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Abstract

Purpose: The aim of this study was to investigate the one week graft function consecutive to

additional arterial and venous reconstruction combining with special anastomotic techniques

during renal transplantation.

Material and Methods: 11 years renal transplant experience (June1997 – October 2008) was

assessed considering 931 renal transplantations (754 living and 177 cadaver, 880 adults and

51 pediatric) with an average of 84 /year (116 in 2007). In all cases, general preoperative

evaluation, immunological and vascular anatomy study was performed. 295 cases (31.6%)

had vascular graft anomalies, 178 abnormal arteries and 117 abnormal veins.

Results: Special anastomotic and reconstruction techniques were used as followed: double T-

T anastomosis - 107 cases, T-L anastomosis - 10 cases (cadaver donors), combined

anastomosis - 3 cases; single trunk made by two branches – 29 cases and we used the

epigastric artery for small branches in 3 cases. 26 minor aberrant vessels were excluded,

feeding a minor area of parenchyma. Cava patch and venous reconstruction were used in 41

cases. Abnormal venous drainage was managed by classical T-L anastomosis to the external

iliac vein. One week graft failure occurred in one arterial reconstructed graft (0.6%) and one

venous reconstructed pedicle (0.6%) proving a reasonable result.

Conclusions: Vascular anomalies of renal pedicle were founded in 31% but transplantation

was performed due to special reconstruction and anastomotic techniques which did not
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significantly increase the ischemia time and vascular complications. Arterial and venous

reconstruction combined with special anastomotic procedures did not increase the risk of

early graft failure. One week graft function remained in very good condition. Accepting the

borderline vascular donor the number of transplantation could increase with 30%.

Keywords: borderline vascular donor, additional vascular reconstruction, early graft failure.

Introducere

Vascularizaţia normală a rinichiului, este reprezentată de o singură arteră şi o singură venă

renală. În statisticile internaţionale, în mai mult de 30% din cazuri, apar anomalii de număr,

poziţie, traiect şi origine ale sistemului vascular renal. În acest studiu au intrat atât

transplanturile care au folosit rinichi de la donator în viaţă, cât şi cele efectuate de la donator

în moarte cerebrală. Studiul de faţă fost realizat pe cazurile întâlnite în centrul nostru care au

prezentat anomalii ale anatomiei vasculare, analizează modalitatea în care acestea au fost

rezolvate şi impactul anastomozelor vasculare speciale asupra funcţionalităţii precoce a grefei.

Scopul acestui studiu a fost să evalueze funcţia grefei în prima săptămână posttransplant

consecutiv reconstrucţiei adiţionale vasculare arterială şi venoasă cu tehnici anastomotice

speciale folosite în revascularizarea grefei.

Material şi metodă

În perioada iunie 1997 – octombrie 2008, în centrul nostru au fost efectuate 931 de

transplanturi renale. 754 de transplanturi au folosit rinichi recoltat de la donator în viaţă şi 177

de transplanturi de la donator în moarte cerebrală.

Pediculul renal anormal a fost descoperit în 295 de cazuri (31,6%). 178 de cazuri au

prezentat artere multiple, artere accesorii, artere aberante sau ramuri arteriale precoce, iar 117

de cazuri au prezentat anomalii venoase, reprezentate de vene multiple, vene cu traiecte

aberante, situs inversus şi vene renale cu drenaj anormal. Pentru grefare, am folosit mai multe

tehnici speciale de anastomoză, adaptate fiecărui caz în parte.

Anomalii arteriale

Anastomoza multipla termino-terminală - se adresează arterelor multiple sau arterelor

unice care se bifurcă imediat după emergenţa din aortă şi care nu pot fi recoltate cu trunchi
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comun, se realizează în manieră termino-terminală între arterele rinichiului transplantat şi

ramurile arterei iliace interne, alese pe cât se poate din punct de vedere al compatibilităţii

calibrului.

În centrul noastru, acest tip de anastomoză s-a realizat în 107 cazuri, mai frecvent în

cazul arterelor codominante şi accesorii şi mai rar în cazul arterelor aberante care se situează

la distanţă de trunchiul principal.

Tipul de anastomoză realizat în toate aceste cazuri a fost reprezentat de anastomoza

dublă de tip termino-terminal la primele ramuri ale arterei hipogastrice (Fig.1, 2, 3).

Acest tip de anastomoză impune, în prim timp, izolarea cu atenţie a arterei iliace

interne a receptorului, împreună cu toate ramurile sale în porţiunea lor incipientă. După

aprecierea calibrului vaselor renale, s-au ales ramurile cele mai adecvate din punct de vedere

al diametrului, iar celelalte ramuri s-au ligaturat.

Anastomoza s-a realizat cu fir neresorbabil 6x0 şi 7x0, cel mai frecvent în manieră

surjet neîntrerupt, dar şi cu fire separate, acolo unde diametrul era prea mic. Situaţia în care

rinichiul a prezentat trei surse arteriale a fost descoperită intraoperator. Nu recomandăm

recoltarea unui rinichi cu mai mult de două artere.

Fig.1. Dublă anastomoză T-T la ramurile arterei hipogastrice.

Fig.2. Dublă anartomoză a ramurilor codominante la artera hipogastrică.
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Fig.3. Anastomoză dublă la ramurile arterei hipogastrice. Anastomoză venoasă clasică

T-L la vena iliacă externă.

Anastomoza termino-laterală simplă şi combinată cu anastomoza termino-terminală

nu s-a adresat rinichilor prelevaţi de la donatorul în viaţă, ci numai rinichilor de la cadavru şi

s-a realizat în total în 13 cazuri. Anastomoza termino-laterală s-a realizat între artera grefei şi

artera iliacă externă a receptorului. Anastomoza termino-laterală simplă a unui pedicul arterial

multiplu recoltat de la cadavru s-a realizat în 8 cazuri. În trei cazuri de rinichi prelevat de la

cadavru, acesta prezenta arteră principală renală şi artera accesorie, cu origine la distanţă de

prima, astfel încât nu s-a putut recolta un patch de aortă care să cuprindă ambele artere în

anastomoză termino-laterală. Artera principală a fost anastomozată termino-lateral la artera

iliacă externă, iar artera accesorie a fost anastomozată termino-terminal la artera hipogastrică

a receptorului (Fig.4).

În 8 cazuri de artere duble la nivelul rinichiului prelevat de la cadavru, acestea aveau

origine apropiată una de cealaltă şi au fost recoltate în bloc cu patch de aortă. Anastomoza s-a

realizat cu fir continuu neresorbabil 6x0, în manieră termino-lateral, la artera iliacă externă a

receptorului. S-a izolat artera iliacă comună şi externă pe o distanţă suficientă pentru a-i

asigura mobilitatea, ulterior s-a clampat în aval şi în amonte de viitoarea breşă, şi s-a practicat

o incizie corespunzătoare diametrului arterei grefonului. S-a spălat lumenul arterial cu ser

fiziologic. Anastomoza termino-laterală s-a realizat cu fir neresorbabil 5x0 şi 6x0 în funcţie

de condiţiile locale.

Trebuie menţionat faptul că din punct de vedere tehnic, în condiţiile în care cele două

artere emerg apropiat din aortă, se preferă anastomoza termino-laterală la artera iliacă externă

a receptorului, iar când emerg la distanţă se preferă anastomoze separate.

În două cazuri de transplant la copil, artera iliacă comună a fost preferată pentru

anastomoza termino-laterală, acolo unde şi vena renală a fost anastomozată la vena iliacă

comună sau vena cavă inferioară.
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Fig.4. Dublă anastomoză arterială, T-L la artera iliacă externă şi T-T la artera

hipogastrică.

Realizarea unui trunchi unic din mai multe artere renale intră în discutie când mai

multe artere renale emerg apropiat din aortă, una dintre soluţiile tehnice cele mai bune fiind

reprezentată de realizarea unui trunchi comun ăn forma literei "Y". Această variantă tehnică

nu se poate realiza când arterele renale emerg din aortă la distanţă una de alta, circumstanţă în

care anastomoza multiplă reprezintă soluţia de ales. Realizarea unui trunchi comun din artere

renale multiple, reprezintă o soluţie tehnică importantă pentru cazurile în care rinichiul este

vascularizat de mai multe artere. Plastia trunchiului unic din două sau mai multe artere se

realizează pe masa de prezervare renală, după manevrele de prezervare şi spălare în totalitate

a rinichiului, pe toate ramurile arteriale. Când vasele sunt de calibru mic, se vor folosi lupe

măritoare.

Se aproximează ambele vase încât să se aleagă cea mai adecvată şi anatomică poziţie,

după care se spatulează pe o distanţă egală. În unghiul inciziei se practică prima ligatură, şi se

coboară sutura cu fir continuu, neîntrerupt, până la marginea gurii de anastomoză. Se

procedează similar pe partea opusă, folosindu-se acelaşi fir neresorbabil 6x0, 7x0 sau 8x0,

astfel încât, la sfârşitul manevrei să se realizeze o terminaţie arterială în forma de “Y” al cărui

trunchi unic să poată fi anastomozat cel mai frecvent termino-terminal la artera hipogastrică a

recipientului, şi mai rar termino-lateral la artera sa iliacă externă.

Acest tip de formare a unei singure guri de anastomoză se realizează în mod normal cu

doua artere, şi numai la nevoie, cu mai multe artere, datorită dificultăţilor tehnice. Ideal este

ca timpul de “bench surgery” să fie redus la maxim, şi să existe experienţă anterioară pe

modele animale, pentru câştigarea rutinei, a experienţei şi îndemânării. Tehnicile de
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microchirurgie şi chirurgie la microscop trebuie cunoscute şi aplicate pentru cazuri

selecţionate.

În statistica noastră, acest tip de reconstrucţie a unui trunchi unic din două surse

arteriale s-a realizat în 29 cazuri. S-a practicat realizarea unui singur trunchi arterial din două

trunchiuri de artere codominante în 13 cazuri (Fig.5, 6), deoarece aceste artere au, în general,

calibru mare şi gura trunchiului comun rezultat din plastia celor două capătă un diametru

foarte mare.

În 15 cazuri de artera renală + o arteră renală accesorie, formarea şi anastomoza

termino-terminală a trunchiului unic rezultat prin plastie a fost posibilă şi a urmat anastomoza

termino-terminală la artera hipogastrică a receptorului (Fig.7, 8), iar in alt caz s-a impus

formarea unui trunchi unic din două artere şi împreună cu o a treia s-a realizat dubla

anastomoză termino-terminală la ramurile arterei hipogastrice.

Un caz a necesitat formarea unui trunchi comun între artera principală şi o arteră

aberantă importantă şi anastomoza T-T la artera iliaca internă.

În statistica noastră, plastia unui trunchi unic rezultat din două surse arteriale s-a

realizat în 29 cazuri, şi s-a adresat în principal arterelor renale multiple, de calibru diferit şi cu

emergenţa apropiată din aortă. Nu am aplicat această tehnică la transplantul de la donator în

moarte cerebrală, unde patch-ul aortic anastomozat termino-lateral la artera iliacă externă a

reprezenta soluţia aleasă.

Fig.5. Angioplastie de trunchi unic din două artere codominante.

Fig.6, 7. Angioplastie trunchi unic din artere renale codominante.
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Fig.8. Trunchi arterial unic – anastomoză T-T la artera hilogastrică (detaliu).

Anastomoza la artera epigastrică inferioară este folosită destul de rar şi se adresează

vaselor arteriale suplimentare, de cele mai multe ori aberante, cărora nu li se găseşte altă

soluţie tehnică.

Are în principal indicaţie pentru vasele aberante polare inferioare, ce nu pot fi

sacrificate pentru că ramuri ale acestora formează artera ureterală superioară, singura sursă

arterială a ureterului transplantat. Acest vas pleacă direct din ramurile pielică sau din polara

inferioară, şi trebuie conservat cu orice preţ.

În statistica noastră am folosit anastomoza termino-terminală la artera epigastrică

inferioară a câte unui vas polar inferior aberant în trei cazuri. Artera renală principală a fost

anastomozată clasic, termino-terminal la artera hipogastrică a recipientului, iar polarele

provenite din artera iliacă comună în ambele cazuri au fost anastomozate la arterele

epigastrice inferioare ale receptorului.

Anomalii venoase

În statisticile internaţionale, 35% din rinichii evaluaţi pentru transplant pot avea una

sau mai multe abateri de la anatomia standard reprezentată de artera şi vena renală unică. În

statistica noastră, 117 cazuri au prezentat anomalii venoase.

Venele renale multiple la nivelul grefei au fost descoperite in 93 de cazuri. În 16

cazuri vena renală a rinichiului stâng drena spre sistemul venos hemiazygos, şi nu spre vena

cavă inferioară, iar în 7 cazuri caz a prezentat un traiect retroaortic. Un alt caz interesant a

prezentat transpoziţie totală de vase mari şi situs inversus.

În cazurile cu traiecte anormale – retroaortic sau cu drenaj spre sistemul hemiazigos

sau spre vena ovariană/spermatică, recoltarea rinichiului nu a pus decât probleme de orientare,

iar anastomoza la recipient s-a realizat în manieră clasică.
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Folosirea unui „patch” de venă cavă inferioară care implică venele multiple şi

anastomaza sa termino-laterală la vena iliacă externă sau comună a reprezentat soluţia tehnică

aleasă în 41 de cazuri.

Anomaliile venoase de număr şi drenaj nu pun mari probleme tehnice, venele mici

putând fi ligaturate fără efecte secundare în funcţionalitatea grefei. Conexiunile intervenoase

de la nivelul sinusului renal au un rol foarte important în aceste situaţii.

Venele multiple pun mai puţine probleme de revascularizare decât arterele multiple, şi

în general, datorită tipului de circulaţie de întoarcere la nivel renal se poate păstra vena cea

mai importantă cu sacrificarea celorlalte fără riscul hipertensiunii intrarenale sau a

hiperfiltratiei. În cazuri speciale, şi mai ales la pacienţii pediatrici, vena grefei poate fi

anastomozată direct la vena cavă inferioară.

Fig.9, 10. Anastomoză venoasă T-L cu patch la vena iliacă externă a receptorului.

Fig.11. Anastomoză T-L a două vene renale recoltate cu patch de venă cavă inferioară.

În perioada imediat următoare transplantului renal, disfuncţia grefei se poate datora

mecanismelor imunologice sau obstructiei vasculare, arteriale sau venoase consecutiv

anastomozei.

În statistica noastră, disfuncţia precoce a grefei consecutivă unui tip special de

anastomoză a fost observată într-un singur caz în care s-a realizat o dublî anastomoză între

două artere codominante şi două dintre ramurile arterei iliace interne. Statistic, aceasta
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reprezintă procentual 0,6%, iar mecanismul a fost reprezentat de tromboza arterială, în

condiţiile în care tehnica a fost cea standard, iar timpii de ischemie nu au depăşit media.

Disfuncţia precoce a grefei în care a fost implicată o anomalie venoasă a fost

observată într-un singur caz, în care s-a realizat o anastomoză termino-laterală între un patch

de venă cavă inferioară ce implică o venă renală triplă şi vena iliacă externă a receptorului.

Statistic, acest caz realizează un procent de disfuncţie precoce de 0,6%.

În studiul nostru, disfuncţia precoce a grefei a fost întâlnită în 1,2% din cazurile în

care s-au folosit tehnici speciale de anastomoză, procent care se situează în jurul valorilor

statisticilor internaţionale.

Concluzii

Existenţa unei anatomii modificate a pediculului renal a pus probleme de anastomoză

în perioada iniţială a transplantului. Ulterior, cu câştigarea experienţei şi cu aprofundarea

tehnicilor de anastomoză au fost utilizaţi majoritatea donatorilor marginali de cauză vasculară.

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 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 uneori timpii de ischemie,

aducând un prejudiciu infinit mai mare decât beneficiul scontat.

Anatomia vasculară renală modificată s-a regăsit într-o treime din cazuri, iar

procedura de transplant a fost realizată în toate cazurile. Mai mult de două artere renale ale

grefei contraindică actul transplantării renale, dar poate fi acceptată numai în cazuri selectate.

Pentru a alege rinichiul ce va fi grefat de la donatori în viaţă, echipa de transplant s-a bazat pe

două criterii: în cazul funcţiei echivalente a ambilor rinichi va fi donat rinichiul ce poate fi

recoltat mai uşor tehnic; în cazul funcţiei inegale va fi recoltat rinichiul cu funcţie mai slabă.

Tehnicile anastomotice vasculare speciale nu cresc semnificativ timpul de ischemie şi

complicaţiile vasculare. Folosind tehnici anastomotice speciale pot fi efectuate în plus o

treime din procedurile de transplant.

Reconstrucţia arterială şi venoasă a grefei utilizând tehnici speciale anastomotice nu

creşte in experienta noastra riscul de disfuncţie precoce a grefei. Funcţia grefei după prima
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săptămână posttransplant se păstrează în condiţii normale. Acceptând donatorul vascular

marginal în vederea transplantului renal, numărul de transplante efectuate poate fi crescut cu

aproximativ 30%.

Rezumat

Introducere: Scopul acestui studiu a fost să evalueze funcţia grefei în prima săptămână

posttransplant, consecutiv reconstrucţiei adiţionale vasculare arterială şi venoasă cu tehnici

anastomotice speciale folosite în revascularizarea grefei.

Material şi metodă: In perioada Iunie 1997 - Octombrie 2008 au fost efectuate în Centrul

nostru 931 de transplante renale (754 de la donatori în viaţă şi 177 de la donatori în moarte

cerebrală, 880 adulţi şi 51 transplante la copil), cu o medie de 84 pe an (116 transplante în

2007). În toate cazurile, pentru donatorul în viaţă au fost efectuate evaluarea preoperatorie

generală, evaluarea statusului imunologic precum şi evaluarea imagistică a anatomiei

pediculului renal (eco-Doppler, angio-RMN, helical CT-scan, arteriografie, UIV). A fost

preferată în toate cazurile recoltarea prin lombotomie minimă. Dintre donatori, 295 de cazuri

(31,6%) au prezentat angio-anatomie modificată a pediculului renal, 178 anomalii arteriale şi

117 anomalii venoase.

Rezultate: Au fost folosite tehnici speciale de anastomoză vasculară după cum urmează:

anastomoza dublă T-T a arterelor grefei la ramurile arterei hipogastrice în 107 de cazuri,

anastomoza T-L cu patch de aortă în 10 cazuri (de la donator în moarte cerebrală),

anastomoza combinată T-T şi T-L la artera hipogastrică, respectiv artera iliacă externă în 3

cazuri, angioplastia unui trunchi unic din două artere în 29 cazuri şi anastomoza unui ram

aberant la artera epigastrică inferioară în 3 cazuri. În 26 de cazuri, vase arteriale aberante au

fost excluse, cu impact minim asupra parenchimului grefonului. Prezenţa venelor renale

multiple a impus recoltarea cu patch de venă cavă inferioară în 41 de cazuri cu anastomoza

patch-ului T-L la vena iliacă externă. Venele cu traiect aberant au fost anastomozate clasic, T-

L la vena iliacă externă. Disfuncţia precoce a grefei în prima săptămână a fost constatată la un

caz de reconstrucţie specială arterială (0,6%), respectiv la un caz de reconstrucţie specială

venoasă (0,6%), rezultatele fiind rezonabile şi superpozabile statisticilor internaţionale.

Concluzii: Anatomia vasculară anormală a grefonului renal a fost descoperită în 31% din

cazuri, iar transplantarea renală a fost efectuată utilizând tehnici speciale de revascularizaţie

ce nu au provocat creşterea timpului de ischemie sau complicaţii vasculare. Reconstrucţia

arterială şi venoasă a grefei utilizând tehnici speciale anastomotice nu creşte riscul de
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disfuncţie precoce a grefei. Funcţia grefei după prima săptămână posttransplant se păstrează

în condiţii normale. Acceptând donatorul vascular marginal numărul de transplante efectuate

poate fi crescut cu aproximativ 30%.

Cuvinte cheie: donator marginal vascular, reconstrucţie vasculară adiţională, disfuncţie

precoce grefă.

Bibliografie

1. Clarck RA, Alexander ES - Digital subtraction angiography of the renal arteries.

Prospective comparison with conventional arteriography. Invest. Radiol. 1983; 18:6.

2. Debatin JJ, Spritzer CE, Grist TM et al. - Imaging of the renal arteries. Value of MR

angiography. Am. J. Radiol. 157; 981-990, 1991.

3. Fergany A, Kolettis P, Novick AC - The contemporary role of extra-anatomic surgical

renal revascularization in patients with atherosclerotic renal artery disease. J. Urol.

153:1798, 1995.

4. Gattoni F et al. - Digital subtraction angiography of the kidney. Br. J. Urol. 1988; 62-

214.

5. Gedroyc WM et al. - Magnetic resonance angiography of renal transplants. Lancet

164-169; 1992.

6. Lowell JA, Taylor RJ - The Evaluation of the Living Renal Donors, Surgical

Techniques and Results. Seminars Urol. 12(2):102-7, 1994.

7. Shokeir AA, Gad HM, Shaaban AA et al. - Differential kidney scans in preoperative

evaluation of kidney donors. Transplant Proc. 25:2327, 1993.

8. Sinescu I - Transplantarea renală în Institutul Clinic „Fundeni”. Revista Română de

Urologie, vol.2, nr.1, 5-11, 2003.

9. Sinescu I - Transplantarea renală. Editura Universitară „Carol Davila”, Bucureşti,

2007.


