobierać organów od straconych 

skazanych. Szyici – warunkowa zgoda; organy muzułmanów 

tylko dla muzułmanów.

 Buddyści – poparcie, ale troska o możliwość nadużyć



Różnice mentalności: Japonia
 Liczba transplantacji organów w Japonii jest 

bardzo mała.

 Przyczyną jest rzadkość wyrażenia zgody przez 

osobę (za życia) lub jej rodzinę na użycie 

organów do transplantacji.

 W kulturze i mentalności japońskiej bardzo silnie 

zaznaczona jest przynależność człowieka do 

rodziny (klanu). To rozszerzona rodzina musi się 

zgodzić na użycie organów jej członka do 

transplantacji.

 Prawie się nie zdarza zgoda na transplantację do 

ciała kogoś spoza rodziny.



Różnice w prawodawstwie
 Niektóre kraje wymagają wcześniejszej zgody 

osobistej dawcy na transplantację w przypadku 

śmierci;

 W innych krajach (n. p. w Polsce) zgoda jest 

domniemana, gdy nie ma sprzeciwu, a brak 

zgody trzeba zarejestrować.

 Wątpliwości w prawie międzynarodowym, czy 

brak sprzeciwu wystarczy.

 Nowe wątpliwości związane z przypadkami 

obudzenia się ze śpiączki osób u których 

zdiagnozowano śmierć mózgu.



Polskie uregulowanie prawne 

transplantacji
 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i 

przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

 Narządy od zmarłego - zasada zgody domniemanej

 Nie ma konieczności powiadomienia rodziny lub bliskich

 Możliwość wyrażenia sprzeciwu na piśmie lub wobec dwóch 

świadków. Rejestr sprzeciwów formalnych.

 Narządy od żywych – w zasadzie tylko dla krewnych, bliskich

 Zakaz handlu organami i ogłaszania się dawców

 Bardziej liberalne przepisy dotyczą dawstwa szpiku kostnego

i innych regenerujących się tkanek



Problemy etyczne wykorzystania 

narządów ludzkich do leczenia

 Stały deficyt narządów do transplantacji

 Wysokie zyski ze sprzedaży narzadów

 Przeszczepy szpiku kostnego – liberalne prawo.

 Przeszczepy rogówki, nerek, serca wątroby od osób 

zmarłych w wypadkach. Problem stwierdzenia śmierci 

klinicznej. Obecnie coraz poważniejszy.

 Nielegalny handel narządami dla zysku dawcy.

 Państwowy handel narządami osób straconych (Chiny, 

Państwo Islamskie).

 Kryminalne zabójstwa w Ameryce Południowej, Albanii i w 

innych regionach świata. Czarny rynek organów ludzkich.



Komórki HeLa
 HeLa – linia komórkowa wywodząca się z komórek raka szyjki macicy, 

pobranych od 31-letniej Henrietty Lacks, afroamerykanki z Baltimore, bez 

jej zgody i przekazanych George'owi Geyowi, dyrektorowi centrum badań 

nad kulturami tkankowymi na Universytecie Johnsa Hopkinsa. Chora 

zmarła w 1951 roku. 

 Hodowane są w wielu laboratoriach nieprzerwanie od momentu pobrania. 

Kariotyp linii jest zróżnicowany. Obecnie całkowita masa komórek HeLa

znacznie przekracza wagę chorej, od której pobrano próbkę.

 Linia komórkowa HeLa służy do badań biologii komórek nowotworowych. 

Komórki różnią się znacznie od prawidłowych komórek nabłonkowych 

szyjki macicy. Uległy one transformacji nowotworowej na skutek 

zakażenia wirusem brodawczaka (HPV 18). 

 Linia charakteryzuje się wybitnie szybkim wzrostem, przewyższającym 

inne linie komórek nowotworowych. Komórki HeLa uważane są za 

nieśmiertelne, ponieważ są zdolne do nieskończenie wielu podziałów 

mitotycznych.

 Ujawniono pełną sekwencję genomu komórek He-La, czyli Henrietty 

Lacks. Protest rodziny (ujawniono wspólną dla rodziny mutację DNA)



Wykorzystywanie komórek i narządów 

płodowych pochodzących z aborcji
 Kliniki organizacji „Planned Parenthood” w USA 

osiągały wielkie zyski sprzedając organy płodów 

poddanych aborcji do celów badań naukowych i 

produkcji komórek macierzystych. 

 Wywołało to w roku 2013 wielki skandal.

 Organizacja ta powstała z przekształcenia 

Towarzystwa Eugenicznego

 Aborcji dokonywano głównie u kobiet 

afroamerykanskich i latynoskich. Oskarżenia o 

rasizm.

 Przeprowadzano aborcje nawet w 4-5 miesiącu 

ciąży.



Terapeutyczne i naukowe 

zastosowania komórek płodowych
 Wykorzystywanie komórek macierzystych z krwi 

pępowinowej

 Wyciągi z ludzkich łożysk są wykorzystywane w kosmetyce. 

Do kogo należy łożysko?

 Czy wolno wykorzystywać komórki i tkanki samoistnie 

poronionych płodów do celów terapeutycznych?

 Czy wolno poddawać badaniom naukowym samoistnie 

poronione płody? Hodować komórki z nich pobrane?

 USA 2016 - komórki płodowego układu nerwowego są 

eksperymentalnie używane do leczenia chorób 

neurodegeneracyjnych (choroba Parkinsona). Potrzeba 

komórek z 6 płodów dla jednego pacjenta. Pobranie za 

zgodą matki.



Wiemy i możemy coraz więcej

 W ciągu ostatnich 150 lat stworzono 

współczesną wiedzę umożliwiającą 

transplantacje tkanek i narządów.

 Możliwe jest obecnie to, co wcześniej było 

czystą fantazją.

 Brak możliwości byłprzyczyną braku refleksji 

etycznej.

 W tej chwili – gwałtowne przyspieszenie 

techniczne skutkuje brakiem wypracowanych 

zasad etycznych. Prawo nie nadąża za 

zmianami.



Pytanie

 Omów problemy etyczne związane z 

rozwojem transplantologii.


