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La historia de la Medicina es formada per fets que varen esser inconcebibles ahir,
dificilment possibles avui i que dema segurament seran rutina». (Te Starzl)

El primer trasplantament de fetge (FxT) en lesser huma es va realitzar l'u de marq de
1963 a Denver, USA (Starzl, 1982). De Ilavors enga, totes les tecniques cientifiques involu-
crades en aquest fet interdisciplinari com es el TxF, tant quirurgiques, com anestesiques,
cures preoperatories, cures intensives postoperatories i estudis sobre els tipus de rebuig
han avangat forga, i han anat donant suport als estudis en el camp immunologic, fonamen-
tals en tot alto que implica trasplantament.

Ha estat feta molta investigacio cientifica per tal d'arribar al punt en club som avui, que
no es de bon tros ('ideal. Pero els esforgos que molts cientifics anbnims han dut a terme si
que ens han fet arribar a una certa comprensio de la reaccio immunitaria i sobretot a una
clara orientacio del que desitgem, i potser aixo fa que darrerament el cami que ens falta
sigui fet amb pas mes rapid.

S'han fet servir diferents substancies i tecniques com a immunosupresors; aixi, cap al
1960, es feien servir aquelles que destru'ien tot tipus de cel-lula que es reproduis rapida-
ment, mitjangant la irradiacio total o les drogues citostatiques com la ciclofosfamida i sobre-
tot I'azatioprina.

Aquesta darrera substancia (Starzl, 1981) ha servit durant molt temps com a unic
medicament. El seu mecanisme d'accio encara no es prou compres avui dia, perb sembla
que inhibeix la proliferacio limfocitica atacant totes les cel.lules en fase de divisio incloses
les immunocompetents. Es per tant una citotoxicitat indiscriminada que es Bona en les
fases tardanes de la reaccio immunitaria. L'azatioprina continua forman part de molts tipus
de protocols. De vegades al comengament i d'altres al final.

Un periode Ileugerament posterior va esser la fase limfocitotbxica. Les tecniques i
drogues anaven dirigides vers una anulacio mes especialitzada, mes concreta de la res-
posta immunitaria. La irradiacio limfoide total, els esteroides i les globulines antilimfociti-
ques formen part d'aquesta fase. Potser els mes representatius son els esteroides.
Aquests es mantenen en gairebe tots els protocols.
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Una nova fase ha estat la immunoregulacio selechva que es dona en els primers pro-

cessos de proliferacio limfocitica i es , per tant , reversible . La primera droga d ' aquest nou

periode es la ciclosporina (Cy) (Wiscott, 1983 ), i tambe els anticossos monoclonals.

La Cy ha revolucionat el camp del trasplantament en general i se li ha de reconeixer

l'impacte i 1'empenta que ha donat a tot tipus de trasplantaments i d'investigacions im-

munoldgics ( Caine, 1978a , 1978b). Sembla que el seu efecte sigui sobre les subpoblacions

limfocitiques , basicament inhibint la sintesi i I'alliberament de la interleucina 2 (1L2) perb
permetent la proliferacio de les cel • lules T supressores en el receptor.

Posteriorment han sortit al camp de I'experimentacio altres tipus de droga com el OKT3

(Cosimi, 1981) o altres monoclonals.

Fins aqui , ('arsenal que tenim avui dia , per controlar la resposta immunitaria que pre-
senten fisiolbgicament els patients trasplantats.

Per altra banda , esta demostrat que el fetge no to una reactivitat tan accentuada com
poden tenir altres organs trasplantats ( Caine, 1987a ). I, a mes a mes , els parametres de
control del rebuig en aquest organ son mes senzills d'obtenir i, per tant , es poden combatre
aquestes crisis mes precogment . Aixo fa que les complicacions degudes a greus episodis
de rebuig , representin nomes un 10% de totes les complications del TxF.

La rao per la qual el fetge sembla tenir una menor reactivitat esta encara per entendre
de forma total . Hom suggereix les importants dimensions del fetge , la seva capacitat rege-
nerativa i altres factors que poden influir en aquest fet. Darrerament sembla que s'han
estudiat dos tipus de receptors , els d'alta i els de baixa resposta.

Un receptor d'alta resposta reaccionaria de la mateixa manera que amb d ' altres organs,
mentre que el de baixa resposta , induiria una tolerancia sistemica vers els antigens del
donant . Per tant , sembla clar que el nivell de resposta del receptor , es un factor critic per
determinar la supervivencia del TxF.

Davant de tot aixb , i amb el cap posat en I'inici d'un programa de Tx F, haurem de tenir
cents punts clars , sota la perspectiva immunologica ( Caine , 1987b):

a) La necessitat de la immunosupressio.
b) El diagnostic cert i el tractament del rebuig.
c) La importancia de la histocompatibilitat.
d) El manteniment de la immunosupresio.

a) La necessitat de la immunosupresio. Aquest punt es fora de tota discusio. El rebuig
es una reaccio totalment fisiologica i per tant I ' hem de controlar amb totes les eines que
tenim en cada moment.

b) El diagnostic del rebuig es pot fer de diferents maneres: clinic, bioquimic i histologic.
L'objectiu es assegurar-se que es tracta d'un episodi d'aquest tipus, ja que 1'error pot
significar un augment injustificat i, per tant, excessiu de la immunosupressio i aixo pot
portar corn a consequencia la disminucio de les defenses davant les infections, i per altre
banda, no buscar I'autentica rao de I'alteracio. Per tant hem de tenir cura en el diagnostic
diferencial amb alterations vasculars del tipus trombosis de vena porta, cava inferior o
arteria hepatica, amb les infeccions s'iguin bacterianes o viriques, les possibles complica-
cions biliars i I'hepatotoxicitat de certes drogues immunosupressores.

c) Es clar que la histocompatibilitat en el Tx F no es pot arribar a fer de moment, abans
de I'acte quirurgic. Pero aixb no vol dir que no tingui importancia. El temps de preservacio
ens limita molt aquesta possibilitat, i a diferencia d'altres trasplantaments no tenim aparells
mecanics que puguin ajudar a mantenir, durant un temps, el fetge en situacio adequada.
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d) El manteniment de la immunosupressio es evident que s'ha fet i es fa en tot alto que

es pot . El progres en aquest camp ha estat evident i aquesta tolerancia selectiva que abans

hem esmentat ha elevat la supervivencia i a mes ha fet disminuir la morbiditat.

Aquest augment en el nivell de qualitat global dels programes pioners en el mon de Tx F
(Starzl 1981 ) ens van fer decidir a donar el pas vers la formacio del programa TxF pedia-
tric.

La pauta imunosupressora es formada per Cy a dosis de 6 mgs/Kg/d intravenos cada 8
hores o be 17 mgrs/Kg/d oral quan el pacient ja tolera I'alimentacio. La via intravenosa es
deixa quan els nivells de CyA a la sang son adequats i podem passar tota la dosi per la via
oral. En la nostra experiencia, la mitjana de temps per via intravenosa ha estat de 19 dies.
Els nivells s'han mesurat en sang total per radioimmunoassaig (RIA).

La Cy ha estat donada sempre, associada a corticoides (Cs), iniciant un cicle tancat de

5 dies, des del dia del trasplantament, en club s'administraren les dosis seguents: 100-

80-60-40-20 mgs/d per via intravenosa. Tambe, quan ha estat possible, s'ha passat de

la via intravenosa a l'oral. A partir de la darrera dosi, de 20 mg/d, la baixada ha estat mes

suau i segons els parametres clinics i bioquimics.

Presentem la nostra experiencia sobre 23 TxF realitzats sobre infants entre 8 mesos i
13 anys. S'han comptabilitzat 21 episodis de rebuig (Re), tots els quals han respost al
tractament mitjangant bolus amb Cs i augment de la dosi de Cy. Hem pogut observar que la
major part de Re han estat motivats pets baixos nivells de Cy a la sang.

Aixi, el 48% de Re s'han donat en la primera setmana amb nivells de Cy entre 479-547

ng/ml, quan per nosaltres son adequats en aquest periode uns 800 ng/mI. El fet que malgrat

la dosi alta de Cy els nivells siguin tant baixos l'expliquem per la bona funcio hepatica i el

possible augment de la depuracio de Cy en el fetge d'aquests infants. A poc a poc, la droga

s'acumula en I'organisme del receptor i posteriorment podem baixar la dosi.

El 33% de Re es presenta entre la 3a i 4a setmana. Presenten nivells entre 246-164
ng/ml i coincideix amb la retirada de I'administracio intravenosa de Cy. De vegades, la
pobra absorcio intestinal per part d'aquests infants, deteriorats per la seva malaltia prima-
ria, pot explicar aquesta davallada del nivell.

El 19% dels nostres Re han succeit entre 3 i 6 mesos despres del trasplantament; els
nivells de Cy han estat baixos a causa principalment de la presencia de diarrea i d'esteator-

rea frequent en els infants, sobretot en els pacients trasplantats per sota dels tres anys.
Com hem dit previament, la Cy ha estat una substancia que ha revolucionat el camp de

la immunosupressio, pero tambe to importants efectes secundaris. Molts son deguts a una

excessiva administracib, corn hepatotoxicitat o processos limfoproliferatius, altres son cau-

sats per reaccions sinergiques amb substancies per elles mateixes toxiques, com I'efecte

nefrotoxic, que nosaltres hem observat en associar Cy amb medicaments corn I'amfoterici-

na i altres.

Altres efectes secundaris si que son propis de la Cy, i en els infants s'observen amb

frequencia. La hipertensio s'ha presentat en tots els nostres casos i ha calgut tractar-la fins

arribar a una adaptacio de l'organisme, que es presenta cap als dos mesos.

Els problemes neurologics s'han observat en tres pacients, de forma esporadica i tran-
sitoria, durant I'administracio de la Cy. Ambdos en el postoperatori immediat.

La hipertricosi es constant en els infants durant els primers 4-6 mesos. Minva amb el
descens de la dosificacio i sembla associada tambe a I'administracio de Cs.

La hipertrofia de les genives s'ha presentat en dos casos, sense relacio amb la dosi ni el

nivell, en els periodes tardans, mes o menys al cap d'un any del trasplantament.
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La nefrotoxicitat en dos pacients, ens ha fet baixar la dosi de Cy i associar I'azatioprina
(Aza). En consequencia, en aquests casos donem la triple terapia, es a dir, Cy, Aza i Cs.

Per altra banda, el segon pilar del nostre protocol, que son els Cs, els hem pogut retirar

cap als 6 mesos en el 70% dels nostres pacients. El 30% restant encara els necessita a

causa d'episodis de Re o de malabsorcio. Aixo es important, perique deixa aquest 70% dels

infants nomes amb Cy, cosa que evita els enormes efectes secundaris que els Cs presen-

ten sobretot en el creixement dels infants.

Amb aquest protocol immunologic hem tractat els 23 infants trasplantats fins avui. Dos
dells han mort per insuficiencia respiratoria, un per sepsia i un altre per recidiva d'una
sindrome de Budd-Chiari. En consequencia mantenim una supervivencia per damunt del
80%, i no es presenta mortalitat per Re; en canvi, es permet als infants una qualitat de vida
absolutament diferent de la que tenien abans del TxF.
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