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Locked-in syndrom se vyznačuje ztrátou hybnosti celého těla s možností zachování vertikálních pohybů očních bulbů a hybnosti víček
při zachovaném vědomí. Většinou je zapříčiněn infarktem ventrálního pontu, eventuálně jeho přechodu v mezencefalon při uzávěru AB.
33letá pacientka byla od roku 1989 sledována pro gigantické aneuryzma pravé AV, aneuryzma AB a progredující obstrukční hydrocefalus.
V roce 1989 proveden wrapping gigantického aneuryzmatu, pro hydrocefalus zaveden VA shunt. V květnu 2005 došlo k rozvoji cefaley
a opakovaných poruch vědomí s tonickými křečemi končetin a hlavy. Pro suspekci na malfunkci byl konvertován shunt VA na ventrikuloperitoneální. K recidivě tonických křečí a bezvědomí došlo v srpnu 2005, byl zjištěn čtyřkomorový hydrocefalus a provedena výměna
komorové části drénu. Po operaci však pacientka zůstala v locked-in syndromu. Magnetická rezonance prokázala infarkt ventrální části
oblongaty a pontu. Po čtyřměsíční konzervativní terapii a intenzivní rehabilitaci byla pacientka schopná základní komunikace s okolím,
aktivně ovládala šíjové svalstvo.
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Seznam zkratek
AB – a. basilaris
AV – a. vertebralis
MR – magnetická rezonance
TIA – tranzitorní ischemická ataka
VA – ventrikuloatriální
VB – vertebrobazilární
VP – ventrikuloperitonální
Úvod
Locked-in syndrom je charakterizován kvadruplegií, postižením hlavových nervů s možnou výjimkou zachování vertikálních pohybů očních bulbů
při zachovalém vědomí. Etiologie je multifaktoriální,
nejčastěji bývá léze ventrálního pontu. Je prezentován případ mladé ženy, u které došlo k rozvoji locked-in syndromu po shuntové operaci.
Kazuistika
33letá pacientka byla od dětství sledována pro
menší vzrůst, opakované bolesti břicha a zvracení.
Hypofyzární nanizmus nebyl prokázán.
V roce 1984 se u ní objevil několik hodin trvající
záchvat bolesti hlavy s fatickou poruchou a pravostrannou hemiparézou. Vyšetření likvoru a levostranná karotická angiografie byly negativní. Tento
stav se neopakoval, přetrvávaly ale paroxysmálně
se objevující bolesti břicha a zvracení. V objektivním
neurologickém nálezu byla zjištěna šlachově-okosticová kvadruhyperreflexie. V letech 1986 a 1987
bylo provedeno vyšetření mozku výpočetní tomo-
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grafií CT s nálezem lehce narůstajícího hydrocefalu
všech komor nejasné etiologie, pro který byl v lednu
1989 zaveden na Neurochirurgické (NCH) klinice FN
v Olomouci VA shunt. V pooperačním období byla
pacientka bez potíží.
Pro bolesti hlavy byla v roce 1989 provedena
angiografie, kterou bylo verifikováno gigantické
aneuryzma AV vpravo (20 × 10 × 10 mm) a dále aneuryzma AB (7 mm). Na neurochirurgii ÚVN v Praze
byl proveden wrapping gigantického aneuryzmatu
AV (obalení aneuryzmatu inertní látkou za účelem
zpevnění jeho stěny).
V květnu 2005 se opět objevily paroxysmální bolesti hlavy a nově náhlé stavy bezvědomí s tonickými
křečemi končetin a hlavy. Pro podezření na malfunkci shuntu byla provedena konverze VA shuntu na
shunt VP. Pacientka byla při propuštění do domácího
ošetřování plně při vědomí, subjektivně přetrvávaly
intenzivnější bolesti hlavy. V průběhu srpna 2005
se opět objevily dvě epizody bezvědomí s tonickými
křečemi s nutností intubace a následné přechodné
umělé plicní ventilace. Po stabilizaci stavu byla pacientka opět propuštěna domů. Byla naplánovaná
reoperace – preventivní výměna ventrikulární části
VP shuntu. Několik dní před plánovaným přijetím
k operaci na konci srpna 2005 se u pacientky objevila recidiva stavu bezvědomí se zástavou dechu
a nutností intubace. Pacientka byla přijata na NCH
kliniku FN Olomouc, kde bylo indikováno provedení
vyšetření CT a MR. Tato vyšetření zobrazila stacionární nález aneuryzmat bez hemoragie či ische-
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Obrázek 1a. MRA rekonstrukce. Aneuryzma AV
vpravo s přechodem ve fusiformní aneuryzma
a. basilaris. Šířka AB dosahuje šířky karotidy, je
patrno prakticky difuzní rozšíření AB s maximem
v oblasti přechodu v AV dx

Obrázek 1b. MR, T2 vážený sken, transverzální
řez. Průřez aneuryzmatem a. basilaris
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Obrázek 1c. MR, T2 vážený sken, sagitální řez.
Stav po wrappingu aneuryzmatu AV vpravo.
Patrno rozší ření lumen a. vertebralis vpravo
se zesílením její stěny po obalení aneuryzmatu
inertním materiálem

mických změn mozku a stav po wrappingu pravé AV
(obrázek 1), navíc byl zjištěn čtyřkomorový hydrocefalus (obrázek 2). Na základě těchto nálezů byla
akutně provedena výměna komorové části drénu.
Původní drén byl přitom ponechán in situ, neboť se
jej nepodařilo z komory odstranit. Po operaci se stav
pacientky nezlepšil, byla při vědomí, schopná otevřít
oči, ale přetrvávala centrální kvadruplegie. Stav byl
zhodnocen jako locked-in syndrom. Postupně byla
pacientka odpojena od ventilátoru, byla ponechána
tracheostomie, nutná k toaletě dýchacích cest. K verifikaci organického poškození byla provedena 11.
pooperační den kontrolní MR, na které byla přítomna

stacionární aneuryzmata, došlo ke zmenšení komorového systému (obrázek 3) a nově byl zobrazen infarkt ve ventrální části oblongaty a pontu (obrázek 4).
Tento stav již nebyl dále řešitelný operační ani endovaskulární cestou, a proto byla pacientka přeložena
ke konzervativní terapii na apalickou jednotku FNsP
Ostrava-Poruba. Při překladu přetrvával locked-in
syndrom s centrální kvadruplegií s pravostrannou
akcentací spasticity a oboustrannou lézí hlavových
nervů. U pacientky bylo zachováno čití, mrkání
a vertikální pohyby očních bulbů. Na oslovení otevřela oči, dobře komunikovala pohybem bulbů a mrkáním. Z nonverbální komunikace bylo patrno, že plně
vnímala a rozuměla. Na základě takto navázaného
kontaktu negovala bolesti, byla schopna úsměvu,
objevovaly se ale známky deprese. Spontánní dechová aktivita byla dostatečná, ale pro nemožnost
expektorace musela být opakovaně prováděna toaleta dýchacích cest.
V průběhu hospitalizace na Neurologické klinice
FN v Olomouci od 29. 11. do 9. 12. 2005 pokračovala konzervativní terapie s podáváním centrálních
myorelaxancií, anxiolytik a antikonvulziv. Pacientka
intenzivně rehabilitovala, nacvičovala polykací akt,
řeč a posazování. 67. pooperační den se objevil
paroxysmus spastického hypertonu s výrazným
pocením a vokalizací. Tento stav odezněl po infuzi
s Guajacuranem a injekci Apaurinu. Ke zmírnění
spasticity byl o 2 dny později aplikován Botox (50 j.)
do m. flexor digitorum superficialis a profundus
oboustranně. K další léčbě byla pacientka přeložena do Rehabilitačního ústavu Hrabyně. Při překladu
byla ve stabilizovaném stavu, afebrilní, při vědomí,

komunikovala mrkáním nebo jednoslovnou odpovědí, aktivně ovládala šíjové svalstvo, přetrvávala
centrální kvadruplegie.
Diskuze
První zmínku o locked-in syndromu můžeme
vypátrat již v roce 1844, kdy Alexandre Dumas ve
svém románu Hrabě Monte Christo popisuje postavu generála Noirtiera de Vileforta slovy: „Jediné
smysly, kterými vládl, byly zrak a sluch.“ „…v jeho
očích – orgánech, které fungovaly na úkor všech
ostatních, se soustředila veškerá aktivita, síla a inteligence, schopnosti, které kdysi vyzařovaly z celého
těla. A tak řeč očí nahradila nejen znící hlas, ale
i doteky rukou, či pohyby těla.“ (4) V roce 1966 pak
popsali Plum a Posner první klinický případ lockedin syndromu (9).
Locked-in syndrom je poměrně vzácný stav,
který je způsoben lézí ve ventrální části na bázi
pontu, vznikající oboustranným přerušením kortikospinálních a kortikobulbárních drah. Ve vzácných
případech může být způsoben i oboustrannou lézí
mozkových pedunklů (10). Nejčastěji je způsoben
pontinním infarktem po prolongované VB ischémii.
Vzniká tak na podkladě embolie či trombózy AB.
Oblast VB junkce je známé místo rozvoje ateromatózních plátů. Rizikové faktory jsou typické pro
ischemické příhody, tedy například vyšší věk, arteriální hypertenze, diabetes mellitus, hyperlipoproteinémie nebo kouření. Dalšími příčinami mohou být
tromboembolizmus, trombus například z prolapsu
mitrální chlopně, foramen ovale, při kardiomyopatii nebo při fibrilaci síní. Trombus se může vytvořit

Obrázek 2. MR T2 vážený sken, transverzální (a) a sagitální (b) řez. Čtyřkomorový hydrocefalus
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Obrázek 3. MR T2 vážený sken, transverzální (a) a koronární (b) řez. Zmenšení komorového systému

i při poměrně raritní ektázii elongované a. basilaris
(2). Incidencí intrakraniálních arteriálních dolichoektázií se zabývala studie prováděná v USA, která
prokázala, že 2,1 % pacientů s mozkovým infarktem
mělo vertebrobazilární dolichoektázii (6). Mezi méně obvyklé příčiny můžeme počítat aneuryzmata,
tepenné disekce, krvácení, tumory, trauma, pontinní
myelinolýzu, absces, náhodnou injekci do vertebrální tepny při interskalenické blokádě brachiálního
plexu či postinfekční polyneuropatie. Mezi potenciálně reverzibilní příčiny patří cerebrální vzduchová
embolizace a TIA ve VB povodí. Ve 2 případech byl
popsán perioperační locked-in syndrom po aortokoronárním bypassu (7, 8). V 1 případě byla příčinou
vzduchová embolie, která podmínila rozvoj locked-in
syndromu v krátké době po operaci. Po léčbě v hyperbarické komoře došlo ke kompletnímu uzdravení
(8). Kenny et al. popsali případ pacienta, u kterého
byla příčinou vzniku locked-in syndromu embolizace
AB. K rozvoji klinické symptomatiky došlo do 24 hod.
po operaci a pacient v locked-in stavu setrval (7).
Jiný případ perioperační embolizace, tentokrát však
tumorózních mas popsal ve své práci Breen et al. (3).
Han et al. popsali zajímavý případ vzniku locked-in
syndomu po implantaci míšního stimulátoru. Žádná
organická příčina tohoto stavu nebyla prokázána, radiologické studie mozku a míchy byly negativní. Po
psychologické konzultaci byla jako příčina určena
konverzní porucha (5).
U samotného aneuryzmatu AB je zajímavou spekulativní úvaha, nakolik toto aneuryzma při patogenezi locked-in syndromu škodí svým mechanickým
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tlakem na mozkový kmen a nakolik se v jeho stěně
uzavírají drobné odstupy do rami ad pontem a aa.
circumferentes. Mechanické působení aneuryzmatu
na okolní anatomické struktury dokazuje i významně
rozšířená IV. komora, přičemž předpokládáme obstrukci foramen Magendii.
V praxi je důležitá rychlá diagnostika lockedin syndromu. Základem stanovení diagnózy je diagnostika klinická – vědomí je zachováno, pokud
není postižena retikulární formace v dorzálním mostu. Při lézi uložené kaudálněji, než je jádro n. oculomotorius, jsou zachované volní pohyby očních
bulbů. Lokalizace infarktu v našem případě přesně
korespondovala s popisovanou etiologií locked-in
syndromu. Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit
kvadruplegii (často traumatickou), kóma, perzistující
vegetativní stav, minimální stav vědomí, akinetický
mutizmus a mozkovou smrt. U vysoké kvadruplegie
je příčina jasná, vědomí obvykle nebývá porušené,
ale jsou přítomny respirační poruchy. V kómatu
nejsou přítomny cykly bdění a spánku na EEG, oči
zůstávají zavřené a pacient není schopen komunikovat. Ve vegetativním stavu je pacient bdělý, ale
nekomunikuje s okolím, motorické odpovědi jsou jen
reflexní a není přítomno účelové chování. Akinetický
mutizmus je stav, který je charakterizován chybějícím myšlením, mluvením a pohybem, ale motorické
dráhy nejsou poškozeny.
Základní zobrazovací metodou používanou
v diagnostice locked-in syndromu je CT mozku,
při kterém může být zobrazen hyperdenzní příznak
v AB, korespondující s její okluzí. Často však CT,
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zvláště v časné fázi, nezobrazí žádné abnormality
a je třeba doplnit MR mozku (lépe včetně MR angiografie, MRA), které s větší senzitivitou zobrazí
okluzi AB i vlastní kmenový infarkt, zejména difuzně
vážené MR obrazy (DWI) jsou v dnešní době suverénní metodou prokazující čerstvý mozkový infarkt.
V některých případech je však stále indikováno doplnění digitální subtrakční angiografie, která doposud
zůstává „zlatým standardem“ diagnostiky cévních
patologií VB řečiště.
EEG bývá zpravidla normální, zcela odpovídající bdělému stavu. Vyšetření evokovaných potenciálů
vykazuje změny amplitudy vlny IV a V, poukazující
na poškození tegmenta.
Pacienti s minimální lézí nebo s příznaky TIA
by měli být léčeni antiagregancii, v případě průkazu
kardioemboligenní etiologie by měla být zahájena
terapie antikoagulační. U pacientů, u kterých došlo
k rozvoji locked-in syndromu na podkladě akutní
okluze AB, je možno zvážit experimentální provedení intraarteriální trombolýzy. Je nutno mít ale na
zřeteli nejen její kontraindikace a riziko rozvoje komplikací, především hemoragických, ale také fakt, že
se dosud jedná pouze o terapii experimentální (1).
Při neúspěchu uvedené farmakoterapie s progresí
neurologického nálezu jsou léčebné možností limitované.
Prognóza po infarktu ventrálního pontu je často
fatální, protože hrozí respirační selhání a extenze infarktu. Je možné i uzdravení z locked-in syndromu,
ale většina z těch, kteří přežijí, zůstává v chronickém
locked-in stavu. Uzdravení je popisováno obvykle po
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Obrázek 4. MR T2 vážený sken. Infarkt ve ventrální části oblongaty a pontu, sagitální (a) a transverzální (b) řez

a)

b)

TIA (8). Mortalita pacientů s locked-in syndromem
dosahuje v prvním roce kolem 60%. Většina z těchto
úmrtí se objevuje v prvních 4 měsících a je způsobená rozšířením léze nebo respiračními komplikacemi,
jako jsou pneumonie, embolizace nebo respirační
selhání. Úmrtí po 4 měsících již není tak časté. Možnost obnovy mozkových funkcí po ischemickém iktu
je závislá na mnoha faktorech: době okluze AB, metabolickém stavu, přítomnosti kolaterální cirkulace,
rychlosti rozvoje potíží (náhlý začátek s kómatem je
horším prognostickým faktorem). Návrat horizontálních pohybů očních bulbů během prvních 4 týdnů

je naopak příznivou prognostickou známkou. Nedostatek obnovy mozkových funkcí v prvních šesti
měsících předurčuje perzistující locked-in stav.
V některých případech, zejména nevaskulární příčiny, je dokumentováno zotavování trvající i několik
let (2, 4).
Závěr
U referované pacientky došlo k rozvoji locked-in
syndromu v pooperačním období na podkladě nově
vzniklého infarktu ventrálního pontu. Příčinou přitom
bylo nejpravděpodobněji gigantické aneuryzma AV,

které dle radiologických nálezů působilo svým mechanickým tlakem na okolní tkáně a v patogenetické
úvaze lze zmínit i možnost okluze odstupů drobných
cév zásobujících mozkový kmen. Stav pacientky se
zlepšuje jen pomalu, podle vývoje lze předpokládat,
že přejde do chronického locked-in stavu, ve kterém
hrají rozhodující roli rehabilitace a péče o nutrici
a základní životní funkce.
MUDr. Milan Labonek
Neurologická klinika LF UP a FN
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
e-mail: naklo@email.cz
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