Recenzii

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

TRANSPLANTUL HEPATIC
IRINEL POPESCU (sub red.)
Ed. Academiei Române, Bucureşti 2011
ISBN 978-973-27-2054-7
În 2011, la Editura Academiei Române,
a apărut tratatul "Transplantul hepatic", sub
redacţia prof. Dr. Irinel Popescu, eveniment
editorial unic şi în premieră pentru literatura
medicală românească.
Aşa cum arăta în prefaţă unul din cei
mai mari transplantologi, Domenico Forti
(Milano), transplantul hepatic este consicerat la
ora actuală drept cea mai complexă dintre
procedurile chirurgicale.
Profesorul Irinel Popescu este pionierul
transplantului hepatic în ţara noastră şi a creat
deja o şcoală şi o formidabilă echipă integrată
"care a atins prestigiul de care se bucură cele
mai importante centre internaţionale".
Toţi cei 29 de autori care au contribuit la
realizarea acestui tratat reprezintă expresia şi
vigoarea şcolii de la Institutul Clinic Fundeni în
domeniul vast şi dificil al transplantului.
În partea generală a tratatului sunt prezentate istoricul transplantului ficatului,
anatomia modernă a ficatului, conceptele de bază actuale în imunologia ficatului.
Un capitol important al monografiei îl reprezintă evaluarea şi monitorizarea
pacienţilor pretransplant. Sunt prezentate de către specialişti în domeniu selecţia
pacienţilor pentru transplantul ficatului, cu obiective, indicaţii şi contraindicaţii, sisteme
de scorificare pentru prioritizarea pacienţilor pentru transplant hepatic, evaluarea
pacienţilor pediatrici pentru transplant hepatic, aspectele etice, managementul
pacienţilor cu ciroză hepatică aflaţi pe listele de aşteptare, screeningul bolilor
infecţioase pretransplant, imagistica transplantului hepatic, endoscopia digestivă în
cadrul programului de transplant hepatic, evaluarea preoperatorie în terapia intensivă a
candidaţilor la transplant hepatic, anestezia în transplantul hepatic.
O parte importantă a lucrării este dedicată tehnicii chirurgicale privind
transplantul hepatic de la donator aflat în moarte cerebrală, transplantul hepatic cu ficat
redus şi împărţit, transplantul hepatic de la donator în viaţă.
În cazul transplantului hepatic de la donator cadavru se prezintă pregătirea
donatorului aflat în moarte cerebrală, prelevarea hepatică, transplantul hepatic cu ficat
întreg (tehnică, accidente, incidente, complicaţii). În cazul transplantului de la donator
în viaţă se discută selecţia, managementul şi urmărirea postoperatorie a donatorului de
fragment hepatic, transplantul hepatic de la donator în viaţă adult la copil, transplantul
hepatic cu hemificat drept de la donator în viaţă adult la adult şi transplantul hepatic
domino.
Partea cea mai dificilă a transplantului hepatic o reprezintă evoluţia
postoperatorie.
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În această parte sunt abordate terapia intensivă postoperatorie în transplantul
hepatic, disfuncţiile grefei din perioada postoperatorie imediată, sindromul "small-forsize", rejetul hiperacut, acut şi cronic, complicaţiile biliare precoce şi tardive,
complicaţiile neurologice şi medicale posttransplant şi recidiva afecţiunilor primare
posttransplant hepatic.
Tratatul se încheie cu histopatologia transplantului hepatic şi imunosupresia.
Fiecare capitol conţine o bibliografie recentă valoroasă. Tratatul este uşor de
parcurs datorită stilului concis, ordonat şi clar şi tehnoredactării moderne. Iconografia
bogată conferă lucrării un caracter academic.
Tratatul se adresează specialiştilor implicaţi în transplantul hepatic, chirurgilor,
dar şi rezidenţilor, medici din domeniile înrudite, precum şi acelora care vor să-şi
completeze cunoştinţele în acest domeniu complex. Tratatul poate impulsiona
autorităţile din domeniul sanitar "în direcţia unei abordări mai concrete în plan ştiinţific,
legislativ şi organizatoric, a noilor orizonturi şi perspective pe care le deschide
activitatea de transplant şi constituie un mesaj către populaţie şi educaţia publică pentru
a încuraja această activitate" (D. Forti).
Condiţia grafică excelentă face cinste Editurii Academiei Române, care a tipărit
acest tratat.
Apariţia acestui magistral tratat, primul dar și cel mai complet şi actualizat din
literatura românească, reprezintă un eveniment editorial deosebit, iar redactorul,
cunoscut pentru înaltul său profesionalism, pentru pasiunea şi perseverenţa pe care le
pune în tot ceea ce realizează, face parte din rara categorie a acelor oameni care
constituie fermentul şi motorul mersului înainte.
E. Târcoveanu
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