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Excel·lentíssim Sr. President,
Molt il.lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Digníssimes Autoritats,
Distingits Acadèmics i Companys,
Senyores i Senyors,

En primer lloc, vull expressar el meu profund agraïment a tots els acadèmics que van votar la
meva acceptació com a membre d'aquesta Reial Acadèmia. Em sento honrat i orgullós d'entrar a
formar part d'aquesta Institució, que conec des de fa ja quaranta-set anys, ja que quan jo en tenia
catorze vaig assistir, també llavors orgullós, a l'ingrés com a acadèmic del meu pare, Francisco
García-Valdecasas (d.e.p.).
Recordo que aquest fet em va marcar de manera singular, ja que, juntament amb els meus
germans, ens vam sentir desbordats i francament petits per la magnitud d'aquell acte acadèmic i,
per descomptat, el nostre pensament estava molt lluny del que la Història ens podria oferir en el
futur.

REFERÈNCIA AL DR. FRANCISCO CLIMENT MONTOLIU
L'honor que se'm dispensa resulta doble, ja que em toca, tal i com a més estableixen la tradició i
el protocol d'aquest acte solemne, efectuar el panegíric necrològic del meu antecessor en el
número de la plaça vacant per a la qual he estat escollit. El Dr. Francisco Climent Montoliu,
Doctor en Ciències Físiques, ocupava la medalla número cinc, dins la Secció Primera sobre
Ciències Bàsiques, Diagnòstiques i Terapèutiques. Malauradament, va morir el 9 de gener de
2011. Va ser un membre afí, sense activitat sanitària. Va ingressar pels seus extensos
coneixements sobre radiacions i materials. Es va dedicar de forma pràcticament exclusiva a la
investigació a la Universitat, i, com la majoria en aquella època, va realitzar la seva formació de
postgrau fora de les nostres fronteres, a França (Grenoble) i Alemanya (Hamburg), on va ser
becari de la Fundació Alexander von Humboldt.
Va ser un científic especialment prolífic en la investigació; els seus treballs, nombrosos i
importants, es van enfocar majoritàriament cap a les característiques del mercuri: estudi del seu
estat líquid, de la tensió superficial, paràmetres cristal·lins, estructura atòmica, solidificació,
propietats semiconductores i aliatges binaris. Va treballar també amb altres metalls, com el
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tel·luri, el seleni, el zinc i el cadmi. Des de 1974 va ser Professor Adjunt Numerari de Metal·lúrgia
de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona. Dins de l'activitat de l'Acadèmia va
destacar per la seva participació en el desenvolupament i la millora de la revista d'aquesta Reial
Acadèmia, aleshores sota la direcció del meu pare, el Professor Francisco García-Valdecasas. El
Dr. Climent va tenir un paper molt important en la coordinació editorial de la revista, elevant
l'exigència del nivell tècnic i de les publicacions.
Entraré a formar part de la Secció Tercera, que correspon a Cirurgia, com el seu substitut.
Poques coses m'uneixen tant a la tasca desenvolupada pel Dr. Climent com l'esperit de superació
i treball que desenvolupà al llarg de la seva carrera professional. El seu exemple, i ara més
encara ocupant la seva vacant, perdurarà en el meu record esperonant el meu compromís de
continuar aquesta mateixa actitud durant la resta de la meva vida com a docent, professional i
ara acadèmic.

ANTECEDENTS PERSONALS
Tot i que vaig néixer a Tui, un petit poble de la província de Pontevedra separat de Portugal pel
riu Miño, he viscut sempre, amb la meva família, a la ciutat de Barcelona. Em sento d'aquí. El meu
pare, Catedràtic de Farmacologia de la Facultat de Medicina, va ser a més Rector de la
Universitat des de 1965 fins a 1969, en temps convulsos i complexes.
Amb un germà exiliat a Mèxic, Catedràtic de Fisiologia i deixeble del President de la República
Juan Negrín, el meu pare va arribar a Barcelona després de la guerra com a Catedràtic de
Farmacologia. Crec que em correspon, i ja em perdonarà aquest il·lustre auditori, que, des del
sentiment filial, i com també acadèmic que va ser, aprofitar aquest acte per a retre-li homenatge
reivindicant des d'aquí la seva tasca i cridant l'atenció sobre una injustícia punyent. Costa
entendre que, a dia d'avui, la principal ressenya a què es fa referència a la fitxa que li correspon
d'aquesta docta Corporació versi sobre la seva relació amb la famosa «caputxinada», cosa que,
d'altra banda, es pensi el que es pensi, no té res a veure amb els seus mèrits científics.
Recorro en aquesta reivindicació a un llibre escrit per un dels que es consideren els seus
deixebles, el Dr. José María Massons, també il·lustre membre d'aquesta Reial Acadèmia.
Com diu el Professor Josep Laporte al pròleg del llibre del Dr. Massons, «Valdecasas havia
aconseguit fer renéixer l'esperit del desaparegut Institut de Fisiologia».
Va desenvolupar una ingent tasca, de la qual destaco: la salvació del llegat bibliogràfic del
Professor Pi-Suñer; la formació de l'Escola de Farmacologia més important fins a l'actualitat de
Catalunya. Va tenir deixebles com Antonio Salvá, Eduardo Cuenca, Josep Laporte, José María
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Massons, Sergio Erill, Francesc Jané, Xavier Forns, Eulalia Planas, Margarita Puig, i molts altres,
tots catalans «de pro», així com molts membres reconeguts d'aquesta Reial Acadèmia. Tots van
anteposar les seves respectives qualitats científiques i humanes a qualsevol «clixé» polític. Va
crear el primer Servei de Transfusió sanguínia, que més endavant es transformaria en l'Escola
d'Hemoteràpia Farreras Valentí, dirigida pel Professor Ricardo Castillo, també Catedràtic de
Farmacologia. Va fundar l'Escola d'Anestesiologia del Clínic. I finalment va crear el Departament
de Farmacologia del CSIC, on també es van formar il·lustres investigadors, com Eduardo
Rodríguez, Carlos Villaverde i Pilar Rivera.
Aquest exemple i dedicació a la medicina sens dubte va determinar que, des de que tinc ús de
raó, decidís ser metge.
Vaig iniciar els meus estudis a la Facultat de Medicina de la Universitat Central, l'any 1969.
Aquella promoció, una de les més multitudinàries de l'època, no va impedir el ple seguiment
acadèmic i si era possible la incorporació a diferents càtedres per a completar la formació amb la
pràctica.
Durant la carrera, marcat per l'estigma de «fill de catedràtic», la meva obsessió va ser
l'aprenentatge de la medicina des de l'aspecte més bàsic fins al més complex en aquell moment.
Em van interessar la Fisiologia, l'Anatomia i la Bioquímica, però de seguida es va despertar el
meu interès pel malalt. M'agradava l'establiment d'una relació metge-malalt com a base
imprescindible d'un bon tractament. En aquest context, vaig entrar a formar part, com a alumne
intern, de la Clínica Mèdica C. Allà vam coincidir un bon nombre de bons estudiants, Francesc
Cardellach, Estella Matutes, Enric Carreras, Josep María Grau, Josep Roca, etc.; en l'actualitat tots
ocupen càrrecs assistencials i acadèmics destacats de la medicina i a la Universitat.
Vam aprendre molt, i recordo amb nostàlgia la pinya que fèiem marcats per la il·lusió. Les
sessions clíniques dirigides pel Professor Ciril Rozman i les discussions eternes dirigides amb la
seva proverbial vehemència pel Professor Álvaro Urbano. Tanmateix, jo sentia que tot allò era
massa «estàtic». Sense encara inclinar-me per una disciplina concreta, la mort d'una pacient
obesa afecta d'un abscés pulmonar em va condicionar de forma important. Aquesta experiència
em va portar a pensar que la meva vocació mèdica podria encaminar-se cap a la Cirurgia.
D'aquesta manera les meves preferències es van dirigir cap a la Càtedra de Cirurgia del
Professor Cristóbal Pera. La trobada amb ell mitjançant el meu pare em va impactar de gran
manera. Em va donar a entendre un fet que em marcaria la resta de la meva vida professional. El
cirurgià no podia ser un mer executor d'una operació, havia de conèixer en profunditat la
malaltia i els objectius del tractament, allò que s'anomena el «criteri quirúrgic» i que ha
demostrat ser imprescindible en el desenvolupament de la Cirurgia Moderna.
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M'incorporava de forma immediata a les guàrdies de Cirurgia, i d'aquesta manera iniciava la
meva trajectòria quirúrgica, participant en les guàrdies del Dr. José Visa. Així confirmava, per fi,
l'especialitat a la qual pretenia dedicar la resta de la meva carrera professional.
Com a alumne intern primer i alumne intern «per oposició» després, vaig accedir a la III Càtedra
de Patologia Quirúrgica del Professor Pera. Així vaig completar els últims tres anys de la meva
carrera, obtenint finalment la qualificació d'excel·lent i Premi Extraordinari.

RECONEIXEMENT ACADÈMIC
Són moltes les persones que han influït en la meva formació com a cirurgià universitari.
Començaré pel Professor Cristóbal Pera, una persona amb una excepcional dedicació docent, en
la qual destacava la seva gran capacitat de síntesi que, com ell mateix suggeria amb motiu del
XXV Aniversari del Programa de Trasplantament Hepàtic del Clínic, va marcar tot un «estil de
fer» dins la Càtedra que va permetre el desenvolupament d'una Escola de Cirurgia dins la qual
molts han brillat posteriorment. El Professor Ciril Rozman, del qual vaig aprendre, com he dit
abans, la necessitat de l'exigència i la importància de la metodologia en l'assistència als malalts.
El Professor Miguel Ángel Nalda, com a exemple de tasca constant i que ha estat una referència
en els avenços de l'Anestesiologia i la Reanimació a Espanya. El Professor Miguel Ángel Asenjo,
al qual he d'agrair la fe i confiança que va dipositar en mi, no només quan acabava la meva
residència de Cirurgia, sinó al llarg de tota la meva carrera professional, participant dels meus
èxits i ajudant-me en els fracassos. El Professor Antonio Cardesa, un gran anàtomo-patòleg, del
qual recordo aquelles sessions clíniques conjuntes entre cirurgians i patòlegs que per primera
vegada s'establien a l'Hospital i que van tenir una gran repercussió. El Professor Juan Rodés, unit
a la meva trajectòria professional i del que he après molt i bo. El Professor Vicente Arroyo, amb
el qual vam treballar en el desenvolupament del llavors recentment establert Institut de
Malalties Digestives i que va saber donar-nos la suficient llibertat per a poder dur a terme els
projectes que després van tenir un èxit reconegut. El Professor Juan Visa, que ens va saber
imprimir un segell especial, senzill, però altament compromès amb el pacient, i amb el qual he
pogut compartir moments d'indubtable valor històric. El Professor Juan Sánchez-Lloret (d.e.p.),
metge docent que va dedicar la seva carrera professional al desenvolupament de l'especialitat de
Cirurgia Toràcica.
El Professor Josep Traserra, impulsor de l'Otorrinolaringologia a Catalunya i que va
desenvolupar importants aspectes quirúrgics, com la Cirurgia Parcial Conservadora de la
Neoplàsia de Laringe, que va ser referència a Espanya. Agraeixo al Professor Traserra que m'hagi
fet l'honor de contestar el meu discurs d'ingrés a l'Acadèmia.
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El Professor Domingo Ruano, d'una capacitat acadèmica extraordinària i que va obrir les portes
per a establir una relació raonable entre l'Anatomia i l'Anatomia Quirúrgica, no sempre ben
entesa.
La Professora Carmen Gomar, que com a directora del Departament de Cirurgia ha sabut
conduir-lo per a que reprengués la importància que es mereix i que havia perdut els darrers
anys.
La Dra. Pilar Taurá i també els Drs. Eli Zavala, Jaume Balust, Juan Beltran, Graciela Martínez i
Annabel Blasi, que han format part d'un grup d'anestèsia altament qualificat que ha sabut donar
sempre la resposta adequada, més enllà de les seves obligacions professionals.
El Professor Luis Grande, amb el qual vam tenir l'oportunitat de posar en marxa el Programa de
Trasplantament de Fetge de l'Hospital, que va suposar un canvi radical per al Clínic.
El Professor José Fuster, al qual m'uneix una llarga i profunda amistat; sense ell hagués estat
impossible aconseguir els objectius marcats en la Cirurgia Hepàtica i el Trasplantament de Fetge
al llarg d'aquests anys.
Antonio Lacy, que amb la seva inquietud habitual ha sabut desenvolupar una Cirurgia
Endoscòpica que és referència mundial.
Constantino Fondevila, que amb la seva tenacitat i esforç ha sabut desenvolupar línies
d'investigació, del donant a cor aturat i d'empelt parcial, que han marcat el camí de la Unitat i
suposen també una referència actual en el Trasplantament.
I amb ells, tots aquells que han aportat la seva dedicació i compromís a una tasca assistencial
complexa, com és la nostra, i que difícilment és reconeguda, com els Drs. Xavier González, Miguel
Angel López-Boado, Ramón Rull, Joana Ferrer, David Calatayud, Santiago Sánchez, Óscar Vidal,
Gerson Benarroch.
I en aquest capítol de reconeixements, potser el més difícil d'expressar sense caure en tòpics fa
referència a la meva família. A la meva dona Paloma, que ha estat la meva companya fidel al llarg
d'aquest camí. El seu sacrifici en moments importants em va permetre ampliar la meva formació
a l'estranger. Els meus fills. Com han crescut! Tots independents, capaços de desenvolupar la
seva pròpia vida. Paloma i Gustavo, José María i Elena, Beatriz i Alejandro, Belén i Alberto, i com
no, Chencho. Tots, sense excepció, han estat motiu d'orgull. No vull acabar aquest apartat sense
esmentar tot el que ve, que fa pinta de ser encara millor, si és que això és possible, i que ara per
ara són Lucía, Paloma, Rocío, Sofía i Carlitos.
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Si hagués de resumir la meva feina al llarg de tots aquests anys, ho concentraria tot en una sola
paraula, PRIVILEGI. He tingut el privilegi al llarg d'aquests anys d'assistir a un canvi dràstic de la
Cirurgia Abdominal. He fet la tasca que m'agrada, en un moment de canvi important i que
difícilment podíem imaginar quan vam acabar la carrera. La nostra generació ha estat capaç de
transformar en habitual allò que, al seu moment, era dramàtic i excepcional. La Cirurgia del
Trasplantament i amb posterioritat, però de forma paral·lela, la Cirurgia Hepàtica han donat un
tomb en els darrers vint anys, convertint la medicina en quelcom d'irreconeixible.

LA MEVA EXPERIÈNCIA A CAMBRIDGE
Comencem el periple cap als vuitanta. La meva estada a Cambridge, a l'Hospital Addenbrooke's,
em va permetre participar en un dels programes de trasplantament hepàtic més innovadors del
món. Efectivament, sota la direcció de Sir Roy Calne, el Departament de Cirurgia era altament
atípic per a aquella època, ja que combinava la Cirurgia General i de trasplantament amb un
potent Departament d'Immunologia, recollint una sèrie d'inquietuds que se centraven sobretot
en la resposta immunològica i la immunosupressió. A partir de les seves investigacions es van
aconseguir les següents fites històriques: l'aplicació al pacient trasplantat de la
6-mercaptopurina, de l'azatioprina, i el descobriment de la ciclosporina com un potent
immunosupressor. Aquest fet va provocar el canvi més gran en la clínica durant el segle XX.
La incorporació de la ciclosporina va representar un canvi dràstic en l'activitat del
trasplantament, però els inicis no van ser fàcils. Aquesta droga que s'investigava com a antibiòtic
va mostrar al principi un gran efecte immunosupressor, del qual es va adonar un jove
investigador dels laboratoris Sandoz, Jean Borel. La seva aplicació clínica no va ser precisament
senzilla, ja que totes les investigacions experimentals realitzades a Cambridge suggerien un gran
efecte immunosupressor, sense efectes adversos. No obstant això, arran de les primeres
investigacions a la clínica del trasplantament renal es va posar de manifest la toxicitat que tenia
sobre el ronyó precisament, cosa que va ser, si més no, frustrant. Tanmateix, el coneixement de
la seva farmacocinètica va permetre, poc a poc, la seva incorporació a la pràctica clínica, i es va
disparar el nombre de trasplantaments a partir de l'any 1983, incloent el trasplantament renal,
el de fetge i el de pàncrees, i es va començar a contemplar la possibilitat del cardíac, el pulmonar
i altres. El fet és que vaig tenir l'oportunitat i el privilegi d'assistir a l'inici de l'aplicació de la
ciclosporina a la clínica. Tot això em va permetre adquirir una nova dimensió en la meva
formació com a cirurgià que incloïa una base immunològica important.
Pel que fa a la Cirurgia del Trasplantament de Fetge, això va ser una altra cosa. Aquí em temo
que he de remuntar-me a la nostra activitat quirúrgica a l'Hospital, com a jove adjunt dins de la
Secció del Dr. José Visa. Des de 1980 fins a 1983 vaig tenir també el privilegi d'assistir al
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desenvolupament d'una Unitat de Fetge que, ja formada, començava a despuntar des del punt de
vista científic; es tractava d'incorporar als pacients cirròtics alternatives quirúrgiques que els
permetés no morir com a conseqüència d'una hemorràgia massiva a causa d'una hipertensió
portal greu. D'aquesta manera, de la mà del Dr. Visa, vam arribar a fer tot tipus d'intervencions,
des del «shunt porto-cava» fins al «shunt esplenorenal selectiu de Warren». S'incloïen també
alternatives com les «desconnexions àcigos-portal», etc., i els pacients sobrevivien en la seva
gran majoria, fins a tal punt que vam assistir al disseny dels primers estudis prospectius i
aleatoritzats, oferint al pacient les diferents alternatives quirúrgiques, per establir quina
aportaria un major grau de supervivència.
Doncs bé, en aquest context, em vaig incorporar al Departament de Cirurgia del Professor Roy
Calne. El Professor Calne provenia bàsicament de la Urologia, i tenia una gran experiència en el
trasplantament renal, però la seva experiència en la Cirurgia de la Hipertensió Portal era molt
limitada. La realitat era que d'uns catorze trasplantaments de fetge a què vaig assistir, van morir
gairebé tots. Van ser intervencions interminables, que acabaven com el «rosari de l'aurora». En
alguna ocasió, el pacient sortia de quiròfan amb els drenatges «endollats» a dos sistemes de
recollida i reciclatge de sang «Cell savers», que permetien recuperar la sang que el pacient anava
perdent.
En qualsevol cas, vaig començar a pensar que si a l'Hospital Clínic érem, en aquells moments,
capaços d'operar a aquests pacients cirròtics avançats, en els que la dissecció quirúrgica, donada
la presència d'hipertensió portal i varius, era summament dificultosa, sense que morissin
dessagnats, tindríem encara millors possibilitats si a sobre els trasplantàvem el fetge (fet que
significava la desaparició d'aquesta hipertensió portal), com així va ser.
La meva estada a Anglaterra va servir per conèixer a fons un tipus de medicina que obligava no
només a saber operar, sinó també a establir les conseqüències de la col·locació d'un empelt a
partir del qual es crea una situació immunològica que cal saber gestionar.
A partir d'aquí la història del desenvolupament del programa de trasplantament hepàtic del
Clínic està farcida d'experiències extraordinàries que únicament confirmen el privilegi que he
tingut d'haver viscut, participat i coadjuvat a una autèntica revolució en la medicina quirúrgica.
La posterior estada a Pittsburgh, juntament amb el Dr. Luis Grande i amb els Drs. Pilar Taurá i
Antonio Rimola, va permetre formar un grup altament preparat per iniciar aquesta etapa que
ens ha portat fins on som. Calia posar en marxa moltes coses:
1.

La capacitat quirúrgica, amb el desenvolupament de la Cirurgia Experimental, que es
complementava amb intervencions realitzades en cadàver.
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2.

Una infraestructura de quiròfan apropiada, amb el material necessari i una infermeria
degudament formada.

3.

Un Servei de Transfusions capacitat per a donar resposta a les necessitats que es
preveien importants.

4.

Un Laboratori de Bioquímica del qual es necessitaven, sobretot, respostes immediates.

5.

Un Servei d'Infeccions per a detectar aquelles tan temudes, ja que no hi estàvem
acostumats.

6.

Una Unitat de Cures Intensives adequada, bàsica en les primeres hores.

7.

I una Administració disposada a reconèixer les necessitats i posar els mitjans per a
aconseguir-ho.

Tots aquests aspectes assenyalats van suposar el consum i desenvolupament d'una gran
quantitat de recursos assistencials, que després es van demostrar summament eficaços per a la
millora de la qualitat assistencial en altres àrees que res tenien a veure amb el trasplantament.
Estic convençut que una de les repercussions més importants del Programa de Trasplantament
de Fetge va ser la millora ostensible del nivell assistencial hospitalari.

RECONEIXEMENT PROFESSIONAL
Durant el meu recorregut professional he tingut l'oportunitat d'entrar en contacte amb
personatges extraordinaris, veritables artífexs del canvi viscut a la Medicina i el Trasplantament.
Així, vam tenir l'oportunitat de conèixer a Thomas Starzl (FIGURA 1), Christoph Broelsch, Ronald
Bussutil (FIGURA 2), Henry Bismuth, Paul McMaster, Nancy Asher, Masatoshi Makuuchi, John
Fung, Amadeo Marcos, Peter Neuhaus, Xavier Rogier, Máximo Malago, Nigel Heaton, Koichi
Tanaka, Sung You Lee (FIGURA 3), etc. D'entre tots, m'agradaria destacar una gran persona,
extraordinari cirurgià i molt bon amic, el Dr. Roger Jenkins, actualment director del
Departament de Cirurgia de la Clínica Lahey, però que va iniciar el seu Programa de
Trasplantament de Fetge a Boston, a l'Hospital Deaconess. Les circumstàncies de la vida van fer
que ens coneguéssim a Andover, una petita ciutat a prop de Boston, a la qual jo vaig anar a viure
durant un any com a estudiant estranger; allà, amb setze anys, vam establir una bona amistat. En
Roger aleshores no volia saber res de la Medicina, però una trista experiència amb la seva
germana el va portar finalment fins a ella. Doncs bé, després de més de trenta anys ens vam
retrobar i, quina sorpresa!, els dos estàvem fent el mateix, ell a Boston i jo a Barcelona. En Roger
ha estat una referència constant per la seva capacitat de treball i actitud positiva.
D'aquelles estades formatives a l'estranger, m'agradaria també destacar la trobada amb un altre
extraordinari cirurgià i ment privilegiada, en Robert Merion. En Bob, com jo, va estar al
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Departament de Cirurgia de l'Addenbrooke's Hospital, amb el Dr. Roy Calne. Tots dos vam
aprendre com de dura seria la nostra tornada i l'oportunitat que ens brindava aquella situació
per a créixer, des del punt de vista científic. Així va ser; en Bob ha arribat a ser director del
Departament de Cirurgia de la Universitat d'Ann Harbor (Michigan), i ara és el director del
Registre Científic de Trasplantaments dels Estats Units, on tracta les dades d'activitat, no sols del
trasplantament hepàtic, sinó de tot tipus de trasplantaments.
En el nostre Regne, el desenvolupament dels diferents programes de trasplantament hepàtic
m'ha permès conèixer a persones extraordinàries, cirurgians la majoria, que han sabut estar a
l'alçada de les circumstàncies i han demostrat també gran capacitat de treball. Vull destacar als
Professors Pascual Parrilla, Enrique Moreno-González, Carlos Pera, Eduardo Jaurrieta i alguns
ara ja no tan joves cirurgians com Evaristo Varo, Daniel Casanova, Ignacio González-Pinto, Jorge
Ortiz de Urbina, Fernando Pardo, Manuel Gómez, Juan Fabregat, Juan Figueras, Ramón Charco,
Pepe Mir, Julio Santoyo, Miguel Suárez, Ángel Bernardos, Miguel Ángel Gómez, Pedro LópezIllero, Javier Briceño, Arturo Soriano, Víctor Sánchez-Turrión, Ricardo Robles, Pablo Ramírez,
Francisco Sánchez-Bueno, Javier Callejas, Carlos Giménez, Juan Carlos Meneu, Emilio Vicente,
Agustín García-Gil, etc. A tots ens uneix quelcom més que una simple amistat, havent estat
còmplices de moltes experiències extraordinàries. Finalment, no puc deixar d'esmentar al Dr.
Carlos Margarit, que, juntament amb el Dr. Eduardo Jaurrieta, va fer el primer trasplantament de
fetge a Espanya, i que un malaurat accident se'l va endur abans d'hora. Per a ell el meu
reconeixement com a professional i com a persona.

EL PRIMER TRASPLANTAMENT HEPÀTIC
L'inici del Programa de Trasplantament Hepàtic de l'Hospital Clínic va ser, si més no,
controvertit. Quan jo estava a Cambridge, l'Hospital de Bellvitge ja havia fet el primer
trasplantament. És més, quan vam escometre el primer al Clínic, a Bellvitge ja se n'havien fet
catorze. Els resultats havien sigut limitats, però similars a la resta de grups de tot el món. Cal
pensar que un personatge com Rud Krom, un reconegut cirurgià holandès que havia estat fitxat
per la Clínica Mayo, havia aconseguit una supervivència a l'any del 50%.
Doncs bé, si a això se li associa tota la tensió que comportava un programa d'aquesta magnitud,
podem fer-nos una idea de tot el que va esdevenir abans de començar nosaltres. Com a
conseqüència d'una sèrie de reunions entre els Drs. Juan Rodés i Cristóbal Pera, es va decidir que
el Dr. Visa (FIGURA 4) fos el responsable del programa. Al seu voltant hi érem tots els que
formàvem part del seu equip. Jo acabava de tornar de Cambridge (març de 1984) i Luis Grande,
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Antonio Rimola i Pilar Taura estaven programant la seva anada a Pittsburgh. A la seva tornada
es va iniciar tot el procés.
Probablement a partir del juny de 1985 estàvem en posició de poder iniciar-lo, teníem tota la
infraestructura, el personal, els pacients i moltíssima il·lusió. No obstant això, la possibilitat
d'aconseguir el permís per part de la Generalitat era cada cop més difícil. L'activitat i els
resultats de Bellvitge no semblaven aconsellar-ho. Probablement la sol·licitud de la comissió de
serveis del Dr. Carlos Margarit a l'Hospital de la Vall d'Hebron, que suggeria l'existència de
problemes en l'equip de Bellvitge, juntament amb l'amenaça vetllada que els pacients del Clínic
marxarien a Madrid, on els resultats semblaven millors, van ser factors decisius per a poder
començar el nostre programa.
Finalment, després de la malaltia greu del Dr. Visa, de la qual afortunadament es va recuperar,
no sense passar abans pel quiròfan en dues ocasions, el dia 16 de juny de 1988 vam fer el primer
trasplantament de fetge. L'expectació era màxima; d'altres ho havien provat i havien fracassat, i
havien hagut de tancar temporalment el programa.
Va aparèixer un donant a l'Hospital. Tot i que no coneixíem a priori el disseny dels equips
quirúrgics, Visa va decidir que l'hepatectomia en el receptor la faria ell mateix amb l'ajuda de
Luis Grande, i que jo fes el donant, ajudat per José Fuster. Recordo començar la intervenció en
aquell quiròfan d'urgències i que a dins no hi cabia ningú més. Hi eren tots, i més, i això incloïa
part de tot l'equip, a Pera, Rodés, Terés, Castillo, etc.
Va ser una intervenció que, deixant de banda la tensió inherent, no va presentar gaires
problemes, no va haver-hi cap sobresalt i el procediment es va completar sense més.
Mentrestant els Drs. Visa i Grande realitzaven l'hepatectomia. Un cop acabada, calia procedir a
col·locar el fetge. La meva sorpresa va ser que Visa havia decidit que jo també ho fes. La
col·locació de l'empelt va ser una mica més angoixant: l'absència de fetge, la irreversibilitat del
procediment i pensar que havíem de guanyar, sí o sí, et feien sentir com un flam. Vaig fer totes
les anastomosis vasculars, aleshores una intervenció clàssica, que implicava la reconstrucció de
la vena cava, l'anastomosi portal i l'artèria. Després d'això, va entrar Luis a substituir-me, va
realitzar l'anastomosi biliar i es va dedicar a fer hemostàsia (feia molta falta). Cap a les onze del
matí vam sortir de l'Hospital; la intervenció havia començat a les deu de la nit, així que portàvem
més de dotze hores, teníem un doble sentiment: d'una banda, de satisfacció incommensurable i,
d'altra, jo crec que si m'haguessin donat una petita empenta en aquell moment, hagués caigut
per no aixecar-me. Teníem la sensació que ho havíem aconseguit. La Pilar Taurá havia fet una
extraordinària tasca i ara li tocava el torn a l'Antoni Rimola, a l'UCI.
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Bé, així vam fer els primers cinc trasplantaments; tots cinc van sortir vius i bé. Cal dir que el curs
postoperatori estava esquitxat de molts i diferents avatars, però, atesa l'experiència del nostre
hospital veí, això va ser tot un esdeveniment. El primer any vam fer tants trasplantaments com
Bellvitge en els seus quatre anys d'experiència (15) i amb una supervivència a l'any del 80%.
Quines van ser les raons de l'èxit? Cal reconèixer que, malgrat que la Cirurgia era la pedra
angular de tot un procediment llarg i complex, és indubtable que la tasca d'equip d'un grup que
ja estava acostumat a treballar conjuntament va tenir una influència decisiva. Hepatologia
(Antoni Rimola), Anestesiologia (Pilar Taurá), Cures Intensives (Antoni Mas), Bioquímica
(Antonio Ballesta), Hemoteràpia i Banc de Sang (Ricardo Castillo) i molts altres ens vam posar
d'acord per a remar en la mateixa direcció. Aquesta unitat multidisciplinària ja funcionava com a
tal en el tractament de les complicacions de la hipertensió portal i, per tant, teníem ja un llarg
recorregut comú.
La fotografia que ens vam fer pocs anys després de començar el programa posa en relleu aquest
fet: la participació massiva d'un col·lectiu que recorria tot l'espectre sanitari, incloent des de
l'administració com a element important en el desenvolupament fins al personal d'infermeria
que necessàriament havia d'incorporar-se en tots els seus aspectes, no només a nivell de
quiròfan, que era evident, sinó també en planta d'hospitalització i en cures intensives (FIGURA
5).
La repercussió de l'inici del nostre programa va ser important; no vam ser els primers, però els
nostres resultats van representar un canvi dràstic en el pronòstic dels pacients. Cal tenir en
compte que, tot i que el trasplantament estava allà i era una realitat, ara es tractava de
convèncer als especialistes que valia la pena, i això no va ser fàcil. Necessitàvem pacients de tots
els grups sanguinis i de totes les mides, per a poder fer servir els òrgans que ens oferissin. El
problema era, atesa l'envergadura de la intervenció, i els resultats obtinguts al món fins
aleshores, quin era el moment adequat per aconsellar a un malalt que estava en situació terminal
el trasplantament com a única sortida.

LA COORDINACIÓ DE TRASPLANTAMENTS DE L'HOSPITAL
Paral·lelament a l'inici del programa, hi va haver també un fet que va condicionar de manera
important la nostra activitat: es tractava de l'obtenció d'òrgans per a trasplantament. Jo no sóc
ningú per a explicar detalladament el seu desenvolupament, però sí m'agradaria ressaltar la
tasca dels Drs. Martin Manyalich i Catiana Cabrer. Primer un i després l'altra van decidir deixar
l'activitat que fins aleshores feien, «l'anestèsia», i dedicar-se a desenvolupar un model de
coordinació que va resultar summament eficaç. Abans que existís una xarxa, l'Hospital ja era
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capaç d'obtenir els seus propis donants, no només a l'Hospital, sinó també amb la incorporació
dels hospitals propers, fins a on en Martin Manyalic i la Catiana Cabrer es desplaçaven per a
diagnosticar la mort cerebral. El model implantat va ser tan eficaç que es va incorporar en
primer lloc a nivell autonòmic i amb posterioritat a nivell nacional. Espanya començava a ser un
bon exemple, per primera vegada, de com s'havien de fer les coses. El “Spanish Model” ha estat
reconegut a tot el món i és la forma d'incrementar objectivament el nombre de donants.
El nostre Hospital es situava així en un lloc privilegiat al tenir una activitat que inicialment va ser
l'enveja de la resta de grups. A més, no érem tants els que trasplantàvem a Espanya, i la nostra
activitat ens permetia també viatjar per la geografia espanyola per a realitzar extraccions,
sempre multiorgàniques (FIGURA 6). Així, el segon any vam fer-ne trenta-cinc i al llarg dels
següents ens movíem fàcilment entre els vuitanta i els noranta trasplantaments l'any. Vam ser
durant molt de temps, fins que es va incorporar València, el grup amb més activitat d'Espanya i
un dels més actius d'Europa.

LA DIFICULTAT DEL PROCEDIMENT QUIRÚRGIC
La necessitat del trasplantament de fetge es va fer evident al llarg dels anys seixanta, sobretot en
relació amb les malalties hepàtiques congènites i aquelles que acabaven de manera irreversible
en cirrosi. Es calculava llavors que es necessitarien realitzar almenys uns vint-i-sis
trasplantaments per milió de població i any. Tot això representava fer, per a una població com
l'americana de llavors, uns sis mil trasplantaments l'any, dada que per a Espanya representaria
uns mil trasplantaments l'any. Cal dir que aquestes xifres són les que s'assoleixen en l'actualitat,
i no obstant això encara són insuficients per a poder accedir a tota la població que necessita un
trasplantament hepàtic, de manera que, encara avui, tenim una mortalitat en la llista d'espera
significativa que ens obliga a buscar alternatives a les ja trobades.
El desenvolupament del trasplantament de fetge al llarg de la història s'ha plantejat des de dues
perspectives molt diferents. D'una banda, els aspectes tècnics, que comportaven gran dificultat i,
d'altra, els que tenien a veure amb la tolerància de l'òrgan els estudis del quals estaven en els
seus inicis tot i que es basaven en l'experiència del trasplantament renal.
Un dels aspectes que més va condicionar la tècnica quirúrgica va ser l'evidència que calia treure
l'òrgan malalt, a diferència del que passava amb el ronyó, que es col·locava directament en una
zona verge com la fossa ilíaca dreta o esquerra. En el cas del fetge, calia treure el fetge cirròtic,
per diverses raons, entre altres, per falta d'espai, però sobretot per la presència de substàncies
tròfiques provinents del pàncrees i l'àrea esplàncnica que eren necessàries per al correcte
funcionament de l'empelt hepàtic. Tot això xocava amb problemes tècnics importants. La
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presència d'hipertensió portal associada a fibrosi de l'àrea retroperitoneal i abundant circulació
col·lateral, així com una alteració manifesta de la coagulació, donava lloc a una barrera
aparentment infranquejable. En els seus relats en Thomas Starzl assenyalava com després d'uns
dos-cents trasplantaments realitzats en el gos, i amb una tècnica que creien prou bona, van
intentar el trasplantament en un nen, Bennie. Reconeixia aleshores: «Res del que havíem fet
anteriorment havia permès preveure l'enorme treball que ens esperava…». Efectivament, el nen,
afecte d'una atrèsia de les vies biliars i intervingut en repetides ocasions, tenia una circulació
col·lateral molt important, associada a una alteració de la coagulació, que va fer materialment
impossible el trasplantament i el pacient va morir dessagnat.
Calia aprendre molts aspectes que res tenien a veure amb el que fins aleshores coneixien.
Probablement si els cirurgians dels qui havia partit aquesta iniciativa haguessin estat cirurgians
digestius, haurien pogut ajudar en algun grau…
Poc a poc es van anar superant aquestes situacions. Malgrat tot, el trasplantament hepàtic
s'associava a finals dels vuitanta amb grans requeriments sanguinis que significaven, de mitjana,
uns 15-20 litres.
Per si això fos poc, a l'enorme dificultat de la dissecció se li associava una situació realment
comprometedora com era l'eliminació del retorn sanguini a partir de les extremitats inferiors i
de l'àrea esplàncnica (FIGURA 7. Esquema de l'hepatectomia clàssica). En el moment de
l'extracció del fetge malalt l'oclusió de la vena cava inferior i de la vena porta representa
eliminar més del 50% del retorn sanguini al cor, fet que posa al pacient en una situació
hemodinàmica molt inestable. La compensació implica, a més de l'ús farmacològic, la
sobrecàrrega de líquid que compensi la manca de retorn venós. Tot això porta a la situació
inversa en el moment de la reperfusió, quan cal estimular la diüresi per a eliminar el risc de
fracàs cardíac.
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EL TRASPLANTAMENT HEPÀTIC. UN RECORREGUT PEL PROGRAMA
DE L'HOSPITAL CLÍNIC. APORTACIONS I CLAUS DE FUTUR
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1. MODIFICACIONS TÈCNIQUES EN EL PROCEDIMENT QUIRÚRGIC
Durant els anys noranta, dues modificacions tècniques van permetre reduir la magnitud del
trasplantament. El Clínic va tenir un paper important en totes dues, sobretot per a demostrar la
seva utilitat clínica. En primer lloc, la utilització d'un sistema de bypass veno-venós i, en segon
lloc, la conservació de la vena cava del receptor.
Per intentar salvar aquesta situació hemodinàmica tremendament compromesa, es va plantejar
utilitzar una bomba de bypass que feia de curtcircuit mentre es tenien closes la vena cava i la
vena porta. Aquesta bomba va permetre millorar les condicions del trasplantament durant la
fase anhepàtica, però no estava exempta de problemes i complicacions (FIGURA 8. Esquema de
la bomba).
La utilització de la bomba de bypass veno-venós i la comprovació del seu efecte beneficiós van
ser estudiades pel nostre grup, en un estudi prospectiu i randomitzat on els pacients van ser
dividits entre aquells a qui se’ls col·locava el bypass i els qui no. Aquest estudi va demostrar que
si bé la bomba podia ser beneficiosa, el temps durant el qual es necessitava era tan curt que els
efectes suposadament beneficiosos sobre l'estat hemodinàmic, la funció renal i els requeriments
sanguinis, o no existien o si apareixien, com era el cas de la funció renal, es limitaven a la
intervenció quirúrgica, i l'evolució posterior era idèntica en els dos grups. S'arribava així a la
conclusió que la bomba de bypass veno-venós podia ser necessària en situacions molt concretes,
però, per descomptat, no de forma habitual.
En una segona fase, es va procedir a intentar mantenir el pacient en la situació més fisiològica
possible, i això es podria aconseguir mantenint la vena cava del receptor, és a dir, traient el fetge
malalt mantenint el retorn venós de les extremitats inferiors (FIGURA 9. Esquema de la
preservació de la vena cava). La preservació de la vena cava va ser un canvi quirúrgic molt
important: reduïa la magnitud de la intervenció i mantenia l'estabilitat hemodinàmica durant tot
el procés. Tot això feia que el maneig anestèsic del pacient fos ostensiblement menys complex.
De nou aquí el nostre grup va publicar la seva experiència amb els primers cent pacients en què
es va preservar la vena cava, que es van comparar amb aquells que procedien de l'estudi
prèviament assenyalat. En els pacients als quals se'ls preservava la vena cava, al contrari del que
es podia pensar, es trigava menys a fer l'hepatectomia en el receptor, i els requeriments
sanguinis eren ostensiblement inferiors. A més, la situació hemodinàmica com a conseqüència
de mantenir el retorn venós a través de la vena cava era durant tota la intervenció
significativament millor.
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De la mà de les diferents modificacions tècniques i l'augment progressiu de l'experiència, es van
anar reduint els requeriments sanguinis. Una tècnica quirúrgica meticulosa, associada a una
millor comprensió de les alteracions de la coagulació del pacient cirròtic, va fer disminuir de
forma dràstica les necessitats sanguínies, fins a tal punt que, a mitjans dels noranta, un 30% no
eren transfosos durant el trasplantament, i la mitjana de concentrats d'hematies necessària
havia baixat a cinc unitats, lluny d'aquells 15 litres que feien falta al principi del trasplantament
hepàtic (FIGURA 10. Gràfica que mostra els diferents requeriments sanguinis). Una de les coses
més notòries, des del meu punt de vista, va ser entendre que una alteració manifesta de la
coagulació no era sinònim de correcció immediata.
Finalment, dins dels aspectes quirúrgics que van aparèixer durant aquest temps, la pràctica d'un
shunt porto-cava durant la fase anhepàtica (associada a la conservació de la vena cava) va ser un
aspecte a tenir en compte. Descrit inicialment per Belghiti, des del nostre punt de vista,
representa una maniobra quirúrgica que permet excloure vascularment el fetge malalt i, per
tant, facilitar la seva extracció, col·locar al pacient en situació vascular favorable en evitar la
congestió, encara que sigui parcial, de l'àrea esplàncnica, alhora que pot aportar molta
informació de la situació hemodinàmica (flux portal). La nostra actitud és la realització del shunt
porto-cava temporal sempre. Joan Figueras va poder demostrar, en un estudi prospectiu i
randomitzat, que es poden reduir encara més els requeriments sanguinis en eliminar per
complet la hipertensió portal durant l'hepatectomia. Per descomptat, vam pensar que en els
pacients sense hipertensió portal (hepatitis aguda fulminant, polineuropatia amiloïdòtica
familiar, etc.) és necessària.
La col·locació de l'empelt hepàtic ha estat des del seu inici un procés molt mecànic, on s'assumia
el canvi de la situació hemodinàmica al col·locar un fetge sa. El nostre grup (Miguel Navasa) va
demostrar que les condicions hemodinàmiques canviaven a les poques hores, fet que confirmava
la desaparició de la hipertensió portal en pocs dies. No obstant això, l'experiència ens ha fet
reconèixer la importància dels fluxos tant portal com arterial immediatament després de la
col·locació de l'empelt, per garantir l'absència de problemes durant el període postoperatori. Tot
això té més importància en els últims anys amb la utilització d'empelts parcials, com succeeix
durant el trasplantament de fetge procedent de donant viu.

2. LA LESIÓ PER ISQUÈMIA REPERFUSIÓ. VIABILITAT DE L'EMPELT
La preservació dels empelts hepàtics també s'ha anat modificant al llarg del temps. Inicialment la
solució d'Eurocollins era l'únic líquid de preservació de què es disposava, però a partir de 1990
el líquid utilitzat va ser el desenvolupat per la Universitat de Wisconsin, que va descriure
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Beltzer. Les expectatives dipositades en ell no es van complir, ja que finalment no va permetre,
en la pràctica clínica, allargar de manera significativa els períodes d'isquèmia freda. El
trasplantament hepàtic es continua fent d'urgència per a evitar l'aparició de complicacions de
tipus isquèmic de la via biliar. Malgrat tot, aquesta solució de preservació va marcar un abans i
un després en la història del trasplantament de fetge al ser la primera solució que permetia
conservar l'empelt hepàtic fins a 24 hores a 4 ºC. A partir de llavors han aparegut altres
solucions, amb una formulació i rendiment molt semblants a la solució inicial de Wisconsin
(Celsior®, Custodiol®, IGL®).
La lesió per isquèmia reperfusió ha estat un dels aspectes més estudiats pel nostre grup, tant des
del punt de vista de la preservació i qualitat dels empelts en la pràctica clínica, com del
coneixement fisiopatològic experimental d'aquest tipus de lesió que es produeix en el moment
de la reperfusió de l'empelt després del període de manteniment en líquid de preservació. El
nostre grup ha contribuït de manera important al coneixement de molts aspectes fisiopatològics,
com ara la qualitat de les diferents solucions de preservació, el paper de les prostaglandines,
l'efecte de diferents antioxidants, etc.
Potser un dels aspectes més importants va ser l'estudi que pretenia conèixer els factors
pronòstics relacionats amb la qualitat del donant i, per tant, amb la de l'empelt, factors que
tenien a veure amb les característiques del donant, el seu manteniment, etc. Aquest estudi va
demostrar que un dels factors més importants que suggereixen la qualitat de l'empelt que es
col·locarà és el nivell de sodi en sang. Efectivament, el nostre grup va demostrar que un nivell de
sodi per sobre de 155 mEq/dl s'associava a un empelt hepàtic amb una disfunció immediata
important. Aquest fet ha estat àmpliament corroborat per altres grups al llarg del temps, i
s'utilitza encara en l'actualitat com a signe de qualitat de manteniment del donant.
L'objectiu final de tot això era aconseguir utilitzar el major nombre d'empelts. Fins aleshores ens
havíem limitat a una edat de quaranta-cinc anys; a poc a poc els criteris van anar ampliant-se,
fins a l'actualitat, on l'edat del donant no és un límit. Es van encunyar característiques per als
donants, com «donant marginal», «donant criteri estès», per a assenyalar a aquells que
teòricament havien de ser pitjors fetges. No obstant això, l'experiència ens ha demostrat que
aquests empelts són capaços de funcionar i oferir al pacient trasplantat la mateixa qualitat de
vida.

3. LA IMPORTÀNCIA D'UNS BONS RESULTATS
Els resultats obtinguts van canviar amb el temps d'una manera dràstica. Cal tenir en compte que
la supervivència a l'any 1984 es trobava al voltant del 50%. No obstant això, l'aparició de la
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ciclosporina al llarg de 1988 va canviar el pronòstic d'aquests pacients. Les infeccions ja no
condicionaven els resultats a llarg termini i els pacients adquirien a poc a poc una bona qualitat
de vida.
En aquest moment es va disparar l'activitat del trasplantament, fins a tal punt que a partir de
1988 l'increment anual en Occident va ser exponencial, cada vegada es feien més
trasplantaments i s'incorporaven nous grups.
L'augment logarítmic del nombre de trasplantaments va resultar, com es pot suposar, d'una
sinergia entre una tècnica quirúrgica depurada i el desenvolupament d'una immunosupressió
segura i eficaç. L'aparició de la ciclosporina va anar seguida de la descripció del Tacrolimus, que
va demostrar ser encara més eficaç i tenir molts menys efectes secundaris. A aquests dos
fàrmacs es va unir el Micofenolat i posteriorment Sirolimus, Everolimus, etc. Una descripció
correcta i la seva incidència real en les pautes d'immunosupressió ens obligaria a dedicar un
capítol apart, que s'escapa als objectius d'aquest discurs. Com a resum, direm que la millora en
les pautes immunosupressores, amb l'objectiu d'evitar problemes (la insuficiència renal crònica,
la hipertensió arterial, etc.), ha estat de vital importància en la qualitat de vida a llarg termini
dels pacients trasplantats.
Sigui per la millora en la tècnica quirúrgica, sigui pel desenvolupament de pautes
d'immunosupressió o per les especials característiques de l'empelt hepàtic, el cas és que els
resultats van ser cada vegada millors i la qualitat de vida del pacient trasplantat també. El nostre
grup va ser especialment privilegiat en aquest sentit. Els nostres resultats van ser, com ja he dit,
molt bons des del principi, i han anat millorant de forma progressiva. L'aparició del Registre
Europeu de Trasplantament Hepàtic i la creació del Registre Espanyol ens han donat
l'oportunitat de veure que l'Hospital Clínic s'ha anat trobant, pel que fa a la supervivència més
enllà dels cinc anys, uns punts per sobre de la resta de grups tant espanyols com europeus.
Aquesta diferència, que en algunes ocasions ha arribat a ser de deu punts, s'ha mantingut en el
temps, de manera que en l'actualitat i en referència als últims cinc anys continuem estant per
sobre dels altres (FIGURA 11. Gràfica de supervivència del RETH).
La realitat actual és que els resultats del trasplantament hepàtic han sobrepassat totes les
expectatives que pogués haver despertat en els seus inicis, que el nombre d'indicacions
sobrepassa amb molt les possibilitats de ser trasplantat i, per tant, es crea la problemàtica,
absolutament prioritària, de com aconseguir l'accés al trasplantament d'una manera objectiva i
transparent en les situacions més greus. El temps en llista ja no és una raó necessària, i per això,
al 2001, es plantejà un nou sistema de priorització amb l'objectiu d'identificar al pacient greu
amb risc de morir.

23

4. LA PRIORITZACIÓ DEL PACIENT EN LLISTA D'ESPERA A TRAVÉS DEL MELD
La gestió de la llista d'espera poc a poc va anar representant un problema important; cada
vegada morien més pacients en llista d'espera, o ni tan sols arribaven a entrar perquè se sabia
positivament que no arribarien al trasplantament, donat el temps mitjà necessari. La mortalitat
arribava, segons els grups, fins a un 15-20%, és a dir, fins a un 20% de malalts morien esperant
un trasplantament. S'imposava millorar els criteris d'inclusió i de priorització, que no
estiguessin basats exclusivament en el temps des de l’admissió en la llista. Va aparèixer així el
sistema MELD. Aquest sistema, dissenyat pel grup de la Clínica Mayo per a calcular el risc de
mort de pacients cirròtics que havien de ser sotmesos a una intervenció quirúrgica, es va
mostrar molt eficaç a l'hora de calcular la probabilitat de morir d'un pacient donat, durant els
següents tres mesos. S'establia així un sistema capaç de detectar aquell pacient més greu,
independentment del temps que fes que estava en llista. El MELD es basa en tres xifres
analítiques: la bilirubina, la creatinina i el temps de protrombina mesurat com a índex (INR).
Aquest sistema és transparent, objectiu i, el que és més important, raonable per a la població,
que veu amb bons ulls la identificació d'aquells pacients que se sap que poden morir. No obstant
això, com tot, aquest sistema no és perfecte, i si bé identifica molt bé a la majoria de pacients
amb cirrosi hepàtica, no és capaç de fer-ho, com és lògic, amb aquells malalts afectes d'un tumor
hepàtic (hepatocarcinoma), ja que en la seva gran majoria tenen una bona funció hepàtica. En
qualsevol cas, i amb les correccions adequades, en aquests moments és el sistema més just per a
gestionar la llista d'espera, en un escenari d'escassetat d'òrgans donants.
Aquí m'agradaria ressaltar la tasca que es va fer a Catalunya per a aplicar aquest sistema. Sota la
direcció de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), els tres grups, Bellvitge, Vall
d'Hebron i nosaltres, ens vam posar d'acord per a aplicar aquest sistema. El tema no era tan
senzill com pot semblar; la incorporació d'un sistema de priorització comú als tres grups com és
el MELD implicava posar-nos d'acord en aspectes nimis, com l'edat i, per descomptat, les
indicacions. Tot això es va aconseguir, i l'any 2003 a Catalunya s'iniciava (després de
l'experiència d'Andalusia) l'aplicació d'un sistema comú de priorització que ha estat i és un
exemple per a la resta d'Espanya.

5. LA NECESSITAT D'ALTRES ALTERNATIVES AL TRASPLANTAMENT DE FETGE
CONVENCIONAL
Estava clar: Catalunya i Espanya estaven tenint un èxit sense precedents en el camp de la sanitat.
Un país amb poca experiència en trasplantaments se situa en pocs anys al capdavant de
l'activitat a Europa, convertint-se en l'enveja del món, per l’elevat nombre de donacions que ens
permet realitzar aquesta pràctica quirúrgica. Tanmateix tot això no és suficient. Encara hi ha un
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nombre de malalts significatiu que, com deia el Professor Bismuth, patien el pitjor, és a dir,
«morir sense arribar al trasplantament». S'imposaven així noves alternatives, entre les quals es
trobaven la possibilitat de dividir el fetge (Split), la utilització d'empelts procedents d'altres
receptors (trasplantament «dòmino»), la utilització d'empelts a partir de donants que han mort
per una parada cardíaca (donants a cor aturat), la utilització d'empelts parcials a partir d'una
persona sana (trasplantament procedent de donant viu).

EL TRASPLANTAMENT «DÒMINO»
La polineuropatia amiloïdòtica familiar (PAF) és una malaltia genètica que consisteix en la
producció per part del fetge d'una proteïna anòmala, la «transtiretina». Aquesta prealbúmina es
produeix al llarg de tota la vida i es va dipositant en els nervis autonòmics motors. Roman
asimptomàtica fins que a partir dels trenta-cinc o quaranta anys aproximadament s'inicia la
simptomatologia, que consisteix sobretot en una dificultat en la deambulació, trastorns de la
digestió i alteracions de la conductivitat cardíaca, que en algunes ocasions obliguen al
trasplantament cardíac associat. Doncs bé, aquests malalts que necessiten un trasplantament de
fetge tenen, per altra banda, un òrgan sa que podria ser utilitzat en un altre malalt. Si tenim en
compte que aquests malalts desenvolupen la malaltia a partir de la tercera dècada de la vida,
podem deduir que un pacient de seixanta anys trasplantat amb un d'aquests òrgans podria
desenvolupar la malaltia a partir dels noranta, la qual cosa sona bastant raonable. Això és el que
es coneix com a trasplantament «dòmino», que permet trasplantar a dues persones amb un
empelt cadavèric. El nostre grup ha aconseguit fer quelcom més: dividir l'empelt amb la malaltia
i utilitzar els dos segments obtinguts en dos pacients diferents; així aconseguim que a partir d'un
donant cadavèric es trasplantin tres malalts.
Els resultats d'aquest tipus de trasplantaments tenen dos vessants: d'una banda, els pacients de
PAF trasplantats que mostren una evolució similar a la resta de malalts i, d'altra banda, aquells
malalts que reben l'empelt afecte de la malaltia de PAF. El seguiment fins a l'actualitat és
relativament curt, però l'experiència avala l'ús d'aquest tipus d'òrgans davant el panorama
d'escassetat que tenim. S'ha descrit l'aparició de la malaltia, en algunes ocasions molt abans del
que s'esperava, però en la majoria de malalts, si bé es comença a acumular la proteïna anòmala
immediatament després del trasplantament, la presència de simptomatologia no sembla ser un
problema fins a l'actualitat. Caldrà un seguiment més llarg per conèixer les conseqüències d'una
acumulació progressiva al llarg del temps.
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EL TRASPLANTAMENT DE FETGE PROCEDENT DE DONANT A COR ATURAT
La possibilitat de poder utilitzar un òrgan a partir d'un individu que ha mort com a conseqüència
d'una parada cardíaca és un repte que encara persisteix en l'actualitat. El nostre grup va iniciar
la seva experiència amb aquest tipus de donant pels volts de l'any 1993. El nostre objectiu era
poder utilitzar els òrgans d'aquell individu que havia estat reconegut cadàver. És l'anomenat
tipus II de Maastricht, és a dir, aquella persona amb la qual han fracassat totes les maniobres de
ressuscitació cardiopulmonar avançades.
Per a això es va dissenyar un model experimental en el porc, on es provocava l'aturada cardíaca
durant un període de temps variable i a partir del qual s'aplicaven diferents maniobres, com ara
sotmetre l'animal a un període de circulació extracorpòria. Per a fer-ho s'utilitzava una bomba
de bypass idèntica a la que es fa servir en Cirurgia Cardíaca; això ens permetia mantenir una
temperatura de 37 °C i oxigenar la sang. D'aquesta manera vam poder comprovar que,
mitjançant la utilització del que anomenem la recirculació normotèrmica (RN) in situ, érem
capaços de recuperar els òrgans, específicament el fetge, i poder trasplantar amb èxit. Els
nostres estudis van demostrar que la RN permetia recuperar fetges per a trasplantaments fins i
tot després de 45 minuts d'aturada cardíaca (FIGURA 12. Esquema de la bomba).
El model experimental incloïa un període d'aturada cardíaca (isquèmia calenta) seguit d'un altre
de RN, que normalment era de mitja hora, i posteriorment l'extracció i preservació d'empelt
durant unes sis hores (isquèmia freda), amb l'objectiu de reproduir de la forma més semblant
possible la situació clínica. Una de les conclusions més interessants d'aquests estudis és la forma
d'acció d'aquest període de recirculació normotèrmica. El nostre grup va poder comprovar que
la forma d'acció era a través del que es coneix com a efecte de precondicionament isquèmic (PI).
L'ischemic preconditioning és un fet clínic que es va poder comprovar inicialment en els pacients
cardiòpates. Es va veure que l'oclusió d'una artèria coronària no anava seguida de l'infart
corresponent a l'àrea d'influència, sinó que era molt menor. Això no passava en individus sans,
on l'oclusió d'una artèria coronària anava seguida de l'infart de l'àrea d'influència corresponent.
Aquest fet es va anomenar PI, i es suggeria que els insults persistents isquèmics (arteriosclerosi)
preparaven el múscul cardíac per a períodes d'isquèmia posteriors, fent-lo més resistent.
Aquest efecte s'ha pogut demostrar experimentalment, realitzant períodes curts d'isquèmia,
seguits de períodes de reperfusió. Així, s'ha pogut comprovar que l'òrgan condicionat d'aquesta
manera és més resistent a períodes d'isquèmia més amplis. El mode d'acció és complex, però
potser l'aspecte més interessant és l'elevació en sang perifèrica d'adenosina com un dels factors
més importants. Doncs bé, el nostre grup va poder demostrar que la inclusió de la RN
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transformava el temps de parada cardíaca en un període d'isquèmia calenta capaç d'estimular el
«precondicionament isquèmic».
Aquesta línia d'investigació experimental continua en l'actualitat, i ja parlarem de la seva
projecció futura. Però el més important de tot això és l'aplicació clínica progressiva. A partir de
l'any 2001 es va desenvolupar un protocol assistencial per a la incorporació a la clínica de les
troballes experimentals. Crèiem, com així va ser, que el trasllat de la metodologia descrita a la
pràctica clínica ens permetria recuperar òrgans a partir d'aquests individus en els quals havien
fracassat totes les maniobres de reanimació.
Els nostres resultats amb aquest tipus d'empelts han estat publicats en la literatura científica, en
repetides ocasions. La metodologia que avui es coneix com el model Barcelona ha estat motiu de
múltiples referències al món, i en l'actualitat altres grups, sobretot a França, Gran Bretanya,
Holanda, etc., estan intentant incorporar-la per poder utilitzar aquests fetges.
Aquest model Barcelona permet l'obtenció sobretot de ronyons, còrnies i tot tipus de teixits,
incloent-hi la pell, les vàlvules cardíaques, etc.
Des de l'any 2001 hem col·locat un total de trenta-cinc empelts d'aquest tipus i els resultats
demostren que, encara que l'esforç que significa és gran, els òrgans obtinguts són prou bons
(FIGURA 13. Fotografia resultats de DCD).
Fa dos anys el nostre grup va iniciar uns cursos internacionals, bàsicament pràctics, per
ensenyar tota aquesta metodologia, que han gaudit de gran èxit. A més, es té l'oportunitat, en
aquest tipus de fòrums, de contrastar experiències per a poder millorar les condicions
d'obtenció i, en conseqüència, la seguretat de seva utilització (FIGURA 14. Fotografia de grup del
DCD workshop d'aquest any).

EL TRASPLANTAMENT DE FETGE PROCEDENT DE DONANT VIU
Cap als anys noranta, la mortalitat en la llista d'espera dels pacients en edat pediàtrica era molt
elevada: es trobava al voltant del 30%. La problemàtica que es plantejava feia referència a la
mida de l'empelt, que havia de cabre a l'abdomen del nen. L'alternativa que es proposava era la
reducció de la mida de l'empelt adult obtingut, ja que «per sort» hi havia, i encara hi ha, pocs
donants d'edat infantil. No obstant això, aquesta possibilitat era controvertida, ja que malgastava
un «tros» de fetge que podia ser utilitzat en l'adult, on la mortalitat en la llista d'espera
continuava sent significativa.
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Una possible forma de pal·liar aquesta mortalitat era obtenint un segment hepàtic procedent
d'un adult (els segments II i III), és a dir, que un familiar, normalment el pare o la mare, donés a
aquest nen una part del seu fetge. La primera experiència va ser realitzada al Brasil, per part de
Raya, però la primera que va reeixir va ser la de Strong, a Austràlia. La possibilitat de fer aquest
tipus de trasplantament va generar grans expectatives, ja que, a més de permetre salvar la vida
d'aquests nens, es podia salvar la manca de donants en països on la donació és pràcticament
nul·la, com als asiàtics.
La primera sèrie es va dur a terme a Chicago, per part de Christoph Broelsch. Després d'una
sèrie de debats ètico-professionals publicats en les revistes científiques de major prestigi del
món (New England Journal of Medicine), es va concloure que era raonable, mentre es complissin
una sèrie de premisses que garantissin la transparència del procés. Doncs bé, la primera sèrie de
deu pacients, a la qual vaig tenir l'oportunitat d'assistir, a la Universitat de Chicago, va tenir uns
bons resultats, i això va donar lloc a l'expansió d'aquest tipus de trasplantament en el món.
Els primers a desenvolupar aquesta tecnologia van ser els asiàtics (japonesos, coreans, xinesos
[Hong Kong]). Els resultats dels nens trasplantats d'aquesta manera van ser bons des de l'inici, i
l'activitat va créixer en aquests països, i en els occidentals, de manera logarítmica. Per fi va
disminuir la mortalitat en la llista d'espera infantil.
Paral·lelament, la utilització d'empelts reduïts hepàtics va disminuir.
Amb l'experiència adquirida en la divisió hepàtica en el donant viu, es va intentar de nou la
divisió del donant cadavèric, fet que va ser un èxit, aprofitant per fi les dues parts del fetge
dividit: la dreta, que incloïa el segment IV, per a l'adult i l'esquerra (segments II i III) per al nen.
L'experiència amb el trasplantament procedent de donant viu infantil va anar creixent i els
països asiàtics amb més experiència van intentar resoldre la seva assignatura pendent: el
trasplantament en l'adult. D'aquesta manera, Koichi Tanaka, a Kyoto, va realitzar la primera
sèrie de trasplantaments de fetge procedent de donant viu en adults, utilitzant el lòbul dret i
demostrant que era factible i segur (FIGURA 15. Esquema de la utilització del lòbul dret). A
partir d'aquí es va desenvolupar l'experiència en l'adult; l'objectiu inicial era pal·liar de forma
definitiva l'escassetat d'òrgans al món.
Vaig tenir l'oportunitat d'anar a Kyoto amb el Professor Koichi Tanaka i conèixer de primera mà
la tècnica quirúrgica del trasplantament procedent de donant viu en adult. Gràcies a una beca
concedida pels laboratoris Astellas (els hi manifesto el meu agraïment en la persona de José
María Martín-Dueñas), en aquell moment Fujisawa, que pretenia donar a conèixer aquesta
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tècnica a tot el món, vam poder assistir a diversos trasplantaments d'aquest tipus. Vaig tornar a
Barcelona amb la ferma convicció que aquest tipus de trasplantaments també es podrien fer en
el nostre medi i que ajudarien a salvar la manca d'empelts hepàtics. Al llarg de l'any 2000, de
comú acord amb tot el grup, però sobretot amb José Fuster, Antonio Rimola i Miguel Navasa,
vam desenvolupar el protocol assistencial que recollia la llei de donació d'òrgans a partir de
donant viu i desenvolupava tot el procés de donació, avaluació del donant i els criteris d'inclusió
del receptor, a més de la tècnica quirúrgica tant en el donant com en el receptor.
Al març de 2001, es realitzava per primera vegada a l'Hospital, i a Espanya, el primer
trasplantament de fetge en adult amb un donant procedent de donant viu, on s'utilitzava el lòbul
dret. La intervenció va ser un èxit; tant el donant com el receptor es van recuperar amb total
normalitat. S'obria una nova alternativa al trasplantament de fetge convencional. El nostre
programa, el programa de trasplantament de l'Hospital Clínic, es transformava així en el més
complet d'Espanya, oferint totes les alternatives al pacient per poder arribar a ser trasplantat.
La tècnica quirúrgica del trasplantament de fetge en adult procedent de donant viu és
summament complexa i té dues vessants: la intervenció en el donant i la realitzada en el
receptor.
Pel que fa al donant, el procediment consisteix en una hepatectomia dreta, on és important la
identificació prèvia de tots els elements vasculars: les venes hepàtiques, la vena porta dreta,
l'artèria hepàtica comuna i la seva distribució, i la via biliar. Tot això s'avalua en l'actualitat
mitjançant la realització d'un TAC helicoïdal multiplanar o una ressonància magnètica (RM).
Aquestes exploracions ens permeten conèixer detalladament la distribució vascular, la
distribució biliar i el càlcul del volum que representa el lòbul dret. Es tracta d'un fet important, ja
que cal conèixer el que representa aquest volum respecte a dues qüestions: primer, respecte al
volum residual en el donant, que mai ha de ser inferior al 30%, i, en segon lloc, respecte al volum
proporcional amb el receptor, que és aconsellable que es trobi entre el 0,8 i l'1% del seu pes
corporal. És a dir, que per a un receptor d'uns 80 kg el més aconsellable són uns 700-800 grams
de teixit hepàtic.
En l'inici del programa era impossible avaluar la via biliar abans de la intervenció, i aquesta es
realitzava mitjançant colangiografia peroperatòria. El nostre grup va ser un dels primers a
utilitzar la RM i publicar l'elevada correlació existent entre la descripció anatòmica a partir de la
RM i l'obtinguda a quiròfan mitjançant la colangiografia (FIGURA 16. Gràfica que mostra la
correlació entre la imatge de RM i la colangiografia). Aquest fet és important, ja que aquest tipus
de trasplantament ha posat de manifest la gran variabilitat de la distribució biliar, sent la via
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biliar dreta doble en el 60% dels casos. La impossibilitat d'aconseguir un sol conducte hepàtic
dret dificulta ostensiblement la reconstrucció biliar en el receptor.
L'hepatectomia dreta en el donant és una intervenció meticulosa, que no pot deixar res a la llei
de probabilitats. Cada pas necessita el coneixement absolut de les seves conseqüències, i això en
Cirurgia és summament difícil. La utilització en l'actualitat d'un aparell sofisticat com el bisturí
d'ultrasons (Cusa®) i el sistema de coagulació bipolar «aquamantis®» ajuden a una transecció
hepàtica segura (FIGURA 17. Fotografia del fetge dividit).
La intervenció en el receptor consta de dues parts. La primera, l'extracció de l'òrgan malalt, és
similar a la que es fa en el trasplantament hepàtic convencional. Respecte a la segona part, la
col·locació de l'empelt parcial, resulta més complexa donat que es realitza una anastomosi entre
la vena hepàtica dreta i la vena cava aprofitant l'òstium de la vena hepàtica dreta a la cava. Es fa
una anastomosi entre el tronc de la porta del receptor i la vena porta dreta de l'empelt parcial.
L'anastomosi arterial representa un repte ja que té un diàmetre d'uns 3 mm, fet que la fa
summament difícil (FIGURA 18. Esquema del lòbul dret revascularitzat), i el mateix passa amb la
via biliar, que té un diàmetre semblant, i en moltes ocasions ens trobarem amb dos conductes
independents.
L'anastomosi arterial ha estat la causa de molts fracassos inicials; la trombosi arterial tenia una
incidència molt superior a la presentada en el trasplantament convencional. No obstant això, en
la nostra experiència, l'anastomosi arterial no ha representat un problema afegit. Però
l'anastomosi de la via biliar ha estat, i és, el taló d'Aquil·les d'aquest tipus de trasplantament.
Una mida petita associada a una vascularització compromesa es tradueix en una incidència de
complicacions sensiblement superior a la del trasplantament convencional. (FIGURA 19.
Fotografia d'anastomosi de la via biliar).

Aspectes ètics associats a aquest tipus de trasplantament
Així com en el cas del trasplantament infantil la relació entre pares i fills justifica, i així s'entén,
l'altruisme que portaria a la donació, en el cas del trasplantament en adult aquesta relació, en
sentit invers, resulta més compromesa, i sovint criticada. La llei espanyola estableix un procés de
donació transparent que culmina amb la certificació de tot el procediment davant d'un jutge de
primera instància.
No obstant això, les expectatives que va generar aquest tipus de trasplantament no s'han vist
complertes, per múltiples raons. En primer lloc, perquè no sempre hi ha un donant disponible;
en segon lloc, pel risc objectiu a què se sotmet al donant, i, finalment, perquè no sempre el
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pacient accepta sotmetre el seu familiar al risc quirúrgic, per petit que sigui (FIGURA 20.
Esquema de l'aplicabilitat de la donació).
Malgrat la seva baixa incidència, al voltant d'un 0,3%, la mort d'un donant ha tingut sempre una
gran repercussió, tant des del punt de vista mediàtic com sobre el programa de trasplantament
on ha esdevingut. Així, quan l'activitat d'aquest tipus de trasplantament s'estava incrementant
de forma dràstica en el món occidental, inclosos els Estats Units, va morir un donant a l'Hospital
Mount Sinai de Nova York. El donant era el germà, que a més era periodista de la revista Time.
L'efecte va ser devastador i va provocar el tancament del programa de l'Hospital, així com la
sortida del cirurgià responsable del programa. Aquest fet, associat a altres experiències
negatives, va fer que l'activitat d'aquest tipus de trasplantament disminuís i es col·loqués en una
xifra del voltant del 5% de tots els trasplantaments que es realitzen al món occidental, inclosa
Europa. La realitat actual és que només entre un 14 i un 20% dels pacients als quals s'ofereix
aquesta alternativa arriben finalment a ser trasplantats, i aquesta és també la nostra experiència
(FIGURA 20). La conclusió vàlida és que el trasplantament de fetge procedent de donant viu no
és la solució a la manca d'òrgans actual, encara que sigui una bona alternativa en situacions
concretes.

Resultats del trasplantament de fetge en adult procedent de donant viu
Pel que fa al donant. En la nostra experiència tots els donants es troben bé i, fins a l'actualitat, la
nostra mortalitat ha estat nul·la. No obstant això, l'índex de complicacions és relativament
elevat, tal i com s'espera d'una intervenció de la magnitud d'una hepatectomia dreta. Al voltant
d'una tercera part dels nostres donants presenten algun tipus de complicació, com ara febre,
pneumònia, flebitis, etc. La complicació més freqüent és la fuga biliar , que esdevé en un 15-20%
dels donants. Amb tot això, aproximadament un 3% necessiten un reingrés o reintervenció. Si
s'aplica la classificació de Clavien-Dindo, la majoria presenten complicacions lleus de grau I o II.
En resum, una tercera part dels donants tenen algun tipus de complicació.
Pel que fa al receptor. Els nostres resultats, després de gairebé cent trasplantaments d'aquest
tipus, es troben per sobre del que s'esperava i s'ha descrit en la literatura. La nostra
supervivència a cinc anys està al voltant del 75%, xifra similar a la que s'obté després del
trasplantament convencional. Fins a l'actualitat, amb el lòbul dret, només hem retrasplantat un
pacient de forma immediata, a causa d'una lesió de l'íntima de l'artèria hepàtica del donant, que
va fer impossible la reconstrucció arterial (FIGURA 21. Gràfica de supervivència del pacient).
Com ja hem assenyalat, la incidència de complicacions biliars és més freqüent que quan es
col·loca un empelt complet. Segons l'experiència del nostre grup, aproximadament una tercera
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part dels receptors experimenten algun tipus de complicació biliar, sigui la fuga o l'estenosi a
nivell de l'anastomosi. El diàmetre i la vascularització compromesa són factors importants en el
seu desenvolupament, però el nostre grup ha pogut demostrar que aquestes complicacions no
afecten la supervivència a llarg termini, encara que sí condicionen els reingressos i
procediments afegits, sobretot en relació amb la radiologia intervencionista (FIGURA 22. Gràfica
de probabilitat d'aparició d'una complicació biliar o corba de supervivència amb complicacions
biliars i sense).

Problemàtica associada a la col·locació d'un empelt parcial
La col·locació d'un empelt parcial en el context d'un pacient amb cirrosi hepàtica es caracteritza
per ser una situació hemodinàmica complexa. El pacient cirròtic es troba en una situació
hiperdinàmica caracteritzada per un augment de la despesa cardíaca associat a unes resistències
vasculars perifèriques disminuïdes; tot això s'acompanya d'un augment de la pressió portal amb
un increment important del flux portal. La col·locació d'un empelt parcial pot donar lloc al que es
coneix amb el nom de síndrome de «petit per a la seva mida» (small for size syndrome [SFSS]),
que no és res més que la incapacitat d'aquest empelt de mantenir una funció hepàtica que
garanteixi la supervivència immediata. En la seva fisiopatologia juga un important paper la mida
de l'empelt, la seva relació amb el pes del pacient i els fluxos en l'àrea esplàncnica, el més
important dels quals és el portal. Una de les causes més freqüents de fracàs del trasplantament
de fetge procedent de donant viu és l'aparició d'aquest quadre clínic, que es caracteritza pel
fracàs funcional progressiu al llarg dels primers dies, amb augment de la bilirubina, caiguda del
temps de protrombina i encefalopatia, que acaba amb el retrasplantament o la mort del malalt.
Des del començament del programa, el nostre grup va desenvolupar un protocol que tenia com a
objectiu la monitorització hemodinàmica, abans, durant i després del trasplantament. D'aquesta
manera hem après poc a poc la importància del mesurament sistemàtic del flux i la pressió
portal durant la intervenció. Vam ser els primers a descriure la importància d'un augment del
flux portal per a la recuperació funcional de l'empelt i la relació que això té amb la regeneració
de l'empelt hepàtic: com més gran sigui el flux portal durant la intervenció, millor serà la
regeneració hepàtica als tres mesos.
Igualment, la realització sistemàtica d'un shunt porto-cava durant la fase anhepàtica ens ha
permès comprovar que el flux recollit en aquest moment és de gran utilitat de cara a conèixer el
flux en el moment de la reperfusió de l'empelt. La importància d'això rau en que coneixent el flux
portal que obtindrem i el pes de l'empelt que col·locarem, podrem saber si el flux per 100 grams
de teixit resultant és l'adequat. A la pràctica clínica, el nostre objectiu va ser sempre un flux que
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de manera arbitrària no hauria de sobrepassar els 2.000 ml per minut. La utilització del lòbul
dret hepàtic fa que aquesta situació sigui la més habitual, però en ocasions fluxos excessius
portals per sobre dels 3 litres per minut obliguen a realitzar maniobres que el disminueixin, com
ara la lligadura de l'artèria esplènica o la utilització de somatostatina.
Per què és important conèixer el flux abans de realitzar la reperfusió? La raó és que un flux
excessiu en el moment de la reperfusió produeix la lesió immediata de l'endoteli vascular, la qual
es traduirà en el fracàs de la irrigació microvascular i, en conseqüència, el fracàs funcional o
síndrome de «petit per a la seva mida».
Tota aquesta experiència clínica, que ha estat motiu de diferents publicacions del nostre grup en
la literatura científica, ha anat acompanyada de manera paral·lela d'una investigació
experimental gràcies a la qual hem desenvolupat un model experimental de trasplantament
hepàtic amb empelt parcial deliberadament «petit per a la seva mida». Aquest model ha
demostrat ser de gran utilitat per entendre una bona part de la fisiopatologia d'aquesta
síndrome i, entre altres coses, ha permès comprovar que qualsevol flux excessiu, per sobre dels
250-300 mil·lilitres per cada 100 grams de teixit, deixa de ser beneficiós (per a la recuperació de
la funció i la regeneració), com havíem assenyalat inicialment nosaltres, i es transforma en
perjudicial en provocar la lesió de l'endoteli vascular de manera immediata.
En resum, el nostre grup defensa la importància de la monitorització hemodinàmica durant el
procediment quirúrgic del trasplantament de fetge amb empelt parcial. I encara més: creiem que
en qualsevol tipus de trasplantament és necessària una monitorització capaç de garantir una
situació hemodinàmica favorable en tots els pacients. La variabilitat hemodinàmica del pacient
cirròtic és molt àmplia i, tal i com nosaltres hem demostrat, la situació preoperatòria no es
correlaciona en absolut amb la què ens trobem durant la intervenció, com a conseqüència de
múltiples factors, fet que fa imprescindible el control específic durant la intervenció.

L'HEPATOCARCINOMA I EL VIRUS DE L'HEPATITIS C
No podria acabar aquest recorregut pel programa de l'Hospital Clínic sense esmentar
aportacions molt importants que tenen més relació amb la vessant mèdica. La Unitat, de la mà
dels Drs. Jordi Bruix, José María Llovet i Xavier Forns, ha aconseguit ser referent també en les
dues indicacions més prevalents, el virus de l'hepatitis C i l'aparició de l'hepatocarcinoma.
Ambdues es complementen, ja que l'aparició de l'hepatocarcinoma té molt a veure amb la
presència del VHC i, per altra banda, si bé el trasplantament cura la cirrosi, no és capaç
d'eliminar el VHC, que en l'actualitat sabem que és el factor que més condiciona la supervivència
a llarg termini.
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Pel que fa a l'hepatocarcinoma, la classificació del Barcelona Clinic Liver Cancer Group (BCLC) va
suposar un gir conceptual en el que representa l'estadi evolutiu d'aquest tipus de tumor, i a més
l'associa a l'evolució de la malaltia de base (la cirrosi), plantejant el tractament més raonable.
Aquesta classificació ha estat assumida per les dues societats científiques més importants en el
món, l'American Association for the Study of the Liver (AASL) i l'European Association for the
Study of Liver Diseases (EASLD), i ha estat portada de la revista científica Liver Transplantation.
Pel que fa al VHC, les aportacions més rellevants del nostre grup han estat dues: l'estudi de la
cinètica després del trasplantament i les possibilitats terapèutiques després de la reinfecció. En
l'actualitat, l'eficàcia terapèutica ha millorat ostensiblement i les possibilitats d'un tractament
pretrasplantament canvien dràsticament el pronòstic d'aquests pacients, però no tots estan en
condicions de rebre'l; d'aquí la importància d'un tractament postrasplantament en una situació
més favorable per al pacient. Tots aquests aspectes han estat motiu de diferents publicacions,
que han servit per al desenvolupament de les guies clíniques europees, establertes per l'EASL.

ALTRES APORTACIONS AMB REPERCUSSIÓ AL MÓN
Espanya ha estat un exemple per al món en el desenvolupament d'un programa de
trasplantaments a nivell nacional sostenible, amb un índex de donacions per milió de població
que és en l'actualitat, i ha estat durant els últims anys, el més alt del món, amb trenta-quatre
donants. L'activitat desenvolupada en matèria de trasplantaments en aquests últims anys ha
estat d'una gran qualitat; probablement per això la nostra participació en el context
internacional ha estat cada vegada més important. Primer com a vocal i després com a president,
he tingut l'honor de formar part del consell de la International Liver Transplantation Society
durant els últims sis anys. Com a president, vam aconseguir juntament amb el Dr. José Mir,
organitzar el 17è congrés a la ciutat de València. L'esdeveniment va ser tot un èxit tant des del
punt de vista d'assistència com científic. L'aportació del nombre d'abstracts va ser superior a
Nova York i, amb gairebé vuit-cents abstracts presentats, encara no ha estat superat en
l'actualitat. De la mateixa manera, també hem pogut organitzar de forma bianual, durant els
últims quinze anys, una reunió sobre trasplantament de fetge en adult procedent de donant viu
que ha estat una referència a Europa i ha comptat amb l'assistència dels ponents més
prestigiosos del món, com per exemple Thomas Starzl, Koichi Tanaka, Sung You Lee, RD Fun, CM
Lo, etc. L'any 2005 vam tenir per fi l'oportunitat d'organitzar la primera reunió conjunta
hispano-francesa a Barcelona, on vam realitzar, per primera vegada al món, la retransmissió en
directe d'un trasplantament de fetge en adult procedent de donant viu (FIGURA 23).
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Però potser l'aspecte que ens fa sentir més orgullosos sigui haver tingut l'oportunitat d'ajudar a
desenvolupar programes de trasplantament hepàtic en altres parts del món, sobretot a Amèrica
Llatina. Especialment important va ser el programa de l'Hospital Plaza de Salud de Santo
Domingo, l'any 2005. En aquella ocasió ens vam desplaçar a la República Dominicana, amb
Inmaculada Arroyo, Pilar Taura, Miguel Navasa i José Fuster, i vam ajudar a l'equip del Dr. Jiomar
Figueroa a realitzar el primer trasplantament de fetge. En l'actualitat n'han fet més de trentacinc, amb una molt bona supervivència. Hi ha també altres persones formades a l'Hospital que
en l'actualitat són responsables dels seus programes, com és el cas del Dr. Pablo Barros, de la
Fundación Favaloro de Buenos Aires, i el Dr. Daniel Matos, de l'Hospital de Mendoza, tots dos a
l'Argentina. També el Dr. Carlos Rodríguez, a Monterrey, Mèxic. Aquesta tasca docent continua
en l'actualitat, doncs comptem amb la presència permanent de dos o tres metges especialistes
assistents d'altres països.
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EL TRASPLANTAMENT HEPÀTIC. UN RECORREGUT PEL PROGRAMA
DE L'HOSPITAL CLÍNIC. APORTACIONS I CLAUS DE FUTUR
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És indubtable la importància que ha tingut un programa com aquest en el desenvolupament de
la medicina i la sanitat a Catalunya i Espanya. El Professor Henry Bismuth em va comentar en
una ocasió: «Però què ha passat amb vostès? Abans Espanya pràcticament no existia en
l'ambient científic sanitari internacional, i ara estan a tot arreu». Deixant de banda la situació
favorable que vivíem durant els anys noranta, està clar que, almenys en el meu cas, l'ambició, la
il·lusió i el compromís d'uns pocs van donar lloc a un canvi dràstic en el nivell assistencial que va
anar més enllà de l'ambient mèdic quirúrgic del trasplantament. El desenvolupament del
programa de trasplantament hepàtic, així com d'altres programes, va servir d'estímul perquè
altres grups es posessin a treballar en la mateixa direcció. Fruit de tot això és el que he descrit en
els apartats anteriors.
Quin és el futur que li espera al trasplantament de fetge?
És difícil vaticinar el futur. Com a exemple, diré que als anys setanta ningú va saber preveure el
que la irrupció dels nous sistemes de comunicació d'Internet suposaria en l'àmbit de la
comunicació, que va ser revolucionada i es canviaren tots els conceptes comunicatius coneguts
fins aleshores. El trasplantament de fetge ha estat un dels motors de la sanitat a Catalunya i a
Espanya, i el nostre compromís ha de ser mantenir el nivell assolit i intentar superar-lo. Caldria
enfrontar, tanmateix, fets que posen en perill aquesta continuïtat.

VOCACIÓ HOSPITALÀRIA
Estem assistint a una desmotivació progressiva del metge en formació cap a les especialitats
mèdico-quirúrgiques amb major grau de compromís hospitalari. Cada vegada més, els metges
trien especialitats, dins les seves possibilitats, que els permetin un exercici professional fora de
la dedicació hospitalària. Es perd així el concepte que teníem a la nostra època que una bona
formació i exercici de la professió necessiten un ambient hospitalari universitari. La
conseqüència d'això és la pèrdua progressiva dels suposadament millors cap a àrees de menor
exigència. La conciliació familiar, expressió en l'actualitat molt habitual, xoca de manera frontal
amb la dedicació sense límit horari que va necessitar, necessita i necessitarà la pràctica d'una
medicina moderna i competitiva.
Probablement una de les raons sigui la manca d'unes expectatives professionals i una
compensació econòmica raonables. Catalunya i Espanya tenen estudiants excel·lents, com prova
el nivell d'exigència per entrar a la facultat, però no som capaços d'oferir-los alternatives d'acord
als seus objectius, cosa que fa que a poc a poc el pragmatisme es vagi apoderant de les seves
consciències fins al punt de prendre la decisió que indubtablement més els afavoreix en aquesta
difícil equació de «el que faig i el que rebo». D'altres, menys nombrosos, decideixen provar sort
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fora, i alimentem així amb el nostre planter, i el que això ha significat de cost econòmic, a altres
països, on reconeixen sense problemes la qualitat dels nostres professionals.
Pel que fa als programes de trasplantament hepàtic a Espanya, el camí recorregut ha estat prou
llarg com perquè ara ho engeguem tot a rodar.

FORMACIÓ DE FUTURS RESPONSABLES, EL “FELLOWSHIP”.
La continuïtat és necessària. Aquells que vam obrir camí ja estem al final del recorregut, cosa
que significa que hem d'establir mecanismes que garanteixin la sostenibilitat i competitivitat de
tot el sistema. Per a això cal dissenyar la formació dels futurs responsables d'aquestes unitats. La
residència MIR ha demostrat una gran capacitat per a formar als nostres professionals, però el
seu recorregut no permet la formació específica en les cada vegada més exigents àrees de
coneixement o subespecialitats (Cirurgia Hepato-bilio-pancreàtica, Cirurgia Colo-rectal, etc.), o
com es vulguin dir. Des del meu punt de vista, es fa necessari el sistema americà del fellowship.
No es tracta només de saber realitzar les intervencions amb garanties, probablement això ja ho
tenim; es tracta d'identificar persones ambicioses amb capacitat de lideratge, que sàpiguen a
més compaginar quelcom que cada vegada resulta més difícil: l'exigència assistencial i la recerca
clínica, tan necessàriament unides.
Tot això, tan habitual en el món empresarial, és molt més complex a la sanitat, sobretot perquè
no hi ha compensacions adequades, com hem assenyalat abans, ni objectius clars de futur que
garanteixin aquesta continuïtat necessària. Malgrat tot, nosaltres creiem en el sistema MIR i
apostem per què una formació afegida de dos anys d'immersió en la Cirurgia específica que es
decideixi servirà per escollir aquelles persones capaces de liderar la medicina del futur. Per tant,
caldria programar aquesta formació en centres que, per la seva activitat i excel·lència, poguessin
garantir una formació completa. En el cas del trasplantament de fetge, s'hauria de recollir també
tota la Cirurgia Hepato-bilio-pancreàtica, si volem seguir mantenint les fites aconseguides en els
últims deu anys.
El finançament d'aquests programes. Recullo aquí la frase textual d'una de les nostres
esportistes més reconeguda del moment, Mireia Belmonte, la nedadora, que, després
d'aconseguir batre el rècord del món de 800 metres, va dir: «Importa més el pentinat de Sergio
Ramos que el meu record del món…», i quina raó té! Així són les coses…
No dic res de nou si assenyalo la necessitat de tornar a adquirir una escala de valors que permeti
racionalitzar les nostres activitats. És cert que la sanitat, juntament amb l'educació, s'emporta
les majors partides econòmiques de qualsevol pressupost. Però ¿podem renunciar-hi? No
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analitzaré la situació econòmica, no em correspon fer-ho, però sí m'agradaria assenyalar, i és un
fet objectiu, que en l'actualitat l'aportació econòmica, tant a la universitat com a la sanitat, es
troba molt per sota del que seria desitjable. Permetin-me que els digui que el sou d'un professor
universitari, de la categoria que vulguin, sigui professor associat, titular o catedràtic, és
francament insuficient, per no dir ridícul. Insuficient si creiem que aquests senyors han de ser
els responsables de la formació de les futures generacions. Insuficient, tornem-hi, perquè és
difícil atraure fins a aquestes tasques als que haurien de ser els millors. Insuficient perquè, en
comptes de tenir una dedicació específica a una funció vital pel futur del país, han de compaginar
diferents treballs, aconseguint prestigi en uns i compensació econòmica en d'altres. No anem bé
si al segle XXI aquests són qui formaran les nostres generacions futures.
En una època on la norma són les retallades econòmiques, la Sanitat i l'Educació haurien de tenir
garantits els seus objectius a llarg termini, i això passa per un disseny agressiu i reformista, on
les persones, l'element més important de totes aquestes equacions, segons el meu parer, rebin el
suport necessari que els hi doni la tranquil·litat suficient per poder treballar. De la mateixa
manera, caldria discutir el concepte d'estabilitat. Cal que aquesta dedicació, necessàriament ben
remunerada, s'associï a resultats i a la consecució d'objectius, cosa bàsica en el món empresarial
i que s'hauria d'incorporar a l'educació, sobretot universitària, i a la sanitat. Tots som iguals,
però n'hi ha que som més iguals que d'altres… Cal donar suport a aquells que són més iguals.
Tornem a l'equació de difícil solució: «Pel que faig, pel que rebo…». Hem d'aconseguir que les
nostres universitats estiguin per fi dins de les primeres dues-centes del món, cosa que, segons
l'últim informe «Xangai», estem ben lluny d'assolir.

TRASPLANTAMENT HEPÀTIC
Des del meu punt de vista, l'èxit del trasplantament de fetge, pel que fa a activitat i resultats, no
té precedents. És veritat que l'activitat en trasplantament s'inicia amb el trasplantament renal i
que els avenços en immunosupressió es confirmen en el seu model, cada cop més exigent. A
priori, semblava que el trasplantament de fetge, inicialment d'una magnitud important, i que
utilitzava gran quantitat de recursos, no podia realitzar-se de forma massiva però les millores en
el procediment quirúrgic, el maneig anestèsic, el coneixement de la immunosupressió i l'aparició
de nous fàrmacs, el control de les infeccions, tant víriques com bacterianes, etc., han fet que els
resultats del trasplantament de fetge siguin espectaculars, tant a curt com a llarg termini,
malgrat que en l'actualitat el VHC encara segueix provocant un bon nombre de pèrdues de
pacients un cop trasplantats.
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Aquest èxit va portar a ampliar el nombre d'indicacions, amb la conseqüència que l'escenari
actual és d'una escassetat crònica d'empelts hepàtics per a trasplantaments. Les diferents
alternatives per poder arribar a trasplantar a tothom qui ho necessita passen per augmentar el
nombre de donants, siguin d'origen cadavèric (quelcom cada vegada més complex), o a partir
d'altres alternatives. La divisió del fetge en dues parts només és eficaç quan el segment petit
s'adjudica a un nen; per tant, la divisió hepàtica no afavorirà l'activitat en l'adult. El
trasplantament de fetge procedent de donant viu no serà mai una alternativa eficaç en els països
occidentals, atesa la donació d'origen cadavèric i el sistema de priorització que permet l'accés
immediat si es detecta gravetat. Per tant, creiem que la forma d'incrementar significativament el
nombre d'òrgans per a trasplantaments en el futur serà a partir de l'anomenat «donant a cor
aturat». El nostre grup ha tingut, des de fa anys, un especial interès en aquest tema i ha obtingut
grans èxits en el desenvolupament d'una metodologia capaç d'obtenir empelts per a
trasplantament a partir d'aquest tipus de donants. El mètode que avui es coneix com a mètode
Barcelona s'està incorporant a altres grups de trasplantament, principalment a França, Bèlgica,
Holanda, etc. El problema d'aquesta metodologia, que si bé és eficaç perquè permet l'obtenció un
bon nombre de òrgans, inclòs el fetge . Donades les característiques d'aquest òrgan, que és vital i
ha de funcionar de forma immediata, l'extracció es limita únicament a aquelles situacions
favorables que ens permeten garantir la funcionalitat immediata de l'empelt. Això va provocar
que, durant el període 2002-2010, d'un total de quatre-centes activacions, fossin donants un
total de cent onze, i d'aquests trenta-quatre finalment van ser trasplantats (9%). Si fóssim
capaços d'identificar amb garanties, d’entre la resta que en aquest moment es rebutgen, aquells
que podrien funcionar, podríem augmentar de forma important el nombre d'empelts hepàtics.

LA BOMBA DE PERFUSIÓ EX SITU I LA PRESERVACIÓ D'ÒRGANS MÉS ENLLÀ DE LA UTILITZACIÓ
DEL FRED

La bomba de perfusió ex situ és, des del nostre punt de vista, l'alternativa més adequada.
Aquesta bomba permetria col·locar-hi dins el fetge dubtós i, mitjançant la perfusió de sang i
oxigen a 37 °C, dilucidar la qualitat de l'òrgan, i fins i tot valorar la seva recuperació. En un
recent estudi experimental en el porc hem pogut comprovar que, malgrat alguns períodes
d'aturada cardíaca de 90 minuts, la inclusió primer de la recirculació normotèrmica in situ i
després de la bomba de perfusió ex situ és capaç d'aconseguir la supervivència de tots els fetges
trasplantats d'aquesta manera. El nostre grup ha desenvolupat una bomba d'aquestes
característiques; actualment estem provant el prototip.
És una pena que la situació econòmica actual no ens permeti poder seguir treballant en aquesta
direcció. Estem convençuts que no només els òrgans obtinguts d'aquesta manera podrien
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recuperar l'insult isquèmic que significa l'aturada cardíaca, sinó que també s'evitarien, en altres
casos, les lesions per isquèmia freda que es produeixen en els empelts hepàtics grassos, que són
majoritàriament rebutjats en l'actualitat.
En resum:
Hem tingut el privilegi de participar en un dels avenços terapèutics més importants del segle XX.
Hem aconseguit que el nostre grup, el programa de trasplantament hepàtic de l'Hospital Clínic,
sigui una referència en el món en molts aspectes: des del procediment quirúrgic fins a les
indicacions i alternatives terapèutiques, passant per l'obtenció i recuperació d'òrgans a partir de
donants que amb anterioritat no es contemplaven. Només demano que les condicions, en el
futur, siguin mínimament favorables per a què les nostres properes generacions tinguin
l'oportunitat de viure aquestes situacions privilegiades i puguin reconèixer-les.
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