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Rezumat
Introducere: Grefa  „small  for  size”  şi,  în  consecinţă,  sindromul  „small  for  size”  (SFSS)  este  o
complicaţie importantă a transplantului hepatic de la donator viu adult (LDLT). Strategiile optime de
prevenire şi management intra şi postoperator pentru SFSS sunt imprecise. Această cercetare are ca
scop  elaborarea  unei  meta-analize  care  să  evalueze  şi  să  comparare  strategiile  existente  de
modulare a fluxului portal (MFP). Rezultatul primar este determinarea incidenţei SFSS.
Metode: A fost efectuată o căutare sistematică în bazele de date Google Scholar, Embase, PubMed şi
Cochrane Library. Au fost utilizate atât modele cu efecte fixe, cât şi  modele cu efecte aleatoare
pentru efectuarea meta-analizei.
Rezultate: Douăzeci şi cinci de studii au fost selectate dintr-un grup de 830 de studii, dintre care 13
au  comparat  tehnicile  chirurgicale  disponibile  între  cohorte  cu  şi  fără  MFP  şi  12  au  raportat
rezultatele pacienţilor care au dezvoltat SFSS în urma LDLT. Incidenţa SFSS a fost semnificativ mai
mică în cohorta MFP decât în cohorta fără modulare a fluxului portal  (non-MFP). Supravieţuirea
globală la  un an şi  rata de re-transplant au fost  semnificativ  mai bune în cohorta MFP decât în
cohorta non-MFP.
Concluzii: La pacienţii cu LDLT diagnosticaţi în perioada de reperfuzie cu creşterea presiunii şi/sau a
fluxului  venos  portal,  aplicarea  MFP scade  semnificativ  incidenţa  SFSS  şi  asociză  o  îmbunătăţire
semnificativă a supravieţuirii globale la un an.
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