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• Дивись також “Гідроцефалія та ускладнення шунта у дорослих”
[настанова
|Гідроцефалія та ускладне…] .
00989

Основні поло
полож
ження
• При порушенні функціонування шунта симптоми такі ж, як і при
гідроцефалії:
◦ симптоми блокування або роз’єднання шунта такі ж, як і при
гідроцефалії
◦ якщо відбулось інфікування, у пацієнта також будуть ознаки
системної запальної відповіді
• Симптоми, пов’язані з надмірним відтоком рідини (головний біль,
втома, блювання) зазвичай погіршуються в положенні стоячи, тому
стають більш вираженими до вечора.
• Якщо підозрюється гідроцефалія або порушення функції шунта,
дитину потрібно негайно направляти в педіатричний стаціонар. У
направленні повинні бути дані рентгенографії голови та інформація
про розвиток дитини (зріст, вага та окружність голови).
◦ Якщо у дитини порушена чи відсутня свідомість, медичний
персонал, який здійснює догляд за дитиною, повинен бути
проконсультованим щодо виникнення потреби в пункції
шунта чи шлуночків головного мозку.
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• Проводити люмбальну пункцію небезпечно та протипоказано.
Відсутність набряку дисків зорових нервів не виключає підвищеного
внутрішньочерепного тиску.

Гідроцефалія у дітей
• У 90% випадків, за виключенням пухлин, гідроцефалія
діагностується протягом першого року життя.
• У 45% випадків гідроцефалію викликають пренатальні причини
(мальформація, наслідки внутрішньомозкового крововиливу/ішемії/
запального процесу).
• Причиною гідроцефалії в постнатальному періоді можуть бути
внутрішньомозковий крововилив (перинатальні кровотечі у
недоношених дітей), інфекції (менінгіт, енцефаліт) та пухлини.
• Пацієнтам з гідроцефалією зазвичай виконують вентрикулоперитонеальне шунтування, але у теперішній час деяких пацієнтів
можна лікувати за допомогою операції, що полягає у створенні
обхідних шляхів циркуляції цереброспінальної рідини шляхом
ендоскопічної перфорації дна третього шлуночка.

Ознаки пор
порушення
ушення цирку
циркуляції
ляції цереброспінальної
рідини (при гідроцефалії)
• Прискорене збільшення окружності голови у новонароджених та
дітей молодшого віку (таблиці розмірів окружності голови!) див.
[настанова
|Ріст голови у дітей] .
00975
• Втома, плач, утруднене годування
• Головний біль (вночі, відразу після пробудження)
• Блювання
• Порушення/погіршення зору

Клінічні симптоми пор
порушення
ушення цирку
циркуляції
ляції ліквор
лікворуу
(при гідроцефалії)
• Немовлята: напружене та вибухаюче переднє тім’ячко, широке
розходження черепних швів
• Параліч погляду вгору (”симптом заходу сонця”), косоокість (параліч
відвідного нерва), набряк дисків зорових нервів
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• Пожвавлені сухожильні рефлекси, клонуси при перевірці ахілових
рефлексів
• Атаксія
• Дитина незадоволена, коли знаходиться на руках
• Зниження рівня свідомості

Ознаки та симптоми пор
порушення
ушення ф
функціонування
ункціонування
шунта, що потребують надання ек
ексстреної
допомоги
• Набряк, гіперемія або інші ознаки інфекції в ділянці розташування
шунта
• Блювання, головний біль або надмірна дратівливість
• Біль в животі
• Ригідність потиличних м’язів, опістотонус
• Біль при рухах голови або очей
• Нетипові рухи очних яблук під час обстеження
• Косоокість, що вперше виникла
• Судомні напади, що повторюються
• Головний біль та погане самопочуття ввечері
• Зниження рівня свідомості (потрібно виконати пункцію шунта до
транспортування, тому що стан пацієнта може різко погіршитись під
час перевезення)
• Гарячка без видимої причини
• Негайна стерильна пункція шунта з аспірацією 20-30 мл ліквору
призначається як процедура екстреної допомоги в наступних
випадках:
◦ коли єдиною очевидною причиною порушення свідомості є
підвищення внутрішньочерепного тиску
◦ ригідність розгиначів
◦ мідріаз та відсутність реакції зіниць на світло
◦ зупинка дихання.
• Медичний персонал, який здійснює догляд за дитиною, повинен
бути проконсультований перед тим, як проводити екстрену пункцію
шунта.
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• Перфорація дна третього шлуночка також може заблокуватись та
викликати такі ж симптоми, як при порушенні прохідності шунта.

Джерела
• Література [пов'язані
|Shunt complications in c…]
00853
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