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Greutatea la naștere, prezența anselor intestinale compromise și sepsisul sunt principalii factori 
care influențeazã prognosticul laparoschizisului
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Rezumat
Introducere: Deşi rata supraviețuirii pacienților cu laparoschizis s-a îmbunãtãțit la peste 90% în țãrile  
dezvoltate, o ratã ridicatã a mortalitãții şi morbiditãții, respectiv cu perioade prelungite de spitalizare  
şi costuri aferente ridicate sunt încã regula în România.
Metode:  Studiu analitic retrospectiv al tuturor pacienților cu laparoschizis tratați în clinica noastrã  
între 1990 şi 2012. Au fost analizate: datele demografice, diagnosticul antenatal, rata prematuritãții,  
tipul naşterii, greutatea la naştere, anomaliile asociate, momentul intervenției chirurgicale, afectarea  
anselor intestinale, tipul intervenției chirurgicale, complicațiile postoperatorii, alimentația enteralã, 
perioada de spitalizare, mortalitatea.
Rezultate:  115 nou-nãscuți cu laparoschizis au fost tratați în intervalul celor 23 de ani. Diagnosticul  
antenatal  a  fost  efectuat  doar  în  13 cazuri,  la  o  vârstã  gestaționalã  de 25 sãptãmâni   în  medie. 
Naşterea a fost naturalã în 80,8% din cazuri. Malformații asociate au fost prezente la 47 pacienți, iar 
24 nou-nãscuți aveau laparoschizis  complex.  S-a efectuat închidere primarã în 90 cazuri  (79%),  la 
restul  de 24 pacienți  s-a aplicat  metoda Schuster.  Rata supraviețuirii  a fost de doar 29,8%, cauza 
principalã  a  decesului  fiind  sepsisul  sever  cu  insuficiențã  multiplã  de  organ  (61,4%)  şi  
bronhopneumonia  (52,6%).  Rata  complicațiilor  postoperatorii,  necesitând  reintervenție  a  fost  de 
19,3%.
Concluzii: Analiza factorilor de risc prin regresie logisticã demonstreazã faptul cã greutatea micã la 
naştere creşte riscul complicațiilor postoperatorii de 17,4 ori, sepsisul creşte acest risc de 12,2 ori şi  
prezența anselor intestinale compromise (laparoschizis complex) de 5,5 ori.
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