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RESUMO 

 

 

Pécora RAA. Associações dos anticorpos anti-HLA pré-formados e da 
compatibilidade HLA à rejeição celular aguda precoce no transplante 
hepático [Tese].   o Paulo   a uldade de  edi ina,  ni ersidade de   o 
Paulo; 2016. 
 
INTRODUÇÃO: As moléculas HLA são os principais alvos da rejeição nos 
transplantes de órgãos sólidos. A influência dos anticorpos anti-HLA pré-
formados e da compatibilidade HLA no transplante de fígado ainda não está 
bem definida. A maioria dos transplantes é realizada sem a pesquisa de 
anticorpos anti-HLA pré-formados e sem pareamento HLA. OBJETIVOS: 
Avaliar as associações dos anticorpos anti-HLA pré-formados e da 
compatibilidade HLA à rejeição celular aguda (RCA) em até 90 dias após o 
transplante. MÉTODOS: Coorte prospectiva de transplantes de fígado ABO 
compatíveis/idênticos realizados entre janeiro de 2012 e dezembro de 2013. 
Enxertos que sobreviveram além de 4 dias foram incluídos. A pesquisa de 
anticorpos anti-HLA classes I e II foram realizadas por meio de ensaios de 
fase sólida (LABScreen® Mixed e LABScreen® Single Antigen). MFI (Mean 
Fluorescence Intensity) ≥ 1.000 foi  onsiderado  omo positi o para 
anticorpos anti-HLA. Tipificação HLA-A, B e DR, de receptores e doadores 
foi feita por meio de PCR (Polymerase Chain Reaction). Conforme o número 
de alelos HLA incompatíveis, os transplantes foram classificados em 
compatíveis (0-3 incompatibilidades) e incompatíveis (4-6 
incompatibilidades). Apenas episódios de RCA comprovados por biópsia, 
associados a alterações das provas hepáticas,  foram considerados. O 
critério Banff foi utilizado para diagnóstico e os episódios foram estratificados 
em leves, moderados e graves. Modelos de regressão de Cox foram 
realizados e as razões de risco (RR) associadas foram determinadas. 
Sobrevidas livres de RCA foram obtidas por meio do estimador de Kaplan 
Meier e comparadas entre os grupos pelo teste log-rank. RESULTADOS: 
Cento e vinte e nove transplantes foram analisados. Incidência global de 
RCA em 90 dias foi de 14,7%. A pesquisa de anticorpos anti-HLA pré-
formados foi considerada positiva em 35,6% dos transplantes. Em relação à 
compatibilidade HLA, 91,5% dos transplantes foram classificados como 
incompatíveis. A sensibilização para anticorpos anti-HLA foi associada a um 
risco aumentado de RCA (RR=4,3; IC 95%=1,3 – 13,5; p=0,012). De acordo 
com a classe do anticorpo, observamos que a classe II foi associada a um 
risco aumentado de RCA (RR=56,4; IC 95%= 4,5 – 709,6; p=0,002). Para 
anticorpos classe I, foi observada associação marginalmente significante 
(RR=2,77; IC 95%=0,8 – 8,8; p= 0,08). Uma melhor compatibilidade HLA 
não foi associada a um risco reduzido de RCA (RR= 0,9; IC 95%=0,2-4; 
p=0,89). CONCLUSÕES: O presente estudo mostrou que a sensibilização 
para anticorpos anti-HLA pré-formados  om   I ≥ 1.000 está asso iada a 



um risco aumentado de rejeição celular aguda precoce no transplante de 
fígado. Anticorpos classe II foram também associados a um risco aumentado 
de RCA e anticorpos classe I foram tendência. A melhor compatibilidade 
HLA não foi associada a um risco reduzido de RCA neste estudo. A 
presença de sensibilização para anticorpos anti-HLA pré-formados poderia 
servir como marcador de imunorreatividade aumentada contra os enxertos. 
Isso permitiria ajustes individualizados de imunossupressão. 
 
Descritores: Transplante de fígado; Rejeição de enxerto; Antígenos HLA; 
Anticorpos; Histocompatibilidade. 
 



ABSTRACT 

 

 

Pecora RAA. Associations of preformed anti-HLA antibodies and HLA 
compatibility with early acute cellular rejection in liver transplantation 
[Thesis].   o Paulo  “ a uldade de  edi ina da  ni ersidade de   o 
Paulo”, 2016. 
 
INTRODUCTION: Human leucocyte antigens (HLA) molecules are the main 
targets of rejection in solid organ transplantation. Significance of anti-HLA 
preformed antibodies and HLA compatibility remains unclear in liver 
transplantation. Majority of liver transplants are performed without 
assessment of preformed anti-HLA antibodies and HLA-matching. 
OBJECTIVES: Evaluate associations of preformed anti-HLA antibodies and 
HLA compatibility with acute cellular rejection (ACR) in the first 90 days after 
transplantation. METHODS: Prospective cohort of ABO-identical/compatible 
liver transplants between January 2012 and December 2013. Grafts that 
survived more than 4 days were included. Anti-HLA class I and II antibodies 
were determined by solid phase assays (LABScreen® Mixed and 
LABScreen®  ingle Antigen). A mean fluores en e intensity (  I) ≥ 1.000 
was considered as positive for anti-HLA antibodies. Recipients and donors 
HLA typing for HLA-A, B and DR were performed using polymerase chain 
reaction (PCR) assays. According to HLA mismatches (MM), transplants 
were divided in compatible (0-3 MM) and incompatible (4-6 MM). Only biopsy 
proven ACR episodes, associated with abnormal liver tests, were 
considered. Banff criteria was used for diagnosis of ACR and episodes were 
graded as mild, moderate and severe. Cox proportional hazards models 
were performed and associated hazard ratios (HR) were determined. Free 
ACR rates were estimated with Kaplan-Meier analysis and were compared 
between groups with the log-tank test. RESULTS: One hundred twenty nine 
transplants were analyzed. Overall incidence of ACR was 14.7% in 90 days. 
Assessment of anti-HLA pre-formed antibodies was considered positive in 
35.6% of transplants. Regarding HLA compatibility, 91.5% were considered 
incompatible. Anti-HLA antibodies sensitization was associated with an 
increased risk of ACR (HR= 4.3; CI 95%=1,3 – 13,5; p=0.012). According to 
class of antibody, we could observe that class II was associated with an 
increased risk of ACR (HR=56.4; CI 95%= 4.5 – 709.6;  p=0.002). Class I 
antibodies were considered tendency to increased risk of ACR (HR=2.7; CI 
95%= 0.8 – 8.8; p=0,08). A better HLA compatibility was not associated with 
a lower risk of ACR (HR=0.9; CI 95%=0.2-3.8 p=0.89). CONCLUSIONS: The 
present study indicates that preformed anti-HLA antibodies with   I ≥ 1.000 
are associated with an increased risk of early ACR rejection in liver 
transplantation. Class II antibodies were also associated with an increased 
risk of ACR. Class I antibodies were considered tendency. HLA matching 
had no influence on early acute cellular rejection on this study. Anti-HLA 



antibodies sensitization could serve as a marker of increased 
immunoreactivity to the graft. It would serve for tailored immunosuppression. 
 
Descriptors: Liver transplantation; Graft rejection; HLA antigens; Antibodies; 
Histocompatibility. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O primeiro transplante de fígado com sobrevida prolongada foi 

realizado por Thomas Starzl em 19671. Nas últimas décadas, o transplante 

de fígado teve notáveis avanços, que o consagraram como opção 

terapêutica, muitas vezes, única, para várias doenças terminais do fígado, 

sejam elas agudas ou crônicas. 

Dados da OPTN (do Inglês, Organ Procurement and Transplant 

Network), Estados Unidos da América, mostram, atualmente, sobrevidas de 

pacientes em torno de 85 e 71% em 1 e 5 anos, respectivamente, e de 

enxertos de 82, e 65% em 1 e 5 anos, respectivamente2. Dados da Central 

de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo mostram 

sobrevidas aproximadas de 1 ano de 74% para pacientes e 70% para 

enxertos3. 

Apesar dos avanços, o enxerto hepático ainda é acometido por 

problemas como rejeição4,5 e recorrência da doença de base, como a 

hepatite autoimune6, a cirrose biliar primária7, a colangite esclerosante 

primária8 e a hepatite C9. 

Além disso, a imunossupressão necessária para manutenção dos 

enxertos é associada a diversos efeitos adversos, precoces e tardios, como 

infecções oportunistas, aparecimento de tumores, além de diabetes mellitus, 

hipertensão arterial, aterosclerose, distúrbios eletrolíticos, insuficiência renal 

e neurotoxicidade10-18. 

Em razão desses fatores, a sobrevida tardia de pacientes diminui de 

forma importante, atingindo 54% em 10 anos, conforme dados do SRTR (do 

Inglês, Scientific Registry of Transplant Recipients), Estados Unidos da 

América19. 

Estudos têm sido dirigidos para a avaliação de parâmetros 

imunológicos que possam influenciar a interação imunológica do enxerto, 

diminuindo a necessidade de imunossupressão e seus efeitos colaterais, e a 



1 Introdução   3 

recidiva de doenças, oferecendo, assim, estratégias que possam modificar o 

prognóstico. 

Uma das linhas de pesquisa é a avaliação da influência das moléculas 

do complexo principal de histocompatibilidade, MHC (do Inglês, Major 

Histocompatibility Complex), no transplante de fígado. 

 

 

1.1  Complexo principal de histocompatibilidade 

 

O MHC compreende um conjunto de genes que codificam proteínas 

expressas na superfície de todas as células, responsáveis pela 

apresentação de antígenos aos linfócitos T no contexto da imunidade 

normal. No ser humano, o complexo principal de histocompatibilidade é 

denominado HLA (do Inglês, Human Leucocyte Antigen). Os genes 

relacionados ao HLA localizam-se no braço curto do cromossomo 6, 

apresentando intenso polimorfismo, sendo expressos de forma 

codominante20-26. 

O lócus do HLA compreende 6 genes principais que codificam 

moléculas proteicas homólogas, sendo classificadas em classe I (HLA-A, 

HLA-B, HLA-C) e classe II (HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP), em função de sua 

estrutura, distribuição tecidual e características na apresentação de 

antígenos aos linfócitos T. Naturalmente, todos os indivíduos apresentam 2 

alelos para cada lócus HLA20,22,26.  

As moléculas de classe I são expressas praticamente em todas as 

células nucleadas, enquanto as de classe II apenas nas células dendríticas, 

linfócitos B, macrófagos e alguns outros tipos celulares26. 

As células APC (do Inglês, Antigen Presenting Cells) são células que 

processam peptídeos antigênicos e expõem na superfície celular através 

das moléculas HLA. Os antígenos são apresentados aos linfócitos T CD8+ 

(citotóxicos) no contexto de moléculas MHC classe I, e aos linfócitos T CD4+ 

(auxiliares) no contexto de moléculas MHC classe II, com desenvolvimento 

da resposta imunológica26,27. 
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1.2  Moléculas HLA nos transplantes de órgãos sólidos 

 

No contexto de transplantes de órgãos sólidos, as moléculas HLA do 

enxerto passam a atuar como aloantígenos, sendo os principais alvos da 

rejeição ao enxerto28. As moléculas alogênicas do HLA do enxerto podem 

ser apresentadas por duas vias distintas, chamadas direta e indireta26,29. 

Na via direta, ocorre o reconhecimento de uma molécula HLA intacta, 

expressa na superfície das células APC do enxerto, por linfócitos T do 

receptor, sem a necessidade de células APC do receptor. Na via indireta, 

linfócitos T do receptor reconhecem antígenos do enxerto processados por 

células APC do receptor28,29. 

Com a ativação linfocitária, ocorre a produção de citocinas pelos 

linfócitos ativados, promovendo respostas efetoras por meio de células e de 

anticorpos (ACs). Dessa forma, os antígenos do sistema HLA são envolvidos 

no desenvolvimento das chamadas rejeição celular e mediada por 

anticorpos26,27. 

 

 

1.3  Rejeição nos transplantes de órgãos sólidos 

 

Rejeição pode ser definida como reação imunológica à presença de 

tecido ou órgão transplantado, com potencial de disfunção e perda do 

enxerto30. De maneira geral, a rejeição nos transplantes de órgãos sólidos 

pode ser classificada da seguinte forma: rejeição hiperaguda: lesão vascular 

grave do enxerto que se inicia em minutos ou horas após a revascularização 

do órgão, mediada por anticorpos pré-formados; rejeição aguda: lesão do 

parênquima do enxerto e dos vasos, mediada por linfócitos T alorreativos 

(rejeição celular aguda) e/ou mediada por anticorpos (rejeição aguda 

mediada por anticorpos); rejeição crônica: caracterizada por arteriopatia 

obliterativa e fibrose26. 
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1.4  Rejeição no transplante hepático 

 

Em linhas gerais, a rejeição ao enxerto no transplante de fígado pode 

ser classificada em aguda ou crônica, de acordo com as características 

histológicas, tipo do infiltrado inflamatório e reversibilidade. Ambos os tipos 

podem ocorrer em qualquer período pós-transplante e em combinação, de 

modo que os termos aguda e crônica não representam, necessariamente, 

relação temporal31. 

A rejeição aguda apresentava incidência de 80% em 7 dias na era 

histórica que antecedeu o surgimento da ciclosporina32. Tem incidência atual 

que varia de 10 a 40% no primeiro mês após o transplante, com a maior 

incidência entre 7 a 10 dias33,34. 

A rejeição aguda é mais bem definida, do ponto de vista histológico, 

pela presença de infiltrado inflamatório misto no espaço porta, com 

predomínio de células mononucleares, com a presença de linfócitos 

ativados, neutrófilos e eosinófilos; inflamação e lesão de ductos biliares; 

inflamação subendotelial de veias portais e/ou vênulas hepáticas terminais. 

Na progressão do processo, hepatócitos podem demonstrar sinais de 

agressão imunológica direta ou indireta por meio da agressão vascular 

provocando isquemia31-40. 

Em razão desse tipo de apresentação histológica, a rejeição aguda no 

transplante de fígado, classicamente, tem sido denominada rejeição celular 

aguda (RCA)31. O linfócito é a célula predominante nesse tipo de rejeição, 

com populações de linfócitos CD4+ e CD8+41,42. Os outros tipos celulares têm 

sido considerados como parte de uma resposta inflamatória não específica. 

Alguns fatores podem estar associados ao risco aumentado de RCA no 

transplante de fígado: receptores mais jovens, receptores em condição 

clínica melhor com creatinina sérica normal, pontuação menor de MELD (do 

Inglês, Model for End-Stage Liver Disease), além de pacientes com doenças 

de caráter autoimune (cirrose biliar primária, hepatite autoimune e colangite 

esclerosante primária), tempo de isquemia fria prolongado, doadores com 

maior idade, raça do receptor e transplantes com doadores vivos33,43-45. 
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Rejeições agudas após o terceiro mês têm sido consideradas uma 

entidade à parte. São denominadas rejeições agudas tardias. Podem ser de 

tratamento mais difícil, com apresentação histológica menos característica, 

com risco aumentado de desaparecimento de canais biliares e perda do 

enxerto. São mais associadas à aderência inadequada ao tratamento do que 

à maior reatividade imunológica46,47. 

A rejeição crônica é manifestação mais grave, apresentando uma 

incidência menor, afetando 3% dos enxertos em 5 anos após o transplante48. 

Habitualmente, é evolução da rejeição aguda grave ou persistente49-51. 

Caracteriza-se pela destruição progressiva dos canais biliares levando à 

diminuição no número de ductos interlobulares e septais (ductopenia), com 

pequeno ou ausente infiltrado inflamatório no espaço portal. Além disso, 

ocorre inflamação progressiva intimal e subintimal de ramos secundários e 

terciários arteriais, resultando em endarterite obliterativa, provocando 

isquemia de hepatócitos e destruição de ductos biliares31. 

A rejeição mediada por anticorpos no transplante de fígado ABO 

compatível/idêntico ainda é motivo de controvérsia, tanto no que se refere a 

diagnóstico e prognóstico. A apresentação com necrose hemorrágica difusa, 

semelhante ao transplante ABO incompatível, é evento bastante raro52-55. O 

impacto da presença de anticorpos anti-HLA nos resultados a curto e longo 

prazo não está claramente definido, de modo que, classicamente, o fígado 

têm sido considerado resistente à rejeição mediada por anticorpos19,56-58. 

 

 

1.5  Influência clínica do sistema HLA nos transplantes de órgãos 
sólidos 

 

As moléculas HLA podem ter repercussões clínicas diferentes de 

acordo com o órgão transplantado. Dois fatores são reconhecidos como 

capazes de influenciar favoravelmente o êxito de alguns transplantes de 

órgãos sólidos: a ausência de anticorpos pré-formados contra antígenos 

HLA do doador e o grau de compatibilidade HLA.  
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O papel dos anticorpos anti-HLA está bem estabelecido para os 

transplantes renal59-61 e cardíaco62. Existem evidências que também 

suportam importância nos transplantes de pâncreas63 e de pulmões64. 

A sensibilização aos antígenos HLA pode ocorrer por meio de 3 vias 

principais: transfusão de hemoderivados, gravidez e transplantes. Dados do 

Reino Unido mostram que 23% dos pacientes em lista para transplante renal 

são sensibilizados, sendo uma proporção maior de mulheres e pacientes 

que aguardam retransplante65. Reação cruzada com antígenos bacterianos 

e virais tem sido considerada menos importante para a sensibilização66. 

 No que se refere à compatibilidade HLA, o benefício da maior 

compatibilidade está bem estabelecido para os transplantes de rim, coração 

e medula. Está associada ao aumento da sobrevida do enxerto e redução na 

incidência de rejeições aguda e crônica67-74. A prática clínica demonstrou 

que, de todos os loci classe I e II, a compatibilidade para os alelos de HLA-

A, HLA-B e HLA-DR são as mais importantes para a sobrevida de 

aloenxertos renais75. Como dois alelos são expressados de forma 

codominante, é possível haver entre 0 a 6 incompatibilidades entre receptor 

e doador. 

No transplante de fígado, esses dois fatores imunológicos não são 

levados em consideração. Praticamente, a totalidade dos transplantes de 

fígado é realizada sem a pesquisa de anticorpos anti-HLA e sem a procura 

de uma melhor compatibilidade HLA. 

 

 

1.5.1 Pesquisa dos anticorpos anti-HLA 

 

Dois conceitos são importantes na avaliação de anticorpos anti-HLA 

em transplantes de órgãos sólidos: teste de reatividade contra painel (PRA, 

do Inglês, Panel Reactive Antibody) e prova cruzada (PC).  

O PRA indica o grau de sensibilização HLA do receptor de órgãos em 

relação a possíveis doadores. Historicamente, essa pesquisa tem sido feita 

por meio de testes de citotoxicidade dependente de complemento (CDC), 
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utilizando-se soro do receptor com um painel de linfócitos com 

especificidade HLA previamente definida e que representa a tipagem HLA 

da população estudada. Essa metodologia está disponível desde os anos 

6076,77. 

A PC consiste na pesquisa de anticorpos anti-HLA pré-formados contra 

um doador específico (DSA, do Inglês, Donor Specific Antibodies), nos 

momentos que antecedem a realização de um transplante. São utilizados 

linfócitos do doador específico. Tradicionalmente, a prova cruzada é 

realizada por meio de ensaios que utilizam células, com testes de 

citotoxicidade dependente de complemento (CDC) ou de citometria de fluxo 

(FCXM, do Inglês, Flow Cytometry Crossmatch)65,66,76,78. 

Recentemente, foram desenvolvidas as técnicas de "Ensaios de Fase 

Sólida", que utilizam proteínas HLA classes I e/ou II, extraídas de células 

recombinantes, purificadas e ligadas a um substrato artificial ou matriz. Os 

ensaios de fase sólida oferecem maior sensibilidade e especificidade que os 

métodos celulares65,66,79. Podem ser realizados por meio de ELISA (do 

Inglês, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), citometria de fluxo 

convencional e Luminex65,80. 

A tecnologia Luminex utiliza pools de antígenos HLA classes I ou II 

ligadas a microesferas. Cada microesfera é corada com proporções 

diferentes de 2 corantes fluorescentes, de modo que cada microesfera pode 

ser distinguida individualmente. Até 100 esferas podem ser combinadas em 

um único teste. A adesão de um anticorpo à microesfera é detectada usando 

uma anti-IgG (Imunoglobulina G) conjugada com Phicoeritrina (PE) (corante 

fluorescente). A fluorescência é medida por meio de um analisador de fluxo, 

dentro do qual feixes de laser excitam os corantes, permitindo a identificação 

de cada micropartícula e da positividade do ensaio. O sinal de luz produzido 

pelo anticorpo aderido é expresso como MFI (do Inglês, Mean Fluorescence 

Intensity)65,66. 

Conforme os tipos de antígenos nas microesferas, podem existir 3 

fases na pesquisa de anticorpos anti-HLA. A primeira fase consiste na 

utilização de microesferas com um grande número de moléculas classe I ou 
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II que mostram simplesmente um resultado positivo ou negativo, servindo 

como método de triagem. Em uma segunda fase, cada microesfera é 

equivalente a uma célula, com 2 moléculas derivadas dos 2 alelos dos loci 

A, B, C, DQ e DR. Na terceira fase, cada microesfera apresenta uma única 

molécula HLA, caracterizando, precisamente, o antígeno; são os testes 

denominados SAG (do Inglês, Single Antigen)80,81. A Figura 1 ilustra alguns 

dos padrões dos antígenos HLA nas microesferas utilizadas nos testes de 

fase sólida. 

 

 
Figura 1 – Padrões das microesferas nos ensaios de fase sólida; A: 
múltiplos antígenos HLA; B: único antígeno HLA. 

 

Dentre os testes disponíveis comercialmente, estão aqueles que 

utilizam microesferas marcadas com HLA classes I e II (LABScreen® Mixed), 

microesferas marcadas com HLA classe I, classe II ou classes I e II 

(LABScreen® PRA) ou, ainda, microesferas marcadas individualmente com o 

antígeno HLA de interesse (LABScreen® Single Antigen). São testes de alta 

sensibilidade e que independem da disponibilidade de células do doador 

(prova cruzada virtual). Atualmente, as técnicas permitem a detecção não só 

de anticorpos pré-formados, mas de memória e de novo. 
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O desenvolvimento dos ensaios de fase sólida despertou, novamente, 

o interesse na avaliação do papel de anticorpos anti-HLA no transplante de 

fígado. 

 

 

1.5.2 Influência dos anticorpos anti-HLA no transplante de fígado 

 

Os primeiros estudos clínicos e experimentais mostraram uma relativa 

resistência do enxerto hepático à rejeição imunológica mediada por 

anticorpos. A resistência do enxerto hepático tem sido atribuída a algumas 

hipóteses19,82-84. 

 

-  circulação dupla, o que contribui para diluição de 

imunocomplexos, com eliminação de sua formação e deposição;  

-  extensa superfície sinusoidal que pode adsorver grandes 

quantidades de anticorpos, protegendo os hepatócitos de danos; 

-  produção de antígenos MHC classe I solúveis, que neutralizam 

anticorpos classe I pré-formados; 

-  presença de grande massa hepática e capacidade de 

regeneração: o enxerto sofreria rejeição da mesma forma que 

outros órgãos, mas os danos seriam compensados por sua 

grande massa e capacidade de regenerar hepatócitos; 

-  fagocitose de imunocomplexos, agregados de plaquetas e 

componentes ativados do complemento pelas células de Kupffer. 

 

Em 1974, Starzl et al. relataram que o transplante hepático poderia ser 

realizado com sucesso mesmo na presença de PC positiva. Três pacientes 

foram transplantados nessas condições. Nenhum desenvolveu rejeição 

hiperaguda. No entanto, um dos enxertos evoluiu com disfunção secundária 

à isquemia e rejeição, suspeitando-se de lesão mediada por anticorpos 

associada85. 
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Iwatsuki et al., em 1981, também demonstraram a resistência do fígado 

à rejeição hiperaguda, sendo possível realizar o transplante mesmo na 

presença de PC positiva86. Outras séries dos anos 80 demonstraram que a 

PC positiva não estava relacionada a prejuízos de sobrevida de enxertos e 

pacientes87,88. 

Tratando-se especificamente de rejeição, alguns estudos não 

mostraram associação entre a presença de anticorpos anti-HLA e o 

desenvolvimento de rejeições celular aguda ou crônica32,87-90-93. 

Apesar dessas evidências mostrarem resistência do enxerto hepático à 

rejeição hiperaguda humoral, ausência de associações à rejeição aguda ou 

crônica, ou impacto negativo na sobrevida, existem outras que sugerem um 

papel deletério dos anticorpos anti-HLA no transplante hepático. 

Takaya et al. reportaram, em 1991, em uma série de 600 transplantes, 

falência do enxerto de 29% no grupo com PC positiva e 16% no grupo com 

PC negativa no primeiro mês (p<0,05). Perdas por rejeição aguda refratária 

foram mais frequentes no grupo com PC positiva94. 

Ogura et al. mostraram resultados semelhantes em 1992, com 47% de 

perda do enxerto no primeiro mês no grupo com PC positiva e 12% no grupo 

com PC negativa (p<0,001)95. 

Demetris et al., em 1992, avaliaram a influência de anticorpos pré-

formados na função precoce do enxerto. Rejeição hiperaguda com arterite 

necrotizante não foi observada. No entanto, os pacientes com PC positiva 

apresentaram maior incidência de falência do enxerto em 180 dias, de 

rejeição aguda global e dentro de 10 dias após o transplante, além de 

disfunção precoce do enxerto mais prolongada96. 

Em estudo de 1994, Katz et al. observaram associação entre PC e 

maior número de episódios de rejeição aguda e resistência ao tratamento 

com corticosteroides, além de sobrevida inferior do enxerto97. 

Charco et al., em 1996, observaram, em um período de 5 anos, que 

8,2% (20) apresentaram PC positiva em 243 transplantes. Rejeição precoce 

severa levando à perda do enxerto ocorreu em 8 pacientes no grupo positivo 

e em apenas 1 paciente do grupo negativo (p<0,001). Em pacientes do sexo 
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feminino, sobrevidas de 1 ano de enxertos e pacientes foram, 

respectivamente, 43 e 56% no grupo com anticorpos, contrastando com 78 e 

82% no grupo com PC negativa (p <0,005)98. 

Takaya et al., em estudo de 1999, observaram associação entre 

complicações biliares graves e rejeição crônica ductopênica com PC 

cruzada positiva. Foi feita a hipótese de agressão por anticorpos ao 

endotélio dos vasos de irrigação dos canais biliar99. 

Em estudo de 2002, Bishara et al. avaliaram a influência de ACs anti-

HLA específicos e não específicos contra do doador nos resultados do 

transplante hepático. A sensibilização para qualquer classe de AC (PRA) foi 

encontrada em 70% dos transplantes, estando associada à maior incidência 

de episódios de rejeição na primeira semana (p=0,05) e nos primeiros 3 

meses (p=0,035). No que se refere aos ACs específicos (PC), maior número 

de episódios de rejeição aguda foram observados em 3 meses, além de 

maior incidência de perda do enxerto100.  

Em estudo retrospectivo de 896 transplantes, realizado em 2008, 

Castillo-Rama et al. observaram uma diminuição nas sobrevidas de 1 e 5 

anos dos enxertos de pacientes com anticorpos classe II. Uma correlação 

com rejeição também foi observada entre anticorpos classe II ou classes I e 

II. As pesquisas de anticorpos foram feitas por meio de testes de CDC e 

Luminex, sendo observada uma forte correlação entre os métodos (p< 

0,0001)101.  

Goh et al., em 2010, avaliaram o impacto da PC nos resultados do 

retransplante de fígado. Foram avaliados de forma retrospectiva 139 

retransplantes. A pesquisa foi feita por meio do teste LABScreen® Single 

Antigen. Foram considerados positivos para DSA receptores com MFI > 

1.000. Anticorpos anti-HLA classe I foram associados à sobrevida inferior do 

enxerto retransplantado, com diferenças de 21,3, 22,1 e 23,7% em 1, 3 e 5 

anos, respectivamente. A sobrevida do enxerto foi semelhante nos pacientes 

com e sem anticorpos classe II102. 
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O’Leary et al., em 2011, avaliaram a associação entre DSA e o 

desenvolvimento de rejeição crônica. Foram feitas coletas seriadas nos 

meses após o transplante. A pesquisa foi feita com o teste LABScreen® 

Single Antigen. Foram considerados positivos para DSA receptores com 

média de MFI > 1.000. Noventa e dois por cento dos pacientes com rejeição 

crônica eram DSA positivos e 61% dos pacientes controles (p =0,003)103. 

Em estudo de 2012, avaliando um período de 20 anos, Ruiz et al. 

observaram uma associação entre PC por CDC e achados histológicos de 

lesão de preservação. No entanto, não foram observadas associações com 

rejeição hiperaguda, aguda ou crônica, complicações técnicas ou sobrevidas 

de pacientes e enxertos32. 

Musat et al., em estudo de 2013104, avaliaram a influência de DSA pré-

formados na rejeição celular aguda precoce. Ensaios de fase sólida foram 

utilizados. Cento e nove transplantes consecutivos foram avaliados. A 

presença de DSA foi associada a um risco aumentado de rejeição aguda em 

relação aos controles nos primeiros 90 dias após o transplante, sendo:  

 

-  classe I: 42% vs 18% (p<0,01); 

-  classe II: 37% vs 17% (p<0,001); 

-  classes I ou II: 36% vs 3% (p<0,001). 

 

No mesmo estudo, um   I ≥ 1.000 para anti orpos  lasse I e ≥ 5.000 

para anticorpos classe II foram associados a valores preditivos positivos de 

46 e 54,6% para rejeiç o  elular aguda pre o e, respe ti amente.  m   I ≤ 

300 para anticorpos classe I ou II foi associado a valores preditivos 

negativos para rejeição celular aguda precoce de 83 e 93%, 

respectivamente104. 

O comportamento dos ACs no pós-transplante foi avaliado por Taner et 

al., em estudo de 2012, em uma série consecutiva de 90 transplantes. A 

presença de DSA pré-formados ocorreu em 22,2% dos casos. As pesquisas 

foram feitas por meio de CDC, FCXM e LABScreen® Single Antigen. Foram 

considerados DSA positivos a partir de 2.000 MFI. Na maioria dos casos, os 
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anticorpos desapareceram em um período de 4 meses. Não houve diferença 

na incidência de RCA entre os grupos com e sem DSA105. 

O’Leary et al., em 2014, no relatório do encontro de rejeição mediada 

por anticorpo no transplante de fígado da ASTS (do Inglês, American Society 

of Transplant Surgeons), concluíram que a presença de anticorpos anti-HLA 

poderia estar associada às seguintes situações no transplante de fígado19: 

 

-  Rejeição hiperaguda; 

-  Rejeição aguda mediada por anticorpos; 

-  Rejeição celular aguda precoce; 

-  Rejeição resistente a corticosteroides; 

-  Rejeição crônica; 

-  Hepatite plasmocitária (hepatite autoimune de novo); 

-  Fibrose idiopática; 

-  Fibrose acelerada na hepatite C; 

-  Estenose de anastomose biliar; 

-   Venopatia portal e hiperplasia nodular regenerativa; 

-  Rejeição renal mediada por anticorpos no transplante simultâneo 

fígado-rim.  

 

Além da influência clínica, a caracterização histológica da lesão 

hepática por anticorpos anti-HLA também não é bem determinada. O 

transplante hepático contra a barreira ABO tem sido utilizado como modelo 

para o estudo da rejeição humoral. No transplante de fígado ABO 

incompatível, em que existe um estado prévio de sensibilização, os 

resultados, de modo geral, são desapontadores106-109. As complicações são 

atribuídas à rejeição hiperaguda causada por isoaglutininas110,111. 

Demetris et al., em 1988, avaliaram pacientes submetidos a transplante 

hepático ABO incompatível. Analisando os enxertos que foram perdidos 

precocemente, encontraram áreas de necrose hemorrágica com coagulação 

difusa dentro do órgão, com intensa deposição de anticorpos e componentes 

do complemento nas artérias, além da presença de isoaglutininas 
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específicas contra o doador106. Haga et al. observaram necrose e edema 

periportal como possíveis marcadores da rejeição humoral no transplante 

ABO incompatível112. 

Afora essas situações extremas de incompatibilidade ABO, não 

existem critérios histológicos diagnósticos tão bem estabelecidos para a 

rejeição mediada por anticorpos no transplante hepático. O produto da 

degradação do complemento C4d tecidual tem sido utilizado como marcador 

da rejeição mediada por anticorpos nos transplantes renal e cardíaco113-114. 

No transplante renal, a presença de anticorpos específicos contra o doador, 

evidência de disfunção orgânica e agressão tecidual com deposição de C4d, 

são critérios para rejeição humoral61,115. Esse tipo de caracterização ainda 

não está bem estabelecida para o transplante  de fígado19,116,117. 

Supõe-se que possa existir um papel “oculto” dos anticorpos anti-HLA 

em alguns casos de RCA, caracterizando-se a rejeição aguda mediada por 

anticorpos. O panorama mais aceito seriam casos com características 

clássicas de rejeição celular aguda, em que se nota, ainda, lesão 

microvascular hepática, associada à queda dos níveis de complemento e 

plaquetas, com disfunção persistente do enxerto, apesar do tratamento para 

a rejeição19,118-120. 

Dentro do que foi exposto, dois questionamentos podem ser feitos 

quando analisamos o papel dos anticorpos anti-HLA no transplante de 

fígado:  

 

-  Existe influência nos resultados? 

-  De que maneira essa influência se processa?   

 

Neste contexto, consideramos existir um possível papel deletério da 

presença de anticorpos anti-HLA pré-formados no transplante de fígado. 

Dessa forma, levantamos a hipótese, no presente estudo, de que anticorpos 

anti-HLA, específicos ou não contra o doador, seriam marcadores de 

reatividade imunológica ao enxerto e estariam associados à rejeição celular 

aguda precoce e à maior gravidade dos casos. 
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1.5.3 Influência da compatibilidade HLA no transplante de fígado 

 

A importância do pareamento HLA no transplante hepático é 

controversa, de modo que os transplantes são realizados sem pareamento 

com sobrevida prolongada. Estudos avaliando a importância da 

compatibilidade HLA no transplante hepático têm demonstrado resultados 

conflitantes. 

O primeiro estudo publicado em uma população maior avaliando a 

compatibilidade HLA foi realizado por Markus et al. em 1988. Avaliaram a 

sobrevida de enxertos de fígado baseada no número de alelos HLA 

incompatíveis para A, B e DR, e encontraram um resultado pouco esperado. 

A pior compatibilidade foi associada a sobrevidas superiores. Para HLA-A, 

no grupo com nenhuma incompatibilidade, a sobrevida de 1 ano foi de 

41,1%. No grupo com 1 ou 2 incompatibilidades, a sobrevida foi de 60,6% 

em 1 ano. Dados semelhantes foram encontrados para HLA-DR, em que a 

sobrevida de 1 ano para nenhuma incompatibilidade foi de 51,9%, em 

contraste com 60,3% para 1 ou 2 incompatibilidades121. 

No entanto, a pior compatibilidade para HLA-DR foi associa ao 

aumento da perda de enxertos por rejeição, mostrando um efeito dualístico e 

uma interação imunológica complexa121.  

Neumann et al., em 2003, observaram que o número de 

compatibilidades não teve influência na sobrevida do enxerto, mas o número 

de rejeições agudas foi menor em transplantes com maior 

compatibilidade122. 

Navarro et al., em 2006, em uma amostra populacional muito 

expressiva de transplantados de fígado, na análise de HLA-A, B e DR, não 

encontraram diferenças nas sobrevidas de 5 anos para qualquer grau de 

pareamento123. 

Lan et al., em metanálise de 2010, avaliando 16 estudos, observaram 

que um número menor de incompatibilidades HLA (0-2 vs 3-6) reduziu a 

incidência de rejeição aguda (razão de riscos: 0,7; p=0,03). No entanto, não 

houve diferenças nas sobrevidas dos enxertos em 1 e 5 anos124.  
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Outros estudos avaliaram a compatibilidade HLA e a recidiva de 

doenças no pós-transplante. Manez et al. concluíram que a compatibilidade 

HLA-B de 1 ou 2 alelos aumentava o risco de recorrência histológica das  

hepatites B ou C125. Langrehr et al., em pacientes transplantados em razão 

do vírus da hepatite C, observaram uma progressão mais rápida para fibrose 

em pacientes com até 5 incompatibilidades em relação a pacientes com 

completa incompatibilidade126.  

Doran et al. observaram, em pacientes submetidos ao transplante por 

hepatite autoimune, que a sobrevida de 1 ano dos enxertos foi melhor 

quanto maior o grau de incompatibilidade: 88,9% em 5 a 6 

incompatibilidades e 76,2% em 0 a 4 (p<0,05)127. 

 Em relação à cirrose biliar primária, alguns estudos não conseguiram 

correlacionar o grau de compatibilidade HLA com a recidiva da doença pós-

transplante128-130. No entanto, Sanchez et al. mostraram associação entre 

recorrência da doença pós-transplante e similaridade entre os alelos HLA131. 

Por outro lado, outros estudos mostraram que a incompatibilidade HLA para 

o locus DR estava associada à recorrência da doença132,133. 

Neumann et al., em 2003, observaram que a sobrevida do enxerto na 

colangite esclerosante primária foi significativamente menor na presença de 

1 ou mais compatibilidades HLA-DR (p<0,05). Além disso, na hepatite 

autoimune, houve tendência à sobrevida menor na presença de maior 

compatibilidade HLA (p=0,1)122. 

A maior compatibilidade HLA, possivelmente, é associada a uma 

melhor “aceitação” imunológica do enxerto, diminuindo as taxas e gravidade 

dos episódios de rejeição. No entanto, parece estar associada à maior 

recidiva das doenças de base. 

Os genes relacionados ao HLA apresentam intenso polimorfismo, 

sendo expressos de forma codominante. Dessa forma, a importância da 

compatibilidade HLA no contexto dos transplantes, provavelmente, deve 

variar conforme as características populacionais. 
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Frente ao exposto, contextualizando com a importância de um estudo 

em nossa população, formulamos a hipótese de que a maior 

incompatibilidade para alelos HLA estaria associada à rejeição celular aguda 

precoce e à maior gravidade dos casos. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1  Principal 

 

Estudar as associações entre anticorpos anti-HLA pré-formados e 

rejeição celular aguda precoce no transplante de fígado.  

 

 

2.2  Secundário  

 

Estudar as associações entre compatibilidade HLA e rejeição celular 

aguda precoce no transplante de fígado. 
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3  MÉTODOS 

 

 

3.1  Casuística 

 

Trata-se de estudo coorte prospectivo. Foram estudados transplantes 

de fígado consecutivos, com doador falecido ou vivo, no período de janeiro 

de 2012 a dezembro de 2013. Os transplantes foram realizados na Divisão 

de Transplantes de Fígado e Órgãos do Aparelho Digestivo do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP). 

 

 

3.2  Critérios de inclusão e exclusão 

 

Os critérios de inclusão foram: 

 

-  Transplantes ou retransplantes de fígado ABO compatíveis ou 

idênticos; 

-  Pacientes que tenham consentido e outorgado seu consentimento 

por escrito. 

 

Os critérios de exclusão foram: 

 

-  Óbito até o 4° dia pós-operatório; 

-  Retransplante até o 4° dia pós-operatório. 
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3.3  Desenho do estudo 

 

Todos os receptores de transplante hepático foram submetidos à 

pesquisa de anticorpos anti-HLA pré-formados e  tipificação HLA. Nos 

doadores de órgãos, foi realizada a tipificação HLA. 

A coleta de sangue para o mapeamento HLA e pesquisa de anticorpos 

anti-HLA nos receptores foi realizada imediatamente antes do transplante, 

na sala cirúrgica. A coleta de sangue dos doadores vivos foi realizada antes 

do procedimento cirúrgico de doação, também em sala cirúrgica. No que se 

refere ao material dos doadores falecidos, a coleta foi realizada durante o 

procedimento de captação de múltiplos órgãos, sendo parte da rotina da 

Central de Transplantes de São Paulo.  

Os receptores foram avaliados inicialmente por meio de teste de 

triagem para a presença de anticorpos anti-HLA pré-formados (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Fluxograma de coleta de material e triagem da presença de 
anticorpos anti-HLA; ACS: anticorpos. 
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Na presença de anticorpos anti-HLA na triagem, foram realizados 

testes para determinação da especificidade. De acordo com a presença de 

anticorpos anti-HLA  om   I≥1.000, os transplantes foram  lassifi ados em 

sensibilizados (qualquer anticorpo anti-HLA) e não sensibilizados, 

determinando os grupos principais da análise. Os transplantes sensibilizados 

foram classificados ainda em: anticorpos classe I, anticorpos classe II, 

anticorpos classes I e II, e anticorpos específicos contra o doador (DSA) e 

suas classes (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Fluxograma da determinação específica dos anticorpos anti-HLA; 
MFI (Mean Fluorescence Intensity); DSA (anticorpos específicos contra o 
doador). 

 

A tipificação HLA dos receptores e dos doadores foi realizada para os 

loci A, B e DR. De acordo com o número de alelos incompatíveis, os 

transplantes foram classificados em: HLA compatível (0 a 3 alelos 

incompatíveis) e  HLA incompatível (4 a 6 alelos incompatíveis) (Figura 4). 
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Figura 4 – Fluxograma da determinação da compatibilidade HLA. 

 

O perfil de anticorpos anti-HLA pré-formados e o grau de 

compatibilidade HLA dos transplantes foram correlacionados com o 

desenvolvimento de rejeição celular aguda comprovada por biópsia em até 

90 dias após o transplante (rejeição celular aguda precoce). A análise 

compreendeu os grupos de transplantes sensibilizados vs não 

sensibilizados, e compatíveis vs incompatíveis, bem como, as classes de 

anticorpos e DSA.  

 

 

3.4  Procedimento cirúrgico 

 

Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados pela equipe de 

Transplante de Fígado da Divisão de Transplantes de Fígado e Órgãos do 

Aparelho Digestivo do HC-FMUSP. Os transplantes foram realizados no 

centro cirúrgico do Instituto Central do HC-FMUSP. 
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Todos os enxertos foram submetidos à preservação hipotérmica. As 

soluções de preservação empregadas foram SPS-1®, Custodiol® ou IGL-1®. 

Foram utilizados enxertos totais ou parciais provenientes de doadores 

falecidos e enxertos de lobo direito hepático provenientes de doadores vivos.  

Todos os transplantes realizados foram ortotópicos e seguiram técnicas 

padronizadas. No que se refere à hepatectomia, foram utilizadas as técnicas 

de piggy-back (preservação do segmento de veia cava inferior retro-hepática 

do receptor) ou convencional (ressecção do segmento de veia cava inferior 

retro-hepática do receptor). A revascularização de todos os enxertos foi, 

inicialmente, pela veia porta. A reconstrução do fluxo biliar foi estabelecida 

por meio de anastomose colédoco-colédoco ou anastomose bílio-digestiva 

colédoco-jejunal. 

 

 

3.5  Imunossupressão 

 

Os esquemas de imunossupressão inicial empregados foram duplos ou 

triplos. Corticosteroides foram utilizados em todos os transplantes. Os 

esquemas duplos utilizaram corticosteroides associados a tacrolimus (TC) e 

os esquemas triplos utilizaram corticosteroides, tacrolimus e micofenolato 

sódico (TCM). A escolha do esquema imunossupressor foi decisão da 

equipe médica que conduziu o caso, podendo estar relacionada à doença de 

base, presença de disfunção renal perioperatória, comorbidades e infecção 

recente. 

Todos os transplantes receberam pulso de metilprednisolona (500mg) 

antecedendo a revascularização do enxerto. Foram administradas doses 

escalonadas sucessivas diárias de metilprenisolona: 200mg, 160mg, 120mg, 

80mg, 40mg e 20mg. Feita manutenção com prednisona 20mg até 30 dias, 

em que foi iniciada a fase de desmame. Dependendo da etiologia da doença 

de base, o desmame foi feito entre 90 dias a 1 ano, ou, em alguns casos, a 

prednisona foi mantida de forma vitalícia. 
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A data de início e nível alvo do tacrolimus foi de acordo com a decisão 

da equipe médica responsável pelo caso. Tacrolimus via oral foi iniciado 

entre o primeiro e terceiro dia pós-operatório. O alvo do nível sérico variou 

entre 5 e 10 ng/mL. 

Micofenolato sódico foi empregado via oral nas doses diárias de 720 

mg ou 1040 mg, como coadjuvante em casos com disfunção renal ou risco 

aumentado de rejeição. 

 

 

3.6 Estudo imunológico 

 

3.6.1 Pesquisa de anticorpos anti-HLA pré-formados 

 

Antes do transplante, foi realizada a coleta de sangue periférico do 

receptor, 10 mL em tubo seco. Todas as amostras foram processadas no 

mesmo dia para obtenção de soro. 

Para a pesquisa dos anticorpos, foram utilizados ensaios de fase 

sólida. Foram utilizados os testes da LABScreen® (One Lambda, Canoga 

Park, CA, EUA). O teste Mixed® foi utilizado para a triagem, nos fornecendo 

um dado qualitativo. O teste Single Antigen® determinou a especificidade do 

anticorpo encontrado. Foram considerados positivos os casos com 

anticorpos anti-HLA  om   I ≥ 1.000 no teste  ingle Antigen®. 

Em uma placa de PCR com 96 poços, foram incubados 2,5 L de 

microesferas com 10 L de soro-teste em cada poço, durante 30 minutos, à 

temperatura ambiente, ao abrigo da luz e sob homogeneização constante. 

Para cada conjunto de testes, foi utilizado um soro-controle negativo. Todos 

os dados foram normalizados para cada esfera de acordo com os resultados 

do controle negativo.  

Após a incubação, foram adicionados 150 L de tampão de lavagem 

previamente diluído. A placa foi selada e submetida à homogeneização 

seguida de centrifugação a 1.300 rpm durante 5 minutos. Após, o tampão de 
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lavagem foi removido com movimento súbito e o procedimento de lavagem 

foi repetido mais duas vezes. 

Foram diluídos anticorpos IgG caprino anti-humano conjugado com PE 

em tampão de lavagem na diluição de 1:100 (0,5 L de anticorpo IgG 

caprino anti-humano conjugado com PE com 49,5 L de tampão de lavagem 

para cada poço). Após, foram adicionados 50 L desta solução por poço 

seguida de homogeneização e, só então, foi iniciada incubação durante 30 

minutos em temperatura ambiente, ao abrigo da luz e sob homogeneização 

constante. Após nova lavagem, foram adicionados 70 L de PBS. A seguir, o 

conteúdo da placa de reação foi transferido para a placa de aquisição com 

fundo em U para iniciar a leitura do teste.  

A leitura do teste foi realizada em LABScanTM100 (Luminex 

Corporation, Austin, Texas, EUA) e expressa em MFI.  

Para o teste Single Antigen®, o valor fluorescente de cada esfera 

corresponde ao valor de cada esfera dividido pelo valor do controle negativo. 

Para o teste Mixed®, o sinal fluorescente foi equivalente ao valor da esfera 

menos o valor do controle negativo. O controle negativo foi constituído por 

um grupo de amostras de soro retirado de doadores do sexo masculino que 

nunca receberam transfusões de sangue ou transplantes, e que, portanto, 

não apresentam anticorpos anti-HLA. Foi usado o soro controle positivo que 

já vem no kit. 

Todas as pesquisas de anticorpos anti-HLA foram realizadas no 

Laboratório de Imunologia e Histocompatibilidade do Instituto do Coração do 

HC-FMUSP. 

 

 

3.6.2 Tipificação HLA dos receptores e doadores 

 

Para os receptores, foi realizada a coleta de sangue periférico, 4 mL 

em tubo de hemograma, na sala cirúrgica, imediatamente antes do 

transplante. Todas as amostras foram processadas no mesmo dia para 
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obtenção de células e extração do DNA que foi aliquotado, identificado e 

estocado a -80º C.  

De modo semelhante, para os doadores falecidos e vivos, foram 

realizadas coletas de sangue periférico (4 mL) em tubo de hemograma para 

a obtenção de células. A tipificação HLA dos doadores falecidos de múltiplos 

órgãos é rotina da Central de Transplantes da Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo, uma vez que tem aplicabilidade clínica bem definida 

para outros transplantes.  

Todas as tipificações HLA foram realizadas no Laboratório de 

Imunologia e Histocompatibilidade do Instituto do Coração do HC-FMUSP.  

 

 

3.6.3 Extração de DNA 

 

O DNA genômico foi extraído a partir da amostra colhida com EDTA. 

As extrações foram realizadas pelo método que utiliza sais de brometo de 

tetrametilamônio.  

O sangue foi, inicialmente, centrifugado por 10 minutos a 1.500 rpm. O 

buffy-coat ("papa de leucócitos") foi recuperado e transferido para 2 tubos de 

2ml (aproximadamente, 500l em cada tubo), ao qual foi adicionado igual 

volume de tampão de lise, DTAB 12% (brometo de dodeciltrimetilamônio). 

Os tubos foram, então, homogeneizados e incubados em banho-maria 68C 

por 5 minutos. Dois volumes de clorofórmio foram acrescentados e os tubos 

agitados vigorosamente. Após centrifugação por 2 minutos a 10.000 rpm, a 

camada superior (aquosa), na qual estava o DNA, foi recuperada e foram 

adicionados 2 volumes de CTAB 0,5% (brometo de hexadeciltrimetilamônio). 

Esta mistura foi homogeneizada até a obtenção do precipitado DNA/CTAB. 

Após nova centrifugação por 2 minutos a 10.000 rpm, o pellet DNA/CTAB foi 

ressuspendido em 300l de NaCl 1,2 M (cloreto de sódio) e reprecipitado em 

750l de etanol absoluto. Centrifugou-se mais 2 minutos a 13.000 rpm, e o 

“pellet” foi ressuspendido em etanol 70%, para retirar o excesso de sal. O 

sobrenadante foi, então, desprezado e o DNA obtido foi dissolvido em H₂O. 
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A quantidade e a pureza do DNA genômico foram determinadas por 

densidade óptica em espectrofotômetro (NanoDrop® ND-1000 UV-Vis) nos 

comprimentos de onda de 260 e 280nm. A razão de λ 260/280nm variou de 

1,7 a 1,9 indicando boa qualidade do DNA. Todas as amostras foram 

estocadas em freezer -80°C para o início das tipificações. 

 

 

3.6.4  Métodos de tipificação HLA 

 

A tipificação HLA dos doadores falecidos foi realizada por PCR-SSP, 

reação de polimerização em cadeia utilizando sequência específica de 

primers (do Inglês, Polymerase Chain Reaction – Sequence Specific Primer) 

utilizando kits LABTypeTM SSP (One Lambda, Califórnia, EUA).  

A tipificação HLA dos receptores e doadores vivos foi realizada por 

PCR-SSO, reação de polimerização em cadeia utilizando oligonucleotídeos 

de sequência específica (do Inglês, Polymerase Chain Reaction – Sequence 

Specific Oligonucleotide). Foram utilizados os kits LABTypeTM SSO (One 

Lambda, Califórnia, EUA), segundo orientação do fabricante. 

Inicialmente, foi realizada a amplificação gênica utilizando-se primers 

biotinilados específicos para a região gênica de interesse e primers 

específicos para amplificação de alelos. O produto de PCR amplificado foi, 

então, desnaturado e colocado frente a sondas marcadas (hibridização) 

conjugadas a microesferas (beads) codificadas por fluorescência, que fazem 

parte do sistema multianalítico Luminex. Cada bead é marcada com uma 

determinada fluorescência e possui uma sonda de oligonucleotídeo 

correspondente a um alelo HLA ou a um grupo de alelos HLA. Após esta 

etapa de hibridização, as sondas que hibridizaram com o DNA foram 

marcadas com uma solução estreptavidina conjugada com ficoeritrina 

(SAPE) e foi realizada a leitura da reação.  

As reações foram lidas no citômetro de fluxo LABScanTM 200 

(tecnologia Luminex) que é capaz de reconhecer a fluorescência da bead e 

da SAPE ligada à sonda. Um laser para a  or  ermelha (λ633nm) re onhe e 
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a cor da microesfera e outro laser reconhece a marcação com SAPE, verde 

(λ532nm), determinando a positi idade da reaç o. Os dados gerados pelo 

aparelho foram analisados no software HLA Fusion v. 30 para a 

determinação da tipificação HLA.  

 

 

3.7 Diagnóstico de rejeição celular aguda 

 
O diagnóstico de rejeição celular aguda foi feito na presença de 

disfunção orgânica, representada por alterações das provas hepáticas, 

associada à confirmação histológica.  

 

 

3.7.1 Biópsia hepática 

 

A biópsia hepática foi realizada apenas nos pacientes que 

desenvolveram disfunção hepática no pós-transplante, evidenciada por piora 

dos testes bioquímicos hepáticos incluindo bilirrubinas, amino-transferases, 

fosfatase alcalina e gama-glutamil transferase. Pacientes com provas 

bioquímicas hepáticas normais ou em normalização não foram submetidos à 

biópsia. 

As biópsias não foram protocolares, de modo que sua realização, 

mesmo nos pacientes com alterações dos exames, foi decisão da equipe 

médica que conduziu o caso, sendo influenciada pela magnitude das 

alterações dos exames e probabilidade de outros diagnósticos. 

As biópsias foram realizadas pela equipe de Transplantes de Órgãos 

do Aparelho Digestivo do HC-FMUSP, preferencialmente pela via 

percutânea, com agulha de biópsia para tecidos moles 14G x 160 mm. 

Todos os pacientes com alterações das provas hepáticas no pós-

transplante foram submetidos à ultrassonografia com doppler ou tomografia 

de abdômen com contrataste para descartar distúrbios vasculares. 
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3.7.2 Avaliação histológica 

 

Todas as amostras de biópsia hepática realizadas foram avaliadas por 

patologistas com experiência em transplante de fígado da Divisão de 

Anatomia Patológica do HC-FMUSP. Todas as amostras foram analisadas 

na coloração hematoxilina-eosina (HE). 

Rejeição hepática celular aguda foi diagnosticada e graduada conforme 

o critério Banff. O critério apresenta dois componentes. Em primeiro lugar, 

existe um índice de atividade que avalia a intensidade da inflamação portal, 

agressão biliar e lesão endotelial. Em segundo lugar, existe uma avaliação 

global que oferece uma graduação baseada no aspecto global da biópsia, 

com particular peso da intensidade da inflamação portal40.  

 

 

3.8 Variáveis estudadas 

 

As seguintes características dos transplantes foram estudadas: 

 

-  Idade do receptor; 

-  Sexo do receptor; 

-  Raça do receptor; 

-  Gestação prévia do receptor; 

-  Transfusão pregressa de hemoderivados; 

-  Tipo de doador: falecido ou vivo; 

-  Idade do doador; 

- Retransplante; 

-   Transplante duplo fígado-rim; 

-  Transplante prévio de outro órgão sólido (rim, pâncreas, coração, 

pulmão); 

-  Diálise pré-transplante; 

-  Imunossupressão de manutenção: tacrolimus (TC) ou tacrolimus 

associado a micofenolato sódico (TCM); 
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-  Mediana do nível tacrolimus em 90 dias; 

-  MELD (do Inglês, Model for End-Stage Liver Disease) funcional do 

dia do transplante, calculado por meio da fórmula: 

0,957xLogecreatinina (mg/dL) + 0,378xLogebililirrubina (mg/dL) + 

1,120xLogeINR + 0,643; 

-  Tempo de isquemia fria em minutos; 

-  Tempo de isquemia quente em minutos; 

-  Etiologia autoimune da doença hepática (cirrose biliar primária, 

hepatite autoimune e colangite esclerosante primária); 

-  Insuficiência hepática aguda grave; 

- Carcinoma hepatocelular; 

-  Vírus da hepatite C como etiologia da cirrose; 

-  Indicação do transplante; 

-  Anticorpos anti-HLA pré-formados;  

-  Compatibilidade HLA para os loci A, B e DR; 

-  Rejeição celular aguda precoce.  

 

 

3.9  Análise estatística 

 

Os dados foram descritos por meio de mediana (quartil 25% - quartil 

75%) para variáveis contínuas e porcentagem (frequência) para variáveis 

qualitativas. 

As prevalências dos transplantes definidos como sensibilizados para 

anticorpos anti-HLA e para cada classe de anticorpo, assim como o número 

de alelos HLA incompatíveis, foram calculadas e acompanhadas dos 

intervalos de confiança 95%. 

Comparações definidas pelas  ariá eis “sensibilizados” e 

“ ompatibilidade” foram feitas por meio do teste de Fisher para variáveis 

categóricas, enquanto os testes t, Mann-Whitney ou t modificado por 

Brunner-Munzel foram utilizados para as variáveis contínuas.  
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Comparações definidas pela  ariá el “intensidade da rejeiç o” (le e, 

moderada e grave) foram feitas também com o teste de Fisher para 

variáveis categóricas, enquanto o procedimento ANOVA ou Kruskal-Wallis 

foram utilizados para as variáveis contínuas, seguidos pelas comparações 

múltiplas dada pelo teste de Tukey não paramétrico.  

A normalidade foi verificada pelo teste de Anderson-Darling e a 

homogeneidade com o teste de Levene. 

Sobrevida do enxerto livre de rejeição foi definida como o período após 

o transplante até a ocorrência de rejeição no tempo máximo de 90 dias. 

Perdas de enxertos até o quarto dia foram retiradas da amostra. Óbitos ou 

retransplantes foram considerados como censura. 

Variáveis contínuas foram categorizadas com o procedimento de 

maximização da estatística log-rank proposto por Lausen et al., 

considerando a sobrevida livre de rejeição em 90 dias. As curvas de 

sobrevida livre de rejeição foram obtidas com o estimador de Kaplan-Meier 

acompanhadas pelo teste log-rank.  

A regressão simples de Cox foi realizada para avaliar fatores de 

confusão e de interesse. Para as variáveis em que a regressão de Cox não 

apresentou convergência numérica, o valor de p do teste log-rank foi 

considerado. A proporcionalidade dos riscos foi avaliada com o teste para os 

resíduos de Schoenfeld.  

As variáveis com valores de p < 0,10 foram incluídas na regressão de 

Cox múltipla, sendo que as variáveis sexo, raça e idade foram consideradas 

fatores de confusão independente dos valores de p. Foram determinadas as 

razões de risco (RR). 

Valores de p < 0,05 indicaram variáveis estatisticamente significantes. 

Todos os cálculos foram feitos pelo programa R, versão 3.1.2. (R Core 

Team, 2015). 
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3.10 Cálculo do tamanho da amostra 

 

O cálculo do tamanho amostral segue Schoenfeld que define o número 

de indivíduos necessários para um efeito estatisticamente significante por 

meio da estatística log-rank134,135.  

Desta forma, um poder de 95%, nível de significância de 5%, 

prevalência de indivíduos sensibilizados de 23%, tal que a proporção de 

rejeição dentre os indivíduos sensibilizados corresponde à 46% e razão de 

risco de 2,8, resulta no número mínimo de 122 indivíduos65,104. 

 

 

3.11  Aspectos éticos 

 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos 

de Pesquisa do HC-FMUSP. Registro online 9758. Número do Parecer 

149.919. 

Foi obtido termo de consentimento para todos os pacientes envolvidos. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1  Transplantes incluídos no estudo e sobrevida global da amostra 

 

No período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, foram realizados 

153 transplantes de fígado ABO compatíveis/idênticos na Divisão de 

Transplantes de Fígado e Órgãos do Aparelho Digestivo do HC-FMUSP. 

Vinte e quatro transplantes foram excluídos em razão de óbito ou 

retransplante até o 4° dia pós-operatório. Como mostra a Figura 5, 129 

transplantes de fígado, em 123 pacientes, foram incluídos no estudo.  

 

 
Figura 5 – Transplantes incluídos no estudo. 

 

Em relação aos transplantes excluídos do estudo, os 10 retransplantes 

até o 4° dia pós-operatório foram em razão de: disfunção grave do enxerto 

em 8 casos e trombose de artéria hepática em 2 casos. No que se refere 
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aos óbitos até o 4° dia pós-operatório: 5 casos foram relacionados à 

disfunção grave do enxerto (insuficiência de múltiplos órgãos), 5 casos de 

choque séptico, 2 casos de choque hemorrágico e 2 casos de parada 

cardiocirculatória durante o procedimento cirúrgico. 

Durante o período do estudo, não houve perda de seguimento dos 

pacientes incluídos. A sobrevida da população do estudo foi de 81% em 90 

dias. A Figura 6 mostra a curva de sobrevida global. 

 

 
Figura 6 – Curva de sobrevida global em 90 dias. 
 

 

4.2  Dados demográficos e características clínicas dos transplantes 
incluídos no estudo 

 

Os dados demográficos e características clínicas dos 129 transplantes 

incluídos no estudo estão expressos na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Dados demográficos e características clínicas dos transplantes 
incluídos no estudo.  

Variável Total de transplantes (n=129) 

Idade (anos) * 52 (42-60) 

Sexo feminino   38,7 (50) 

Raça   

     Branca 75,2 (97) 

     Negra 6,2 (8) 

     Amarela 2,3 (3) 

     Outras 16,3 (21) 

Gestação prévia  62 (31) 

Transfusão prévia 48,8 (63) 

Transplante com doador vivo 5,4 (7) 

Retransplante 13,2 (17) 

Transplante duplo 7,7 (10) 

Transplante prévio de órgão sólido   1,5 (2) 

Diálise pré-transplante 19,4 (25) 

Imunossupressão:  TC/TCM  46,5 (60) 

Nível do tacrolimus (ng/mL) * 7,6 (6,2-8,9) 

MELD funcional * 25 (16-33) 

Tempo de isquemia fria (min) * 355 (300-438) 

Tempo de isquemia quente (min) * 35 (30-40) 

Idade do doador (anos) * 37 (23-50) 

Doença de base autoimune 13,9 (18) 

IHAG 3,1 (4) 

CHC 30,2 (39) 

VHC 34,9 (45) 

TC: tacrolimus; TCM: tacrolimus e micofenolato; IHAG: insuficiência hepática aguda grave; 
CHC: carcinoma hepatocelular; VHC: vírus da hepatite C; * Valores representados em 
mediana e quartis; demais em valores percentuais seguidos de frequências.   

 

No que se refere às indicações do transplante de fígado, observamos 

que a principal indicação foi a cirrose descompensada, presente em 52,7% 

(68) dos transplantes. O carcinoma hepatocelular foi a segunda principal 

indicação, presente em  30,2% (39) dos transplantes. A Figura 7 mostra a 

distribuição das indicações de transplante.  
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Figura 7 – Indicações de transplante hepático (%). 

 

 

4.3  Caracterização imunológica dos transplantes 

 

4.3.1 Anticorpos anti-HLA pré-formados 

 

A pesquisa dos anticorpos anti-HLA pré-formados foi realizada nos 129 

transplantes incluídos no estudo. Em 35,6%(46) dos transplantes, a 

pesquisa de anticorpos anti-HLA pré-formados foi considerada positiva             

(  I ≥ 1.000), definindo os grupos sensibilizados e n o sensibilizados. 

A comparação de semelhança entre os grupos demonstrou uma 

proporção maior de transplantados do sexo feminino no grupo de 

sensibilizados (60,8% vs 26,5 %; p< 0,001). A proporção de pacientes que 

realizaram diálise pré-transplante também foi maior no grupo de 

sensibilizados (32,6% vs 12; p= 0,01). Insuficiência hepática aguda grave 

também foi mais comum no grupo de sensibilizados (8,7 % vs 0%; p= 0,02), 

no entanto, doenças de base autoimune foram mais comuns nos 

transplantes não sensibilizados (19,3 vs 4,3 %; p=0,02). 
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Os dados demográficos e características clínicas dos transplantes 

classificados como sensibilizados e não sensibilizados estão expressos 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Dados demográficos e características clínicas dos grupos de 
transplantes sensibilizados e não sensibilizados. 

Variável 
Sensibilizados 

(n=46) 

Não 
sensibilizados 

(n=83) 
p 

Idade (anos)* 54 (45,5-59,7) 52 (40-59,5) 0,47 

Sexo feminino 60,8 (28) 26,5 (22) < 0,001 

Raça   0,91 

     Branca 78,2 (36) 73,5 (61)  

     Negra 6,5 (3) 6 (5)  

     Amarela 2,1 (1) 2,4 (2)  

     Outras 13 (6) 18 (15)  

Gestação prévia 60,7  (17) 63,6 (14) 1,0 

Transfusão prévia 56,5 (26) 44,6 (37) 0,20 

Transplante com doador vivo 2,1 (1) 7,2 (6) 0,42 

Retransplante 15,2 (7) 12 (10) 0,60 

Transplante duplo 4,3 (2) 9,6 (8) 0,49 

Transplante prévio de órgão sólido  4,3 (2) 0 (0) 0,13 

Diálise pré-transplante 32,6 (15) 12 (10) 0,01 

Imunossupressão: TC/TCM 56,5 (26) 40,9 (34) 0,10 

Nível  do tacrolimus *  7,2 (6-8,8) 7,8 (6,5-8,9) 0,17 

MELD funcional *  29 (15,2-35) 24 (16-31,5) 0,19 

Tempo de isquemia fria (min) * 352,5 (284,2-441) 355 (300,5-434) 0,57 

Tempo de isquemia quente (min) * 35 (30-37,7) 35 (30-40) 0,57 

Idade do doador (anos) * 38 (26-51,2) 35 (23-50) 0,61 

Doença de base autoimune 4,3 (2) 19,3 (16) 0,02 

IHAG 8,7 (4) 0 (0) 0,02 

CHC 32,6 (15) 28,9 (24) 0,69 

VHC 36,9 (17) 33,7 (28) 0,85 

TC: tacrolimus; TCM: tacrolimus e micofenolato; IHAG: insuficiência hepática aguda grave; 
CHC: carcinoma hepatocelular; VHC: vírus da hepatite C; * Valores representados em 
mediana e quartis; demais em valores percentuais seguidos de frequências. 

 

Analisando as classes dos anticorpos anti-HLA, encontramos uma 

maior prevalência dos anticorpos da classe I (34,1%). A distribuição das 

classes dos anticorpos está expressa na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Prevalência das classes de anticorpos anti-HLA.  

Classes dos  anticorpos anti-HLA Prevalência *  (n=129) IC 95% 

Sensibilizados  35,6 (46) 27,9-44,2 

I 34,1 (44) 

7,7 (10) 

26,5-42,6 

II 4,1-13,9 

I e II 6,2 (8) 3-12 

* Valores percentuais seguidos de frequências; IC: intervalo de confiança   

 

Analisando as classes de anticorpos anti-HLA exclusivamente, 

notamos a presença de anticorpos anti-HLA classe I em  27,9% (36) dos 

casos. A Tabela 4 mostra a distribuição das classes exclusivas de anticorpos 

anti-HLA grupo de transplantes. 

 

Tabela 4 – Prevalência das classes exclusivas de anticorpos anti-HLA nos 
transplantes.  

Classes dos  anticorpos anti-HLA Prevalência* (n=46) IC 95% 

I 27,9 (36) 

1,5 (2) 

20,9-36,2 

II 0,1-5,5 

I e II 6,2 (8) 3-12 

* Valores percentuais seguidos de frequências; IC: intervalo de confiança   

 

A avaliação da presença de anticorpos específicos contra o doador 

(DSA) foi possível em 126 transplantes. Em 3 transplantes caracterizados 

como sensibilizados, a ausência de tipificação HLA do doador não permitiu 

esse tipo de análise. Em 9,5%(12) dos transplantes, identificamos a 

presença de anticorpos específicos contra o doador (DSA). A prevalência 

das classes de DSA nos transplantes está expressa na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Prevalência das classes de anticorpos específicos contra o 
doador (DSA).  

Classes do DSA Prevalência* (n=126) IC 95% 

DSA  9,5 (12) 5,4-16,1 

I 9,5 (12) 

1,6 (2) 

5,4 -16,1 

II 0,1-6 

I e II 1,6 (2) 0,1-6 

*Valores percentuais seguidos de frequências; IC: intervalo de confiança.   

 



4 Resultados   43 

Nos transplantes com DSA, não foram encontrados anticorpos classe II 

de forma exclusiva. A Tabela 6 mostra a prevalência das classes exclusivas 

de DSA. 

 

Tabela 6 – Prevalência das classes exclusivas de anticorpos específicos 
contra o doador (DSA). 

Classes do  DSA Prevalência (n=126) IC 95% 

I 7,9 (10) 

0 (0) 

4,3-14 

II 0-2,9 

I e II 1,6 (2) 0,1-6 

*Valores percentuais seguidos de frequências; IC: intervalo de confiança. 

 

A Tabela 7 ilustra o perfil dos anticorpos anti-HLA dos receptores e da 

tipificação HLA dos doadores nos 12 transplantes com DSA. 

 

Tabela 7 – Perfis dos anticorpos anti-HLA dos receptores e tipificações HLA 
dos doadores nos transplantes com anticorpos específicos contra o doador 
(DSA). 

Transplante 

Número 
Anticorpos anti-HLA (MFI) Tipificação HLA 

9 A23 (3250); B45 (6.100) A01,A23,B45,B57,DR07,DR11 

44 A02 (4.100); B35 (7.000) A02,A03,B35,B00,DR01,DR12 

50 A02 (1.300); DR07 (5.620) A01,A02,B37,B51,DR07,DR14 

76 B50 (8.131) A01,A02,B07,B50,DR07,DR00 

79 B08 (2.888) A23,A30,B08,B44,DR03,DR13 

86 A02(8.234); A30 (9.808); B42(11.530) A02,A30,B42,B44,DR01,DR04 

87 B52 (2.417) A02,A31,B40(62),B52,DR04,DR08 

91 
A02(1.553);B53(1.591);DR13(4.486);

DR17(6.892) 
A02,A33,B14,B53,DR03 

(17),DR13 

98 A31 (3.057); B18 (3.373) A24,A31,B18,B39,DR08,DR13 

99 A11(6.831);A23 (7.167); B42 (12.747) A11,A23,B35,B42,DR03,DR11 

123 A66 (10.330); B07 (7.665) A03,A66,B07,B35,DR11,DR00 

126 B13 (4.289) A02,A00,B13,B49,DR07,DR00 

MFI: Mean Fluorescence Intensity. 
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4.3.2 Compatibilidade HLA 

 

A avaliação do grau de compatibilidade HLA foi possível em 117 

transplantes dos 129 incluídos no estudo. A tipificação HLA do receptor não 

foi realizada em 2 transplantes e a tipificação HLA do doador não foi 

realizada em 10 transplantes. De acordo com o número de 

incompatibilidades dos alelos, 91,5% (107) dos transplantes foram 

classificados como incompatíveis (4 a 6 incompatibilidades) e 8,5% (10) dos 

transplantes foram classificados como compatíveis (0 a 3, 

incompatibilidades)  

Em 35,9% dos transplantes, ocorreu incompatibilidade completa HLA 

nos alelos. A Tabela 8 demonstra a prevalência do número de alelos HLA 

incompatíveis.  

 

Tabela 8 - Prevalência do número de alelos HLA incompatíveis.  

Número de alelos HLA 
incompatíveis 

Prevalência* (n=117) IC 95% 

6 35,9 (42) 

35 (41) 

27,8-44,9 

5 27-44 

4 20,5 (24) 14,1-28,8 

3 6,8 (8) 3,1-13,1 

2 1,7 (2) 0,1-6,5 

1 0  

0 0  

*Valores percentuais seguidos de frequências; IC: intervalo de confiança.   

 

A comparação de semelhança entre os transplantes considerados 

compatíveis e incompatíveis mostrou apenas uma maior proporção de 

transplante com doador vivo no grupo compatíveis (20% vs 0% p= 0,01). Os 

dados demográficos e as características clínicas dos transplantes HLA 

compatíveis e incompatíveis estão na Tabela 9.  
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Tabela 9 - Dados demográficos e características clínicas dos transplantes 
HLA compatíveis e incompatíveis. 

Variável Compatíveis (n=10) 
Incompatíveis 

(n=107) 
p 

Idade (anos) * 50 (38,7-54,7) 53 (42,5-60) 0,63 

Sexo feminino 60 (6) 36,4 (39) 0,18 

Raça   1,00 

     Branca 80 (8) 72,9 (78)  

     Negra 0 (0) 7,5 (8)  

     Amarela 0 (0) 2,8 (3)  

     Outras 20 (2) 16,8 (18)  

Gestação prévia 50 (3) 64,1 (25) 0,66 

Transfusão prévia 50 (5) 51,4 (55) 1,00 

Transplante com doador vivo 20 (2) 0 (0) 0,01 

Retransplante 0 (0) 15,9 (17) 0,35 

Transplante duplo 10 (1) 8,4 (9) 1,00 

Transplante prévio de órgão sólido 10 (1) 0,9 (1) 0,16 

Diálise pré-transplante 10 (1) 20,5 (22) 0,68 

Imunossupressão:TC/TCM  60 (6) 43 (46) 0,34 

Nível  do tacrolimus (ng/mL) * 8,5 (7,3-9,3) 7,5 (6,0-8,9) 0,10 

MELD funcional *  18,5 (12,7-25) 26 (17-33) 0,12 

Tempo de isquemia fria (min) * 374 (214-403,7) 352 (300-432,5) 0,66 

Tempo de isquemia quente (min) * 34 (32,2-40,2) 35 (30-40) 0,49 

Idade do doador (anos) * 41 (30,5-51,5) 37 (23-51) 0,86 

Doença de base autoimune 20 (2) 14 (15) 0,64 

IHAG 0 (0) 3,7 (4) 1,00 

CHC 30 (3) 28 (30) 1,00 

VHC 40 (4) 31,8 (34) 0,72 

TC: tacrolimus; TCM: tacrolimus e micofenolato ; IHAG: insuficiência hepática aguda grave; 
CHC: carcinoma hepatocelular; VHC: vírus da hepatite C; * Valores representados em 
mediana e quartis; demais em valores percentuais seguidos de valores absolutos   

 

 

4.4 Rejeição celular aguda 

 

Foram observados 19 episódios de RCA comprovados por biópsia 

hepática em 19 transplantes. A incidência de RCA nos 90 dias foi de 14,7%. 

A mediana de incidência foi de 13 dias pós-operatórios, variando de 5 a 77 

dias. A Figura 8 mostra a distribuição dos episódios de rejeição celular 

aguda nos dias pós-operatórios. 
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Figura 8 – Distribuição dos episódios de rejeição celular aguda conforme o 
dia pós-operatório. 

 

Os dados demográficos e as características clínicas dos transplantes 

em que ocorreu RCA estão expressos na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Dados demográficos e características clínicas dos transplantes 
com rejeição celular aguda. 

Variável Transplantes com RCA (n=19) 

Idade (anos) * 47 (39-53,5) 

Sexo Feminino  57,9 (11) 

Raça  

     Branca 52,6 (10) 

     Negra 10,5 (2) 

     Amarela 0 (0) 

     Outras 36,8 (7) 

Gestação prévia 63,6 (7) 

Transfusão prévia 52,6 (10) 

Transplante com doador vivo 0 (0) 

Retransplante 10,5 (2) 

Transplante duplo 0 (0) 

Transplante prévio de órgão sólido  10,5 (2) 

continua 
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conclusão 

Variável Transplantes com RCA (n=19) 

Diálise pré-transplante 15,8 (3) 

Imunossupressão TC/TCM 31,6 (6) 

Nível do tacrolimus (ng/mL) * 9 (7,4-10,7) 

MELD funcional * 31 (15-33,5) 

Tempo de isquemia fria (min) * 398 (303-432,5) 

Tempo de isquemia quente (min) * 35 (31-40) 

Idade do doador (anos) * 39 (29,5-49,5) 

Doença de base autoimune 21 (4) 

IHAG 5,2 (1) 

CHC 26,3 (5) 

VHC 26,3 (5) 

RCA: rejeição celular aguda; TC: tacrolimus; TCM: tacrolimus e micofenolato; IHAG: 
insuficiência hepática aguda grave; CHC: carcinoma hepatocelular; VHC: vírus da hepatite 
C; * Valores representados em mediana e quartis; demais em valores percentuais seguidos 
de frequências.   

 

Avaliando o perfil imunológico dos transplantes em que ocorreu RCA, 

observamos que 52,6% (10) dos transplantes eram sensibilizados para 

anticorpos anti-HLA e 10,5%(2) classificados como HLA compatíveis. A 

Tabela 11 ilustra o perfil imunológico dos transplantes com rejeição celular 

aguda. 

 

Tabela 11 – Perfil imunológico dos transplantes com rejeição celular aguda. 

Perfil Imunológico Transplantes com RCA (n=19) 

Sensibilizados  52,6 (10) 

Classe I  36,8 (7) 

Classe II 5,26 (1) 

Classes I e II 10,5 (2) 

DSA  10,5 (2) 

DSA classe I 5,2 (1) 

DSA classe II 0 (0) 

DSA classes I e II 5,2 (1) 

HLA compatível 10,5 (2) 

Valores percentuais seguidos de valores absolutos; RCA: rejeição celular aguda; DSA: 
anticorpos específicos contra o doador.  
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4.5  Estudo das associações dos anticorpos anti-HLA pré-formados e 
da compatibilidade HLA à rejeição celular aguda precoce 

 

4.5.1 Análise univariável de fatores de risco para rejeição celular 
 aguda 

 

Na análise univariável, foram incluídas variáveis de interesse e de 

confusão. A análise univariável mostrou associação de outras raças, que 

não negra e amarela, com risco aumentado de rejeição celular aguda 

precoce em relação à raça branca (RR= 3,8; IC 95%= 1,4-10,2; p=0,006). 

Transplante prévio de órgão sólido (RR=10,9; IC 95%= 2,5-48; p = 0,002) 

também foi associado a risco aumentado de rejeição celular aguda. Sexo 

feminino (RR=2,3; IC 95%=0,9-5,7; p=0,07) foi considerado marginalmente 

significante. Re eptores  om idade ≥ 52 anos apresentaram ris o reduzido 

de RCA (RR=0,4; IC 95%=0,1-0,9; p=0,04). 

No que se refere às variáveis de interesse do estudo, sensibilização 

para anticorpos anti-HLA (RR=2,2; IC 95%= 0,9-5,5; p=0,07) foi considerada 

marginalmente significante para risco aumentado de RCA. Anticorpos classe 

II também foram associados a um risco aumentado de RCA (RR=34,4; IC 

95%= 3,1-381,4; p=0,004). 

Não foram encontradas outras associações das variáveis de interesse. 

Foram utilizados os grupos exclusivos de cada classe de anticorpo para a 

análise, destacando que nenhum caso apresentou DSA classe II de forma 

isolada. A Tabela 12 mostra a análise univariável dos fatores de risco para 

RCA.  
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Tabela 12 – Análise univariável dos fatores de risco para rejeição celular 
aguda.  

Variável RR IC 95% p 

Idade ≥ 52 anos 0,4 0,1 – 0,9 0,04 

Sexo feminino 2,3 0,9-5,7 0,07 

Raça    

     Branca 1,0 - - 

     Negra 3,1 0,7 – 14,4 0,14 

     Amarela - - 1,0 

     Outras 3,8 1,4 - 10,2 0,006 

Gestação prévia 1,1 0,3  - 4 0,81 

Transfusão prévia 1,2 0,5 - 2,9 0,72 

Transplante com doador vivo - - 0,34 

Retransplante 0,8 0,2 – 3,6 0,81 

Transplante duplo - - 0,21 

Transplante prévio de órgão sólido 10,9 2,5 – 48 0,002 

Diálise pré-transplante 0,7 0,2 – 2,5 0,63 

 ELD fun ional ≥   30 1,8 0,7 – 4,5 0,18 

Tempo de isquemia fria ≥ 396 (min) 1,8 0,7 – 4,6 0,18 

Tempo de isquemia quente ≥ 30 (min) 1,6 0,4 – 5,5 0,44 

Idade do doador ≥ 31 (anos) 1,5 0,5 -4,2 0,42 

Doença de base autoimune 1,6 0,5 – 5 0,37 

IHAG 2,2 0,3 – 16,3 0,45 

CHC 0,7 0,3 - 2,1 0,61 

VHC 0,6 0,2-1,7 0,37 

Sensibilizados 2,2 0,9 – 5,5 0,07 

Classe I 1,6 0,6 – 4,2 0,29 

Classe II 34,4 3,1-381,4 0,004 

Classes I e II 1,6 0,4 – 7 0,51 

DSA  1,2 0,3 -5,2 0,80 

DSA classe I 0,7 0,1 – 5,1 0,71 

DSA classe II - - - 

DSA classes I e II 4,1 0,5 – 31,1 0,17 

HLA compatível 1,3 0,3 – 5,5 0,74 

RR: razão de riscos; IC: intervalo de confiança; IHAG: insuficiência hepática aguda grave; 
CHC: carcinoma hepatocelular; VHC: vírus da hepatite C; DSA: anticorpos específicos 
contra o doador. 
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4.5.2 Análise multivariável de fatores de risco para rejeição celular 
 aguda  

 

As variáveis significativas ou consideradas como tendência na análise 

univariável foram ajustadas para a análise multivariável: raça, transplante 

pregresso de órgão sólido, sexo e idade do receptor. Foram utilizados os 

grupos exclusivos de cada classe de anticorpo para a análise, destacando 

que nenhum caso apresentou DSA classe II de forma isolada. 

Observamos, na análise multivariável, associação significativa entre a 

presença de sensibilização para anticorpos anti-HLA (RR= 4,3; IC 95%= 1,3-

13,5; p= 0,012) e anticorpos anti-HLA classe II (RR=56,4; IC 95%=4,5-709,6; 

p=0,002) com risco aumentado de RCA. Anticorpos classe I (RR=2,7; IC 

95%=0,8-8,8; p=0,08) foram considerados marginalmente significantes. A 

presença de DSA e menor compatibilidade HLA não apresentaram risco 

aumentado de RCA. A Tabela 13 mostra os resultados da análise 

multivariável. 

 

Tabela 13 – Análise multivariável de fatores de risco para rejeição celular 
aguda. 

Variável RR IC 95% p 

Sensibilização para anticorpos anti-HLA  4,3 1,3 – 13,5 0,012 

Classe I 2,7 0,8-8,8 0,08 

Classe II 56,4 4,5 – 709,6 0,002 

Classes I e II  1,7 0,3 – 8,3 0,52 

DSA 1,9 0,4 –9,7 0,43 

DSA classe I 1,2 0,1 – 10,6 0,84 

DSA classe II     - - - 

DSA classes I e II  3,1 0,3 – 28 0,3 

HLA compatível  0,9 0,2 – 4 0,89 

RR: razão de riscos; IC: intervalo de confiança; DSA: anticorpos específicos contra o 
doador; Análise ajustada para raça, transplante pregresso de órgão sólido, sexo e idade do 
receptor. 
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4.5.3 Sobrevida livre de rejeição celular aguda em 90 dias 

 

As curvas de sobrevidas dos enxertos livres de RCA foram obtidas por 

meio do estimador de Kaplan-Meier sendo acompanhadas do teste log-rank. 

Foram utilizados os grupos exclusivos de cada classe de anticorpo para a 

análise, destacando que nenhum caso apresentou DSA classe II de forma 

isolada. 

Podemos observar associação significativa entre idade do receptor < 

52 anos (75% vs 91%; p=0,04), transplante prévio de outro órgão sólido (0% 

vs 85%; p<0,001) e outras raças, que não negra e amarela, em relação à 

branca (61% vs 89%; p=0,02), com sobrevidas livres de RCA inferiores em 

90 dias. Sexo feminino foi considerado marginalmente significante (75% vs 

89%; p=0,06). Sobrevida livre de RCA em 90 dias para todo o grupo de 

estudo foi de 83%.  As curvas são demonstradas nas Figuras 9, 10, 11 e 12. 

 

 

Figura 9 – Sobrevida livre de rejeição celular aguda por idade do receptor. 
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Figura 10 – Sobrevida livre de rejeição celular aguda de acordo com a 
presença de transplante prévio de órgão sólido. 

 

 
Figura 11 – Sobrevida livre de rejeição celular aguda por raça. 
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Figura 12 – Sobrevida livre de rejeição celular aguda por sexo. 

 

No que se refere às variáveis de interesse do estudo, observamos 

tendência à sobrevida livre de rejeição em 90 dias inferior no grupo com 

sensibilização para anticorpos anti-HLA (75% vs 88%; p=0,07). Avaliando-se 

por classes de anticorpos, observamos que a classe II foi associada à 

sobrevida livre inferior (50% vs 84%; p<0,001). Não foram observadas outras 

significâncias. As curvas de sobrevidas livres de RCA em 90 dias, conforme 

a sensibilização e as classes de anticorpos anti-HLA, são demonstradas nas 

Figuras 13, 14, 15 e 16. 
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Figura 13 – Sobrevida livre de rejeição celular aguda conforme a presença 
de sensibilização para anticorpos anti-HLA. 
 

 
Figura 14 – Sobrevida livre de rejeição celular aguda conforme a presença 
de anticorpos anti-HLA classe I. 
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Figura 15 – Sobrevida livre de rejeição celular aguda conforme a presença 
de anticorpos anti-HLA classe II. 
 

 
Figura 16 – Sobrevida livre de rejeição celular aguda conforme a presença 
de anticorpos anti-HLA classes I e II. 
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No que se refere aos grupos de anticorpos específicos contra o doador 

(DSA), não foram observadas diferenças nas sobrevidas livres de rejeição 

celular aguda em 90 dias. As curvas estão ilustradas nas Figuras 17, 18 e 

19. 

 

 
Figura 17 – Sobrevida livre de rejeição celular aguda conforme a presença 
de anticorpos anti-HLA específicos contra o doador (DSA). 
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Figura 18 – Sobrevida livre de rejeição celular aguda conforme a presença 
de anticorpos anti-HLA específicos contra o doador classe I (DSA classe I). 

 

 
Figura 19 – Sobrevida livre de rejeição celular aguda conforme a presença 
de anticorpos anti-HLA específicos contra o doador classes I e II (DSA 
classes I e II). 
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No que se refere à melhor compatibilidade HLA, não observamos 

diferença na sobrevida livre de rejeição celular aguda em 90 dias. A Figura 

20 ilustra as curvas conforme a compatibilidade HLA. 

 

 
Figura 20 – Sobrevida livre de rejeição celular aguda conforme a 
compatibilidade HLA. 
 

 

4.5.4 Intensidade dos episódios de rejeição celular aguda 

 

Estratificando a intensidade dos episódios de RCA, conforme o critério 

Banff, em leve, moderada e grave, observamos intensidade moderada em 

52,6% (10) dos episódios. A Figura 21 mostra a distribuição dos episódios 

de RCA conforme a intensidade. 
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Figura 21 – Distribuição dos episódios de rejeição celular aguda conforme a 
intensidade. 

 

A comparação entre os grupos de RCA conforme a intensidade não 

mostrou diferenças significantes entre os grupos, apenas tendência para 

maior mediana de idade do doador nos episódios moderados e graves 

(p=0,06). A Tabela 14 mostra os dados demográficos e características 

clínicas dos transplantes estratificados pela gravidade dos episódios de 

RCA. 

 
Tabela 14 - Dados demográficos e características clínicas dos transplantes 
conforme a gravidade dos episódios de rejeição celular aguda. 

Variável Leve (n=2) Moderada (n=10) Grave (n=7) p 

Idade (anos) * 46,5 (43,7-49,2) 47 (35,5-59,2) 45 (40-50,5) 0,95 

Sexo feminino 50 (1) 50 (5) 71,4 (5) 0,80 

Raça     0,24 

     Branca 0 (0) 70 (7) 42,8 (3)  

     Negra 0 (0) 10 (1) 14,3 (1)  

     Amarela 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

     Outras 100 (2) 20 (2) 42,8 (3)  

Gestação prévia 0 (0) 60 (3) 80 (4) 0,70 

Transfusão prévia 0 (0) 60 (6) 57,1 (4) 0,46 

Transplante com 
doador vivo 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 1,00 

continua 
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conclusão 

Variável Leve (n=2) Moderada (n=10) Grave (n=7) P 

Retransplante 0 (0) 20 (2) 0 (0) 0,59 

Transplante duplo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1,00 

Transplante prévio de 
órgão sólido 

0 (0) 10 (1) 14,3 (1) 1,00 

Diálise pré-transplante 50 (1) 10 (1) 14,3 (1) 0,46 

Nível do tacrolimus 
(ng/mL) * 

7,4 (7,3-7,4) 9,8 (8,8-10,8) 8,6 (6,7-11,7) 0,54 

MELD funcional * 30,5 (23,2-37,7) 25,5 (14-34) 31 (22-32) 0,81 

Tempo de isquemia fria 
(min) * 

385 (362,5-407,5) 386,5 (301,5-425) 410 (315-447,5) 0,96 

Tempo de isquemia 
quente (min)* 

35 33,5 (30,2-39,7) 35 (32-41) 0,93 

Idade do doador 
(anos) * 

24 (23-25) 38,5 (26,2-48,2) 52 (37-56,5) 0,06 

Doença de base 
autoimune 

0 (0) 20 (2) 28,6 (2) 1,00 

IHAG 50 (1) 0 (0) 0 (0) 0,10 

CHC 50 (1) 30 (3) 14,3 (1) 0,6 

VHC 0 (0) 30 (3) 28,6 (2) 1 

Sensibilizados  50 (1) 50 (5) 57,1 (4) 1 

Classe I 50 (1) 20 (2) 57,1 (4) 0,25 

Classe II 0 (0) 10 (1) 0 (0) 1,00 

Classes I e II  0 (0) 20 (2) 0 (0) 0,59 

DSA 0 (0) 10 (1) 14,3 (1) 1,00 

DSA classe I 0 (0) 0 (0) 14,3 (1) 0,47 

DSA classe II     - - - - 

DSA classes I e II  0 (0) 10 (1) 0 (0) 1,0 

HLA compatível  0 (0) 0 (0) 28,5 (2) 0,32 

IHAG: insuficiência hepática aguda grave; CHC: carcinoma hepatocelular; VHC: vírus da 
hepatite C; DSA: anticorpos específicos contra o doador; * Valores representados em 
mediana e quartis; demais em valores percentuais seguidos de frequência.   

 

No entanto, com a categorização da idade do doador, observamos uma 

maior proporção de episódios de RCA moderados e graves com idade do 

doador ≥ 31 anos (p=0,02) ( igura 22).  
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Figura 22 – Intensidade dos episódios de rejeição celular aguda conforme 
idade do doador. 

 

No que se refere às variáveis de interesse, observamos uma maior 

proporção de transplantes sensibilizados e anticorpos classe I nas 

manifestações graves (57,1%), no entanto, não atingindo significância (p=1,0 

e 0,25, respectivamente) (Figuras 23 e 24). De modo semelhante, não foram 

encontradas associações significativas entre anticorpos classes II ou I e II 

com a intensidade da RCA (Figuras 25 e 26). 
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Figura 23 – Intensidade dos episódios de rejeição celular aguda conforme a 
sensibilização para anticorpos anti-HLA.  
 

 
Figura 24 – Intensidade dos episódios de rejeição celular aguda conforme a 
presença de anticorpos anti-HLA classe I. 
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Figura 25 – Intensidade dos episódios de rejeição celular aguda conforme a 
presença de anticorpos anti-HLA classe II. 

 

 
Figura 26 – Intensidade dos episódios de rejeição celular aguda conforme a 
presença de anticorpos anti-HLA classes I e II. 
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Avaliando-se a influência de DSA na intensidade dos episódios de 

RCA, também não observamos correlações significativas (Figuras 27, 28 e 

29).  

 

 
Figura 27 - Intensidade dos episódios de rejeição celular aguda conforme a 
presença de anticorpos anti-HLA específicos contra o doador (DSA). 
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Figura 28 - Intensidade dos episódios de rejeição celular aguda conforme a 
presença de anticorpos anti-HLA específicos contra o doador classe I (DSA). 
 

 
Figura 29 - Intensidade dos episódios de rejeição celular aguda conforme a 
presença de anticorpos anti-HLA específicos contra o doador classes I e II 
(DSA classes I e II). 
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Avaliando a intensidade dos episódios de RCA de acordo com a 

compatibilidade HLA, podemos observar uma maior proporção de 

transplantes classificados como incompatíveis em todas as classes de RCA, 

no entanto, sem atingir significância (p=0,07) (Figura 30).  

 

 
Figura 30 - Intensidade dos episódios de rejeição celular aguda conforme a 
compatibilidade HLA. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Apesar dos notáveis avanços do transplante de fígado nas últimas 

décadas, com sobrevidas de pacientes em torno de 85% em 1 ano, algumas 

adversidades persistem, como a rejeição imunológica ao enxerto e recidiva 

da doença que motivou o transplante. 

Mais do que o próprio evento da rejeição, o problema reside nos efeitos 

indesejáveis da imunossupressão utilizada para evitá-la. Diversos efeitos 

adversos dos agentes imunossupressores, sejam eles inibidores de 

calcineurina, corticosteroides, agentes antiproliferativos ou depletores de 

linfócitos, são descritos: infecções oportunistas, diabetes mellitus, 

hipertensão arterial, insuficiência renal, neurotoxicidade, entre outros. 

Um ponto crítico são as infecções oportunistas no período inicial após o 

transplante. Somam-se à imunossupressão, a desnutrição presente em 

muitos pacientes cirróticos, a presença de infecções recentes, a colonização 

por germes multirresistentes, procedimento cirúrgico de grande porte e 

politransfusão. 

Nos 3 primeiros meses, em razão da maior incidência de rejeição 

celular aguda, os receptores ainda são mantidos de forma indiscriminada 

sob um regime mais intenso de imunossupressão na maior parte das vezes. 

A identificação de pacientes sob maior risco de rejeição celular aguda nos 3 

primeiros meses após o transplante seria de fundamental importância, 

De certa forma, o propósito do estudo foi determinar grupos de 

transplantados de fígado com risco aumentado de rejeição celular aguda nos 

primeiros 90 dias após o transplante. Isso permitiria o ajuste individualizado 

da imunossupressão, minimizando seus efeitos adversos, incluindo as 

infecções oportunistas do período pós-operatório. 

A estratégia central para identificação desses grupos de risco foi o 

estudo das associações dos anticorpos anti-HLA pré-formados, nosso 

objetivo principal, à rejeição celular aguda no período de 90 dias após o 
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transplante. A estratégia secundária foi o estudo da compatibilidade HLA à 

rejeição. Lembrando que, na prática clínica, os transplantes de fígado são 

realizados sem a pesquisa desses anticorpos e sem a busca de uma melhor 

compatibilidade HLA. 

Nos últimos anos, com o surgimento dos ensaios de fase sólida, 

recuperou-se o grande entusiasmo com os estudos envolvendo os 

anticorpos anti-HLA no transplante hepático, buscando-se esclarecer o seu 

real papel. 

 Anticorpos anti-HLA já foram associados a uma série de 

manifestações adversas no transplante de fígado. Apesar de ser evento 

considerado incomum, a rejeição aguda mediada por anticorpos é a 

associação que vem ganhando maior interesse e melhor caracterização. 

Existem, ainda, potenciais associações, incluindo rejeição crônica, hepatite 

plasmocitária e rejeição celular aguda “ lássi a”, que é o foco de nosso 

estudo19. 

Esse mesmo entusiasmo não ocorreu com a compatibilidade HLA, uma 

vez que, em razão da grande variabilidade, são necessários estudos com 

grande número de casos. Mesmo assim, alguns estudos mostraram que 

uma menor compatibilidade HLA também foi associada à rejeição celular 

aguda.  

Nosso estudo mostrou que a sensibilização para anticorpos anti-HLA 

foi associada a rejeição celular aguda em 90 dias após o transplante, 

determinando um grupo de risco. Por outro lado, o grau de compatibilidade 

HLA não teve associação à rejeição celular aguda. 

Para determinação dessas associações, nosso estudo foi estruturado, 

em linhas gerais, da seguinte forma: caracterização imunológica dos 

transplantes, determinação dos episódios de rejeição celular aguda e estudo 

das associações dos perfis imunológicos encontrados à rejeição celular 

aguda precoce, o desfecho do estudo.    

Perdas precoces dos enxertos foram excluídas da análise. Como a 

rejeição celular aguda mais precoce identificada em nosso estudo foi no 5° 

dia após o transplante, optamos por excluir enxertos perdidos até o 4° dia. 
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Nenhum óbito ou retransplante até o 4° dia pós-operatório foi relacionado à 

rejeição celular aguda.  

Dessa forma, do total de 153 transplantes realizados no período de 

estudo, 24 (15,7%) transplantes foram excluídos da análise em razão de 

óbito ou retransplante até o 4° dia após o procedimento. Foram 

relacionados, em sua maior parte, ao não funcionamento primário do órgão, 

hemorragia, sepsis e complicações técnicas. Assim, 129 transplantes foram 

incluídos na avaliação. Como o período de seguimento foi curto, no caso 90 

dias, não ocorreram perdas de seguimento. 

No que se refere às características clínicas dos transplantes incluídos 

no estudo, observamos que as principais indicações de transplante foram a 

cirrose hepática descompensada, em 52,7% dos casos, seguida pelo 

carcinoma hepatocelular, em 30,2% dos casos. Distribuição essa que 

acompanha as principais séries de transplante de fígado do ocidente136. 

Acreditamos que não houve destaque de alguma outra característica clínica 

quando analisamos, de forma descritiva, a série global, conforme a Tabela 1. 

Podemos dividir a caracterização imunológica dos transplantes em 3 

etapas principais: caracterização de sensibilizados e não sensibilizados para 

anticorpos anti-HLA, além de grupos conforme as classes; pesquisa de 

anticorpos específicos contra o doador (DSA); determinação do grau de 

compatibilidade HLA.     

A primeira etapa envolveu a caracterização dos 2 principais grupos de 

análise: sensibilizados e não sensibilizados para anticorpos anti-HLA, 

conforme os fluxogramas das Figuras 2 e 3. Foram determinados ainda os 

grupos de anticorpos conforme as classes. 

Transplantes caracterizados como sensibilizados para anticorpos anti-

HLA ocorreram em 35,6% (IC 95%=27,9-44,2) dos casos, sendo consistente 

com a literatura. A prevalência de sensibilização para anticorpos anti-HLA 

em candidatos a transplante é bastante variada, 23 a 87%, dependendo da 

metodologia empregada e dos valores de corte. Além disso, existem poucos 

estudos prospectivos com esse objetivo65,100,102. 
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Bishara et al., em estudo de 2002, utilizando ensaios de fase sólida por 

meio de ELISA, encontraram sensibilização para anticorpos anti-HLA em 56 

de 80 receptores pré-transplante, correspondendo a 70%100. 

Goh et al., em 2010, considerando valores de MFI maiores que 1.000 

como positivos para anticorpos anti-HLA, observaram sensibilização em 

87,3% dos pacientes pré-transplante; no entanto, tratavam-se de casos de 

retransplante, fator claro para a sensibilização102. 

A escolha do valor de   I ≥ 1.000  omo ponto de  orte em nosso 

estudo foi em razão de estudos pregressos, mostrando possível papel 

deletério dos anticorpos anti-HLA, incluindo rejeição celular aguda, a partir 

desse valor102-104. 

Nas comparações de semelhanças entre os grupos denominados 

sensibilizados e não sensibilizados (Tabela 2), observamos os seguintes 

achados relevantes. Apesar de gestação e transfusão de hemoderivados 

serem fatores bem estabelecidos de sensibilização para anticorpos anti-

HLA65,66, não observamos essas associações em nosso estudo. Apesar de 

tratar-se de estudo prospectivo, existem limitações claras e imprecisões na 

obtenção de dados referentes a essas duas variáveis, que são 

retrospectivas.   

Além disso, uma maior proporção de pacientes do sexo feminino no 

grupo de sensibilizados em relação aos não sensibilizados, 60,8 e 26,5% 

(p<0,001), respectivamente. Acreditamos que tal fato esteja relacionado à 

gestação provavelmente. 

De modo semelhante, observamos uma maior proporção de pacientes 

em diálise pré-transplante (32,6% vs 12 %; p=0,01) e pacientes com 

insuficiência hepática aguda grave (8,7% vs 0%; p=0,02) no grupo de 

sensibilizados. Uma hipótese para tal achado seria que a diálise 

representaria um marcador de pior condição clínica, estando associada à 

maior probabilidade de transfusão de hemoderivados talvez, o que levaria à 

exposição aos antígenos HLA. 

Raciocínio na mesma linha pode ser feito em relação à insuficiência 

hepática aguda grave, em que, além da possibilidade de transfusão, 
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associa-se o fato de necrose hepática e exposição antigênica após a morte 

celular. E, por fim, um outro achado foi uma maior proporção de doenças de 

base consideradas autoimune no grupo de não sensibilizados (19,3% vs 

4,3%; p=0,02).  

No que se refere à distribuição das classes de anticorpos anti-HLA, 

encontramos em nosso estudo uma maior prevalência dos anticorpos classe 

I, com 34,1% (IC 95%=26,5-42,6). Anticorpos classe II apresentaram uma 

prevalência de 7,7% (IC 95%= 4,1-13,9), e classes I e II de 6,2% (IC 95%= 

3-12). A literatura mostra prevalência variada das classes de anticorpos anti-

HLA, com estudos mostrando prevalência maior da classe I, alguns classe II, 

outros classes I e II102,104,119. 

A importância do estudo das classes residiria na expressão diferente 

das moléculas HLA dentro do próprio tecido hepático. A maior parte do 

processo inflamatório na rejeição aguda restringe-se ao espaço porta, no 

qual os epitélios biliares e vasculares são ricos em antígenos classes I e II. 

Nas veias centrais, que também são acometidas na rejeição, existe um 

padrão semelhante. Por outro lado, no parênquima propriamente dito, em 

que o processo inflamatório é muito menos exuberante, os hepatócitos 

expressam quantidades menores de moléculas classe I e, habitualmente, 

não expressam moléculas classe II137-139. 

Conforme mencionado anteriormente, a segunda etapa da 

caracterização imunológica consistiu na determinação dos anticorpos 

específicos contra o doador (DSA). As análises dos anticorpos encontrados 

e da tipificação HLA dos respectivos doadores permitiram essa 

caracterização (Tabela 7). A tipificação HLA do doador não foi realizada em 

3 transplantes caracterizados como sensibilizados, possibilitando esse tipo 

de análise em somente 126 transplantes da série. Nos 3 casos, não houve 

coleta de material dos doadores para a análise ou o material foi extraviado. 

Em nosso estudo, encontramos uma baixa prevalência de anticorpos 

específicos contra o doador (DSA). Foram observados DSA apenas em 12 

transplantes, com uma prevalência de 9,5%(IC 95%=5,4-16,1). De maneira 

semelhante à caracterização da sensibilização, a presença de DSA depende 
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da metodologia empregada e dos valores de MFI considerados como 

relevantes. 

Em estudo coorte retrospectivo, admitindo um MFI > 1.000 como 

positivo, Goh et al. encontraram DSA em 24,5% dos casos. No entanto, 

tratavam-se de 139 casos de retransplante de fígado102. 

Conforme comentado anteriormente, poucos estudos avaliaram 

prospectivamente sensibilização ou anticorpos específicos contra o doador. 

O estudo de Musat et al., em coorte prospectiva de 113 transplantes, 

determinaram a prevalência de DSA para diferentes valores de MFI, 

ini iando a análise a partir de 300. Para  alores de   I ≥ 1.000, obser aram 

prevalência de 32% para classes I ou II104. 

Em razão do pequeno número de casos de DSA, e de forma mais 

acentuada, para as classes de DSA, acreditamos que o estudo das 

associações desses grupos tenha sido prejudicado. Foram encontrados, 

para classes exclusivas, apenas 10 casos classe I (7,9%; IC 95%=4,3-14), e 

2 casos classes I e II (1,6%; IC 95%=0,1-6). Nenhum caso DSA classe II 

exclusiva foi documentado (Tabela 6). 

A terceira etapa da avaliação imunológica do estudo envolveu a 

determinação do grau de compatibilidade HLA, um objetivo secundário. Em 

razão do grande polimorfismo e da codominância dos genes associados ao 

sistema  HLA, conforme esperado, apenas 8,5% (10) dos transplantes foram 

classificados como HLA compatíveis (0 a 3 incompatibilidades). 

Aproximadamente, 70% dos transplantes apresentaram 5 ou 6 

incompatibilidades. Nenhum caso com 0 ou 1 incompatibilidade foi 

identificado (Tabela 8). Em razão da não coleta ou extravio do material, a 

determinação do grau de compatibilidade HLA não foi possível em 12 

transplantes.  

Neumann et al., em 2003, avaliando a compatibilidade HLA-A, B e DR 

em 924 transplantes de fígado, encontraram transplantes classificados como 

compatíveis (0 a 3 incompatibilidades) em apenas 7,6%(70) dos casos122. 

Navarro et al., em 2006, avaliando 29.675 transplantes nos EUA, encontram 

18,1% classificados com compatíveis123. Apesar do número reduzido de 
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casos, se comparado a outros estudos envolvendo compatibilidade HLA, 

encontramos resultados semelhantes no que se refere ao grau de 

compatibilidade. 

A divisão em transplantes HLA compatíveis (0 a 3 incompatibilidades) e 

incompatíveis (4 a 6 incompatibilidades) seguiu outros estudos publicados, 

como os citados anteriormente. Além disso, nosso estudo estatístico não 

mostrou qualquer maximização dos resultados finais quando foram utilizadas 

outras divisões para a compatibilidade. 

As comparações de semelhanças entre os grupos caracterizados como 

HLA compatíveis e incompatíveis não mostraram grandes diferenças 

(Tabela 9). Encontramos apenas uma maior proporção de transplantes com 

doador vivo no grupo caracterizado como HLA compatível (20% vs 0%; 

p=0,01). 

A etapa seguinte do estudo foi determinar os episódios de rejeição 

celular aguda em até 90 dias, além de suas estratificações de intensidades 

em leve, moderada e grave. O período de 90 dias foi escolhido por tratar-se 

do período de maior risco para RCA e com necessidade de 

imunossupressão mais intensa. A determinação de grupos de risco nesse 

período, como já comentado anteriormente, poderia ser determinante para 

ajustes individualizados de imunossupressão. 

Além disso, podemos atribuir a maior incidência de RCA nesse período 

à maior reatividade imunológica. No período mais tardio, habitualmente, os 

episódios são associados a ajustes inapropriados da imunossupressão ou 

aderência irregular ao tratamento. 

O estudo mostrou uma incidência de rejeição celular aguda em 90 dias 

de 14,7%, o que é compatível com dados de literatura33,34. A mediana de 

ocorrência dos episódios foi de 13 dias. 

Nota-se que apenas foram diagnosticados como RCA, casos em que 

existia evidência de disfunção do fígado, representada por alterações das 

provas hepáticas, associada à biopsia mostrando rejeição celular aguda 

conforme o critério Banff. Como a realização de biópsia hepática na 

presença de alterações dos exames não é protocolar, mas é de julgamento 
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da equipe médica que conduz o caso no momento, é provável que alguns 

casos com RCA não foram incluídos. Esse julgamento acaba sendo 

influenciado pela magnitude das alterações das provas hepáticas e pela 

probabilidade de outros diagnósticos. Identificamos aqui uma limitação do 

estudo. 

A próxima etapa do estudo foi avaliar as associações dos grupos de 

interesse à rejeição celular aguda em 90 dias após o transplante. O desenho 

prospectivo do estudo permitiu uma análise do tipo sobrevida. Foram 

determinadas as razões de risco (RR), realizadas regressões simples e 

múltipla de Cox (análises uni e multivariável), e curvas de sobrevida livre de 

RCA pelo estimador Kaplan-Meier. Lembrando que as análises, conforme as 

classes dos anticorpos, contemplaram os grupos de forma exclusiva, ou 

seja, apenas classe I ou classe II, ou, ainda, classes I e II. 

Diversas variáveis possivelmente associadas a um risco aumentado de 

rejeição celular aguda43-45, ou possivelmente como fatores de confusão, 

foram incluídas na análise univariável. 

Nessa análise, algumas variáveis que não eram o foco de interesse 

também apresentaram associação significativa. Devemos interpretar esses 

resultados à luz das limitações desse tipo de análise. Dessa forma, outras 

raças, que não negra e amarela, foram associadas a um risco aumentado de 

rejeição em relação à raça branca (RR= 3,8; IC 95%= 1,4-10,2; p=0,006). 

Outros estudos já haviam demonstrado possível associação de diferentes 

raças à rejeição celular aguda. 

Apenas 2 pacientes haviam sido submetidos a transplante de outro 

órgão sólido (no caso, transplantes renais), previamente ao transplante de 

fígado. A análise univariável mostrou risco aumentado de rejeição em 90 

dias (RR=10,9; IC 95%=2,5 – 48; p = 0,002). Apesar do risco muito 

aumentado, observamos que se tratam apenas de 2 casos. 

Ainda referente a essas variáveis, observamos associações de sexo e 

idade do receptor à RCA. Sexo feminino foi marginalmente significante 

(RR=2,3; IC 95%=0,9-5,7; p=0,07).  
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Muitas vezes em nossa prática clínica diária, julgamos que receptores 

com idade mais avançada apresentam menor imunorreatividade aos 

enxertos, de modo que utilizamos esquemas imunossupressores reduzidos. 

Em nosso estudo, obser amos que idade ≥ 52 anos foi asso iada a um ris o 

reduzido de RCA (RR=0,4; IC 95%=0,1-0,9; p=0,04). Tal informação pode 

suscitar outras investigações nesse contexto. 

No que se refere às variáveis de interesse, observamos, na análise 

univariável, que a sensibilização para anticorpos anti-HLA foi marginalmente 

significante para risco aumentado de RCA (RR=2,2; IC 95%=0,9-5,5; 

p=0,07). Anticorpos classe II também foram associados à RCA, com uma 

razão de riscos bastante elevada (RR=34,4; IC 95%= 3,1-381,4; p=0,004). 

No entanto, cabe ressaltar que apenas 2 casos apresentavam 

exclusivamente anticorpos classe II. 

O ponto-chave do estudo consistiu na análise multivariável 

contemplando as variáveis de interesse, principalmente a comparação entre 

sensibilizados e não sensibilizados (Tabela 13). Foram criados modelos 

controlados para as variáveis significativas ou consideradas como tendência 

na análise univariável. Os ajustes foram para raça, transplante pregresso de 

órgão sólido, sexo e idade do receptor. Lembrando que, para as análises de 

classes de anticorpos, foi considerado cada grupo isoladamente. 

A presença de sensibilização para anticorpos anti-HLA  om   I ≥ 

1.000 associou-se significativamente à rejeição celular aguda em até 90 dias 

após o transplante, de forma independente. Observamos uma forte 

correlação com RCA, com uma razão de riscos de 4,3 (IC 95%=1,3-13,5; 

p=0,012). 

Caracteriza-se, dessa forma, o primeiro grupo de risco para RCA em 

nosso estudo, de forma independente. Na prática clínica, essa informação, 

associada a outras características clínicas (infecção recente, insuficiência 

renal, por exemplo), poderão levar a um melhor planejamento dos protocolos 

de imunossupressão. A exemplo, nossa impressão é que pacientes 

caracterizados como não sensibilizados possam receber uma 
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imunossupressão atenuada caso seja necessária, como na presença de 

infecção em atividade.  

O fato da simples sensibilização para qualquer anticorpo anti-HLA estar 

associada à RCA apresenta um outro caráter de praticidade. Para a 

determinação do risco, não seriam necessárias análises das classes de 

anticorpos, nem a realização de tipificação HLA do doador para avaliar se 

são anticorpos específicos ou não. 

Analisando a literatura, poucos estudos abordam a simples 

sensibilização para anticorpos anti-HLA e RCA, sendo todos retrospectivos. 

A exemplo, Bishara et al., em estudo retrospectivo de 2002, já citados 

anteriormente, avaliaram 80 transplantes de fígado. A metodologia 

empregada para a pesquisa dos anticorpos foi o ELISA. A análise incluiu a 

comparação estatística simples entre os grupos. Foram observados um 

número maior de episódios de RCA na primeira semana (p=0,05) e nos 3 

primeiros meses (p=0,035) no grupo de sensibilizados. Entre 3 meses e 1 

ano, a associação com RCA foi menos importante (p=0,076). Não houve, 

nesse estudo, uma avaliação quanto ao papel das classes de anticorpos100. 

Na análise multivariável envolvendo as classes de anticorpos, 

observamos associação tanto dos anticorpos classe I quanto os de classe II 

à RCA. Anticorpos classe I foram marginalmente significantes, com uma 

razão de riscos de 2,7 (IC 95%= 0,8-8,8; p= 0,08). Forte correlação foi 

encontrada para anticorpos classes II, com uma razão de riscos de 56,4 (IC 

95%= 4,5-709,6; p=0,002). No entanto, destacamos que, em apenas 2 

casos, identificamos exclusivamente anticorpos classe II. 

Tratando-se das interações entre as classes de anticorpos, ou seja, o 

grupo com anticorpos classes I e II, seria natural imaginar associação à 

RCA, uma vez que isoladamente cada classe apresentou associação. No 

entanto, isso não foi observado (RR=1,7; IC 95%=0,3-8,3; p=0,52). 

Um ponto que claramente chama atenção, é o fato de termos 

encontrado associações de sensibilização, anticorpos classe I ou classe II à 

RCA, mas não observamos para os anticorpos específicos contra o doador 

(DSA) e para as classes de DSA. Foram encontrados: DSA (RR=1,9; IC 



5 Discussão   78 

95%=0,4-9,7; p=0,43); DSA classe I (RR=1,2; IC 95%=0,1-10,6; p=0,84); 

DSA classes I e II (RR=3,1; IC 95%=0,3-28; p= 0,3). Não foram encontrados 

DSA classe II exclusivos para a análise.  

Atribuímos tal fato à baixa prevalência de DSA em nossa série, em que 

encontramos apenas 12 casos de DSA (9,5%). Já destacamos 

anteriormente que, em 3 casos, nos quais foram encontrados anticorpos 

anti-HLA, a tipificação HLA do doador não estava disponível para definição 

da especificidade.  

Uma discussão que cabe dentro dessa observação é referente à 

reatividade cruzada ou CREG (do Inglês, Cross-Reactive Group). Os 

anticorpos anti-HLA são específicos para epítopos ou determinantes 

antigênicos. Alguns antígenos HLA podem compartilhar um ou mais 

epítopos formando o grupo chamado CREG. Dessa forma, um anticorpo 

definido como não DSA pode reagir no pós-transplante em contato com um 

antígeno do doador, se este antígeno pertencer ao mesmo CREG desse 

reconhecido anticorpo, aparentemente não DSA. Isso poderia, em parte, 

justificar a associação de sensibilizados à RCA, mas não de DSA, em nosso 

estudo140. 

Observamos um único estudo que avaliou, de modo relativamente 

semelhante ao nosso, o papel dos anticorpos anti-HLA pré-formados no 

transplante de fígado. Trata-se do estudo já citado anteriormente, publicado 

por Musat et al. em 2013. É um estudo tipo coorte prospectivo, em que o 

desfecho foi RCA em até 90 dias após o transplante. Apesar do tamanho da 

amostra ser semelhante, 113 transplantes, apenas os enxertos que 

efetivamente sobreviveram os 90 dias foram considerados104.  

Foram observadas associações de anticorpos anti-HLA pré-formados 

específicos contra o doador à RCA, mesmo para valores baixos de MFI, no 

 aso, ≥ 300. Para D A  lasse I, foi encontrada uma razão de riscos de 2,7 

(IC 95%=1,3-5,8; p<0,01) e, para a classe II, de 6 (IC 95%=1,8-19,8; 

p<0,01)104. 
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No que se refere à avaliação da compatibilidade HLA, um objetivo 

secundário em nosso estudo, observamos que não houve associação de 

uma pior compatibilidade HLA à RCA. Transplantes classificados como HLA 

compatíveis (0 a 3 incompatibilidades) não apresentaram risco reduzido de 

RCA (RR=0,9; IC 95%=0,2-4; p=0,89). 

 Comparado a algumas séries na literatura, nosso estudo apresenta um 

número pequeno de casos para avaliações relacionadas à compatibilidade 

HLA no transplante hepático. Observamos alguns estudos com grandes 

populações, com séries atingindo até 30.000 transplantes aproximadamente. 

Diferente de nosso estudo, a maior parte dos estudos sugere uma 

associação de pior compatibilidade HLA à RCA121,122,124. 

Avaliando as curvas de sobrevida livre de rejeição celular aguda dos 

enxertos, obtidas pelo estimador de Kaplan-Meier e acompanhadas pelo 

teste log-rank, observamos um paralelo com as análises univariável e 

multivariável. 

Para algumas variáveis consideradas de interesse secundário, 

pudemos observar uma sobrevida livre de RCA em 90 dias inferior (vide 

Figuras 9, 10, 11 e 12). Sejam elas: idade do receptor < 52 anos (75% vs 

91%; p=0,04); transplante prévio de órgão sólido (0% vs 85%; p<0,001); 

outras raças, que não amarela e negra, em relação à branca (61% vs 89%; 

p=0,02); sexo feminino (75% vs 89%; p=0,06). 

Para as variáveis de interesse, encontramos algumas associações 

(vide Figuras 13 e 15). O grupo de sensibilizados para anticorpos anti-HLA 

apresentou sobrevida livre de RCA inferior em 90 dias (75% vs 88%; 

p=0,07). Anticorpos classe II também apresentaram sobrevida livre de RCA 

inferior (50% vs 84%; p <0,001), mas trata-se de um grupo pequeno, com 

apenas 2 casos. Nenhuma outra associação referente à sobrevida livre de 

RCA foi observada. 

Uma avaliação final de nosso estudo consistiu na estratificação dos 

episódios de RCA de acordo com sua intensidade, baseada no critério Banff. 

Foram encontrados 10,5%(2) de casos leves, 52,6%(10) de casos 

moderados e 36,8%(7) de casos graves. Foram realizadas apenas 
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comparações estatísticas simples entre os grupos. Nenhuma associação 

significativa foi observada para quaisquer das variáveis de interesse. 

Apesar do foco do estudo ser o estabelecimento de associações dos 

anticorpos à rejeição celular aguda e não explicar essas associações, 

algumas considerações podem ser feitas a respeito de possíveis 

mecanismos. 

Em primeiro lugar, uma vez que, em linhas gerais, a resposta 

imunológica aos enxertos envolve vias efetoras celulares e humorais, nos 

 asos de rejeiç o  om  omponente “ lassi amente  elular”, os anti orpos 

não seriam responsáveis por agressão direta, mas estariam atuando como 

mediadores de citotoxicidade100. 

A segunda hipótese estaria relacionada à agressão direta, mas 

“silen iosa” dos anti orpos.  eria a rejeiç o aguda mediada por anticorpos, 

que tem evoluído para uma padronização diagnóstica no transplante de 

fígado. Afora os raros casos de necrose hemorrágica, como já mencionado 

anteriormente, seriam casos com componente celular clássico, em que se 

nota, ainda, lesão microvascular hepática, associada à queda dos níveis de 

complemento e plaquetas, com disfunção persistente do enxerto, apesar do 

tratamento para a rejeição. Somam-se a essas alterações histológicas a 

necessidade de documentação de DSA e C4d tecidual19. 

Cabem alguns comentários a respeito de anticorpos anti-HLA de 

memória, uma vez que, apesar de não ser o foco de nosso estudo, um dos 

pacientes incluído no estudo perdeu o enxerto provavelmente em razão da 

presença desses anticorpos (rejeição aguda mediada por anticorpos). Ainda, 

esse conceito poderia explicar a associação do grupo de sensibilizados, mas 

não do grupo DSA, à RCA observada em nosso estudo. 

Os anticorpos, após sua produção, alcançam rapidamente o máximo 

de seus títulos e, na ausência de estímulos antigênicos, começam a diminuir 

de título com o tempo, até níveis não detectáveis, mesmo com as técnicas 

mais sensíveis, como o Luminex. Eles são responsáveis pela resposta 

anamnéstica que pode aparecer na primeira semana ou, no máximo, no 

primeiro mês pós-transplante. 
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 A produção de altos títulos de anticorpos (anticorpos ex novo) é rápida 

e pode estar associada à destruição do enxerto. Isso poderia explicar alguns 

casos de perda precoce do enxerto relacionados à presença de anticorpos, 

interpretados de forma equivocada, como de etiologia indefinida, uma vez 

que a pesquisa de anticorpos pré-formados foi negativa120. Além disso, 

estudos recentes envolvendo o transplante renal mostraram que, em 

pacientes sensibilizados, porém com DSA ausente, podem existir células B 

de memória específicas para o doador141. 

O caso com provável perda do enxerto secundária aos anticorpos de 

memória trata-se do caso 5 de nossa série. Trata-se de paciente feminina, 

portadora de cirrose autoimune, submetida a transplante hepático com 

doador falecido. Pesquisa de anticorpos anti-HLA pré-formados foi negativa. 

Na biópsia após revascularização, apenas lesão de reperfusão hepática leve 

Paciente teve boa evolução clínica inicial, com comportamento normal do 

enxerto. Foi utilizada imunossupressão com tacrolimus, micofenolato sódico 

e corticosteroides.  

No entanto, evoluiu no 5° dia pós-operatório com alterações severas 

das provas hepáticas. Ultrassonografia mostrou fluxos sanguíneos normais 

para o enxerto. Realizada biópsia hepática no 5° dia pós-operatório, com 

histologia mostrando rejeição celular aguda grave com características 

clássicas, sem evidências histológicas de agressão por anticorpos (Figura 

31). 
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Figura 31 - Biópsia hepática no 5° dia pós-operatório mostrando rejeição 
celular aguda. 

 

Apesar da pesquisa de anticorpos pré-formados ter sido negativa, a 

avaliação de anticorpos após o transplante foi positiva. O estudo realizado 

no 7° dia pós-operatório mostrou a presença de anticorpos classe I, com MFI 

de 3.500. 

Instituído tratamento para RCA com corticosteroides. Evolui, no 

entanto, com piora acentuada das provas hepáticas. Em razão dessa 

evolução, a biópsia hepática foi repetida no 10° dia pós-operatório. O estudo 

histológico mostrou, apesar da diminuição evidente no infiltrado inflamatório 

nos espaços porta, necrose hemorrágica em região centrolobular, em, 

aproximadamente, 30% da amostra, sugestiva de agressão por anticorpos 

(Figura 32). 
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Figura 32 - Biópsia hepática no 10° dia pós-operatório mostrando necrose 
hemorrágica em região centrolobular. 

 

Ocorreu progressão das provas hepáticas, sendo considerada perda 

imunológica do enxerto. Submetida a retransplante no 15° dia pós-

operatório. 

Em relação às perspectivas sobre o tema, acreditamos que o estudo 

pode servir como ponte para outros, dentro deste universo. 

Um primeiro passo seria a tentativa de caracterização de possíveis 

mecanismos, como já comentado anteriormente, que justifiquem a 

associação de anticorpos à RCA. A revisão histológica dos casos com 

rejeição de nossa série, em busca de características de rejeição aguda 

mediada por anticorpos, seria a estratégia inicial. Além disso, a avaliação do 

C4d poderá ser realizada para melhor caracterização. 

Uma outra extensão seria o estudo de associações dos anticorpos anti-

HLA a outras complicações, sejam precoces ou tardias. Em relação às 

precoces, por exemplo, podemos correlacionar com o não funcionamento do 
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enxerto e estenose biliar, entre outras. Tardiamente, podemos buscar 

associações à rejeição crônica. 

Além dessas possibilidades, a dinâmica tardia desses anticorpos pode 

ser avaliada e correlacionada com diversas manifestações. Como se 

comportam esses anticorpos após 3 meses e 1 ano, por exemplo? 

No que se refere à compatibilidade HLA, além de ampliação do grupo 

de estudo e busca de associações a outras complicações no transplante de 

fígado, podemos realizar avaliações dirigidas aos loci A, B ou DR de forma 

isolada.    

Existem algumas limitações evidentes no estudo. A primeira delas 

reside na possibilidade que alguns casos de RCA não tenham sido 

diagnosticados, uma vez que a biópsia de fígado não foi aplicada a todos os 

casos que apresentavam alterações das provas hepáticas. Outra limitação 

foi o pequeno número de anticorpos específicos contra o doador 

encontrados. Além disso, trata-se de estudo envolvendo um único centro. 

A importância de nosso estudo reside primeiramente no fato de tratar-

se de um estudo tipo coorte prospectivo avaliando o papel dos anticorpos 

anti-HLA, nosso objetivo principal. Poucos estudos na literatura abordaram o 

tema de tal forma. A grande maioria das séries são retrospectivas ou são 

estudos tipo caso-controle.  

Um segundo ponto de destaque seria a possibilidade de aplicações 

práticas de algumas de nossas conclusões, ou, pelo menos,  para que 

possam servir como forma de planejamento para aplicação futura. Citamos, 

por exemplo, a redução da imunossupressão inicial em pacientes não 

sensibilizados que apresentem algum grau de disfunção renal ou infecção 

recente. 

Em nosso estudo, ficou clara a associação deletéria dos anticorpos 

anti-HLA. Com a melhor caracterização dos anticorpos anti-HLA no contexto 

de rejeição no transplante de fígado, é provável que a denominação clássica 

de rejeição celular aguda, aceita universalmente, passe, no futuro, a ser 

chamada apenas de rejeição aguda. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 A sensibilização para anticorpos anti-HLA pré-formados  om   I ≥ 

1.000 foi associada a um risco aumentado de rejeição celular 

aguda precoce, de forma independente; 

 A presença de anticorpos anti-HLA pré-formados classe II com MFI 

≥ 1.000 foi associada a um risco aumentado de rejeição celular 

aguda precoce, de forma independente; 

 A presença de anticorpos anti-HLA pré-formados classe I com MFI 

≥ 1.000 foi associada a um risco aumentado de rejeição celular 

aguda precoce, marginalmente significante, de forma 

independente; 

 As presenças de anticorpos classes I e II, e todos os grupos de 

DSA não foram associados à rejeição celular aguda precoce; 

 A pior compatibilidade HLA não foi associada à rejeição celular 

aguda precoce. 
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8.1 APÊNDICE A - Dados Clínicos dos Transplantes 

 
RGHC Sexo Raça Idade Gestação 

Transfusão 
prévia 

Transplante 
prévio de 

orgão 
sólido 

MELD 
funcional 

1 13986331 K M B 45 n n n 30 

2 13965691I M B 23 n s n 39 

3 3260076 I M B 65 n s n 10 

4 13974408 C M B 58 n n n 33 

5 2200723 J F N 51 s n n 24 

6 13861366 H M B 47 n n n 34 

7 5169284 A M B 44 n s n 29 

8 5169284 A M B 44 n s n 32 

9 2200723 J F N 51 s s n 34 

10 2662323 G F B 38 n s n 25 

1 13532261 G F B 31 n s n 30 

12 13998890 B M B 65 n s n 42 

13 13998672 C M B 32 n n n 32 

14 3238126 I M A 55 n s n 21 

15 33498387 I F B 36 s s n 32 

16 13986422 I M B 71 n n n 8 

17 13975894 C M B 45 n n n 30 

18 13956661 H M O 19 n s n 29 

19 14003705 H F B 43 s n n 36 

20 13835696 G M B 60 n n n 14 

21 14003705 H F B 43 s s n 26 

22 13858430 A F N 31 s s n 33 

23 3239377 B M B 67 n s n 24 

24 2500452 D M B 53 n s n 25 

25 14007882G F B 54 s n n 41 

26 13616389 G M B 59 n n n 15 

27 14002817 D M O 50 n s n 32 

28 33597107 F M O 56 n n n 24 

continua 



 

continuação 

 
RGHC Sexo Raça Idade Gestação 

Transfusão 
prévia 

Transplante 
prévio de 

orgão 
sólido 

MELD 
funcional 

29 14006631 C M O 41 n n n 25 

30 13616732 B F B 55 n s n 33 

31 13935817 D M B 40 n s n 29 

32 13994674 J M O 51 n n n 25 

33 13949270 B M N 46 n n n 21 

34 13859866 I F O 53 s n n 26 

35 14002124 J M O 57 n n n 34 

36 13616748 D M B 61 n n n 9 

37 15029437 C M B 29 n n n 18 

38 13627928 B M B 56 n n n 24 

39 14018005 E F O 26 n n n 41 

40 15029437 C M B 29 n s n 45 

41 3184279 F F B 55 n s s 20 

41 13965983 I M B 52 n n n 17 

43 3368500 B M O 26 n n n 19 

44 13609227 K M N 55 n s n 24 

45 14013325 A M B 63 n s n 42 

46 2470837 I F O 54 s n n 35 

47 13677935 E M B 40 n n n 37 

48 13776331 I M B 35 n n n 32 

49 13918073 H F B 33 n n n 7 

50 13593682 I F B 48 s s n 15 

51 13457683 H M B 66 n n n 9 

52 13904292 J M B 57 n n n 8 

53 13953581 J M B 60 n n n 12 

54 13941733 I F N 19 n n n 42 

55 14030016 G M B 34 n s n 42 

56 13928284 A M B 57 n n n 10 

57 13740903 G M B 40 n s n 40 

58 13741712 H F B 58 s n n 14 

59 13964948 J M O 53 n n n 7 

60 15046269 C F B 31 n n n 12 

continua 



 

continuação 

 
RGHC Sexo Raça Idade Gestação 

Transfusão 
prévia 

Transplante 
prévio de 

orgão 
sólido 

MELD 
funcional 

61 13899278 D F B 30 n n n 6 

62 14027796 C F B 33 n n n 31 

63 14034249 K M B 51 n n n 23 

64 3334502E F B 61 s s s 14 

65 7038571I M B 56 n n n 12 

66 13927130G F A 60 s s n 30 

67 13983246K M B 60 n n n 17 

68 13923838B F B 63 n s n 28 

69 14034257J M B 50 n s n 24 

70 3336127K F B 62 s n n 12 

71 3379819K M B 67 n s n 17 

72 14039122C F B 53 s s n 37 

73 13740862F M B 59 n s n 23 

74 13998674A M B 57 n n n 16 

75 13892809B F B 57 n s n 35 

76 14039215J M B 47 n s n 31 

77 14018964G M O 48 n n n 38 

78 14037986C F B 59 s n n 40 

79 14045500I M B 51 n s n 35 

80 14027373F M B 60 n s n 35 

81 3381117I F B 41 s s n 37 

82 14042702C F O 45 s n n 31 

83 13985749K M B 38 n n n 10 

84 2917301J M B 71 n n n 29 

85 2494274C F B 57 n n n 8 

86 2128347D F B 68 s s n 33 

87 33608473H M B 61 n s n 44 

88 13637410E F B 39 n n n 40 

89 14018978K F O 67 s n n 22 

90 14016074F M B 61 n s n 17 

91 13942436B F O 47 n s n 18 

92 14050310K M B 48 n n n 24 

continua 



 

continuação 

 
RGHC Sexo Raça Idade Gestação 

Transfusão 
prévia 

Transplante 
prévio de 

orgão 
sólido 

MELD 
funcional 

93 14020744K F B 50 n s n 16 

94 13688044F M B 55 n n n 17 

95 13609574I M N 72 n s n 12 

96 13993806D F B 61 s s n 9 

97 14045864H M B 44 n s n 33 

98 2552135A F B 61 s s n 11 

99 13802806D F B 63 s s n 23 

100 14030499H M O 59 n n n 15 

101 3200077K M B 70 n n n 10 

102 13736045E M B 65 n s n 10 

103 33609947J F O 41 n n n 45 

104 3309945K M B 57 n s n 23 

105 13875150J M A 68 n n n 8 

106 14020741C M B 50 n s n 32 

107 13800635C M B 59 n n n 9 

108 13997334H M O 52 n n n 16 

109 33535367D F B 39 n s n 41 

110 6062064E M N 28 n n n 17 

111 13810145C F B 21 n n n 43 

112 4063709A M B 52 n n n 29 

113 14023552C F B 35 s s n 28 

114 13841743B M O 67 n n n 24 

115 2656460B M B 68 n s n 38 

116 14015946D F B 62 s s n 22 

117 13570172D M B 43 n s n 19 

118 4011005G M B 60 n s n 28 

119 15070002D M B 52 n n n 11 

120 13790147D F B 59 s n n 11 

121 14061789I F B 46 s n n 10 

122 13491814D M B 59 n s n 18 

123 14016277F F B 54 s s n 25 

124 13639354E M B 52 n n n 17 

continua 



 

conclusão 

 
RGHC Sexo Raça Idade Gestação 

Transfusão 
prévia 

Transplante 
prévio de 

orgão 
sólido 

MELD 
funcional 

125 14022711B F B 64 s s n 25 

126 13756776J F O 42 s s n 32 

127 13639354E M B 52 n s n 16 

128 14038436K M B 36 n s n 30 

129 13980089H F O 26 s s n 42 

 



 

 

Caso Diálise Doador 
Idade do 
doador 

Sexo do 
doador 

Transplante 
prévio de 

fígado 

Trans-
plante 
Duplo 

Rejeição 
Sensibi-
lização 

DSA 
HLA 

COMPA-
TÍVEL 

1 n falecido 43 F N N N N N N 

2 s falecido 12 F S N N N N N 

3 n falecido 52 F N N N S N S 

4 n falecido 48 M N N N S N N 

5 n falecido 33 F N N S N N N 

6 s falecido 36 M N N S S N N 

7 n falecido 40 M N N N N N N 

8 n falecido 22 M S N N N N N 

9 s falecido 22 F S N N S S N 

10 n falecido 50 M N S N N N S 

1 n falecido 6 M N N N N N N 

12 s falecido 26 F N N N N N N 

13 n falecido 51 M N N N N N N 

14 n falecido 23 M S N N N N N 

15 n falecido 35 F N N S N N S 

16 n falecido 17 M N N N N N N 

17 n falecido 55 M N N N N N N 

18 n falecido 17 M S N N N N N 

19 s falecido 19 M N N N S N N 

20 n falecido 46 M N N S N N N 

21 n falecido 24 M S N N S N N 

22 n falecido 23 F S N S N N N 

23 n falecido 35 M S N N N N N 

24 n falecido 55 F N N N N N N 

25 n falecido 53 F N N N S N N 

26 n falecido 65 F N N N S N N 

27 s falecido 39 M N N S N N N 

28 n falecido 59 M N N N N N N 

29 n falecido 52 M N N N N N S 

30 n falecido 42 F N N N N N N 

31 s falecido 19 F N N N N N N 

32 n falecido 39 M N N N N N N 

33 n falecido 28 F N N N N N N 

34 n falecido 31 F N N N N N N 

35 n falecido 49 M N N S N N N 

continua 



 

continuação 

Caso Diálise Doador 
Idade do 
doador 

Sexo do 
doador 

Transplante 
prévio de 

fígado 

Trans-
plante 
Duplo 

Rejeição 
Sensibi-
lização 

DSA 
HLA 

COMPA-
TÍVEL 

36 n falecido 35 M N N N N N N 

37 n falecido 49 F N N N N N N 

38 n falecido 26 F N S N S N N 

39 n falecido 18 M N N N N N N 

40 s Falecido 41 F S N N S N N 

41 n falecido 53 F N N S S N S 

41 n vivo 44 M N N N N N S 

43 n vivo 22 M N N N N N X 

44 n falecido 38 M N N N S S N 

45 s falecido 62 F N N N N N N 

46 s falecido 38 M N N N S N S 

47 n falecido 33 F N N N N N N 

48 n falecido 51 F N N N N N N 

49 n falecido 18 F N N N S N N 

50 n falecido 9 M N N N S S S 

51 n falecido 58 M N N N N N N 

52 n falecido 21 F N N N N N N 

53 n falecido 31 M N N N N N N 

54 n falecido 43 M N N N N N N 

55 n falecido 50 M N N S N N N 

56 n falecido 24 M N N N N N N 

57 n falecido 49 F S N S S N N 

58 n vivo 37 M N N N N N X 

59 n falecido 56 M N N N N N N 

60 n vivo 29 F N N N N N S 

61 n falecido 37 F N N S N N N 

62 n falecido 44 F N N N N N N 

63 n falecido 25 M N N N N N X 

64 n falecido 19 M N N S N N N 

65 n falecido 50 F N N N N N N 

66 n falecido 14 M S N N S N N 

67 n falecido 36 F N N N S N N 

68 s falecido 26 F S N N S N N 

69 n falecido 52 F N N N N N N 

70 n vivo 31 M N N N S X X 

continua 



 

continuação 

Caso Diálise Doador 
Idade do 
doador 

Sexo do 
doador 

Transplante 
prévio de 

fígado 

Trans-
plante 
Duplo 

Rejeição 
Sensibi-
lização 

DSA 
HLA 

COMPA-
TÍVEL 

71 n falecido 18 F N S N N N N 

72 n falecido 52 F N N N N N N 

73 n falecido 55 M N S N N N N 

74 n falecido 46 M N N N N N N 

75 s falecido 47 F N N N S N N 

76 n falecido 29 M S N N S S N 

77 s falecido 31 M N N N S N N 

78 s falecido 33 F N N N S N N 

79 s falecido 56 M N N N S S N 

80 n falecido 56 M N S N N N N 

81 s falecido 26 M S S N N N N 

82 n falecido 60 F N N S S N N 

83 n falecido 68 M N N S S N N 

84 n falecido 40 M N N N N N N 

85 n falecido 7 M N N N S N X 

86 n falecido 31 M N N N S S N 

87 s falecido 40 F N N N S S X 

88 n falecido 35 M N N N S N N 

89 n falecido 23 M N N N N N N 

90 n falecido 42 F N N N N N X 

91 n falecido 40 F N N S S S N 

92 n falecido 55 F N N N N N N 

93 n falecido 38 F N N N S N N 

94 n falecido 56 F N N N S N N 

95 n falecido 54 M N N N S N N 

96 n falecido 10 M N N S S N N 

97 n falecido 19 M N N N S N N 

98 n falecido 42 M N N N S S N 

99 s falecido 54 M N S N S S N 

100 n falecido 54 F N N N N N N 

101 n falecido 17 M N N N N N S 

102 n falecido 54 M N N N N N N 

103 s falecido 26 M N N S S N N 

104 n falecido 31 M N N N N N N 

105 n falecido 35 M N N N N N N 

continua 



 

conclusão 

Caso Diálise Doador 
Idade do 
doador 

Sexo do 
doador 

Transplante 
prévio de 

fígado 

Trans-
plante 
Duplo 

Rejeição 
Sensibi-
lização 

DSA 
HLA 

COMPA-
TÍVEL 

106 n falecido 52 M N N N S N N 

107 n falecido 49 F N N N S X X 

108 n falecido 22 M N N S N N N 

109 s falecido 31 M N N N S X X 

110 n falecido 45 F N N N N N N 

111 s falecido 19 M N N N S N N 

112 n falecido 20 M N N N N N N 

113 s falecido 17 F N N N N N N 

114 n falecido 52 M N S N N N N 

115 n falecido 22 M N N N N N N 

116 n falecido 22 M S N N N N N 

117 n falecido 62 F N N N N N N 

118 s falecido 23 M S N N N N N 

119 n falecido 28 M N N N N N X 

120 n falecido 6 M N N N N N N 

121 n vivo X M N N N N N X 

122 n falecido 18 M N N N N N N 

123 n falecido 43 M N N N S S N 

124 n vivo X M N N N N N X 

125 s falecido 43 M N S N N N N 

126 n falecido 52 M N N S S S N 

127 n falecido 33 M S N N N N N 

128 n falecido 52 M N N N N N N 

129 s falecido 8 F N S N N N N 

 


