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Abstract
Orthotopic liver transplantation has become a gold standard in the treatment of end-stage liver disease.
Although from a technical point of view, liver transplantation has reached a standardization level, it remains a
challenge for the surgeon practitioner. As a technique, it is an intervention subject to numerous complications
during the postoperative period. These complications can be given primarily by the type of transplanted liver,
whole liver or hemi-liver. The complication rate is higher in the transplant from the living donor.
The appearance of complications during the postoperative period may be influenced by certain particularities
of the donor patient. Here we can remember, for example, the presence of anatomical variants, which require
additional vascular anastomoses.There are also incriminated particularities concerning the receiving patient..
These risks can be minimized by pre-operatively identifying anatomical variants, using paraclinical imaging
explorations, establishing group / Rh donor / recipient compatibility, and assessing the appropriate size of the
liver graft required by the recipient. Another element that has been intensely discussed in terms of influencing
the occurrence of posttransplant complications is the mode of liver graft harvesting and transport, as well as
the time of cold ischemia.
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Introducere
Boala hepatică în stadiul final cauzată de
infecția cu virusul hepatitei C cronice (VHC) este principala
cauză a transplantului hepatic în țările dezvoltate [1, 2],
inclusiv Japonia [3]. Virusul Hepatitei C (VHC) rămâne
principala cauză infecțioasă a mortalității legate de ficat în
lumea dezvoltată și reprezintă aproximativ 700.000 de
decese pe an din cauza cirozei decompensate sau a
carcinomului hepatocelular (HCC) [1-3]. Din nefericire,
transplantul hepatic nu vindecă receptorii infectați cu VHC,
care în general se reinfecționează VHC. Progresia bolii este
accelerată în comparație cu cea din populația netransplantă,
ceea ce duce la rezultate slabe pentru beneficiarii infectați cu
VHC. Deși mai multe studii au investigat factorii care
influențează recurența VHC, multe aspecte rămân neclare și
necesită investigații suplimentare [4]. Pentru pacienții cu
fibroză progresivă, este esențial să monitorizăm evoluția
bolii și singura strategie care este cunoscută pentru a
modifica rezultatul este terapia antivirală la un stadiu
adecvat de boală. În această lucrare, abordăm problemele cu
care se confruntă medicii de transplant în managementul
pacienților cu hepatită C recurentă, examinăm rezultatele
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tratamentelor antivirale și discutăm despre transplantul de
ficat de la donator viu pentru ciroza VHC.
Terapiile antivirale cu acțiune directă (DAA) au
schimbat peisajul infecției virale VHC, datorită profilului lor
de siguranță excelent și a ratelor mari de vindecare. La
inceput, existau multe variabile ce țineau de gazdă si erau
implicate în obținerea unui succes terapeutic în era
interferonului, odata cu apariția terapiei antivirală cu acțiune
directă (DDA) rata de succes a fost mult mai mare, în
tratament fiind incluși și pacienții cu ciroză decompensată
[8]. Studiile clinice anterioare au exclus pacienții cu ciroză
decompensată; cu toate acestea, deficitul de organe și
reapariția VHC au determinat utilizarea agenților DAA în
perioada pretransplant hepatic.
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Fig:1 - Ficat cirotic VHC – aspect post explantare a grefei și intraoperator (Colecția Clinicii I Chirurgie)
soluție de prezervare în timpul prelevării de organe și se
Terapia DAA care duce la vindecarea VHC,
încheie când organul este plasat în câmpul de transplant
poate obține o îmbunătățire a funcției hepatice în cazul
pentru implantare. Timpul de la îndepărtarea ficatului din
ficatului cirotic, dar impactul unui astfel de tratament în
gheață până la reperfuzia vasculară reprezintă WIT. În
ciroza decompensată, în special la pacienți cu Childaceastă perioadă, ficatul se încălzește lent până la o
Turcotte-Pugh (CTP) clasa B sau C, rămâne neclar. VHC
temperatură de 12,5 C, în timp ce se efectuează
netratat înainte de transplantul de ficat duce la reapariția
universală a infecției în alogrefă, fibroză hepatică accelerată
anastomozele cavo-cavală și portală [2]. CIT și WIT de 6
și insuficiență ulterioară a grefei [9,10].
până la 12 ore și respectiv 30 până la 60 minute sunt
Evoluția pacientului în perioada postoperatorie
acceptabile, fiind necesare perioade mai scurte la
poate fi influențată de existența unor criterii ce țin atât de
transplantarea donatorilor marginali pentru a maximiza
donator, cât și de primitor.
funcția grefei.
Potrivirea
caracteristicilor
donatorului
și
Caracteristici ale donatorilor și ale primitorului este alt aspect important al planificării
preoperatorii. De exemplu, donatorii mai în vârstă (> 60 de
recipienților cu ciroză hepatică VHC
ani) transplantați la destinatarii virusului hepatitei C sunt
Calitatea donatorilor este unul dintre cei mai
asociați cu reapariția mai agresivă a virusului hepatitei C
importanți factori determinanți al funcției organului
posttransplant [3], și cu un organ suboptimal (ficat gras,
transplantat în perioada posttransplant. Donatorii pot fi
grefe provenite de la pacienți vârstnici sau organe DCD)
definiți ca donatori cu criterii standard (adică donatori de
transplantate la un pacient foarte bolnav are ca final
bună calitate) sau donatori cu criterii extinse, care pot
rezultatul slab al transplantului [4].
include ficat steatozic, donatori în vârstă, donatori cu
DCD sunt donatori care nu îndeplinesc criteriile
serologie pozitivă, ficat divizat și donatori după moartea
pentru moartea cerebrală și trebuie pronunțați morți după
cardiacă (DCD). Alți factori care afectează calitatea
terminarea activității cardiace (care nu trebuie să depășească
organelor
sunt
mecanismul
morții,
instabilitatea
30 de minute). Organele procurate din DCD sunt mai
hemodinamică care necesită suport vasopresor și
susceptibile la nefuncționalități primare și complicații biliare
dezechilibre ale hidro-electrolitilor (nivel de sodiului la
cronice, probabil datorită hipoperfuziei instalată odată cu
donator > 160 mmol / L). Toți acești factori împreună cu
oprirea cordului. Toate acestea sunt concepte importante
perioadele de ischemie (caldă și rece) sunt variabile
atunci când se iau în considerare factorii donator și primitor
importante care pot ajuta la decizia inițială de a continua sau
în faza delicată a acceptării și transplantului de organe.
nu a procurării unui ficat. Timpul de ischemie poate fi
împărțit în timp de ischemie rece (CIT) și timp de ischemie
cald (WIT). CIT începe atunci când ficatul este răcit cu
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Impactul vârstei donatorului asupra rezultatului a
primit o atenție sporită datorită utilizării crescute a grefelor
hepatice de la donatori mai în vârstă, ceea ce reflectă
deficitul absolut de organe disponibile. Acumularea datelor
indică faptul că grefele de la donatori mai în vârstă prezintă
un risc mai mare pentru descoperiri histologice severe,
progresia bolii și deteriorarea supraviețuirii grefei / a
pacientului în comparație cu cele de la donatori mai tineri
[13, 15, 18-25]. În plus, o vârstă mai mare a donatorilor ar
putea împiedica caracterul tratamentului antiviral
posttransplant [26–28]. Se consideră că anumite
caracteristici cum ar fi scurtarea telomerilor, proliferarea
afectată a hepatocitelor și problemele imunologice sunt
cauzele calității mai scăzute a grefelor de la donatorii în
vârstă [29]. Recent, Avolio și colab. [30] a raportat că
modelul scorului de boală hepatică în stadiu final (MELD)
ajustat în funcție de vârsta donatorului (D-MELD; calculat
ca vârsta donatorului × MELD) ar putea prezice cu
exactitate rezultatul receptorilor infectați cu VHC.
Caracteristicile grefei au un impact deosebit
asupra evoluției ulterioare a pacienților care beneficiază de
transplant hepatic. Folosirea unor criterii extinse pentru
donatorii, este deosebit de importantă pentru beneficiarii
pozitivi cu VHC, deși lipsesc studiile care evaluează
rezultatele pe termen lung la acestia. Mai multe studii au
relevat faptul că grefele de la donatori pozitivi cu VHC ar
putea fi utilizate la fel de în siguranță ca cele de la donatorii
HCV-negativi pentru ciroza hepatitei C [2, 17, 22, 31–34].
Având în vedere suprainfecția și răspunsul afectat al
genotipului 1 la tratamentul antiviral, se recomandă
utilizarea grefei pozitive cu VHC numai la receptorii
pozitivi ai genotipului HCV 1. Pe de altă parte, vătămarea
ischemică a grefei pare să aibă un impact grav asupra
supraviețuirii pacientului / grefei și asupra evoluției bolii
[35–39]. O perioadă s-a considerat că grefele hepatice
provenite de la pacienții aflați în moarte cardică ar prezenta
un risc crescut de recurență virală [40], Acest lucru a fost
infirmat ulterior prin diferite cercetări, concluzionănd că
utilizarea lor este o obțiune valoroasă pentru primitorii VHC
pozitiv [41].
În ceea ce privește steatoza grefei, multe studii au

considerat-o ca o cauză de nefuncționare în perioada
posttransplant [42, 43]. Acest lucru, împreună cu influența
sa în aparitia fibrozei la receptorii pozitivi cu VHC nu este
elucidată încă [33, 44]. Cel mai recent studiu realizat de
Subramanian și colab. [45] a indicat că steatoza grefei ar
putea contribui la apariția fibrozei și la evoluția slabă
posttransplant a primitoriilor VHC pozitiv. Un alt studiu
recent realizat de Brandman et al. [23] arată că steatoza
grefei se asociază cu apariția fibrozei severe la 1 an. În plus,
mai multe centre cu experiență au raportat că LDLT ar putea
fi efectuat la fel de sigur ca transplantul de ficat de la
donator decedat (DDLT), cu un rezultat echivalent pentru
destinatarii pozitivi cu VHC [21, 46-50].
În contextul transplantului, mulți factori contribuie
la evoluția bolii în comparație cu pacienții netransplant [10],
incluzând, pe lângă factorii virali, factorii legați de donatori
și de receptori, grefa și factorii chirurgicali și agenții
imunosupresori. Deși numeroase studii au examinat această
problemă, aproape toate au fost, din păcate, retrospective,
efectuate în populații limitate și în centre unice, au utilizat
terapii imunosupresoare într-o manieră necontrolată și nu au
reușit să utilizeze biopsia cu ac fin (FNA) ca protocol de
evaluare a progresia histologice. Cu toate acestea,
investigarea factorilor prognostici ai bolii recurente severe
este importantă pentru identificarea factorilor potențiali
pentru modificarea rezultatului bolii și îmbunătățirea alocării
organelor.
Prezența hepatocarcinomului grefat pe ciroza VHC
s-a demonstrat că are un impact negativ asupra supraviețuirii
[21, 51, 70-76]. Coinfecția virusului imunodeficienței umane
(HIV) la pacienții cu ciroză VHC, considerată cândva a fi
contraindicație pentru transplantul de ficat, acum a obținut o
acceptare mai largă pentru transplantul hepatic, cu
introducerea terapiei antiretrovirale extrem de active care
crește rata de supraviețuirea a pacientului HIV / VHC
pozitiv [77].
Studiile sugerează că transplantul de ficat la
pacienții infectați cu HIV / VHC este sigur și că această
coinfecție cu HIV nu influențează rezultatul [78–83]. UNOS
nu mai consideră HIV o contraindicație absolută pentru
transplantul de ficat [84].

Fig 2:Aspect intraoperat al unui ficat normal – etapa pretransplant (Colecția Clinicii I Chirurgie)
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Caracteristici
posttransplant.

ale

destinatarului

Încărcările virale mari timpurii la 7 zile [7, 85], 4
luni [55, 86] și 12 luni posttransplant [87,88] sunt asociate
cu supraviețuirea pacientului și a grefei. Un studiu recent
realizat de Shackel și colab. [88] a demonstrat o asociere
liniară, între titrurile virale la 12 luni și supraviețuirea
pacientului. Infecția postoperatorie cu citomegalovirus
(CMV) este asociată cu boala VHC mai severă, progresie
crescută către ciroză și o rată mai mare de eșec de grefă în
comparație cu cei fără infecție cu CMV [17, 51, 86, 89-92].
Sindromul metabolic apare la jumătate dintre primitorii
infectați cu VHC în primele 12 luni de la transplant și este
asociat cu o progresie mai rapidă către firoză [86]. Câteva
studii au demonstrat că diabetul posttransplant la pacienții
infectați cu VHC crește riscul de apariție a cirozei [93–96],
dar au fost raportate rezultate concludente [97]. Un studiu
recent realizat de Veldt și colab. [99] a dezvăluit că
rezistența crescută la insulină este asociată cu un grad mai
mare de fibroză la receptorii VHC pozitivi.

Hepatectomie și preparare pentru
implantare.

Hepatectomia este primul pas al operației.
Aceasta poate fi o procedură provocatoare datorită relației
anatomice intime a ficatului cu vena cava inferioară (VCI),
în contextul unei funcții hepatice influențate, a
coagulopatiei la care se poate asocia și un anumit grad de
hipertensiune portală. Un istoric chirurgical abdominal în
etajul său superior poate crește riscul de sângerare.
Hepatectomia poate fi efectuată folosind una dintre cele
două tehnici: tehnica convențională sau tehnica piggyback.
În tehnica convențională, VCI-ul retrohepatic a primitorului
este îndepărtat în bloc cu ficatul explantat. Vena cava
donatoare (procurată mereu împreună cu ficatul) este
anastomozată termino-terminal, atât în porțiunea
suprahepatică, cât și în cea infrahepatică, pentru a recrea
situația anatomică inițială. În tehnica piggyback, ficatul este
complet disecat de VCI, care este, prin urmare, păstrată și
doar parțial fixat la finalizarea hepatectomiei. Prin unirea
celor trei orificii ale venelor suprahepatice, orificiul rezultat
se anastomozeaza cu orificiul superior al cavei donatoare
(Fig. 3.). Unul dintre avantajele majore ale acestei tehnici
este că reîntoarcerea venoasă este păstrată în faza
anhepatică. Mai mult decât atât, se realizează doar o
anastomoză VCI, scurtând timpul fazei anhepatice.

Fig.3.Anastomoza cavo-cavală (Colecția Clinicii I Chirurgie)
Tehnica convențională necesită ocluzia completă
făcând hepatectomia mai ușoară și mai rapidă. Decizia
a venei cava. În consecință, unii chirurgi preferă să
dintre tehnica convențională și tehnica piggyback este luată
utilizeze un șunt veno-venoasă în faza anhepatică pentru a
cel mai adesea în funcție de experiența și preferințele
evita instabilitatea hemodinamică dată de clamparea totală
personale ale chirurgului [5,6]. În programul nostru,
a cavei. Cu toate acestea, mulți alți chirurgi folosesc
folosim tehnica convențională în 40% până la 50% din
tehnica de bypass și se bazează pe tehnici avansate de
cazuri, mai ales fără șunt veo-venos. Niciun studiu din
anestezie și o implantare mai rapidă pentru a obține
literatură nu a dovedit superioritatea unei tehnici față de
aceleași rezultate. Tehnica convențională nu necesită
cealaltă.
disecția uneori obositoare a lobului caudat de pe cavă,
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Anastomoza venei porte.
După finalizarea anastomozei VCI, anastomoza
venei portale este efectuată și ficatul este reperfuzat (Fig.4).
Reperfuzia este una dintre cele mai critice părți ale
transplantului. Aceasta poate fi caracterizată printr-o
instabilitate hemodinamică profundă (bradicardie și
hipotensiune) și este rezultatul introducerii bruște în
circulația sistemică a soluției de prezervare rămasă în
structura grefei precum și numeroase citokine. Pentru a
evita sindromul de reperfuzie profundă, ficatul este spălat
cu soluție salină la temperatura camerei și apoi cu sânge
sistemic fie din vena portală, fie din VCI pentru a spăla și

încălzi grefa chiar înainte de reperfuzia normală.
Un anumit grad de tromboză venoasă portală poate fi
prezentă până la 13% din transplanturi [7]. Aceasta trebuie
tratată prin intermediul trombectomiei portale simple sau
secundar cu înlocuirea venei portale cu grefe venoase (în
mod obișnuit vena iliacă donatoare este utilizată ca o
conductă) interpusă între vena portă a donatorului și o venă
splanhnică primitoare (vena portală, vena mezenterică
superioară, vena coronariană sau o colaterală
portosistemică mare). În cazuri selectate, în special atunci
când există un șoc spleno-renal bine dezvoltat, vena renală
stângă poate fi utilizată ca o sursă excelentă a fluxului
portal.

Fig. 4.- Anastomoza portala (Colecția Clinicii I Chirurgie)

Anastomoza arterei hepatice.
Cea mai comună și durabilă abordare a
reconstrucției arterei hepatice este o anastomoză finală între
trunchiul celiac al donatorului și artera hepatică comună a
destinatarului chiar la confluența cu artera gastroduodenală
(Fig. 5). În funcție de preferința chirurgului și de factorii
anatomici (de exemplu, variante arteriale, diametrul
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vasului, grefe de la donatorul viu), nivelul reconstrucției
poate varia. Cea mai frecventă variantă anatomică a
donatorului aflat în moarte cerebrală este prezența unei
ramuri arteriale drepte provenită din artera mezenterică
superioară (15% din cazuri) [8]. Pentru a reconstrui această
variantă se folosesc diferite tehnici de reconstrucție care se
realizeaza pe ”back table„. Aceste reconstrucții au rolul de
a permite o singură anastomoză donator-primitor.

Zabara M. et al

Fig. 5 – Anastomoza arteriala (Colecția Clinicii I Chirurgie)
În cazul unei artere hepatice accesorii stângi
și reconstrucție dacă este identificată înainte de a se
(10% din cazuri), aceasta pornește din artera gastrică
produce necroza hepatică. Lipsa recunoașterii acestei
stângă. Ea trebuie prezervată, iar anastomoza arterială se
tulburări de perfuzie cu afectarea ireversibilă a grefei
efectuează așa cum este descris mai sus între trunchiul
hepatice, poate determina apariția
celiac a donatorului (deci proximal pentru artera accesorie)
necesității de retransplantare precocă. Când tromboza
și artera hepatică comună a destinatarului. În timpul
arterei hepatice apare mai târziu, poate fi recunoscută
prelevării, aceste artere accesorii pot fi nerecunoscute și pot
pentru prima dată când pacientul prezintă febră și abces
fi lezate. Cele mai multe leziuni pot fi identificate și
hepatic. Deși acest lucru poate necesita, în cele din urmă,
reconstruite pe ”back table„. Pentru leziunile severe ce nu
retransplantare. Multe grefe pot fi salvate cu ajutorul unei
pot fi reparate, este bine să ne amintim că artera hepatică
terapii de susținere conservatoare, menite să profite de
stângă înlocuită este de obicei o arteră accesorie, iar legarea
dezvoltarea colateralelor care pot furniza perfuzie și
sau trombozarea sa nu ar trebui să creeze consecințe
oxigenare adecvate pentru a permite vindecarea
drastice. Artera hepatică dreaptă înlocuită este de obicei
parenchimului hepatic. Studiul atent al scanărilor
singura sursă arterială către lobul drept și canalul biliar
imagistice computer tomografice si ecografic Doppler
proximal, iar lezarea sa poate avea manifestări de tip
dezvăluie adesea ramuri arteriale intrahepatice noi, în ciuda
biliragie, strictură biliară sau ischemie a lobului drept cu
prezenței unei tromboze principale ale arterei hepatice.
abces. În cazul unui influx arterial receptor slab, care poate
Anastomoză biliară.
fi cauzat de stenoză celiacă, o interpoziție de grefă arterială
La final, după realizarea anastomozelor
(de obicei artera iliacă a donatorului) cu aorta abdominală
vasculare, se realizează si reconstrucția biliară. Anastomoza
infrarenală ar putea rezolva această problemă.
preferată este coledoco-coledoco stomia termino-terminală,
Tromboza arterei hepatice timpuriu necesită trombectomie
între canalul biliar comun donator și receptor (Fig. 6)

Fig. 6 Anastomoza coledo-coledociană (Colecția Clinicii I
Chirurgie)

J Surgery, an open access journal

Clinical-paraclinical and surgical aspects in the liver transplantation
Atunci când există o nepotrivire a mărimii
canalului sau dacă canalul biliar receptor este inutilizabil
(colangită sclerozantă primară), se efectuează o hepaticojejunostomie cu ansă în „Y a la Roux” (Fig. 7.). Anastomoza
se realizează, de obicei, fără utilizarea unui tub T. Deși odată
foarte populară, eliminarea tuburilor T a fost asociată cu o
rată mare de morbiditate datorită fistulelor care a necesitat
adesea spitalizare în regim de urgență. Rezolvarea lor a fost
realizată prin colangiopancreatografie retrogradă
endoscopică și montarea unui stent. Pe măsură ce tehnicile
anastomotice au devenit mai rafinate, stenturile interne și
tuburile T și-au dovedit din ce în ce mai puțin utilitatea

Fig. 7 Anastomoza coledociana cu ansa în „Y a la Roux”
[94]

In concluzie, ciroza după hepatita C va rămâne
cea mai frecventă indicație pentru transplant hepatic.
Medicii care tratează pacienții cu VHC pozitiv care vor
beneficia de transplant hepatic, trebuie să fie conștienti că
recurența virală ramâne o problemă importantă. În prezent,
factorii care pot influența evoluția posttransplant, alocarea
corectă a grefei, imunosupresia și tratamentul antiviral,
rămân elemente deschise către realizarea de studii
prospective.
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