
Пункція черевної 

порожнини у дитини 
 

(лапароцентез) 



Актуальність теми 

 Висока діагностична цінність 

лапароцентезу, особливо при 

закритій травмі живота та 

некротичному виразковому 

ентероколіті у новонароджених, 

дозволяє хірургам уникнути 

діагностичних помилок та своєчасно 

обґрунтувати показання до 

оперативного втручання  



Термінологія 

 Парацентез 

 

 Лапароцентез 

 

 Гемоперітонеум  

 

 Стилетний 

троакар  

 Пункція голкою порожнини 

 

 

 Прокол черевної стінки, 

одержання  вмісту черевної 

порожнини  

 

 Наявність крові в черевній 

порожнині 

 

 Пристосування для проколу 

черевної стінки, яке має 

загострений стилет та кожух для 

введення поліетіленового 

катетера в черевну порожнину 



Методика лапароцентезу  

 «Гольчатий» лапароцентез (прокол здійснюється голкою) 

дозволяє одержати позитивний результат тоді, коли 

патологічний вміст черевної порожнини складає не менше 

300–500 мл. При цьому велика ймовірність пошкодити 

голкою органи черевної порожнини 

 Використання троакарів різної конструкції і введення 

катетеру через кожух троакару дозволяє оперувати більш 

безпечно і одержати патологічний вміст з глибоких відділів 

черевної порожнини. Часто використовують троакари 

(Strickler) і уретральні катетери ( Salomon) 



Методика лапароцентезу  

 

 Техніка лапароцентезу: 

  Загальна анестезія у дітей обов’язкова. Положення 

хворого – лежачи на спині. По серединній лінії, на 3-5 см 

нижче пупка в  малосудинній зоні, проводиться розсічення 

шкіри довжиною до 1,5 см. У верхньому куту цього розрізу 

однозубим крючком проколюється апоневроз по білій лінії 

живота. Крючок переводиться у вертикальне положення і 

черевна стінка підтягується доверху 



 

 

 

 

 Потім обертальними рухами троакару, який вводиться в 

шкірний розріз під кутом 45-60 до горизонтальної 

площини, проколюється черевна стінка до відчуття 

«провалу». Після вийняття стилету в черевну порожнину 

уводиться поліетиленовий катетер та проводиться 

аспірація патологічного вмісту шприцем. За рахунок 

зміни положення кожуха троакару, катетер можна 

вводити в різні відділи черевної порожнини: праве та 

ліве підребер’я, бокові відділи живота, тазову 

порожнину 



 

 Це і є лапароцентез з використанням «нишпорючого» 

катетеру. Можна одержати кров, жовч, кишковий чи 

шлунковий вміст, серозний чи гнійний випіт, повітря, сечу 

 

 У дорослої дитини, в разі незначної кількості патологічного 

вмісту (до 100 мл) в черевну порожнину вводиться від 300 

до 500 мл 0,9% розчину хлористого натрію з подальшою 

аспірацією його вмісту та лабораторним дослідженням 

(гемоглобін, еритроцити, лейкоцити, діастаза, білірубін та 

ін.) 



 Діагностична цінність лапароцентезу полягає в тому, що 

виявлення крові чи іншого патологічного вмісту в черевній 

порожнині при тупій травмі свідчить про ушкодження 

внутрішніх органів і є показанням до термінової 

лапароскопії чи лапаротомії. Утруднення інтерпретації даних 

лапароцентезу виникають при одержанні із черевної 

порожнини не крові, а  рідини з геморагічними 

включеннями. Джерелом її утворення можуть бути: 

проникнення крові із заочеревинної гематоми через 

серозний покрив очеревини, надриви серозної оболонки 

брижі кишковика, надриви капсули печінки, 

позаочеревинний розрив сечового міхура 

 При лапароцентезі та одержанні геморагічної рідини від 

операції можна тимчасово утриматися та проводити 

динамічний нагляд за хворим 



      Геморагічна рідина в черевній порожнині може 
бути наслідком ушкодження підшлункової залози  
позаочеревинного відділу 12-палої кишки. 

  В цьому випадку геморагічну рідину 
досліджують на амілазу. Рівень амілази в 
абдомінальному ексудаті, при цих видах травми, 
підвищується уже в перші 2-3 години після 
травми, що  значно раніше, ніж у сироватці крові.  

  Якщо має місце невідповідність – тяжка клініка 
закритої травми, а лапароцентез черевної 
порожнини «сухий», треба залишити в черевній 
порожнині поліетиленовий катетер на 6-12 годин 
для контролю за виділенням патологічного вмісту    



 Несправжньопозитивний лапароцентез може бути 

за рахунок запливання крові із місця проколу в 

черевну порожнину. Це є результатом ушкодження 

м’язових судин черевної стінки, коли 

лапароцентез проводять не по серединній лінії, що 

є класичною методикою, а в правій або лівій 

здухвинних ділянках з пораненням нижньої 

епігастральної артерії 

 Це може бути і при передочеревинній гематомі 

  Виражений спайковий процес в черевній 

порожнині може дати несправжньонегативний 

результат  



Показання до лапароцентезу 

 Замаскована клініка травми органів черевної порожнини на 
тлі супутньої травми -  голови (травма черепу та головного 
мозку) і скелету (переломи кісток тазу, хребта, нижніх ребер) 

 

  Поєднані торакоабдомінальні поранення, коли клініка 
абдомінальних ушкоджень стерта 

 

 Викривлена картина «гострого живота» у дитини за рахунок 
введення анальгетиків, антибіотиків, гормонів; клініка 
«гострого живота» на тлі шоку та гіповолемії 

  

 З діагностичною метою, коли небажана лапаротомія, як 
невиправдана додаткова травма, що може мати 
катастрофічні наслідки у дітей, які знаходяться у край 
тяжкому стані   

 

 Підозра на хірургічні ускладнення при септичному 
виразково-некротичному ентероколіті 

 



Переваги лапароцентезу 

 Простота виконання, безпечність, висока 
інформативність; застосування лапароцентезу 
значно зменшує кількість діагностичних 
помилок 

 

 Скорочення часу для постановки остаточного 
діагнозу ушкодження органів черевної 
порожнини та хірургічних ускладнень при 
септичному виразково-некротичному 
ентероколіті у новонароджених 

 

 Терміни початку ургентних оперативних 
втручань скорочуються на декілька годин 

 



Недоліки лапароцентезу 

 Можливість «гіпердіагностики» пошкоджень 
внітрішніх органів при  лапароцентезі. Це може 
бути при незначній кількості крові (до 100мл) в 
черевній порожнині -  при поверхневих 
ушкодженнях внутрішніх органів, заочеревинних 
та тазових гематомах 

 Неохідність постійного нагляду за хворими та 
весь час оцінка динаміки клінічних симптомів 
при недостатньо переконливих даних 
лапароцентезу 

 Неможливість проведення «нишпорючого» 
катетеру до місця передбачуваного ушкодження, 
при наявністі спайкового процесу в черевній 
порожнині після раніше проведених 
оперативних втручаннях 

 



Інструмент для лапароцентезу 



 

Розріз шкіри нижче пупка по серединній лінії 



 

Проведення троакару в черевну порожнину 



 

Введення через кожух троакару  “нишпорючого” катетера в 

черевну порожнину 



 

При необхідності поліетіленовий  катетер можна залишити 
на деякий час в черевній порожнині для контролю за 

виділенням патологічного вмісту  


