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• Напета фонтанела се код здраве деце јавља у 

току плача, али ако се јавља и независно од 

тога побуђује сумњу на неко патолошко стање. 

Фонтанела – “прозор у мозак" 



Напета фонтанела 
 
• Специфичан знак повишеног 

интракранијалног притиска 
 
 

• Чест проблем у педијатријској 
пракси чија је етиологија 
хетерогена 



Диференцијална дијагноза 

Хидроцефалус 
 
Опструкција тока ликвора 
Смањена ресорпција ликвора 
Повећано стварање ликвора 
“ex vacuo" 



Инфекција 
 
менингитис 
енцефалитис 
 



Експанзивни процес 
 

Мождани тумор 

Интракранијално 
крвављење 

Апцес мозга 



Метаболички поремећаји 
 

Дијабетесна кетоацидоза 

Електролитни дисбаланс 

Хепатична енцефалопатија 

Уремија   



Повећан венски притисак 
 
 

Тромбоза венских синуса 

Срчана инсуфицијенција 



Остало 
 
Токсичка енцефалопатија  
 (тешки метали) 

Хипоксија/исхемија мозга 

Артеријска хипертензија 

Траума главе 



 Бенигна интракранијална хипертензија 
 (“Pseudotumor cerebri” ) 
 
 
 - ↑ интракранијални притисак 
 - нормалан цитолошки и биохемијски налаз ликвора 
 - нормална величина и положај комора 
 - без структурних промена можданог паренихима 
 
 
 - примарна (идиопатска) i секундарна (симптоматска) 
 



Бенигна интракранијална хипертензија 
(“Pseudotumor cerebri”) 
 
јатрогена (нагло прекинута кортикостероидна терапија, 

хипервитаминоза А) 

метаболичка (галактоземија) 

ендокринолошка (тиреоидна дисфункција) 

хематолошка (анемија, полицитемија,  
 тромбоцитопенија) 

инфекције (roseola infantum, инфекције уха) 



Клиничка слика 

• Поспаност, раздражљивост 
 
• Квантитативни поремећаји свести 
 
• Главобоља 
 
• Мучнина, повраћање 

 



Клиничка слика 

• Напета велика фонтанела, размакнуте 
сутуре, набрекле вене поглавине 

 
• Папилоедем (са или без оптичке 

атрофије) 
 
• Парезе кранијалних нерава (нajчешће 

булбомотора) 
 

• Могући епилептички напади 
 
• Симптоми и знаци хернијације 



Дијагноза 

• Темељан неуропедијатријски преглед 
 
• Хематолошко – биохемијска обрада 
 
• Ултразвук ЦНС-а 
 
• КТ/МР главе 
 
• Офталмолошки преглед 
 
• Лумбална пункција (код сумње на менингитис!) 



Терапија 

• етиолошка 
 
• симптоматска: 

Подизање главе од подлоге (30-40°) 
Хиперосмоларни лекови и диуретици 
Интубација и хипервентилација 
Седација и релаксација 
Интермитентна спољна дренажа ликвора 
Оперативно лечење 



Хвала на пажњи! 
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