
ΗΗ ιστορίαιστορία τωντων

µεταµοσχεύσεωνµεταµοσχεύσεων

ΦούλαΦούλα ΤσουκαλάΤσουκαλά

ΦαρµακοποιόςΦαρµακοποιός,,ΜέλοςΜέλος ΦΦ..ΕΕ..ΕΕ



ΜεταµόσχευσηΜεταµόσχευση::είναιείναι µιαµια εγχείρησηεγχείρηση κατάκατά τηντην

οποίαοποία υγιήυγιή όργαναόργανα,,ιστοίιστοί ήή κύτταρακύτταρα

µεταφέρονταιµεταφέρονται απόαπό ένανέναν νεκρόνεκρό ήή ζωντανόζωντανό δότηδότη

σεσε ένανέναν χρονίωςχρονίως πάσχονταπάσχοντα άνθρωποάνθρωπο µεµε σκοπόσκοπό

τηντην αποκατάστασηαποκατάσταση τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας τωντων

οργάνωνοργάνων τουτου..

ΑποτελείΑποτελεί έναένα δώροδώρο ζωήςζωής τουτου

ανθρώπουανθρώπου προςπρος τοντον συνάνθρωποσυνάνθρωπο..



ΑρχαιότηταΑρχαιότητα

•• ΠροµηθέαςΠροµηθέας::αναγέννησηαναγέννηση τουτου ήπατοςήπατος τουτου κάθεκάθε
βράδυβράδυ παράπαρά τηντην κατασπάραξήκατασπάραξή τουτου απόαπό τοντον
αετόαετό((αυτοµεταµόσχευσηαυτοµεταµόσχευση).).

•• ∆αίδαλος∆αίδαλος καικαι ΊκαροςΊκαρος::κέρινακέρινα φτεράφτερά γιαγια νανα
ξεφύγουνξεφύγουν απόαπό τατα µινωικάµινωικά δεσµάδεσµά..

•• ΙνδίαΙνδία 700 700 ππ..χχ.:.:κείµενοκείµενο Suschouta Shamhita        Suschouta Shamhita        
µεταµοσχεύσειςµεταµοσχεύσεις ιστώνιστών..

•• ΚίναΚίνα 300 300 ππ..χχ.:.:πρώτηπρώτη µεταµοσχεύσηµεταµοσχεύση καρδιάςκαρδιάς
απόαπό τοντον µυθικόµυθικό ήρωαήρωα Pien Chiao.Pien Chiao.



ΟρθοδοξίαΟρθοδοξία

•• ΟΟ ΙησούςΙησούς

επανασυγκόλλησεεπανασυγκόλλησε τοτο

αυτίαυτί τουτου υπηρέτηυπηρέτη

•• ΆγιοιΆγιοι ΚοσµάςΚοσµάς καικαι

∆αµιανός∆αµιανός::µεταµόσχευµεταµόσχευ

--σανσαν υγιέςυγιές πόδιπόδι σεσε

ένανέναν ασθενήασθενή µεµε

γάγγραιναγάγγραινα!!
Οι Άγιοι Ανάργυροι



1818--1919οςος µµ..ΧΧ. . αιώναςαιώνας

•• ΒράδυνσηΒράδυνση ιατρικήςιατρικής επιστήµηςεπιστήµης ωςως

τοντον 1818οο αιώνααιώνα

•• 1771 1771 µµ..ΧΧ.:B.:Bρετανόςρετανός J.Hunter           J.Hunter           

µεταµόσχευσηµεταµόσχευση ιστώνιστών

•• 1804 1804 µµ..ΧΧ.:Baronio      .:Baronio      δερµατικήδερµατική

αυτοµετααυτοµετα--µόσχευσηµόσχευση σεσε πρόβαταπρόβατα



2020οςοςαιώναςαιώνας::ΆνθησηΆνθηση στιςστις µεταµοσχεύσειςµεταµοσχεύσεις

•• 1902:1902:ΟΟ ΓάλλοςΓάλλος

χειρουργόςχειρουργός ΑΑlexis Carrel lexis Carrel 

αναπτύσειαναπτύσει τεχνικέςτεχνικές γιαγια

αα))συρραφήσυρραφή αρτηριώναρτηριών καικαι

φλεβώνφλεβών

αποκατάστασηαποκατάσταση ροήςροής

αίµατοςαίµατος στοστο µόσχευµαµόσχευµα

καικαι ββ) ) τρόπουτρόπου

συντήρησηςσυντήρησης τωντων

οργάνωνοργάνων. . Nobel Nobel 

ΙατρικήςΙατρικής 19121912

Dr Alexis Carrel



•• 19061906--1923:1923:µέσωµέσω τεχνικήςτεχνικής αγγειακώναγγειακών
αναστοµώσεωναναστοµώσεων πραγµατοποιούνταιπραγµατοποιούνται
µεταµοσχεύσειςµεταµοσχεύσεις νεφρούνεφρού απόαπό πειραµατόζωαπειραµατόζωα σεσε
άνθρωποάνθρωπο..

ΣανΣαν µοσχεύµαταµοσχεύµατα χρησιµοποιήθηκανχρησιµοποιήθηκαν νεφροίνεφροί απόαπό
χοίρουςχοίρους καικαι αίγεςαίγες(Jaboula 1906),(Jaboula 1906),απόαπό
πιθήκουςπιθήκους(Unger 1910,Schonstadt 1913) (Unger 1910,Schonstadt 1913) καικαι
πρόβαταπρόβατα(Neuhof 1923).(Neuhof 1923).ΚανέναΚανένα µόσχευµαµόσχευµα δενδεν
λειτούργησελειτούργησε οιοι ασθενείςασθενείς πέθανανπέθαναν µετάµετά τηντην
επέµβασηεπέµβαση..



ΜεταµοσχεύσειςΜεταµοσχεύσεις απόαπό άνθρωποάνθρωπο σεσε

άνθρωποάνθρωπο..

•• 1936:1936:πρώτηπρώτη µεταµόσχευσηµεταµόσχευση νεφρούνεφρού απόαπό

πτωµατικόπτωµατικό δότηδότη ,,απόαπό τοντον ΡώσοΡώσο

επιστήµοναεπιστήµονα Voronol     Voronol     οο λήπτηςλήπτης πέθανεπέθανε

µέταµέτα απόαπό λίγεςλίγες ώρεςώρες

•• 19401940--1950:o1950:oιι πρώτεςπρώτες πειραµατικέςπειραµατικές

προσπάθειεςπροσπάθειες µεταµόσχευσηςµεταµόσχευσης µυελούµυελού τωντων

οστώνοστών



•• 1937:1937:πραγµατοποιείταιπραγµατοποιείται ηη πρώτηπρώτη

µεταµόσχευσηµεταµόσχευση κερατοειδούςκερατοειδούς ενώενώ τοτο 1945 1945 

ιδρύεταιιδρύεται ηη πρώτηπρώτη τράπεζατράπεζα οφθαλµώνοφθαλµών

•• ΌλεςΌλες οιοι εώςεώς τώρατώρα µεταµοσχεύσειςµεταµοσχεύσεις

γίνονταιγίνονται χωρίςχωρίς ανοσοκαταστολήανοσοκαταστολή µεµε

αποτέλεσµααποτέλεσµα τατα πιοπιο πολλάπολλά µοσχεύµαταµοσχεύµατα νανα

απορρίπτονταιαπορρίπτονται



•• 1954 :1954 :ΗΗ πρώτηπρώτη
επιτυχήςεπιτυχής
µεταµόσχευσηµεταµόσχευση
οργάνουοργάνου απόαπό τοντον
Joseph E.Murrey Joseph E.Murrey στηστη
ΒοστώνηΒοστώνη..ΜεταµόΜεταµό--
σχευσησχευση νεφρούνεφρού
µεταξύµεταξύ οµοζυγωτώνοµοζυγωτών
διδύµωνδιδύµων αποδοχήαποδοχή
µοσχεύµατοςµοσχεύµατος

Joseph Murrey



ΑντιµετώπισηΑντιµετώπιση τηςτης απόρριψηςαπόρριψης

•• 1958:J.Murrey:1958:J.Murrey:ολικήολική ακτινοβολίαακτινοβολία ωςως
ανοσοκατασταλτικήανοσοκατασταλτική µέθοδοςµέθοδος

•• Schwartz & Dameshek:Schwartz & Dameshek:φάρµακοφάρµακο 66--
µερκαπτοπουρίνηµερκαπτοπουρίνη

•• Calne:Calne:εφαρµογήεφαρµογή αζαθειοπρίνηςαζαθειοπρίνης

•• Bilingham,Krohn & Medawar:Bilingham,Krohn & Medawar:χρήσηχρήση κορτιζόνηςκορτιζόνης

•• 1963:1963:ταυτόχρονηταυτόχρονη χορήγησηχορήγηση
αα))κορτικοστεροειδώνκορτικοστεροειδών καικαι αζαθειοπρίνηςαζαθειοπρίνης

ββ))αζαθειοπρίνηςαζαθειοπρίνης καικαι ακτινοβολίαςακτινοβολίας



ΕπιτυχείςΕπιτυχείς ΜεταµοσχεύσειςΜεταµοσχεύσεις

•• 1963:1963:µεταµόσχευσηµεταµόσχευση

πνεύµοναπνεύµονα απόαπό τοντον

HardyHardy

•• 1966:1966:ηη πρώτηπρώτη

ετεροτοπικήετεροτοπική

µεταµόσχευσηµεταµόσχευση

παγκρέατοςπαγκρέατος απόαπό τοντον

KellyKelly
Dr James Hardy



•• 1968:1968:πρώτηπρώτη

µεταµόσχευσηµεταµόσχευση

ήπατοςήπατος απόαπό τοντον Sir Sir 

Roy CalneRoy Calne

•• 1975:1975:µεταµόσχευσηµεταµόσχευση

παραθυρεοειδώνπαραθυρεοειδών

αδένωναδένων απόαπό τοντον

WellsWells
Sir Roy Calne



•• 1967: 1967: ηη πρώτηπρώτη

µεταµόσχευσηµεταµόσχευση

καρδιάςκαρδιάς απόαπό τοντον

Christian Barnard Christian Barnard 

στηνστην ΝότιαΝότια ΑφρικήΑφρική

•• 1968:1968:ηη δεύτερηδεύτερη

µεταµόσχευσηµεταµόσχευση

αποτοναποτον ίδιοίδιο

Σήµερα αποτελεί

Αποδεκτή θεραπευτική

µέθοδο

Christian Barnard



ΜεταµοσχεύσειςΜεταµοσχεύσεις στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα

•• 1968:1968:πρώτηπρώτη
µεταµόσχευσηµεταµόσχευση νεφρούνεφρού
απόαπό τοντον κκ..ΤούνταΤούντα στηνστην
ΘεσΘεσ//νίκηνίκη

•• 1990:1990:πρώτηπρώτη
µεταµόσχευσηµεταµόσχευση ήπατοςήπατος
στηνστην ΘεσΘεσ//νίκηνίκη απόαπό τοντον
κκ..ΑντωνιάδηΑντωνιάδη

•• 1990:1990:πρώτηπρώτη
µεταµόσχευσηµεταµόσχευση καρδιάςκαρδιάς
απόαπό τοντον κκ..ΤόληΤόλη στηνστην
ΑθήναΑθήνα



•• ΣηµαντικόΣηµαντικό σταθµόσταθµό στηνστην επιβίωσηεπιβίωση τωντων

µοσχευµάτωνµοσχευµάτων αποτέλεσεαποτέλεσε ηη εφαρµογήεφαρµογή τηςτης

κυκλοσπορίνηςκυκλοσπορίνης--ΑΑ λόγωλόγω τωντων

ανοσοκατασταλτικώνανοσοκατασταλτικών ιδιοτήτωνιδιοτήτων τηςτης

•• ΗΗ χαµηλήχαµηλή θερµοκρασίαθερµοκρασία καικαι ηη χρήσηχρήση

διαλυµάτωνδιαλυµάτων συγκεκριµένηςσυγκεκριµένης σύστασηςσύστασης

συνέβαλλανσυνέβαλλαν στηνστην διατήρησηδιατήρηση τηςτης

λειτουργικότηταςλειτουργικότητας τωντων µοσχευµάτωνµοσχευµάτων



•• ΣήµεραΣήµερα
πραγµατοποιούνταιπραγµατοποιούνται
επιτυχώςεπιτυχώς καικαι
µεταµοσχεύσειςµεταµοσχεύσεις
πολλαπλώνπολλαπλών οργάνωνοργάνων

((ΑΑ..ΤζάκηςΤζάκης::ρεκόρρεκόρ
µεταµόσχευσηςµεταµόσχευσης επτάεπτά
οργάνωνοργάνων))

•• ΠρόσφατηΠρόσφατη ολικήολική
µεταµόσχευσηµεταµόσχευση
προσώπουπροσώπου καικαι χεριώνχεριών
στηστη ΓαλλίαΓαλλία σεσε 3030χρονοχρονο
λήπτηλήπτη



ΠαρόνΠαρόν--ΜέλλονΜέλλον

•• ΣτηΣτη σηµερινήσηµερινή εποχήεποχή
είναιείναι επιτακτικήεπιτακτική ηη
ανάγκηανάγκη γιαγια εύρεσηεύρεση
µοσχευµάτωνµοσχευµάτων

•• ΕλπίδαΕλπίδα αποτελείαποτελεί αα))ηη
ξενοµεταµόσχευσηξενοµεταµόσχευση
ββ))ηη δηµιουργίαδηµιουργία ιστώνιστών
καικαι οργάνωνοργάνων απόαπό
ανθρώπιναανθρώπινα εµβρυϊκάεµβρυϊκά
βλαστοκύτταραβλαστοκύτταρα



•• ΚυρίαρχοΚυρίαρχο ρόλορόλο διαδραµατίζειδιαδραµατίζει ηη δωρεάδωρεά
οργάνωνοργάνων ώστεώστε νανα είµαστεείµαστε αισιόδοξοιαισιόδοξοι γιαγια τοτο
µέλλονµέλλον

•• ΑπόΑπό θρησκευτικήθρησκευτική άποψηάποψη υπάρχειυπάρχει θετικήθετική στάσηστάση
απέναντιαπέναντι στιςστις µεταµοσχεύσειςµεταµοσχεύσεις..

•• ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε τοντον ΕΕ..ΟΟ..ΜΜ::ηη πιθανότηταπιθανότητα νανα
χρειαστούµεχρειαστούµε εµείςεµείς οιοι ίδιοιίδιοι έναένα µόσχευµαµόσχευµα κατάκατά τητη
διάρκειαδιάρκεια τηςτης ζωήςζωής µαςµας είναιείναι πολύπολύ µεγαλύτερηµεγαλύτερη
απόαπό τοτο νανα δωρίσουµεδωρίσουµε τατα δικάδικά µαςµας όργαναόργανα µετάµετά
θάνατονθάνατον





Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!


