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Rinichiul este unul dintre cele mai complexe organe, atât ca morfologie, cât mai ales, ca

funcţie. Astfel, rinichiul asigură principala funcţie epuratorie a organismului, intervenind decisiv în

menţinerea echilibrului hidroelectrolitic, a celui acido-bazic şi, de asemenea, având şi rol de glanda

endocrină.

Terapia de substituţie a funcţiei renale cuprinde, în esenţă, trei procedee: hemodializa,

dializa peritoneală şi transplantul renal.

Hemodializa şi dializa peritoneală nu pot depăşi 12-13% din eficienţa epuraţiei renale, de aici

rezultând concluzia că, în condiţiile utilizării acestor metode pentru o lungă perioadă de timp,

pacientul rămâne totuşi, un uremic clinic şi biochimic.

Transplantul renal este singura modalitate terapeutică ce asigură substituţia morfologică şi

funcţională completă, capabilă să restabilească parametrii endocrini şi epuratori ai organismului

aflat în insuficienţă renală cronică decompensată.
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Aproximativ 1% din populaţia generală suferă de insuficienţă renală cronică decompensată,

iar anual se efectuează mai mult de 50.000 de transplante renale pe glob, cu o funcţionalitate a

grefei de aproximativ 85% la un an.

Preocupări în cea ce priveşte transplantarea renală au existat încă de la începuturile secolului

al XX-lea, dar primele rezultate favorabile au fost obţinute în anii ’60, atunci când a început utilizarea

medicaţiei imunosupresoare, pentru prevenirea şi tratarea reacţiilor de rejet. În deceniile

următoare, introducerea testelor imunologice (tipizare HLA, cross-match etc), precum şi

descoperirea şi utilizarea de noi medicamente imunosupresoare, au dus la extinderea activităţii de

transplant şi la obţinerea unor rezultate superioare.

În ţara noastră, întâietatea în realizarea transplantului renal o deţine Institutul Clinic Fundeni,

unde la 13 februarie 1980, Profesorul Proca şi echipa sa chirurgicală, împreună cu doctorul Anghel

Popescu şi echipa de reanimatori, realizau în condiţii de pionierat, această intervenţie.

Un pas mare în urologia românească a fost realizat la acel moment, care a schimbat brusc

abordarea şi perspectiva pacientului cu insuficienţă renală cronică. În condiţiile financiare ale

sistemului politic de atunci, această intervenţie, deşi a reprezentat o “disidenţă”, a fost urmată de

alte transplanturi, numărul lor ajungând la 45, până în 1997. A doua etapă a evoluţiei transplantului

renal în Institutul Clinic Fundeni a început în luna iunie 1997, odată cu preluarea activităţii clinicii de

către actuala generaţie.

În perioada iunie 1997 – octombrie 2008, în Centrul de Chirurgie Urologică, Dializă şi

Transplant Renal din Institutul Clinic Fundeni au fost efectuate 931 de transplante renale, ceea ce

situează centrul nostru pe primul loc ȋn ţară, în privinţa densităţii şi rezultatelor transplantării.

Realizarea transplantului renal depinde în mare măsură de rinichiul transplantat şi de

modalitatea de obţinere şi de pregătire a acestuia. Având în vedere că rinichiul este un organ
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pereche, supradimensionat funcţional, transplantarea se poate realiza nu numai de la donatori

cadavru, ci şi de la donatori vii. Clasica axiomă: “Nu există transplantare fără donare de organe” este

tot mai prezentă şi mai stringentă, de la o zi la alta.

Există trei categorii de donatori de rinichi pentru transplant: în viaţă, înrudiţi genetic; în viaţă,

înrudiţi emoţional (soţ-soţie, prieteni, donatori altruişti etc) şi donatori cadavru, cu două subgrupe:

cu cord bătând (heart beating) marea majoritate, sau fără activitate cardiacă (non heart beating).

În România, în prezent, majoritatea transplantelor renale se efectuează cu rinichi recoltaţi de

la donatorii în viaţă, peste 80% din totalul acestora. Fără îndoială, aceasta nu ilustrează altceva decât

dificultăţile reţelei naţionale în a stabili diagnosticul de moarte cerebrală mai frecvent, de a menţine

donatorul în condiţii optime, de a obţine consimţământul familiei şi, în final, de a recolta mai multe

organe (inclusiv rinichii) de la această categorie de donatori.

Transplantul renal reprezintă tratamentul de elecţie pentru pacienţii cu insuficienţă renală

cronică în stadiul terminal, care nu au contraindicaţii majore.

American Society of Transplant Physicians consideră următoarele situaţii drept contraindicaţii

absolute pentru transplant: speranţa de viaţă < 1 an; neoplasme recente sau netratabile; infecţii

acute sau cronice netratabile; infecţia HIV sau SIDA; probleme psiho-sociale: boli psihice majore

necontrolate, toxicomania, noncomplianţa etc; mismatch în sistemul ABO şi cross-match pozitiv între

limfocitele donatorului şi serul primitorului.

Una din cele mai importante probleme în clinica transplantului renal este reprezentată de

evaluarea cât mai exactă a donatorului şi receptorului. Cu cât parametrii clinici, anatomici şi

imunologici sunt mai bine adaptaţi, astfel încât să ofere un “match” mai apropiat, cu atât rezultatele

acestei terapii “miraculoase”, adresate unor afecţiuni redutabile, vor fi mai bune.
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Este inutil să precizăm că atât rezultatul grefării, cât şi evoluţia postransplant depind în mare

măsură de calitatea rinichiului transplantat, de precizia şi acurateţea actului operator, de biologia

organismului în care grefa va trebui să funcţioneze şi, nu în ultimul rând, de echilibrul în orice

moment fragil, al terapiei imunosupresive.

Cum numărul potenţialilor receptori depăşeşte, din nefericire, cu mult pe cel al donatorilor,

în ultimii ani se pune tot mai mult accent pe noţiunile de donator şi receptor marginal pentru

transplantul renal. Donatorul ideal de rinichi în vederea transplantului renal trebuie să îndeplinească

criterii imunologice (grup sanguin, tipizare HLA, cross-match negativ) şi criterii non-imunologice

(donator voluntar, normal din punct de vedere psihic, înrudit gradul 1 cu receptorul, cu vârsta

cuprinsă între 18 şi 65 de ani; anatomia renală şi a căilor urinare în limite normale; dispoziţie

anatomică normală a arterelor şi venelor renale; nefrectomia donatorului nu trebuie să-i afecteze

starea de sănătate; donatorul nu trebuie să fie purtătorul unor agenţi infecţioşi – hepatita B,

hepatita C, citomegalovirus sau HIV).

Prin considerarea acestor criterii ideale drept reguli de selecţie a unui donator renal, este

evident că numărul celor ce pot îndeplini aceste condiţii este redus. Pentru lărgirea indicaţiei de

potenţial donator, în transplantul renal, s-au luat în consideraţie noţiunile de ”contraindicaţii relative

şi absolute” ale donării de rinichi. Despre cele absolute, discuţia nu-şi are sensul, dar

contraindicaţiile relative se suprapun foarte bine noţiunii de donator marginal.

Un criteriu important care trebuie luat în consideraţie este reprezentat de anatomia

rinichiului şi a căilor urinare. Situaţia ideală este cea din atlasul de anatomie, dar variantele

anatomice sunt multiple şi nu reprezintă întotdeauna o contraindicaţie pentru transplant.

În centrul nostru, evaluarea tuturor donatorilor a fost completă, respectând protocoalele

standard. Nu am omis niciodată, la donatorii în viaţă, evaluarea vascularizaţiei renale, pentru o
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alegere logică şi corectă a rinichiului ce va fi recoltat pentru transplant. Astfel, toţi donatorii au fost

examinaţi iniţial ecografic şi Doppler pentru pediculii renali, iar ulterior vasele au fost evaluate prin

arteriografie (aortografie globală, urmată de arteriografie renală selectivă), tomografie

computerizată spirală sau angio-RM.

Toate aceste investigaţii efectuate preoperator precizează anatomia pediculului renal: artera

renală principală, variantele anatomice, arterele codominante, ramurile precoce, arterele aberante

şi accesorii, venele renale multiple, elemente care încadrează donatorul în categoria de margine.

Cu ajutorul acestor investigaţii, marja de surpriză intraoperatorie este redusă la minim, astfel

încât putem pregăti adecvat receptorul şi vasele acestuia, reducem timpii de ischemie caldă şi rece şi

recoltăm întotdeauna rinichiul mai uşor de transplantat, din toate punctele de vedere, cu siguranţă

maximă pentru donator.

Recoltarea de la donatorul în viaţă, fără investigarea preoperatorie a pediculului renal,

reprezintă o atitudine hazardată şi nemedicală. În experienţa noastră, până în prezent, deşi invazivă,

arteriografia renală selectivă rămâne metoda cu cele mai restrânse posibilităţi de eroare diagnostică.

Am refuzat întotdeauna prelevarea de la donatorii în viaţă a rinichilor cu mai mult de două artere şi

aceasta nu pentru că tehnicile actuale nu ar permite reconstrucţia vasculară, dar, cu cât aceasta este

mai laborioasă, cu atât creşte potenţialul complicaţiilor postoperatorii.

Responsabilitatea morală şi medicală este imensă în momentul deciziei de prelevare a unui

rinichi de la donator în viaţă şi nu poate fi justificată decât printr-un rezultat foarte bun la receptor;

nu poate fi acceptată niciodată o cauză tehnică de disfuncţie a grefei.

Minilombotomia pentru recoltarea renală în vederea transplantării reprezintă indicaţia

clasică şi optimă, fiind uşor de efectuat, ieftină şi neimpunând nici o specializare deosebită. În cazul

celor 754 de recoltări efectuate de la donatorii în viaţă, nu s-au înregistrat complicaţii majore,
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morbiditatea donatorilor respectând parametrii internaţionali, mortalitatea fiind nulă, iar funcţia

renală a donatorilor rămânând normală şi stabilă.

Referitor la recoltarea de la donatorul în moarte cerebrală, semnalăm câteva date de

referinţă ce se înscriu pe harta prelevării de organe şi ţesuturi din România: 22 iunie 1997 - prima

prelevare multiorgan din ţară de la donator în moarte cerebrală (rinichi şi ficat) cu efectuarea

transplantelor renale, la adulţi, cu evoluţie favorabilă şi 3 ianuarie 1998 – promulgarea “Legii privind

prelevarea de organe şi ţesuturi”, ce a oferit o nouă deschidere pentru transplantul renal de la

donator în moarte cerebrală în România. În centrul nostru, în 10 ani şi jumătate, s-au realizat 177

transplante cu rinichi recoltaţi de la donatori în moarte cerebrală, receptorii fiind adulţi în 168 cazuri

şi copii în 9 cazuri.

Trebuie să reamintim evaluarea donatorului de organe în moarte cerebrală, ce cuprinde teste

de laborator obligatorii: grup sanguin şi Rh, tipizare HLA, bilanţ biologic seric şi urinar şi screening-ul

pentru infecţii virale şi bacteriene. Bilanţul principalelor organe trebuie îndeplinit, iar selecţia

donatorilor se realizează conform “criteriilor minime 100”: presiunea sanguină sistolică >100 mmHg;

pO2 > 100 mmHg; debitul urinar orar > 100 ml.

Prezentăm, în continuare, câteva recomandări privind recoltarea organelor de la donatorul în

moarte cerebrală, conforme Ghidurilor EAU: în timpul recoltării multiorgan sunt esenţiale o bună

coordonare şi cooperare între diferitele echipe chirurgicale; după prelevarea organelor toracice şi a

ficatului, dacă nu există un consens privind îndepărtarea pancreasului, este recomandabil ca rinichiul

şi pancreasul să fie recoltaţi în bloc şi separaţi pe masa de disecţie; în cazul recoltării multiorgan,

rinichii sunt ultimele organe care se recoltează; plasarea corectă a canulei aortice este esenţială

pentru perfuzarea in situ; recoltarea de organe intra-abdominale multiple, prin tehnica evisceraţiei

abdominale totale en bloc, previne ischemia caldă şi lezarea, prin tracţiune, a arborelui vascular.
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În timpul nefrectomiei de la donatorul în viaţă, volumele lichidiene extracelulare sunt

menţinute prin intermediul aportului parenteral. Se administrează, adesea, manitol, pentru a se

păstra o diureză adecvată. Traumatismele vasculare sunt de evitat, în timpul mobilizării rinichiului.

Răcirea rinichiului începe după numai câteva secunde de ischemie caldă, iar ischemia totală durează,

de obicei, 15-30 minute şi este de preferat să nu dureze mai mult de o oră, în situaţia când operaţiile

donatorului şi receptorului se desfăşoară simultan. O prezervare excelentă a funcţiilor renale este

oferită de răcirea cu gheaţă simplă însoţită de o spălare intra-arterială cu o soluţie de prezervare

rece.

În cazul donatorului în moarte cerebrală, iniţial rinichii sunt spălaţi de sânge, cu o soluţie

rece, adesea începând in situ, la donatorii cu activitate cardiacă. Ulterior, rinichii sunt scufundaţi

întro soluţie rece. Spălarea la rece îndepărtează sângele şi măreşte rata de răcire. Răcirea prin

spălarea in situ a aortei poate reduce temperatura organului la mai puţin de 10°C în 3-5 minute,

comparativ cu 20 minute în cazul folosirii răcirii de suprafaţă. Practica recomandată pentru rinichii

recoltaţi de la cadavru este de a scufunda organul într-o baie de gheaţă salină, după recoltare şi de a

completa spălarea cu soluţia de prezervare la 0-4°C. Apoi rinichiul este înconjurat de soluţia

perfuzată şi plasat întrun recipient steril (de obicei, pungi duble de plastic) şi păstrat la rece întrun

recipient izolant. Soluţiile de perfuzare şi prezervare a grefelor renale, ce pot asigura o ischemie rece

de aproximativ 24-36 de ore, fără injurii majore asupra funcţionalităţii transplantelor, sunt Soluţiile

Collins/Euro-Collins, Soluţia Bretschneider’s HTK, Soluţia Universităţii din Wisconsin, Soluţia Soltran

(folosită îndeosebi la noi în ţară), soluţia Celsior, soluţia Custodiol etc.

Respectând aceste protocoale, evoluţia pacienţilor transplantaţi cu grefe renale de la

donatorii în moarte cerebrală se încadrează în parametrii internaţionali. Toată activitatea de
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recoltare, prezervare, transport şi transplantare a grefelor renale de la donatorii în moarte cerebrală

a fost efectuată de către chirurgii centrului nostru, specializaţi în centre din străinătate.

Un anumit grad de disecţie a rinichiului este necesară, cȃnd acesta este ţinut în gheaţă. În

cazul rinichilor recoltaţi de la cadavru, cȃnd aceştia se recoltează en bloc, trebuie realizată o disecţie

atentă a vaselor, fiind conservată, obligatoriu, sursa arterială ureterală. Rinichiul recoltat de la

donatorul viu poate avea mai multe artere adiţionale; în acest caz reconstrucţia se realizează ex vivo,

orificiile arteriale formând un singur trunchi sau o arteră mică este anastomozată termino-lateral

unei artere renale mai mari. Este imperativ ca artera polară inferioară să fie revascularizată pentru

că reprezintă foarte adesea şi singura sursă arterială ureterală. Dacă există mai mult de o singură

venă renală, venele mici vor fi ligaturate. Dacă două vene renale au acelaşi calibru, nu se va ligatura

una dintre ele din cauza riscului infarctului venos, preferându-se realizarea unui trunchi comun

înaintea anastomozării. O venă renală scurtă poate fi prelungită prin patch de vena cavă inferioară

cu sutura laterală a acesteia, fără a creşte, însă, morbiditatea donatorului în viaţă.

Transplantul renal este o procedură chirurgicală majoră, care presupune o componentă

chirurgicală vasculară şi o componentă chirurgicală urologică. Receptorul, care este uremic şi în mod

obişnuit a beneficiat de hemodializă sau dializă peritoneală, este un pacient cu risc crescut şi

comorbidităţi asociate (diabet, afecţiuni cardiovasculare etc). Receptorul va avea un grad

semnificativ de disfuncţie plachetară şi o tendinţă crescută la sângerare. După acceptarea

receptorului în vederea transplantului renal, el trebuie supus unei anamneze atente şi unui examen

clinic amănunţit, pentru a ne asigura că nu există o contraindicaţie imediată pentru chirurgia majoră.

O atenţie particulară trebuie acordată echilibrului hidroelectrolitic (încărcarea lichidiană) şi nivelului

crescut al potasiului. Pacientul poate avea nevoie de o şedinţă de dializă care va preceda procedura
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chirurgicală. Imunosupresia, indiferent de protocol, în mod normal, este începută înainte de

operaţie.

În mod obişnuit, rinichiul stȃng va fi plasat în fosa iliacă dreaptă, iar rinichiul drept în fosa

iliacă stȃngă, pentru ca bazinetul şi ureterul să fie situate anterior, ceea ce va facilita reconstrucţia

tractului urinar. Dacă receptorul a suferit dializă peritoneală, rinichiul transplantat va fi plasat în

partea opusă cateterului de dializă. În cazul rinichilor polichistici, se va alege partea cu rinichiul mai

mic, dacă nu a fost extirpat printr-o operaţie anterioară, ceea ce este ideal. La copii, în cazul cărora

deseori, anastomozele vasculare se fac cu aorta şi vena cavă, este de preferat partea dreaptă,

deoarece rinichiul este plasat în spatele cecului şi a colonului ascendent.

În funcţie de poziţia rinichiului se va stabili ce anastomoză, arterială sau venoasă, se va realiza

prima. În general, dacă artera renală va fi anastomozată la artera iliacă internă, anastomoza arterială

va fi prima, deşi noi preferăm realizarea în prim timp a anastomozei venoase. Dacă artera renală va fi

anastomozată termino-lateral, la artera iliacă externă, este de preferat să se realizeze mai întâi

anastomoza venoasă. Vena renală poate fi anastomozată lateral sau medial faţă de artera iliacă

externă, de obicei termino-lateral cu vena iliacă externă. După revascularizaţie rinichiul este plasat în

poziţia finală şi începe restabilirea continuităţii tractului urinar. Ureterocistoneostomia este forma

uzuală de reconstrucţie a tractului urinar.

În perioada de început a transplantului, existenţa unei anatomii modificate a pus, deseori,

mari probleme de anastomoză. Ulterior, odată cu câştigarea experienţei şi cu aprofundarea

tehnicilor de anastomoză au fost utilizaţi toţi rinichii donatorilor marginali de cauză vasculară,

crescând astfel numărul de transplante din departamentul nostru cu 31%. Afirmăm obligativitatea

unei metode de apreciere a anatomiei vasculare înaintea nefrectomiei pentru transplant. În condiţii

de egalitate funcţională se va recolta rinichiul a cărei anatomie vasculară se apropie cât mai mult de
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cea standard. În condiţii de valoare funcţională diferită, se va recolta rinichiul mai slab, indiferent de

anatomia sa vasculară. Sursele arteriale mici, care vascularizează sub 5% din parenchimul renal pot fi

sacrificate şi, fără a trece spre abuz, trebuie cunoscut că o manevră laborioasă de salvare a unei

astfel de surse şi al cărei rezultat este incert, lungeşte nepermis timpii de ischemie, aducând un

prejudiciu infinit mai mare decât beneficiul scontat. Aprecierea corectă a metodei de revascularizare

reprezintă cheia succesului echipei de transplant renal.

În literatură, se menţioneză că anatomia standard, ce implică prezenţa unei singure artere şi

a unei singure vene renale, se întâlneşte în doar 60-65% din cazuri. În centrul nostru, în perioada

iunie 1997 – octombrie 2008 au fost transplantaţi renal 931 de pacienţi. Dintre aceştia, 295 au

prezentat anomalii vasculare (31,6%), în 178 cazuri fiind vorba de anomalii arteriale, iar în 117 cazuri

de anomalii venoase.

Anomaliile arteriale au fost: artere renale codominante în 60 cazuri, artere renale multiple

accesorii non-codominante în 71 cazuri, artere aberante în 23 cazuri şi ramuri arteriale precoce în 24

cazuri.

Tehnicile de revascularizaţie folosite în aceste cazuri au fost reprezentate de: anastomoze

multiple termino-terminale în 107 cazuri, anastomoze simple termino-laterale sau combinate

termino-laterale cu termino-terminale în 13 de cazuri, trunchi unic în “Y” în 29 cazuri, anastomoza

unei artere aberante la artera epigastrică înferioară în 3 cazuri, iar în 26 cazuri s-a practicat ligatura

vaselor mici ce vascularizau mai puţin de 5 % din parenchimul renal. În 13 cazuri de artere

codominante, în 8 cazuri de artere accesorii şi un caz de artere aberante s-au folosit tehnici de

microchirurgie.

Anomaliile venoase întȃlnite în centrul nostru au fost: vene multiple în 93 de cazuri, drenaj la

nivelul sistemului hemiazigos în 16 cazuri, situs inversus - un caz şi drenaj retroaortic în 7 cazuri.
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Tehnicile de revascularizaţie venoasă folosite au fost: anastomoze venoase multiple, anastomoza

venei hemiazigos termino-lateral la vena iliaca externă, anastomoza venelor retroaortice termino-

lateral la vena iliacă externă şi prelevarea rinichiului cu patch de venă cavă inferioară, pentru vene

multiple, cu anastomoză termino-laterală la vena iliacă externă (cel mai frecvent).

Tratamentul imunosupresor în transplantul de organe are rolul de menţinere a unui echilibru

între prezenţa grefei şi răspunsul imun al receptorului. S-a observat că riscul de pierdere a grefei, din

motive chirurgicale, imunologice sau de toxicitate medicamentoasă, este maxim în primele luni post-

transplant, după primul an de la transplantare supravieţuirea grefelor şi rata de pierdere a acestora

având o evoluţie lineară.

Îmbunătăţirea rezultatelor transplantării renale a fost paralelă cu progresele în imunologie şi

imunosupresie.

Primele încercări de supresie a răspunsului imun datează de la sfȃrşitul anilor ’50 – începutul

anilor ’60 când, în acest scop, s-au folosit iradierea şi steroizii, iar mai apoi derivaţii de 6-

mercaptopurină (6MP). La începutul anilor ’70 laboratoarele Welcome sintetizează un precursor de

6MP cu o bună eficienţă clinică şi toxicitate redusă faţă de terapiile anterioare: Azathioprina.

Anticorpii antilimfocitari policlonali au fost, de asemenea, produşi în anii ’70 şi introduşi în

terapia de transplant în deceniul următor. Folosirea lor a dus la o creştere remarcabilă a

supravieţuirii grefei (până la 70% la 1 an). Introducerea Ciclosporinei în 1983 marchează începutul

erei moderne a imunosupresiei şi continuă îmbunătăţirea rezultatelor transplantării. De asemenea,

acest moment corespunde şi primelor încercări de minimizare şi chiar întrerupere a corticoterapiei,

în ideea reducerii comorbidităţilor asociate acestei medicaţii. Aparitia Neoralului (ciclosporină

microemulsie) a crescut biodisponibilitatea medicamentului, absorbţia sa nemaifiind dependentă de

sărurile biliare.
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Tacrolimusul a fost introdus mai târziu ca alternativă la ciclosporină, iar în 1996, un nou

antimetabolit cu înaltă specificitate a fost introdus ca alternativă la Azathioprina: Mycophenolat

mofetilul (MMF). Blocanţii de IL2-R şi Thimoglobulina au extins spectrul anticorpilor monoclonali şi

policlonali din terapia de transplant, permiţând scăderea în continuare a ratei de rejet acut şi

ducând, în anii 2000, la o creştere de peste 90% a supravieţuirii grefei la 1 an.

În ciuda rezultatelor bune pe termen scurt şi mediu, imunosupresia este implicată în

patogeneza nefropatiei cronice de grefă şi poate genera, ea însăşi, morbiditate şi mortalitate la

aceşti pacienţi.

Deoarece riscul de rejet acut este mai mare în perioada imediată transplantării, iar

prevalenţa infecţiilor şi neoplaziilor este mult mai ridicată la vechii transplantaţi, imunosupresia

trebuie ajustată în concordanţă cu vechimea transplantului.

Având în vedere aceste aspecte, terapia imunosupresoare este diferită în funcţie de timpul

scurs de la transplantare, distingându-se trei perioade importante ale imunosupresiei: perioada de

inducţie (utilizează o medicaţie cu capacitate imunosupresivă înaltă, pe o perioadă scurtă, având ca

obiectiv scăderea riscului de rejet acut în primele luni post-transplant), perioada de menţinere

precoce (primele luni post-transplant, caracterizată prin stabilirea unor regimuri imunosupresive

individuale) şi perioada de menţinere cronică (caracterizată prin utilizarea unor doze reduse, relativ

constante de imunosupresoare, care vor fi modificate numai în cazul apariţiei unor complicaţii

specifice acestei perioade: rejeturi acute tardive, infecţii, neoplazii).

Cele mai importante clase de imunosupresoare utilizate ȋn transplantul renal sunt:

corticosteroizii (pot fi utilizaţi în toate momentele imunosupresiei de transplant: inducţie,

menţinere, dar şi ca terapie a rejetului acut); molecule mici, non-proteice ce includ: medicamente

legate de imunofiline (inhibitorii de calcineurină: Ciclosporina, Tacrolimus), target-of-rapamycin (tor)
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inhibitori (Sirolimus sau Rapamycina), inhibitori ai sintezei de nucleotide (inhibitori ai sintezei de

purine (IMPDH): MMF, Mycophenolate Sodium; inhibitori ai sintezei de pirimidine (DHODH):

Leflunomide, FK778; antimetaboliţi: Azathioprina) şi antagonişti ai receptorilor Sphingosine-1-

phosphate: FYT720; molecule proteice (anticorpi depletizanţi folosiţi ca terapie de inducţie sau în

rejeturile acute severe corticorezistente: anticorpi policlonali: globuline antithimocitare, anticorpi

monoclonali anti-CD3: Muromonab-CD3, anticorpi monoclonali humanizaţi anti-CD52:

Alemtuzumab, anticorpi monoclonali depletizanţi ai limfocitelor B anti-CD20: Rituximab; anticorpi

non-depletizanţi şi proteinele de fuziune utilizaţi doar în terapia de inducţie: anticorpi monoclonali

anti-CD25 humanizaţi sau chimerici: Daclizumab şi Basiliximab, proteine de fuziune: CTLA-4-Ig

(LEA29) – în curs de introducere; imunoglobuline intravenoase – sunt folosite la pacienţii

hiperimunizaţi şi în rejeturile de tip umoral).

Centrul nostru are o experienţă importantă în utilizarea şi monitorizarea acestor terapii, ceea

ce se reflectă în rezultatele bune obţinute pe termen scurt şi lung.

Astfel în perioada iunie 1997 – octombrie 2008 s-au realizat un număr de 931 de transplante

renale, o activitate similară cu centrele vest-europene, atât ca număr, cât şi în privinţa rezultatelor,

având în vedere că, în ultimii 3 ani, s-au efectuat mai mult de 100 de transplantări pe an, cu un

maxim în 2007, când s-au efectuat 116 transplante. S-au efectuat 754 transplante de la donatori vii

înrudiţi (81%) şi 177 de transplante de la donatori în moarte cerebrală (19%). S-au transplantat 880

adulţi, 51 copii (42 de la donatori vii şi 9 de la donatori în moarte cerebrală), iar 40 dintre receptori

au fost diabetici.

De-a lungul celor peste 11 ani de experienţă în acest domeniu (în afară de introducerea în

România a transplantului cu rinichi de la donator în moarte cerebrală – recoltare multiorgan, în

condiţiile unei legislaţii adecvate) am înregistrat multe realizări deosebite, la nivel naţional, dintre
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care enumerăm: în anul 1998 s-a realizat primul transplant renal la un receptor diabetic în România

(refuzat în Anglia şi în Germania) şi primul transplant renal la un receptor cu neoplasm pelvian

(operat, chimiotratat, radiotratat şi dializat); 1999 a fost anul în care s-a efectuat primul transplant la

copil, cu rinichi recoltat de la donator în moarte cerebrală; iar în anul 2000 s-a organizat primul

Laborator de imunologie de transplant prin biologie moleculară. De asemenea, este locul să amintim

că în perioada 1998-2002 am pregătit echipele de transplant renal ale Centrelor din Oradea şi Iaşi,

atât prin stagii specifice în centrul nostru, cât şi prin deschiderea efectivă, cu efectuarea de

transplante renale în Oradea (3 transplante în 1998 şi 1999) şi Iaşi (8 transplante renale în anul 2000

şi 2001). Primul transplant renal din ţară, la un receptor anefric copil, prin tumoră Wilms bilaterală

(nefrectomie bilaterală, chimioterapie, radioterapie, dializă etc), s-a realizat în 2005.

Transplantul renal reprezintă exemplul tipic de activitate multidisciplinară; pe traiectoria

evoluţiei unui pacient uremic, din momentul diagnosticului insuficienţei renale şi până la rezultatul

morfologic şi funcţional stabil posttransplant, îşi corelează activitatea cel puţin 7 specialităţi

medicale: Dializă - Nefrologie, Imunologie, Imagistică medicală, Chirurgie Urologică, ATI, Laboratoare

de hematologie, biochimie, bacteriologie, Anatomie patologică, etc., fiecare având un rol deosebit

pentru reuşita terapeutică. Intervenţia acestora este secvenţială, activitatea este corelată, mulţi

dintre specialiştii menţionaţi fiind solicitaţi permanent şi în evoluţia post-transplant.

Departamentul de Transplant Renal ce funcţionează în Centrul nostru este singurul din ţară

autonom, organizat astfel: are 32 de paturi, din care 11 de ATI, 2 aparate de hemodializă, 3 medici

ATI de transplant, 3 medici nefrologi şi personal mediu specializat. Activitatea chirurgicală este

asigurată în exclusivitate de către urologii centrului.
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Ataşat centrului nostru, funcţionează Laboratorul de Imunologie - Biologie Moleculară, ce

realizează evaluarea imunologică complexă şi completă în toate cazurile, elaborând protocoale

moderne de imunosupresie, adaptate gradului de risc imunologic.

Evoluţia şi rezultatele posttransplant au fost: funcţionalitatea grefei la un an de 96 %, la 5 ani

de 84 % şi 82 % la 10 ani (1997-2007), rezultate superpozabile cu cele ale celor mai consacrate

centre de transplant renal din lume. Decesul a fost înregistrat la 46 de pacienţi (4,9%); în 28 de

cazuri, în momentul decesului, rinichiul transplantat fiind funcţional. În 83 de cazuri (8,9%) grefa

renală a fost pierdută, de cele mai multe ori din cauze imunologice; 29 de pacienţi au fost pierduţi

din evidenţă.

La nivel naţional, la mijlocul anului 2007, existau 1180 pacienţi aflaţi în tratament

imunosupresor posttransplant de organ (rinichi, ficat, cord), dintre care 732 pacienţi au fost

transplantaţi renal în centrul nostru; cu alte cuvinte, 60% din transplantele de organ funcţionale din

România, în 2007, aparţineau Centrului de Chirurgie Urologică, Dializă şi Transplant Renal din

Institutul Clinic Fundeni.

Analizând sumar experienţa prezentată, putem afirma că centrul nostru este cel mai

experimentat, cel mai mare şi cel mai performant din România, centru de referinţă pe harta

europeană a transplantului renal ca organizare, competenţă, performanţe şi rezultate.

29 octombrie 2008


