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ABSTRAKT 

Název práce: Vizualizace parakokcygeální elektrické stimulace svalů pánevního dna 

pomocí ultrazvuku 

Title: Representation of paracoccygeal electrical stimulation using ultrasonography 

Cíl: Cílem této studie bylo prokázat vliv parakokcygeální elektrické stimulace na svaly 

pánevn~ho dna, zhodnotit změny vybraných parametrů (pozice UVJ, vezikalizace, šířka 

m. levator ani) a vše dokumentovat pomocí ultrazvuku. 

Metoda: Soubor probandů tvořilo 6 žen ve věku 23-25 let, nerodiček, které 

nepodstoupily žádnou gynekologickou operaci. Při jednorázovém měření byly pomocí 

ultrazvuku zobrazeny a měřeny tyto parametry: pozice a mobilita UVJ, vezikalizace 

uretry, šířka m. levator ani. Sledované parametry byly sn~mány ultrazvukem pomod 

přístroje Acuson 128 X P 10, a to ze tří přístupů (transabdominálního, perineálního a 

introitálního), za použití 2 typů sond (sektorové vagináln~ 5-7 MHz a konvexn~ 

abdominální 3,5-5 MHz). Snímky byly pořizovány v klidu, při MVK, Valsalvově 

manévru a v průběhu stimulace proudem typu A (2s/3s/6s) a typu B (5s/10s/15s). Pro 

elektrostimulaci jsme zvolili středněfrekvenční proud s nosnou frekvencí 8000 Hz, 

amplitudově modulovaný na nízkofrekvenční 50 Hz. Použili jsme přístroj Universal

Neuroton 926, program ll. Průběh stimulace byl zachycen na videozáznam. 

Výsledky: Na videozáznamu byly patrné určité změny (drobné pohyby či chvění) 

sledovaných struktur, nedosahovaly však takové velikosti jako při MVK. Pozice UVJ 

byla významněji ovlivněna u 3 probandů při stimulaci proudem A, u 3 probandů při 

stimulaci proudem B. Velikosti vektorů pohybu UVJ v průběhu stimulace byly menš~ 

než při MVK, směr vektorů pohybu UVJ při stimulaci se shodoval se směrem vektoru 

pohybu UVJ při MVK pouze v 1 případě. V průběhu stimulace docházelo ve většině 

případů ke zmenšování vezikalizace uretry, změny šířky m. levator ani nebyly u 3 

probandů významné vzhledem k odchylce měřen~, u 3 docházelo ke ztenčován~ svalu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ATB 

DKK 

dx 

lAT 

GSI 

lig., ligg. 

m. 

MJ 

MVK 

MRl 

sin 

s u 
u z 
vals 

- antibiotika 

- dolní končetiny 

- dexter 

- intraabdominální tlak 

- genuinní stresová inkontinence 

- ligamentum, ligamenta 

- musculus 

- motorická jednotka 

- maximální volní kontrakce 

- magnetic resonance imaging (magnetická resonance) 

- sinister 

- střední uretra 

-ultrazvuk 

- valsalvův manévr 
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1. ÚVOD 

Pánevní dno vzbuzuje v současné době zájem mnoha medicínských oborů. V 

urogynekologii je zřejmý vliv struktur pánevního dna na vznik inkontinence a funkční 

sterility, časté jsou souvislosti při různých gynekologických obtížích či bolestivé 

menstruaci. Dalším oborem, který se věnuje zkoumání svalů pánevního dna je 

fyzioterapie. Dysfunkce svalů pánevního dna bývá spojována s bolestmi hlavy, krční či 

bederní páteře . Ve fyzioterapii se věnuje těmto svalům zvýšená pozornost vzhledem 

k jejich účasti na stereotypu dýchání a břišním lisu. Důležitou roli hrají také v řetězení 

funkčních poruch. Na základě studia těchto funkčních vztahů byl popsán "syndrom 

kostrče a pánevního dna". 

Příčina vzniku výše citovaných poruch je určitá dysfunkce svalů pánevního dna, 

ať už jde o vrozený defekt, poškození během porodu, či změny ve smyslu hypotonie, 

hypertonie nebo nedostatečného prokrvení. Existují různé metody, které ovlivňují svaly 

pánevního dna, ať už je to klasické cvičení na posílení svalů pánevního dna (např. dle 

Mojžíšové, Kegela), masáž hypertonických svalů per rectum či elektrická stimulace 

(elektrogymnastika) vaginálním či rektálním přístupem. Většina přístupů, ať už per 

rectum či per vaginam je však subjektivně nepříjemná. Tato práce proto pojednává o 

možnosti parakokcygeální (povrchové, transkutánní) elektrické stimulace a jejímu vlivu 

na kontrakci svalů pánevního dna. 

Potíží spojených s dysfunkcí svalů pánevního dna v současné době přibývá. Je to 

dáno uložením těchto svalů v oblasti významné jak pro pohybový aparát (kde příčinou 

poruch může být nevhodný životní styl, sedavé zaměstnání, nedostatek pohybu), tak pro 

orgány uložené v malé pánvi (kdy při dysfunkci některého z nich dochází 

k vzájemnému ovlivňování). Důležitý je proto výzkum zaměřený na tuto oblast, hledání 

nových funkčních spojitostí, způsobu řetězení těchto poruch a možností jejich 

ovlivnění. Ovlivníme a upravíme-li totiž funkci v některé z klíčových oblastí, ostatní 

zřetězené dysbalance se často upraví samy. A pánev a struktury s ní spojené můžeme 

považovat za jednu z klíčových oblastí lidského těla. 

Svaly pánevního dna, jejich funkční spojitosti, možnosti jejich ovlivnění, to vše 

již bylo mnohokráte tématem různých diplomových či disertačních prací, stejně jako 
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použití elektrické stimulace buď pro vytvoření funkční patologie či jako prostředek 

terapie. 

Tichý a Ťupa (2001) začali při svých sledováních vytvářet pomocí 

elektrostirnulace funkční poruchu tzv. zafixovanou nutaci pánve. 

Bendová (2002) a Horáčková (2002) použily elektrostirnulaci pro umělé 

vytvoření spazmu rn. coccygeus dexter, přičemž Bendová sledovala zrněnu rozložení 

zatížení tlaku na ploskách nohou po provedené stimulaci, Horáčková měřila silové 

parametry svalů pánevního dna upnutých ke kostrči. 

Lázenský (2003) stimuloval rn. coccygeus sinister a následně zkoumal zrněny 

mechanického chování sakroiliakálního skloubení. 

Vítová (2004) a Špringrová (2005) použily ve svých pracích elektrickou 

stimulaci rn. coccygeus dexter, obě pak zvolily jako zobrazovací metodu ultrazvuk. 

Vítová (2004) sledovala pomocí UZ parametry rn. coccygeus dx a sin před a po 

elektrické stimulaci. Prokázala, že došlo ve všech případech ke zkrácení rn. coccygeus 

dx a zároveň k prodloužení rn. coccygeus sin. Vytvořila také zjednodušený 

biokybernetický model, pro snazší pochopení vzájemných vazeb a možností řetězení 

poruch. 

Špringrová (2005) ve své disertační práci hodnotila mobilitu sakroiliakálních 

kloubů před a po použití funkční elektrostirnulace. 

Marečková (2005) použila metodu parakokcygeální elektrické stimulace pro 

terapii stresové inkontinence u žen. Předpokládala, že parakokcygeální elektrická 

stimulace vyvolá nejen reflexní kontrakci rn. coccygeus, ale také rn. levator ani. 

Závěrem své práce uvedla, že "nelze s jistotou uvést, zda je parakokcygeální elektrická 

stimulace vhodným prostředkem ke zlepšení funkce svalů pánevního dna nebo ne" 

(Marečková 2005). Jedním z bodů, které je dle ní do budoucna nutné ověřit je 

objektivizace účinku parakokcygeální elektrické stimulace na rn. levator ani. 

Pro pochopení funkce a vzniku patologických procesů je důležitá také 

vizualizace těchto svalů, neboť jen tak můžeme dokázat, má-li elektrická stimulace 

nějaký účinek. Tato experimentální studie navazuje na práci Marečkové, klade si za cíl 

vizualizovat průběh parakokcygeální elektrické stimulace pomocí ultrazvuku, porovnat 

účinnost elektrické stimulace s maximální volní kontrakcí svalů pánevního dna a 

objektivizovat účinek elektrické stimulace na rn. levator ani. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 ANATOMICKÝ PODKLAD 

2.1.1 KOSTRA P ÁNVE 

Pánev (pelvis) vzniká spojením dvou párových pánevních kostí (ossa coxae), 

křížové kosti (os sacrum) a kostrče (coccyx, os coccygis). Kostmi ohraničený prostor se 

nazývá pánevní dutina, ve které rozlišujeme dva prostory: velkou a malou pánev. 

Velkou pánev ohraničují lopaty kostí kyčelních, malou pánev kost křížová, stydké a 

sedací kosti. Hranici mezi velkou a malou pánví tvoří linea terminalis (Dylevský et al. 

2000). 

2.1.2 SPOJENÍ NA P ÁNVI 

Na pánvi rozeznáváme tři hlavní typy spojení: kloub křížokyčelní (articulatio 

sacroiliaca), spona stydká (symphysis pubica) a vazivová spojení (ligamenta pánve) 

(Čihák 2001). 

Articulatio sacroiliaca je amphiarthrosis, styčné plochy kloubu jsou facies 

auricularis ossis sacri a facies auricularis ossis ischii. Jde o kloub pravý. Kloubní plochy 

jsou pokryté chrupavkou hyalinní (na kosti křížové) a vazivovou (zejm. na kosti 

kyčelní), kloubní pouzdro je krátké a tuhé, zesíleno vazy (Čihák 2001, Dylevský et al. 

2000) 

Symphysis pubica je chrupavčité spojení (synchodróza) obou stydkých kostí 

vpředu. Mezi obě facies smphysiales je vložena chrupavčitá destička (discus 

interpubicus). Symfýzaje také doplněna vazy (Dylevský et al. 2000) 

Pánevní vazy (ligg. pelvis) jsou velmi silné pruhy kolagenního vaziva, která 

nejsou součástí kloubních pouzder. Lig. sacrospinale jde od tmu sedací kosti ke kosti 

křížové a ke kostrči. Lig. sacrotuberale jde od okraje křížové kosti na hrbol kosti sedací. 

Vazivové spojení (syndesmózu) nacházíme také mezi kostí křížovou a kostrčí 

(Dylevský et al. 2000, Marek et al.2005) 
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2.1.3 SVALSTVO P ÁNEVNÍHO DNA 

Pánevní východ tvoří dvě svalové přepážky: diaphragma urogenitale a 

diaphragma pel vis (Tichý 2005). 

Pánevní dno (diaphragma pelvis) má nálevkovitý tvar, začíná na stěnách malé 

pánve a sbíhá kaudálně k průchodu konečníku. Je tvořeno dvěma svaly: m. levator ani a 

m. coccygeus. M. levator ani se skládá ze dvou částí, přičemž obě mají přímý či 

nepřímý úpon ke skeletu páteře. Pars puborectalis (m. pubococcygeus) tvoří mediální 

část svalu. Vpředu se upíná ke stydkým kostem a symfýze, obkružuje pochvu a rektum, 

za kterými se pak obě poloviny spojují a jako horizontální plotna, na které leží rektum a 

vagína, pokračují ke kostrči. Zároveň vytváří vazivové poutko, které je zepředu 

přiložené na krček močového měchýře. Podílí se tak zřejmě nejen na kontinenci stolice, 

ale také na uzávěru močové trubice. Laterální část bývá označována jako pars iliaca 

(m. iliococcygeus). Vzhledem ke své poloze má zejména roli zvedací a podpůrnou 

funkci pro orgány malé pánve. Začíná na bočních stěnách pánve prostřednictvím 

vazivového poutka od spony stydké až po spina ischiadica. Jeho svalová vlákna 

probíhají dvojím směrem: jedna část (zadní) se upíná ke kostrči a doprovází m. 

coccygeus, druhá část (přední) sestupuje kaudálním směrem a končí v kůži perinea 

kolem řitního otvoru (Tichý et al. 2001, Tichý 2005, Halaška et al. 2004). 

M. coccygeus je malý sval, který je překryt kokcygeofemorální částí m. gluteus 

maximus (Tichý 2005). Jeho snopce jsou přiložené k vnitřní ploše lig. sacrospinale a 

smíšené s vazivovými snopci ligamenta. Sval táhne kostrč ventrálně (Čihák 2001). 

Urogenitální dno (diaphragma urogenitale) je trojúhelníková ploténka, 

rozepjatá mezi dolními rameny stydkých a sedacích kostí. Je uložena povrchově pod m. 

levator ani a zesiluje tak svalové pánevní dno v jeho ventrální části. Obklopuje uretru a 

pochvu, před rektem se spojuje v tzv. centrum tendineum perinei, kde je membrána 

pevně spojena s m. pubococcygeus. Mezi vazivovou tkání jsou snopce příčně 

pruhovaného svalstva. Skládá se z několika svalů (m. transversus perinei profundus et 

superficialis, m. sphincter urethrae, m. ischiocavernosus a m. bulbospongiosus). 

Důležitou součástí urogenitálního dna jsou symetrická, obloukovitá ligg. pubourethralia, 

která fixují uretru k os pubis v celé její délce. Obsahují kromě kolagenních a elastických 
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vazivových vláken i vlákna hladkého svalu, která vyzařují ke svalovině močového 

měchýře (Čihák 2001, Halaška et al. 2004). 

Obr. 1 Svaly pánevního dna 

(Převzato z www. bartleby.com- Gray' s Anatomy of the Human Body) 

SAE - m. sphicter ani externus 
pars subcutanea, superficialis et 
profunda) 

PR- m. puborectalis 

IC- m. iliococcygeus 

R - rektum 

Obr. 2 Schéma stavby m. levator ani a m. sphincter ani externus 

(převzato z Tichý 2005) 
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SAE - tři části m. sphincter ani extemus 
PR- m. puborectalis 
IC- m. iliococcygeus 
C - m. coccygeus 

R-rektum 
U- uretra 
K- kostrč 

TI - tuber ischiadicum 

Obr. 3 Svaly pánevního dna a svěrače na frontálním a transverzálním řezu 

(převzato z Tichý 2005) 

2.1.3.1 FYLOGENEZE SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA 

Vývoj a stavbu svalů pánevního dna zkoumal Tichý (1984, 1985) na souboru 

embryí získaných z interrupcí. Svaly diaphragma pelvis (m. levator ani a m. coccygeus) 

patří fylogeneticky k přední svalovině ocasu a s redukcí ocasní páteře a s následnou 

vertikalizací člověka došlo ke změně jejich anatomické stavby i funkce. Svěrače (m. 

sphincter urethrae a m. sphincter ani extemus) patří fylogeneticky ke svalovině kloaky. 

Tichý a Grim (1985) potvrdili, že zajímavým fylogenetickým vývojem prošel také m. 

gluteus maximus. Ten je v anatomii dospělého člověka popisován jako jeden sval, ale 

v prenatálním období se skládá ze svalů dvou: vlastní gluteus maximus (začínající od 

lopaty kosti kyčelní a od okraje kosti křížové) a m. coccygeofemoralis (obdoba m. 

caudofemoralis u ocasatých savců), který se upíná ke kostrči (viz. obr. 4). Oba svaly 
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jsou v tomto období od sebe oddělené i co se nervového a cévního zásobení týče, před 

porodem však spolu splývají (Tichý 2005). 

Obr. 4 Schéma prenatálního uspořádání m. gluteus maximus 

(převzato z Tichý et al. 2001) 

2.1.3.2 FUNKCESVALŮPÁNEVNÍHODNA 

Svaly pánevního dna se podílejí na několika funkcích. Můžeme je rozdělit do tří 

základních skupin: funkce svěračová, podpůrná a pohybová (Tichý 2005). 

Funkce svěračová hraje důležitou úlohu při kontinenci moči a stolice. Můžeme 

říci, že uretra i rektum mají dvojí zvedačové jištění. Jedním jsou kruhovité svěrače (m. 

sphincter uretrae a m. sphincter ani extemus), což jsou svaly tonizační, které vydrží 

kontrahované dlouhou dobu, nicméně mají pomalou rychlost kontrakce. Při náhlém 

vzestupu nitrobřišního tlaku by proto hrozil nežádoucí únik moči nebo stolice. Druhý 

typ jištění provádí pars puborectalis (m. levator ani), který podchycuje zezadu rektum 

(působí tak jako jeden z hlavních uzávěrových svalů konečníku) a zepředu močovou 

trubici (pomocí vazivové smyčky). Tento sval sice není tak vytrvalý, jako výše 

jmenované svěrače, je však schopen podstatně rychlejší kontrakce a při zvýšení 

nitrobřišního tlaku tak pomáhá zabránit nežádoucímu úniku moči nebo stolice (Tichý 

2005). 
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Další, neméně důležitou funkcí, je funkce podpůrná, která je zajišťována 

zejména svaly m. coccygeus a m. iliococcygeus. Tyto svaly podpírají orgány malé 

pánve, které na nich spočívají. Pubická část m. levator ani, která zezadu obkružuje a 

podchycuje vaginu, se do ní vtlačuje, takže vytváří hranu, kterou je podepřena, a ve 

správné poloze udržována, děloha. Působí tak jako tzv. podpůrný aparát děložní. 

Svalové snopce obemykající pochvu (m. pubovaginalis), zdvihají poševní stěnu a 

vyvolávají její kompresi. Výraznou odezvu ve stabilitě a funkci pánevního dna má také 

sklon pánve. Jak už bylo řečeno, je pánevní dno podpůrným systémem pánve. 

Vzhledem ke sklonu pánve nese hlavní váhu pánevních orgánů přední část svalového 

dna, zatímco zadní a vcelku slabá část dna je zatížena minimálně. Nálevkovitý tvar 

pánevního dna totiž mění část tlakového zatížení na tahové (Tichý 2005, Dylevský 

2000, Čihák 2001). 

Pohybová funkce vyplývá z toho, že svaly pánevního dna patří funkčně nejen 

k souboru svalů hráze (které se vyvinuly v souvislosti s orgány), ale také ke kosternímu 

svalstvu, s nímž mají společné některé funkce a souhyby. Podél kostrče se také 

nacházejí podélné svalové snopce (svaly kostrční) m. sacrococcygeus ventralis a m. 

sacrococygeus dorsalis (který je vlastně součástí hlubokého svalstva zádového) (Čihák 

2001). Svaly, které se upínají ke kostrči (m. coccygeus, část m. levator ani (pars 

iliococcygea) a kokcygeofemorální část m. gluteus), kostrčí pohybují kývavě 

v předozadním směru. Tento pohyb je minimální, víceméně si ho neuvědomujeme, 

cítíme pouze tah kolem konečníku. Nicméně dysfunkce těchto svalů (hypertonus, 

spazmus) může vyvolat tzv. kostrčový syndrom (Marek a kol. 2005), jenž může narušit 

nejen funkci pánve a křížokyčelních kloubů, ale také páteře až po hlavové klouby 

(Tichý 2005). 

Diaphragma pelvis, jakožto pružná spodina pánve, je současně aktivní a napíná 

se v souhybu se zádovými svaly a svaly tělní stěny. M. levator ani funguje zároveň se 

svaly břišní stěny, s nimiž má společný vývojový základ. Při kontrakci břišních svalů 

zajišťuje m. levator ani odpovídající reakci v oblasti pánevního dna. Levátory se tak 

podílejí významným způsobem na závěsu uretrovezikální junkce (UVJ) a uretry při 

působení intraabdominálního tlaku. Jejich funkci je možné popsat jako vylučování vlivu 

intraabdominálního tlaku na orgány malé pánve změnou jeho směru. Svaly pánevního 
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dna (zejména levátory) jsou tak antagonistou bránice a svalů břišní stěny (Čihák 2001, 

Halaška et al. 2004). 

2.2 ANATOMIE A FYZIOLOGIE SVALOVÉ KONTRAKCE 

2.2.1 ANATOMIE KOSTERNÍHO SVALU 

Základní anatomickou jednotkou kosterního svalu je mnohojaderné svalové 

vlákno. Skládá se z velkého množství myofibril, které se po délce člení na sarkoméry. 

Sarkomera je základní kontraktilní jednotka svalu, ohraničená na obou koncích 

destičkami Z. Její základní strukturu tvoří silná (myozinová) a tenká (aktinová) 

filamenta. Kontrakci sarkomery realizují dvě bílkoviny - aktin a myozin, její pružnost 

podmiňují další dvě bílkoviny - titin a nebulin. Pruhování myofibril způsobuje 

uspořádání aktinových a myozinových vláken - světlejší (izotropní) a tmavší 

(anizotropní) úseky se liší větší či menší dvojlomností. V izotropních úsecích jsou jen 

aktinová vlákna, v anizotropních úsecích se překrývají vlákna aktinová a myozinová. 

Uprostřed každého anizotropního pásu je zóna H, ve které jsou zastoupena pouze 

myozinová vlákna. Středem zóny H prochází linie M. Izotropní pásy jsou uprostřed 

předěleny linií Z (Pokorný et al. 2001, Silbernagl 2004) 

Rozlišujeme tři typy svalových vláken: pomalý typ (málo unavitelné, uplatňují 

se při dlouhodobém výkonu), rychlý typ (rychle unavitelné, ke krátkým rychlým 

kontrakcím) a smíšený (přechodný) typ. Funkční svaly pánevního dna obsahují asi 113 

pomalých vláken a zbytek rychle se kontrahujících (Krahulec 2003, Pokorný et al. 

2001). 

2.2.2 INERV ACE KOSTERNÍCH SVALŮ 

Vlákna kosterního svalu jsou aktivována prostřednictvím motoneuronu, jenž 

tvoří se všemi svalovými vlákny, která inervuje, tzv. motorickou jednotku (MJ). 

Motorická jednotka je základní funkční a biomechanickou jednotkou kosterního svalu. 

Těla motoneuronů leží v předních rozích míšních (míšní nervy) a v mozkovém kmeni 
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(hlavové nervy). Senzitivní inervaci kosterních svalů zajišťují receptory a dostředivé 

neurony spinálních ganglií. Ze spinálních ganglií pak senzitivní informaci vedou 

výběžky týchž buněk do zadních míšních rohů. Receptory podávající informace o 

protažení svalu jsou svalová vřeténka a šlachová tělíska (Dylevský 2000, Silbernagl 

2004). 

2.2.3 PRŮBĚH KONTRAKCE KOSTERNÍHO SVALU 

Ke kontrakci myofibril dochází na základě vzruchů, které přicházejí 

motorickými nervovými vlákny. Konce motorických vláken se podílejí na stavbě tzv. 

motorických plotének, které jsou typem synapse (neuromuskulární synapse). Uvolní-li 

se na motorické ploténce acetylcholin, zvýší se propustnost membrány svalového 

vlákna pro vápník. Vápenaté ionty se vážou po vstupu do sarkoplazmy na určitá místa 

aktinových myofilament a tím je aktivují. Výsledkem je změna molekuly aktinu a 

zasunutí myozinových hlav do uvolněných prostorů. Vzniká tak přechodný komplex 

aktomyozinu, který dovoluje jednosměrný posun myofilament, dochází ke zmenšení 

vzdálenosti mezi Z-liniemi a celá myofibrila se zkracuje. Kontrakce končí navrácením 

vápenatých iontů (pomocí vápníkové "pumpy") zpět do sarkoplazmatického retikula, 

myozinová hlava "odskakuje" od vazebného místa, sarkomera se prodlužuje a nastupuje 

tak relaxace svalu. Všechny myofibrily jednoho svalového vlákna se kontrahují 

současně (zákon "vše nebo nic") (Dylevský 2000, Silbernagl2004). 

2.2.4 ZAPOJOV ÁNÍ MOTORICKÝCH JEDNOTEK BĚHEM 

SVALOVÉ KONTRAKCE 

Mechanická odpověď kosterního svalu na jediný akční potenciál bývá 

označována jako "svalové trhnutí". Odstupňování síly svalové kontrakce je dosaženo 

buď rozdílným náborem motorických jednotek (recruitment) nebo změnou frekvence 

akčních potenciálů. Přijde-li v průběhu jednoho "trhnutí" další podnět, dochází ke 
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stupňovité sumaci (superpozici) jednotlivých trhnutí. Je-li sled podnětů dále zvyšován 

(na 20 Hz u pomalu reagujících a 60-100 Hz u rychle reagujících svalů), nastane 

maximálně možná kontrakce motorické jednotky, tzv. tetanus. Postačuje-li frekvence 

podnětů pouze k hromadné superpozici (tj. působí-li druhý podnět během sestupné fáze 

podnětu předchozí), vzniká vlnitý tetanus. Hromadná sumace při větší frekvenci 

opakovaných podnětů vyvolá hladký tetanus (tj. dochází-li k dalšímu dráždění na konci 

vzestupné fáze podnětu předchozího). Tetanická kontrakce je způsob, jakým se sval 

kontrahuje v organismu za fyziologických podmínek. Zapojování MJ může probíhat 

postupně nebo střídavě. Během postupného zapojování (tzv. nábor, reverberace) se 

nejdříve zapojují malé MJ Uejich motoneurony jsou excitabilnější), s přibýváním 

vzruchů pak postupně větší MJ s jejichž postupným zapojováním roste i síla svalové 

kontrakce (tzv. gradace svalové aktivity) . Při střídavém zapojování se MJ v činnosti 

střídají. Tento mechanizmus umožňuje dlouhodobější činnost svalu bez známek únavy. 

K nárůstu síly velmi slabé kontrakce dochází především zvýšením frekvence výbojů již 

činných MJ, zvýšení střední síly kontrakce na maximální se uskutečňuje náborem 

dalších (dosud neaktivních) MJ (Dylevský 2000, Pokorný et al. 2001, Silbernagl 2004, 

Gregory a Bickel2005, Marečková 2005). 

2.3 ELEKTRICKÁ STIMULACE 

Elektrickou stimulací kosterních svalů lze uměle vyvolat jejich kontrakci, a to 

prostřednictvím dráždění eferentních motorických vláken spinálních nervů elektrickým 

proudem (Gregory 2005, Poděbradský 1998a). 

V našem případě jsme využili elektrické stimulace k vyvolání mimovolní kontrakce 

příčně pruhovaných svalů pánevního dna. Jedná se vlastně o elektrogymnastiku, ale 

v literatuře naší i zahraniční, zaměřené na tuto problematiku, je zažitý termín elektrická 

stimulace (Marečková 2005) či funkční elektrostimulace (FES) (Špringrová 2005). 

K elektrogymnastice lze obecně využít nízkofrekvenční proudy (např. DD 

proudy typu RS, faradický proud, Trabertův proud), středněfrekvenční proudy 

(bipolární aplikace) s nosnou frekvencí 2500- 12 000 Hz a frekvenční modulací buď 50 

Hz konstantně nebo 30 - 60 Hz (prevence adaptace) a dále TENS surge (kontrakce 
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vyvolaná tímto typem proudu je nejvíce podobná volní kontrakci) s optimální frekvencí 

50 Hz. Intenzita musí být nadprahově motorická. Elektrickou stimulaci v léčbě močové 

inkontinence poprvé použil Caldwell v roce 1963. Elektrody byly zavedeny přímo ke 

svalovině uretry, což byl způsob poměrně invazivní, a proto se od jeho používání 

v dalších letech upustilo. V současné době se nejčastěji používá stimulace vaginální, 

případně rektální, s použitím speciálních vaginálních a rektálních stimulačních sond 

(Poděbradský 1998, Krofta et al. 2003, Marečková 2005). Možná je také stimulace 

pomocí zevně přiložených elektrod, kdy se dvě elektrody přikládají na podbřišek a dvě 

na vnitřní stranu stehen. Tento způsob lze využít u pacientek, u kterých je z nějakého 

důvodu nemožná vaginální nebo rektální stimulace (Krofta et al. 2003). 

Funkční svaly pánevního dna obsahují asi jednu třetinu pomalých, tonických 

vláken a zbytek rychle se kontrahujících vláken. Vytrvalost je rozvíjena pomalými 

kontrakcemi s nízkou frekvencí opakování. Síla stahu je způsobena rychlými 

kontrakcemi a častým opakováním (Krahulec 2003). 

Elektrická stimulace svalů pánevního dna je založená na reflexní kontrakci 

periuretrálních a parauretrálnch svalů. Podmínkou je alespoň částečně zachovaná 

inervace svalů pánevního dna. Rozlišujeme stimulaci přímou a nepřímou. V případě 

stresové inkontinence dochází v průběhu elektrostimulace k přímé nebo nepřímé 

aktivaci svaloviny pánevního dna, u urgentní inkontinence reflektoricky inhibujeme 

detrusor. Základní rozdíl u urgentní a stresové inkontinence představují použité 

frekvence. U frekvence kolem 50 Hz se udává převažující vliv na zvýšení tonu a 

kontrakční schopnosti svalů pánevního dna (pozitivní vliv na stresový typ 

inkontinence), u frekvence kolem 10 Hz inhibiční vliv na kontrakce detruzoru 

prostřednictvím inhibice pelvických nervů (parasympatikus) a současné stimulace 

hypogastrických nervů (sympatikus) -pozitivní ovlivnění urgentrubo typu inkontinence. 

(Martan et al. 1997, Krofta 2003). 

Vlivem elektrické stimulace na svaly pánevního dna se ve svých pracích 

zabývalo již mnoho autorů. 

Martan et al. (1997) zjišťovali, zda krátkodobá maximální elektrická stimulace 

způsobuje kontrakci svalů pánevního dna. Pomocí UZ potvrdili prodloužení anatomické 

funkční uretrální délky a tím kontrakci svalů při elektrostimulaci. 
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Problematikou, zda vaginální elektrická stimulace způsobuje kontrakci svalů 

pánevního dna se zabývali také Bo a Maanum ( 1995). Stimulaci prováděli přístroji 

Conmax a Medicon MS-105 frekvencemi 10, 20 a 50 Hz. Během studie hodnotili i 

dyskornfort. Výsledkem byla korektní kontrakce pouze u jedné ženy z devíti. 

Bo et al. ( 1999) srovnávali efekt cvičení pánevního dna, vaginální elektrické 

stimulace a použití vaginálních kónusů u pacientek s GSI. Elektrická stimulace byla 

prováděna pomocí přístroje MS 106 Twin, použitá frekvence byla 50 Hz. Výsledkem 

jejich studie bylo, že cvičení volních kontrakcí svalů pánevního dna je účinnější než 

elektrická stimulace a používání vaginálních kónusů. 

2.3.1 VYUŽÍTÍ ELEKTRICKÉ STIMULACE VE VÝZKUMNÝCH 

PRACÍCH 

Elektrickou stimulaci použili ve svých diplomových a disertačních pracích tito 

autoři: Tichý (2001), Ťupa (2001), Bendová (2002), Horáčková (2002), Šenk (2003), 

Lázenský (2003), Vítová (2004), Marečková (2005) a Špringrová (2005). Použili ji buď 

pro vytvoření funkční patologie či jako prostředek terapie. 

Bendová se zabývala vlivem tvarových změn pánve na posturální stabilitu resp. 

rozložením zatížení na ploskách nohou po uměle vytvořeném spazmu m. coccygeus 

dexter. Elektrostimulaci prováděla přístrojem BTL 06, zvolila bipolární 

středněfrekvenční amplitudově modulovaný proud, s nosnou frekvencí 8000-12000 Hz, 

s modulací na 50-100 Hz. Impuls byl v poměru 5/115 v desítkách sekund (Bendová 

2002, Bendová, Špringrová 2003) 

Horáčková ve své práci měřila silové parametry svalů pánevního dna upnutých 

ke kostrči a to před a po parakokcygeální elektrické stimulaci vpravo. Výsledkem její 

práce bylo, že po elektrické stimulaci mají svaly při MVK větší sílu přibližně o 30%. M. 

coccygeus dexter stimulovala pomocí přístroje Universal-Neuroton 926, bodovou 

elektrodou. Byl použit program TENS IV, intenzita prahově motorická, celková doba 

stimulace byla 10 minut. Trvání impulsu bylo následující: 5s nástup, 30 s trvání 

impulsu, 60s pauza. Ve svém závěru mimo jiné uvedla, že je třeba v budoucnu pracovat 
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na zdokonalení metodiky experimentální elektrostimulace a vybrat nejvhodnější 

parametry stimulačního proudu (Horáčková 2002 a 2003). 

Lázenský zkoumal změny mechanického chování sakroiliakálního kloubu po 

elektrostimulaci m. coccygeus sinister. Ke stimulaci použil přístroj Neuroton-Universal 

926, zvolil program III., nosnou frekvenci 8000Hz, modulovanou na 50 Hz, parametry 

impulsu: 2s nástup, 3s trvání, 6s pauza. Na základě měření dokázal, že po 

elektrostimulaci m. coccygeus sinister dochází ke změnám v tuhosti obou SI (Lázenský 

2003). 

Elektrostimulací m.coccygeus dexter a sledováním jeho parametrů pomocí 

sonografie se ve své diplomové práci zabývala Vítová (2004). Stimulovala m. 

coccygeus dexter v poloze na břiše, stejným přístrojem jaký použila Horáčková (2002). 

Zvolený program byl MF III., určený pro myostimulaci a elektrogyrnnastiku, nosná 

frekvence 8000 Hz, modulovaná frekvence 50 Hz, s nástupem 2s, trváním impulsu 3s a 

pauzou 6s. Doba trvání stimulace byla 5 minut. Snímání svalů bylo prováděno 

diagnostickým ultrazvukovým systémem Toshiba Power Vision 6000 model SSA-370, 

v režimu B-mode. Byla použita lineární sonda byla o kmitočtu 3,75 MHz, která byla 

přiložena v průběhu svalu. Vítová prokázala, že ve všech případech došlo ke zkrácení 

výchozí délky m.coccygeus vpravo a k prodloužením. coccygeus vlevo (Vítová, Tichý, 

Špringrová, Bendová 2004). 

Špringrová hodnotila ve své disertační práci mobilitu sakroiliakálních kloubů 

v sagitální rovině a to před a po funkční elektrostimulaci svalů pánevního dna. Pro 

funkční elektrostimulaci použila středněfrekvenční amplitudově modulovaný proud, 

stejný přístroj, program i parametry elektrostimulace jako Vítová (2002). Stimulovala 5 

minut parakokcygeálně vpravo, bodovou elektrodou. Kromě měření mobility SI kloubů 

mechanickým reometrem také sledovala ventrální posun os sacrum vůči ossa ilii pomocí 

ultrasonografie za použití lineární sondy o frekvenci 7,5 MHz (Špringrová 2005). 

Marečková (2005) ve své diplomové práci použila metodu parakokcygeální 

elektrické stimulace pro terapii genuinní stresové inkontinence. Souboru 6 pacientek 

aplikovala po dobu šesti týdnů s frekvencí dvakrát týdně bipolární amplitudově 

modulované středněfrekvenční proudy, doporučované pro hluboko uložené svaly. 

Stimulaci prováděla kuličkovou elektrodou. Výsledkem její práce bylo, že nelze 

s jistotou uvést, zda je parakokcygeální elektrická stimulace vhodným prostředkem ke 
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zlepšení funkce svalů pánevního dna nebo ne. Ve svém závěru mimo jiné uvedla, že je 

třeba v budoucnu objektivizovat účinek parakokcygeální elektrické stimulace na m. 

levator ani (Marečková 2005). 

2.4 ZOBRAZOVACÍ METODY 

Zobrazování struktur pánevního dna bylo dlouho obtížné, neboť se jedná o 

soustavu měkkých tkání, která je velmi variabilní a jednotlivé struktury málo kontrastní. 

Je zde přítomné jak hladké, tak příčně pruhované svalstvo, které mění svoje napětí při 

změnách polohy a je ovlivňováno řadou reflexů. Díky rozvoji techniky jsou nám však 

v současné době k dispozicí různé způsoby zobrazení, které podávajícím kvalitní 

informace. Patří k nim magnetická rezonance a ultrazvuk (Halaška a kol. 2004). 

2.4.1 MAGNETICKÁ REZONANCE 

Magnetická rezonance nám podává velmi kvalitní informace o strukturách 

pánevního dna, jeho funkcí a defektech. Zobrazování pomocí magnetické rezonance 

(Magnetic Resonance Imaging, zkratka MRl) je neínvazívní vyšetřovací metoda, která 

se začala prakticky uplatňovat v medicíně od konce 70.let. Postupně si získala místo 

v mnoha lékařských oborech, jakožto metoda poskytující vynikající rozlišení. Vzhledem 

k malému kontrastu jednotlivých tkání v oblastí ženské malé pánve se v gynekologií 

začala uplatňovat s určitým zpožděním. První aplikace byly zaměřeny na diagnostiku 

nádorů, později se objevily první práce zabývající se podílem jednotlivých struktur na 

ženské kontinencí. Byl studován m. levator ani u zdravých žen (Strohbehn et al. 1996) a 

jeho změny po porodu (Hayat et al. 1996, Otčenášek 2003, Halaška et al. 2004). 

Protože přístroj MRl pracuje s globálním systémem souřadnic, je možno určit 

polohu každého bodu v každém obraze ve třech rozměrech, čehož je možné využít pro 

počítačovou rekonstrukci a následné modelování (Otčenášek 2003). 

Zobrazením pánevního dna pomocí MRl se zabývali Lienemann a Fischer 

(2003). 
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Gearhart et al. (2004) sledoval pomocí dynamické MRl pacienty se symptomy 

prolapsu pánevních orgánů. 

Hoyet, Jakab et al. (2004) měřili tloušťku m. levator ani pomocí 3D barvící 

techniky, a následně vše zobrazovali MRl Porovnávali 3 skupiny žen (asymptomatické, 

se stresovou inkontinencí a s prolapsem pánevních orgánů). Potvrdili vhodnost této 

techniky pro širší užití v rámci výzkumných prací. 

Parikh, Rasmussen, Brubaker et al. (2004) sestavili pomocí MRl snímků 3D 

virtuální model ženské pánve se všemi strukturami, který tak může sloužit 

k podrobnějšímu studiu a snazšímu pochopení tohoto komplexu. 

Aukee et al. (2004) porovnávali ve své experimentální studii pánevní dno 

asymptomatických žen a žen se stresovou inkontinencí. Prokázali, že lepší pochopení a 

zobrazení vztahů svalstva pánevního dna u žen se stresovou inkontinencí je možné 

kombinací výsledků EMG a MRl 

V současné době poskytuje MRl nejlepší rozlišovací možnosti ze všech 

zobrazovacích metod. V oblasti pánevního dna, kde jsou měkké tkáně příbuzného 

chemického složení a poskytují jen malý kontrast, je tato rozlišovací schopnost 

nenahraditelná. Vyšetření je zcela neinvazívní, obraz lze získat z kterékoliv roviny. 

Nevýhodou však je časová a zejména finanční náročnost. V praxi se proto nyní 

uplatňuje jen v rámci výzkumu a při analýze obtížných případů (reoperací, 

kombinovaných poruch a vrozených anomálií) (Otčenášek 2003). 

2.4.2 ULTRAZVUK 

Ultrazvukové vyšetřovací techniky (UZ) jsou v lékařských oborech využívány 

již přes 40 let. V roce 1980 užili poprvé dynamické (tzv. real-time) ultrazvukové 

vyšetření abdominálním přístupem v urogynekologii Whist a spolupracovníci, kteří 

touto metodou hodnotili uložení baze močového měchýře a mobilitu UVJ (Martan, 

Mašata 2003). V roce 1991 byla založena celosvětová organizace ISDULA 

(lnternational Society for Developing Ultrasound Exarnination of Locomotor 

Apparatus) (Vítová 2004). 
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2.4.2.1 PRINCIPY ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY 

Ultrazvuk je mechanické vlnění o frekvenci vyšší než 20 kHz. Pro diagnostické 

účely se používá vysokých frekvencí v megahertzové oblasti. Diagnostická informace o 

daných tkáních je získána zachycením, zpracováním a zobrazením ultrazvukových 

signálů, odražených od tkáňových rozhraní. V měkkých tkáních a tekutinách lidského 

těla se ultrazvukové kmity šíří formou podélného vlnění, v kostech se šíří také formou 

příčného vlnění. 

Existuje několik typů ultrazvukového zobrazení. Nejjednodušší je zobrazení A 

(z anglického Amplitude) kdy odrazy modulují amplitudu výchylek. Tento typ je dosud 

používán v oftalmologii. Důležitým mezníkem bylo zavedení tzv. zobrazení B (z 

anglického Brightness), což je zobrazení dvojrozměrné, kdy zachycené odrazy modulují 

jas stopy na obrazovce. Rozlišujeme zobrazení B statického a dynamického typu, 

přičemž v současné době se výhradně využívá zobrazení B dynamického typu, který 

bývá také označován jako systém pracující v reálném čase. 

Nevýhodou všech zobrazovacích metod je ztráta jednoho rozměru (objemové 

jednotky). Existují tedy snahy odstranit tento nedostatek pohybem sondy během 

snímání obrazu (lineárním posunutím, nakláněním či rotováním). Nevýhodou těchto 

3D-zobrazení je však příliš dlouhý čas (nutný k rekonstrukci zvoleného obrazu 

počítačem). V současné době se proto vyvíjejí systémy trojrozměrného zobrazení 

pracující v reálném čase. Používá se pro ně označení 4D-zobrazení, přičemž čtvrtým 

rozměrem je velmi krátký časový úsek, potřebný k rekonstrukci obrazu (Hrazdira 2003). 

2.4.2.2 TYPY SOND A UZ PŘÍSTUPY 

Podle geometrického tvaru vytvořeného obrazu rozlišujeme sondy zobrazující 

sektorově a pravoúhle. Velkou předností sektorového způsobu zobrazení je možnost 

sejmout celý akustický řez vyšetřovanou oblastí z poměrně malé vstupní plochy. 

Pravoúhlé zobrazení poskytují tzv. lineární sondy. Používají se především pro 

vyšetřování povrchových orgánů a v kombinaci s dopplerovskými moduly pro 
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vyšetřování cév. Kombinací obou uvedených typů zobrazení jsou tzv. konvexní sondy. 

Každá sonda má stranové označení, které musí pro správnou orientaci obrazu souhlasit 

s polohou značky na obraze (Hrazdira 2003). 

a - sektorová b- konvexní 

Obr. 5 Typy sond a jejich zobrazovací linie 

(převzato z Hrazdira 2003) 

c -lineární 

Podle přístupu dělíme UZ vyšetření na vnitřní (endosonografie), zevní a 

endoluminální. 

endosonografie 

• transvaginální 

• transrektální 

Těchto přístupů lze využít k měření tloušťky stěny močového měchýře, ke 

zhodnocení uretrálního sfinkteru, svalů pánevního dna a zevního análního svěrače. Při 

tomto přístupu však nelze vyloučit možnost ovlivnění uložení a mobility UVJ 

vyšetřovací sondou .. Pro endosonografii je vhodné použít vysokofrekvenční vaginální 

sondu 7 (7,5) MHz (Martan et al. 2001). 

26 



zevní přístup 

• transabdominální 

Tento přístup poprvé použil White a kol. r. 1980 pro znázornění UVJ. Došel 

k závěrům, že jde o rychlé a bezpečné vyšetření, minimálně zatěžující pacientku. 

Vyšetření tímto přístupem však může být obtížné u obézních žen a u žen s výraznou 

cystokélou. Dnes se většinou používá tohoto přístupu k diagnostice paravaginálního 

defektu, ke stanovení rezidua moči a k vyšetření horních cest močových (Martan et al. 

2001, Halaška et al. 2004). 

• transperineální 

Perineální přístup je v současné době nejpoužívanějším typem zevního vyšetření. 

Používá se konvexní abdominální sonda 3,5-5 MHz, která je přiložena mezi stydké 

pysky na introitus a zevní ústí uretry. V sagitální rovině je při tomto vyšetření 

zobrazitelná močová trubice, močový měchýř, spona stydká, levátory a anální kanál. Při 

kontrakci svalů pánevního dna hodnotíme změnu polohy uretry (standardně UVJ), 

změnu tvaru báze močového měchýře a jeho vztah k uretře (zadní urertovezikální úhel). 

Dalšími dynamickými manévry je kašel a Valsalvův manévr. V transverzální projekci 

je možné měřit tloušťku levátorů (Martan at al. 2001). 

• introitální 

K tomuto vyšetření se používá sonda o frekvenci 5-7,5 MHz, jejíž hlavice je 

umístěna do poševního vchodu (introitu), za distální uretru. Díky vyšší frekvenci je lépe 

zobrazitelná uretra, UVJ a dolní pól stydké spony. Introitální a perineální přístup 

umožňuje panoramatický pohled do malé pánve (Martan et al. 2001). 

endoluminální 

• intrauretrální 

Tento přístup poskytuje vynikající rozlišení díky vysoké pracovní frekvenci (9-30 

MHz). Umožňuje zobrazení uretry a jejího svěrače (Martan et al. 2001, Halaška et al. 

2004). 
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A - perineální B - introitálm 

C - abdominální D- rektální 

Obr. 6 Základní typy ultrazvukového vyšetření v urogynekologii 

(převzato z Halaška et al.2004) 

Důležitá je také volba vyšetřovací frekvence. Se zvyšující se frekvencí stoupá 

rozlišovací schopnost, ale zvyšuje se také zároveň útlum ultrazvuku, který omezuje 

zachycení odrazů z větší hloubky. Pro vyšetření tkání a orgánů uložených ve větší 

hloubce se používají sondy o nižších kmitočtech (2,5-5 MHz), nejčastěji sektorové či 
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konvexní. Pro vyšetření povrchových orgánů se používají sondy o vyšších kmitočtech 

(7,5-12 MHz), nejčastěji lineární. 

Akustické řezy vyšetřovanou oblastí jsou vedeny nejčastěji ve třech směrech: 

podélně (v sagitální či frontální rovině), příčně a šikmo. U příčného řezu se pravá strana 

vyšetřované oblasti zobrazuje na levé straně obrazovky Uako bychom rovinu řezu 

pozorovali od nohou pacienta). U podélného řezu se na levé straně obrazovky zobrazuje 

kraniální strana vyšetřované oblasti Uako bychom rovinu řezu pozorovali z pravé strany 

pacienta) (Hrazdira 2003). 

2.4.2.3 SLEDOV ANÉ PARAMETRY PŘI UZ VYŠETŘENÍ 

Doporučená náplň močového měchýře pro sledování uložení a mobility UVJ je 

300 ml tekutiny, nicméně není bezpodmínečně nutná. Nutná je však pro sledování 

dalších parametrů, jako je vezikalizace a paravaginální defekt. 

Popis UZ vyšetření má zahrnovat tyto informace: pozici pacientky, objem 

močového měchýře, spontánní či arteficiální náplň, UZ přístroj, popis sondy a užitá 

frekvence, orientace obrazu, přístup. 

Při UZ vyšetření doporučují zahraniční autoři orientovat syrnfýzu vpravo, nebo 

přesně popsat její umístění. U nás je dlouholetou praxí umísťovat syrnfýzu při 

hodnocení UZ parametrů vlevo, také vzhledem k lepšímu matematickému hodnocení 

(Martan et al. 2001, Martan, Mašata 2003). 

Sledované parametry (obr. 7): 

• úhel alfa (inklinace) je úhel, který svírá osa uretry s vertikálou (spuštěnou z UVJ) 

• úhel beta je zadní uretrovezikální úhel 

• úhel gama je úhel, který svírá středová osa syrnfýzy s úsečkou spojující UVJ a dolní 

okraj syrnfýzy 

• úsečka p spojuje UVJ a dolní okraj syrnfýzy 
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• úsečka h je vzdálenost UVJ od horizontální linie, která vychází z dolního okraje 

symfýzy 

• osa X prochází středem symfýzy 

• osa Y vychází z dolního okraje symfýzy, je kolmá na osu X 

• vzdálenost x je vzdálenost mezi osou Y a hrdlem močového měchýře 

• vzdálenost y je vzdálenost mezi osou X a hrdlem močového měchýře 

Znaménka+ a- označují směr pohybu UVJ (Martan a kol. 2001) 

y X 

Obr. 7 Ultrazvukové parametry dolního močového traktu 

(převzato z Martan et al.2001) 

30 



2.4.3.3 VYUŽITÍ UZ PŘI ZOBRAZENÍ STRUKTUR MALÉ PÁNVE 

V urogynekologii nahrazuje ultrazvuk postupně některé metody, které zatěžují 

pacienty, jako je tomu i v případě řetízkové boční uretrocystografie. Pomocí této 

metody bylo možné měřit zadní uretrovezikální úhel, jehož změny byly dávány do 

souvislosti s rozvojem stresové inkontinence. Po naplnění močového měchýře 200 ml 

kontrastní látkou je do uretry zaveden řetízek a následně jsou provedeny 2 boční snímky 

- v klidu a při maximálním zatlačení. Při hodnocení se sleduje inklinace (úhel alfa) a 

zadní UV úhel (beta). Nevýhodou této metody je však nemožnost dynamického 

sledování UVJ při zatlačení, kašli či stahu pánevního dna. Výhodou je však přehlednost, 

proto je toto vyšetření někdy doporučováno před provedením reoperace pro GSI. Tato 

metoda však pacientku více zatěžuje (zaváděním řetízku do uretry, RTG zátěž, je též 

časově náročnější). Proto se dnes přechází na UZ vyšetření, které je jednodušší a může 

se častěji opakovat (Martan, Mašata 2003). 

Někteří autoři se zabývají zobrazením svalů pánevního dna, především m. 

levator ani, a jeho objektivním posouzením. 

Bernstein, K.larskov et al. (1991) měřili jako první tloušťku m. levator ani na UZ 

obraze pomocí perineálního . 

Sledováním tloušťky svalů pánevního dna u žen bez obtíží a trpících stresovým 

typem inkontinence moči se zabývali Mašata et al. (1998). 

Martan, Halaška et al. (1994) sledovali pomocí UZ hrdla močového měchýře 

změny svalů pánevního dna před a po cvičení. 

Sherbum et al.(2005) sledovali pomocí UZ transabdorninálního přístupu posun 

zadní stěny močového měchýře, za použití konvexní sondy 3,5 MHz. Došli k závěru, že 

se jedná o neinvazivní zobrazovací metodu svalů pánevního dna, která je spolehlivá a 

validní. 

Různé vyšetřovací a zobrazovací metody svalů pánevního dna porovnávaly Kari 

Bo a Margaret Sherburn.(2005). Porovnávaly palpaci, vizuální observaci, EMG, 

dynamometrii, ultrazvuk a magnetickou rezonanci. Dle nich je vaginální palpace je 

používána standardně, chceme-li vyšetřit schopnost kontrakce svalů pánevního dna, 

nicméně pro zobrazení "zdvihu" pánevního dna se jeví jako objektivnější UZ a MRl . 
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Dietz (2004a, 2004b) se zabýval 2D a 3D ultrazvukovými zobrazujícími 

technikami. 

Různé studie se shodují v tom, že na ultrazvukových přístrojích s vysokou 

rozlišovací schopností je možno zobrazit svalstvo pánevního dna a uretry, a objektivně 

je změřit. Ultrazvuk je tedy vyšetření, které nám umožňuje získat s nízkými náklady 

velké množství informací o struktuře a funkci pánevního dna. Ve srovnání s MRl je 

vyšetření levné, opakovatelné, umožňuje vyšetření velkého množství pacientek i 

sledování efektu operací. Další předností je možnost sledování i velmi rychlých jevů 

jako je kašel. Mezi hlavní výhody UZ vyšetření patří možnost studia dynamických jevů, 

morfologických struktur a neinvazívnost (Halaška et al. 2004). 
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3. CÍLE A HYPOTÉZY 

3.1 CÍLE 

Hlavní cíl: Cílem této práce je prokázat kontrakci svalů pánevního dna prostřednictvím 

parakokcygeální elektrické stimulace a zobrazit její průběh pomocí ultrazvuku. 

Dílčí cíle: 

• porovnat účinky dvou typů stimulačních proudů s různým poměrem 

nástup/trvání impulsu /pauza 

• snímat průběh elektrické stimulace svalů pánevního dna pomocí různých 

sonografických přístupů a zvolit vhodnější možnost zobrazení svalů pánevního 

dna 

3.2 HYPOTÉZY 

Hypotéza 1 Předpokládáme, že při parakokcygeální elektrické stimulaci svalů 

pánevního dna dojde k jejich kontrakci a tento jev bude pozorovatelný na 

UZobraze. 

Hypotéza 2 Předpokládáme, že vlivem parakokcygeální elektrické stimulace dojde 

ke změně šířky m. levator ani. 

Hypotéza 3 Předpokládáme, že parakokcygeální elektrická stimulace ovlivní pozici 

UVJ, a že změny parametrů v průběhu stimulace budou srovnatelné 

sMVK. 
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4. METODIKA VÝZKUMU 

4.1 CHARAKTERISTIKA SOUBORU TESTOV ANÝCH OSOB 

Soubor testovaných osob tvořilo 6 žen ve věku 23-25 let, průměrný věk 23,8 let. 

Výběr byl založen na dobrovolnosti podstoupit daný experiment. Všechny ženy byly 

nerodičky a neabsolvovaly žádnou gynekologickou operaci. Měření bylo přizpůsobeno 

časovým možnostem MUDr. J. Mašaty a možnostem zvoleného klinického pracoviště, 

bylo tudíž provedeno ve dvou termínech, vždy po třech probandech. Byly zachovány 

stejné výchozí podmínky. Všechny osoby byly předem seznámeny s průběhem a 

provedením experimentu, dobrovolně souhlasily s účastí a podepsaly informovaný 

souhlas. Anamnestická data probandů shrnuje tabulka č . 1. 

Tab. 1 Anamnestická data 

čísla 
probandů 1 2 3 4 5 6 
iniciály T.Z. J.W. H.S. V.M. J.H. E.S. 

věk 23 25 23 25 23 24 

výška [cm] 173 162 174 174 163 178 

váha [kg] 58 60 56 '60 60 62 

BMI 19,4 22,9 19,2 19,8 22,6 19,6 

I gynek.operace o o o o o o 
3x kandidózy, občas 

bakt. záněty bakt. záněty záněty 
gynek. bolestivá moč.cest gynek. moč.cest moč.cest 

gynek.potíže zánět menstruace (6-8x ATB} zánět (3xATB) _(2xATB) 

, parita o o o o o o 
hormonální 3 roky, 
antikoncepce ano nyní již ano ano ano ano 

Jiak dlouhol (4rok_y)_ 6 let ne (3,5 roku) (5-6 let) (3 roky) (3-4 roky) 

Legenda: 

BMI -body mass index, vypočítaný dle vzorce váha (kg) I výška (m)2 

parita - počet porodů 
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4.2 PRACOVNÍ POSTUP 

Měření proběhla ve dnech 13.2.2006 a 20.3.2006 na GPK VFN v Praze ve 

spolupráci s MUDr. J. Mašatou, CSc. Během provádění jednotlivých měření jsme se 

snažili dodržovat konstantní podmínky prostředí, zaujímat shodné výchozí polohy a 

standardizované pozice. Všechna měření proběhla v supinní poloze s pokrčenými DKK 

(45°) při perineálním a vaginálním přístupu, a nataženými DKK při transabdominálním 

přístupu. Pořadí snímaných parametrů bylo vždy stejné: 

1. Seznámení probandů s průběhem experimentu, písemný souhlas. 

2. Doplnění anamnestických dat. 

3. UZ snímání zvolených parametrů v klidu, při Valsalvově manévru, při MVK 

4. UZ snímání zvolených parametrů v průběhu parakokcygeální stimulace proudem A 

5. UZ snímání zvolených parametrů v průběhu parakokcygeální stimulace proudem B 

Fotodokumentace snímaných UZ parametrů jednoho probanda je uvedena 

v příloze. Průběh vyšetření dvou probandů byl zaznamenán na videokazetu a následně 

převeden na CD nosič. 

4.3 HODNOCENÉ PARAMETRY 

Pomocí ultrazvuku byly zobrazeny tyto struktury: symfýza, močový měchýř, 

uretra, pochva, m. levator ani, UVJ, vezikalizace uretry. Hodnoceny byly různé 

parametry, ať už přímo porovnáním hodnot naměřených a odečtených ze "zmrazeného 

obrazu" či následně vypočtených ze vzorců. 
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4.3.1 HODNOCENÍ POZICE A MOBILITY UVJ 

Sledované parametry (viz. obr.8 a 9): 

p: spojnice mezi dolním okrajem symfýzy a UVJ 

gama: úhel mezip a osou X (středová osa symfýzy) 

osa X: prochází středem symfýzy (spojuje její dolní a horní okraj) 

osa Y: vychází z dolního okraje symfýzy, je kolmá na osu X 

x: vzdálenost mezi osou Y a hrdlem močového měchýře, je kolmá na osu Y 

y: vzdálenost mezi osou X a hrdlem močového měchýře, je kolmá na osu X 

Znaménka+ a- označují směr pohybu UVJ. 

Úsečky x a y jsou pravoúhlé souřadnice sloužící k popisu pozice UVJ. Jejich 

používání doporučila /CS a Německá urogynekologická společnost, neboť umožňují 

nejpřesnější popis uložení UVJ (Martan et al. 2001). 

Zahraniční autoři doporučují orientovat stydkou kost při UZ vyšetření vpravo, 

nebo přesně popsat její umístění. Martan, Mašata et al. (2001) používají pro hodnocení 

UZ parametrů umístění stydké kosti vlevo, vzhledem k dlouholeté praxi a lepšímu 

matematickému hodnocení změn hodnot UZ parametrů (viz. obr 8 a 9) 

C' 
y 

Obr. 8 Úhel gama, úsečka p 

(převzato z Marečková 2005) 

e 
X 
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Obr. 9 Pravoúhlé souřadnice x a y 

(převzato z Marečková 2005) 
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Vzdálenost p byla odečtena přímo ze "zmrazeného obrazu", úhel gama pak 

následně změřen úhloměrem na fotografii pořízené UZ přístrojem. Pozice UVJ byla 

hodnocena dle naměřených klidových hodnot úhlu gama. Mobilita UVJ byla hodnocena 

na základě změny velikosti vektoru pohybu, pro jehož výpočet je třeba znát hodnoty 

pravoúhlých souřadnic x a y. 

Hodnoty x a y byly vypočítány z pa gama (y) podle vzorců: 

X = p X COS - y X 1( 
(

180° ) 
180° 

y = pXsin y X1C (
180°- ) 

180° 

Na základě parametrů naměřených v klidu a při Valsalvově manévru byla vypočítána 

délka vektoru pohybu podle vzorce: 

Měření úhlu gama a úsečky p probíhalo vždy v klidu, při Valsalvově manévru 

(usilovný výdech proti zavřené glottis), MVK (maximální volní kontrakci), v průběhu 

stimulace proudem A a následně v průběhu stimulace proudem B. Zmrazení obrazu 

během stimulace probíhalo vždy při trvání impulsu (tudíž při předpokládaném 

největším působení stimulačního proudu, respektive při předpokládané kontrakci svalů 

pánevního dna). 

Pro výpočet velikosti vektoru pohybu UVJ se standardně používají hodnoty 

naměřené v klidu a při Valsalvově manévru. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli hodnotit 

účinek parakokcygeální elektrické stimulace, využili jsme těchto vzorců také pro 

výpočet velikosti vektoru pohybu UVJ při působení proudu A a B (vzhledem ke 

klidovým hodnotám), jejich vzájemnému porovnání, a srovnání účinku stimulace 

sMVK. 

Dle stejných vzorců a za použití parametrů p (su) a gama (su) byla vypočítána 

velikost vektoru pohybu střední uretry (měřeno ve vzdálenosti 17 mm od UVJ). 
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4.3.2 HODNOCENÍ VEZIKALIZACE URETRY 

Pro zobrazení proxirnální uretry a hodnocení jejích zrněn (tzv. vezikalizace, což 

je oddálení vnitřnfho ústí uretry při zvýšeném IA T) byla použita sektorová vaginální 

sonda o frekvenci 5-7 MHz. Byla měřena šířka a hloubka vezikalizace. Vyšetření bylo 

provedeno bez použití kontrastní látky. 

4.3.3 MĚŘENÍ ŠÍŘKY M. LEV ATOR ANI 

Šířka rn. levator ani dx a sin byla měřena pomocí sektorové vaginální sondy (5-7 

MHz). Hodnoty byly měřeny v klidu, během stimulace proudem A a následně během 

stimulace proudem B. Hodnoty naměřené v průběhu stimulace pak byly porovnávány 

s klidovými hodnotami i vzájemně mezi sebou. Vždy byly měřeny obě strany (tzn. při 

stimulaci dx, byla měřena šířka svalu dx i sin, stejně tak při stimulaci sin). 

4.3.4 MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI SONDA-POCHV A 

Toto snímání bylo prováděno transabdominálnírn přístupem, měřena byla 

vzdálenost pochvy (resp. poševní sliznice) od přiložené konvexní sondy (3,5 MHz). 

Porovnávány byly hodnoty naměřené v klidu, při MVK a následně při stimulaci 

proudem A a B. 

4.4 ELEKTRICKÁ STIMULACE 

Stimulace probíhala na lehátku v supinní poloze (leh na zádech), aby bylo 

možné zároveň snfrnat svaly pánevního dna pomocí ultrazvuku. Ke stimulaci jsme 

zvolili bipolární, středněfrekvenční, amplitudově modulovaný proud s nosnou frekvencí 

8000 Hz, modulovanou frekvencí 50 Hz. Použili jsme přístroj Universal-Neuroton 926, 

zapůjčený z katedry fyzioterapie UK FfVS. Byl zvolen stejný přístroj a program jako u 
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předchozích studií- program MF III. určený pro myostimulaci a elektrogymnastiku. Ke 

stimulaci jsme zvolili 2 typy proudů označovaných jako typ A (s nástupem 2s, trváním 

impulsu 3s, pauzou 6s), kterým jsme stimulovali vždy parakokcygeálně vpravo, a typ B 

(nástup 5s, trvání impulsu lOs, pauza 15s), pro stimulaci parakokcygeálně vlevo. 

Intenzita byla prahově až nadprahově motorická (individuálně, dle subjektivních pocitů 

probandů 15-32 mA). Působili jsme povrchově parakokcygeálně bodovou katodou, 

přiloženou cca 1 cm laterálně od kostrče, anoda byla umístěna vždy stejnostranně na 

dolní porci m. gluteus maximus. 

4.5 ZOBRAZOVACÍ METODY 

K UZ snímání byl použit přístroj Acuson 128 X P 10 (firma Siemens medical). 

Struktury malé pánve byly snímány ze tří přístupů. 

Při perineálním vyšetření byla použita konvexní sonda o frekvenci 3,5 MHz, 

hodnocenými parametry pak byla pozice a mobilita UVJ, dále pak mobilita střední 

uretry, měřena ve vzdálenosti 17 mm od hrdla močového měchýře (od UVJ). 

Pro introitální přístup byla použita sektorová vaginální sonda o frekvenci 5-7 

MHz. Z tohoto pohledu byla hodnocena vezikalizace uretry a měřena šířka m. levator 

ani dx a sin. 

Posledním přístupem byl přístup transabdominální, za použití konvexní 

abdominální sondy o kmitočtu 3,5 MHz. Tímto přístupem byla měřena vzdálenost 

pochvy (resp. poševní sliznice) od přiložené sondy. 

Odečítání parametrů bylo prováděno na zmrazeném obraze (k dispozici nám 

byly fotografie vytisknuté z ultrazvukového přístroje). Snímky byly pořizovány ve 

stejném pořadí, vždy v klidu, při Valsalvově manévru, MVK, během stimulace proudem 

typu A a následně proudem typu B. Průběh dvou měření byl nahrán na videokazetu, 

následně zpracován na CD záznam a sestříhán. 
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5. VÝSLEDKY 

5.1 HODNOCENÍ POZICE A MOBILITY UVJ 

5.1.1 MOBILITA UVJ PŘI VALSALVOVĚ MANÉVRU A MVK 

Tabulky 2 a 3 obsahují hodnoty naměřených parametrů (p, gama), které byly 

odečteny ze "zmrazených obrazů", souřadnice (x, y) a velikost vektoru pohybu UVJ, 

vypočítaných ze vzorců uvedených výše. Porovnávají parametry v klidu, během 

Valsalvova manévru a při MVK. 

Tab. 2 Pozice a mobilita UVJ při Valsalvově manévru 

p [mm] gama [ 0
] x[mm] y[mm] Vuvj [mm] 

klid Vais klid Vais klid Vais klid Vais klidNals 

1 29,1 17,5 47 106 -19,85 4,82 21,28 16,82 25,07 
2 22,6 12,4 73 78 -6,61 -2,58 21,61 12,13 10,30 
3 26,9 23,2 67 108 -10,51 7,17 24,76 22,06 17,88 
4 24,5 17 77 93 -5,51 0,89 -5,51 16,98 9,40 
5 25,4 13,8 74 147 -7,00 11,57 -7,00 7,52 25,11 
6 30,5 22 59 91 -15,71 0,38 -15,71 22,00 16,61 

Tab. 3 Pozice a mobilita UVJ při MVK 

p[mm] gama [ 0
] xlmm] y[mm] Vuvj [mm] 

klid MVK klid MVK klid MVK klid MVK klid/MVK 

1 29,1 33,6 47 37 -19,85 -26,83 21,28 20,22 7,06 
2 22,6 30,4 73 46 -6,61 -21,12 21,61 21,87 14,51 
3 26,9 28,6 67 53 -10,51 -17,21 24,76 22,84 6,97 
4 24,5 25,8 77 47 -5,51 -17,60 -5,51 18,87 13,08 
5 25,4 26,3 74 53 -7,00 -15,83 -7,00 21,00 9,47 
6 30,5 32,1 59 57 -15,71 -17,48 -15,71 26,92 1,93 

Tabulky 4 a 5 obsahují shodné parametry jako tabulky 2 a 3, popisují však pozici 

a mobilitu střední uretry (měřeno ve vzdálenosti 17 mm od UVJ). 
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Tab. 4 Pozice a mobilita středu uretry při valsalvově manévru 

_p (su) [mm] , gama (su) [ 0
] x (su) mm] y (su) [mm] Vsu [mm] 

klid val s klid val s klid val s klid vals klid/vals 

1 12,2 8,1 59 187 -6,28 8,04 10,46 -0,99 18,33 
2 1 o, 1 7,3 116 194 4,43 7,08 9,08 -1,77 11,17 
3 11,2 9,4 88 146 -0,39 7,79 11 '19 5,26 10,10 
4 9,6 6,2 104 166 2,32 6,02 9,31 1,50 8,64 
5 11 '1 14,9 108 221 3,43 11,25 10,56 -9,78 21,79 

6 14,1 8,7 76 140 -3,41 6,66 13,68 5,59 12,92 

Tab. 5 Pozice a mobilita středu uretry při MVK 

p (su [mm] gama (su) [ 0
] x (su [mm] y (su) mm] Vsu [mm] 

klid mvk klid mvk klid mvk klid mvk klid/mvk 

1 12,2 17,3 59 50 -6,28 -11,12 10,46 13,25 5,59 
2 10,1 14,6 116 65 4,43 -6,17 9,08 13,23 11,38 
3 11 ,2 12,9 88 73 -0,39 -3,77 11 '19 12,34 3,57 
4 9,6 14,7 104 86 2,32 -1,03 9,31 14,66 6,31 
5 11 '1 11 '1 108 80 3,43 -1,93 10,56 10,93 5,37 

6 14,1 15,7 76 70 -3,41 -5,37 13,68 14,75 2,23 

Legenda (tabulka 2- 5): 

p - spojnice mezi dolním okrajem symfýzy a UVJ 

p (su) -spojnice mezi dolním okrajem symfýzy a středem uretry umístěného 17 

gama 

gama (su) 

X 

y 

Vuvj 

Vsu 

klid 

MVK 

mm od dolního okraje močového měchýře 

- úhel mezi p a osou X 

-úhle mezi p (su) a osou X 

- vzdálenost mezi osou Y a hrdlem močového měchýře, kolmá na osu Y 

- vzdálenost mezi osou X a hrdlem močového měchýře, kolmá na osu X 

- velikost vektoru pohybu UVJ 

- velikost vektoru pohybu středu uretry 

- hodnoty naměřené v klidu 

- hodnoty naměřené při maximální volní kontrakci 
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Vals - hodnoty naměřené při Valsalvově manévru 

1-6 -čísla probandů 

modré hodnoty -největší 

cervenť hodnot) -nejmenší 

Tabulky č. 2-5 a grafy č. 1-6 vypovídají o kontrakční schopnosti svalů a 

funkčnosti struktur, které se podílejí na udržování pozice UVJ a uretry. Informují nás 

tedy o výchozím stavu sledovaných struktur. Mobilita UVJ a SU je hodnocena při 

valsalvově manévru a MVK. Z parametrů naměřených při MVK (tabulky 3 a 5) je 

patrné, že existují významnější rozdíly ve schopnosti kvalitně provést MVK. Dle 

vypočítaných velikostí vektoru pohybu UVJ a SU je patrné, že největší MVK provedli 

probandi č. 2 a 4, naopak nejmenší proband č. 6. Největší mobilita UVJ při valsalvově 

manévru byla naměřena u probandů č. 1 a 5 (tabulky 2 a 4), nejmenší pak u probanda č. 

4. 

Grafy 1-6 zobrazují velikosti vektoru pohybu UVJ a SU při Valsalvově 

manévru a MVK. 

Graf 1 Proband č. 1 Vuvj, Vsu (mvk, vals) 
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Graf 2 Proband č. 2 Vuvj, Vsu (mvk, vals) 
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Graf 5 Proband č. 5 Vllvj, V sll (mvk, vals) 

y 

Graf 6 Proband č. 6 Vllvj, V sll (mvk, vals) 
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Graf 7 Porovnání velikostí vektoru pohybu UVJ při Valsalvově manévru u všech 

probandů 
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Graf 8 Porovnání velikostí vektoru pohybu UVJ při MVK u všech probandů 
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Legenda (graf 1-6): 

UVJ - uretrovezikální junkce 

SU -střední uretry 

Vuvj -velikost vektoru pohybu UVJ 

V s u - velikost vektoru pohybu střední uretry 

mvk - maximální volní kontrakce 

vals - valsalvův manévr 

Z grafů je patrné, většina probandů byla schopna provést maximální volní 

kontrakci, až na probanda č. 6, u kterého je velikost vektoru pohybu UVJ při MVK 

výrazně menší než u ostatních probandů (viz. graf č. 8). U 3 probandů (č. 2, 4, 5) 

sestupuje vektor pohybu UVJ při Valsalvově manévru kolměji, což by mohlo znamenat 

větší laxicitu závěsného aparátu a v budoucnosti sklon ke vzniku inkontinence. 

5.1.2 VLIV ELEKTRICKÉ STIMULACE NA POZICI A MOBILITU 

UVJ 

Tabulky 6 a 7 obsahují naměřené a vypočítané hodnoty parametrů během 

stimulace proudem A a B, grafy pak znázorňují velikost vektoru pohybu UVJ 

v pravoúhlých souřadnicích během stimulace proudem A a B v porovnání s MVK. 

Tab. 6 Pozice a mobilita UVJ během stimulace proudem A 

p[mml 9ama [ 0
] x [mm] y[mm] Vuvj [mm] 

klid A klid A klid A klid A klid/A 

1 29,1 30,2 47 44 -19,85 -21,72 21,28 20,98 1,89 
2 22,6 25,7 73 65 -6,61 -10,86 21,61 23,29 4,57 
3 26,9 25,3 67 66 -10,51 -10,29 24,76 23,11 1,66 
4 24,5 27,8 77 57 -5,51 -15,14 -5,51 23,32 9,65 
5 25,4 24,5 74 76 -7,00 -5,93 -7,00 23,77 1,25 
6 30,5 33,2 59 57 -15,71 -18,08 -15,71 27,84 2,92 

46 



Tab. 7 Pozice a mobilita UVJ během stimulace proudem B 

p mml gama [ 0
] x[mm] y [mm] Vuvj [mm] 

klid B klid B klid B klid B klid/B 

1 29,1 31,8 47 40 -19,85 -24,36 21,28 20,44 4,59 
2 22,6 25,3 73 66 -6,61 -10,29 21,61 23,11 3,97 
3 26,9 26,3 67 65 -10,51 -11,11 24,76 23,84 1,10 
4 24,5 25,9 77 68 -5 51 -9,70 -5,51 24,01 4,19 
5 25,4 23,8 74 67 -7,00 -9,30 -7,00 21,91 3,40 
6 30,5 33,7 59 51 -15,71 -21,21 -15,71 26,19 5,50 

Tab. 8 Souhrnná tabulka velikostí vektorů pohybu UVJ 

[mm] Vuvj Vuvj Vuvj Vuvj 
klid I vals klid/MVK klid/ A klid/B 

1 25,07 7,06 1,89 4,59 
2 10,30 14,51 4,57 3,97 
3 17,88 6,97 1,66 1 '10 
4 9,40 13,08 9,65 4,19 
5 25,11 9,47 1,25 3,40 
6 16,61 1,93 2,92 5,50 

Legenda (tabulka 6, 7): 

p - spojnice mezi dolním okrajem symfýzy a UVJ 

gama - úhel mezi p a osou X 

x - vzdálenost mezi osou Y a hrdlem močového měchýře, kolmá na osu Y 

y - vzdálenost mezi osou X a hrdlem močového měchýře, kolmá na osu X 

Vuvj - velikost vektoru pohybu UVJ 

klid - hodnoty naměřené v klidu 

MVK - hodnoty naměřené při maximální volní kontrakci 

Vais -hodnoty naměřené při Valsalvově manévru 

A - stimulace proudem typu A (2/3/6) 

B - stimulace proudem typu B ( 5/1 0/15) 

1-6 - čísla probandů 

modré hodnoty 

červené hodnoty 

největší účinek 

nejmenší účinek 
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Ze souhrnné tabulky č. 8 vyplývá, že u probandů č. 2, 3, 4 byl účinnější 

(vzhledem k velikosti vektoru pohybu UVJ) proud A, u probandů č. 1, 5, 6 proud B. 

Z naměřených hodnot u probanda č. 6 je patrné, že při působení obou typů proudu byl 

vypočítaný vektor pohybu UVJ větší než při MVK. 

Grafy 9- 14 zobrazují velikosti a směry vektoru pohybu UVJ při stimulaci 

proudem A, B v porovnání s MVK. 

Graf 9 Proband č. 1 Vuvj (mvk, A, B) 
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Graf 10 Proband č. 2 Vuvj (mvk, A, B) 
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Graf ll Proband č. 3 Vuvj (mvk, A, B) 
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Graf 12 Proband č. 4 Vuvj (mvk, A, B) 
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Graf 13 Proband č. 5 Vuvj (mvk, A, B) 
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Graf 14 Proband č. 6 Vuvj (mvk, A, B) 
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Z grafů je patrné, že pouze u probanda č. 1 se shoduje směr vektoru pohybu 

UVJ při působení obou typů stimulačních proudů se směrem vektoru pohybu UVJ při 

MV K. 

5.1.3 ZMĚNY VELIKOSTÍ ÚHLU GAMA A GAMA SU 

Tab. 9 Velikosti úhlu gama 

klid val s MVK A B vais-klid MVK-klid vals-MVK A-klid 8-klid 

1 47 106 37 44 40 59 -1 o 69 -3 -7 
2 73 78 46 65 66 5 -27 32 -8 -7 
3 67 108 53 66 65 41 -14 55 -1 -2 
4 77 93 47 57 68 16 -30 46 -20 -9 
5 74 147 53 76 67 73 -21 94 2 -7 
6 59 91 57 57 51 32 -2 34 -2 -8 
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Tab. 10 Velikosti úhlu gama su 

klid val s MVK A 8 vais-klid MVK-klid vals-MVK A-klid 8-klid 

1 59 187 50 54 53 128 -9 137 -5 -6 
2 116 194 65 89 103 78 -51 129 -26 -13 
3 88 146 73 79 91 58 -15 73 -9 3 
4 104 166 86 82 91 62 -18 80 -22 -13 
5 108 221 80 109 102 113 -28 141 1 -6 
6 76 140 70 68 60 64 -6 70 -8 -16 

Legenda (tabulky 9, 10): 

1-6 

Vuvj 

klid 

val s 

MVK 

A 

B 

vals-klid 

MVK-klid 

vals-MVK 

A-klid 

B-klid 

modré hodnoty 

- čísla probandů 

- velikost vektoru pohybu uretrovezikální junkce 

- hodnoty naměřené v klidu 

-hodnoty naměřené při valsalvově manévru 

- hodnoty naměřené při maximální volní kontrakci 

- hodnoty naměřené během stimulace proudem typu A (2/3/6) 

-hodnoty naměřené během stimulace proudem typu B (5110115) 

-rozdíl hodnot v klidu a během valsalvova manévru 

- rozdíl hodnot v klidu a během MVK 

-rozdíl hodnot při Valsalvově manévru a maximální volní 

kontrakci 

- rozdíl hodnot v klidu a během stimulace proudem A 

- rozdíl hodnot v klidu a během stimulace proudem B 

- nejblíže hodnotám naměřeným během MVK 

u vypočítaných rozdílů znamenají záporné hodnoty zmenšení úhlu, kladné hodnoty 

zvětšení úhlu 

Z výsledků v tabulkách 9 a 10 vyplývá, že ani jedna ze dvou stimulací (A, B) 

nedosáhla účinnosti MVK co se zmenšení úhlu gama (respektive gama su) týče. 

52 



S výjimkou hodnot u probanda č. 6, u kterého byly ovšem zaznamenány minimální 

změny úhlu gama při provedené MVK. 

5.2 HODNOCENÍ VEZIKALIZACE URETRY 

Tabulka obsahuje hodnoty naměřené v klidu, během stimulace proudem A a B. 

Tab. ll Vezikalizace uretry v klidu, během stimulace proudem A a B 

klid A B A-klid S-klid A-8 
[mm] [mmj [mm} _I_ mm] [mm] [mml 

1 š 3,8 2,8 2,4 -1 -1 ,4 -0,4 
h 3 2,7 1,8 -0,3 -1 ,2 -0,9 

2 š 3,8 3,3 2,7 -0 ,5 -1,1 -0,6 
h 2,8 2,5 1,6 -0,3 -1 ,2 -0,9 

3 š 1,4 0,9 0,9 -0,5 -0,5 o 
h 1,3 0,7 0,6 -0 ,6 -0,7 () 1 

4 š 2,4 1,6 2,2 -0,8 02 0,6 
h 1,6 1 1,6 -0,6 o 0,6 

5 š 2,2 2 1,6 -0,2 -0 ,6 -0,4 
h 2 1,9 1,6 o 1 -0,4 -0,3 

6 š 2,8 1,9 3,1 -0,9 0,3 1,2 
h 2,1 1,4 2 -0,7 O, 1 0,6 

Legenda: 

š -šířka 

h -hloubka 

vezikalizace - vzdálenost okrajů vnitřního ústí uretry 

klid - hodnoty naměřené v klidu 

A - hodnoty naměřené během stimulace proudem typu A (2/3/6) 

B -hodnoty naměřené během stimulace proudem typu B (5110115) 

klid-A -rozdíl hodnot naměřených v klidu a při stimulaci proudem A 

klid-B - rozdíl hodnot naměřených v klidu a při stimulaci proudem B 

A-B -rozdíl hodnot naměřených během stimulace proudem A a B 

modré hodnoty (záporné) - zmenšení vezikalizace 
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červené hodnoty (kladné) -zvětšení vezikalizace 

tcknť hnlltHJh -beze změny 

Z výsledků uvedených v tabulce vyplývá, že v průběhu stimulace proudem A 

došlo u všech probandů ke zmenšení vezikalizace (jak šířky tak hloubky). V porovnání 

s klidovými hodnotami došlo během stimulace proudem B také ke zmenšení 

vezikalizace (šířky i hloubky) u většiny probandů, kromě probanda č. 6 , u kterého 

došlo ke zvětšení šířky vezikalizace a probanda č. 4, u kterého zůstala hloubka 

nezměněna. Porovnáme-li hodnoty naměřené během stimulace A a B navzájem, je 

patrné že u pro banda č. 1, 2 a 5 došlo ke zmenšení šířky i hloubky vezikalizace jak po 

stimulaci A, tak po stimulaci B, u probandů č. 4 a 6 došlo naopak při stimulaci proudem 

B ke zvětšení vezikalizace oproti hodnotám během stimulace A. U probanda č. 3 jsou 

změny minimální. 

5.3 HODNOCENÍ ZMĚN ŠÍŘKY M. LEVATOR ANI 

Tab. 12 Změny šířky m. levator ani dx a sin v průběhu elektrické stimulace 

klid proud A proud B A· klid 8-klid B·A 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

1 dx 9,2 7,4 6,4 -1 ,8 -2 ,8 -1 
sin 8,4 7,2 7 -1 ,2 -1 ,4 -0,2 

2 dx 8,1 7,7 6,5 -0,4 -1 ,6 -1 ,2 
sin 8,4 6,9 6,2 -1,5 -2,2 -0,7 

3 dx 5,2 4,4 5 -0,8 -0,2 0,6 
sin 5,7 5 4 -0,7 -1 ,7 -1 

4 dx 9,3 9,2 8,7 -0,1 -0,6 -0,5 
sin 8,2 8,3 8,2 O, 1 o ·0, 1 

5 dx 6,8 6,9 7,6 0, 1 0,8 0,7 
sin 7,4 8 6,8 0,6 -0,6 -1 ,2 

6 dx 6,1 6,3 6,7 O,d 0,6 0,4 
sin 7 6,8 7 0.2 o 0.2 

54 



Legenda: 

dx - šířka svalu vpravo 

sm -šířka svalu vlevo 

klid - hodnoty naměřené v klidu 

A - hodnoty naměřené během stimulace proudem typu A 

B - hodnoty naměřené během stimulace proudem typu B 

modré hodnoty (záporné) -ztenčení svalu 

červené hodnoty (kladné) - ztluštění svalu 

tcknc bodnut\ -beze změny (nevýznamné změny) 

Vzhledem ke klidovým hodnotám docházelo v průběhu stimulace A i B ke 

ztenčování svalu dx i sin u probandů č. 1, 2, 3. U probandů č. 4, 5, 6 byly výsledky 

rozporuplné - docházelo spíše k nárůstu šířky svalu, nebo byly změny minimální. 

Obecně lze říci, že při stimulaci proudem A dx a B sin došlo v 7 případech ke stejnému 

fenoménu (ztlušťovánílztenčování svalu) jak na straně stimulované, tak na straně 

nestimulované, ve 3 případech k fenoménu opačnému a ve 2 případech byl jeden 

z parametrů nezměněn. Porovnáme-li oba typy proudů mezi sebou, došlo u probandů č. 

1, 2, 4 při stimulaci B vzhledem ke stimulaci A ke ztenčení svalů dx i sin, u pro banda č. 

6 ke zvětšení šíře svalů dx i sin, u probandů č. 3 a 5 došlo k zvětšení šířky svalu dx a 

ztenčení svalu sin. 

5.4 HODNOCENÍ VZDÁLENOSTI SONDA-POCHV A 

Tabulka obsahuje hodnoty naměřené v klidu, během stimulace proudem A a B. 

Tímto zpí1sobem byla měřena vzdálenost pochvy (poševní sliznice) od UZ sondy 

přiložené suprapubicky při transabdominálním UZ přístupu. 
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Tab. 13 Změna vzdálenosti pochva-sonda při transabdominálním UZ přístupu 

klid 
[mm] 

1 66,5 

2 73,5 

3 89,5 

4 85,4 

5 84,8 

6 74,7 

Legenda: 

klid 

MVK 

A 

B 

klid-MVK 

klid-A 

klid-B 

A-B 

MVK A B MVK-klid A-klid 8-klid B-A 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

61 71,3 72,6 -5,5 4,8 6,1 1,3 

68,7 82 86,8 -4,8 8,5 13,3 4,8 

78,5 90,8 90,9 -11 IJ lA 0,1 

82,2 85 79,4 -3,2 -OA -6 -5,6 

80,3 91,7 93,9 -4,5 6,9 9,1 2,2 

72,2 74,4 76,7 -2,5 -0.3 } 2,3 -

- hodnota v klidu 

- hodnota při maximální volní kontrakci 

- hodnota naměřená během stimulace proudem typu A 

- hodnota naměřená během stimulace proudem typu B 

-rozdíl hodnot naměřených v klidu a během maximální volní kontrakce 

-rozdíl hodnot naměřených v klidu a během stimulace proudem typu A 

-rozdíl hodnot naměřených v klidu a během stimulace proudem typu B 

- rozdíl hodnot naměřených během stimulace proudem A a B 

červené hodnoty (kladné) -prodloužení vzdálenosti pochva-sonda 

modré hodnoty (záporné) - zkrácení vzdálenosti pochva-sonda 

telené hndnnl' -nevýznamné změny 

Z výsledků v tabulce 13 je patrné, že ve většině případech docházelo 

k opačnému fenoménu než při MVK - tedy došlo-li při MVK ke zkrácení vzdálenosti 

pochva-sonda, docházelo v průběhu stimulace proudem A i B k jejímu zvětšování. 

Během stimulace proudem A došlo k prodloužení vzdálenosti pochva-sonda u probandů 

č. 1, 2, 3, 5. V průběhu stimulace proudem B se tato vzdálenost prodloužila u probandů 

č . l, 2, 3, 5, 6. U probanda č. 4 došlo ke zkrácení této vzdálenosti v průběhu obou typů 

stimulaci (A i B), u probanda č. 6 pouze během stimulace A. 
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6. DISKUZE 

6.1 DISKUZE NAD METODIKOU 

Výběr probandů 

Výběr probandů pro naši experimentální studii byl založen na dobrovolnosti a 

ochotě podstoupit dané vyšetření. Soubor testovaných osob nepředstavuje 

reprezentativní vzorek populace, nejedná se o náhodný výběr, neboť byly cíleně 

osloveny ženy - nerodičky, které v anamnéze neudávaly žádnou gynekologickou 

operaci. Chtěli jsme provést studii na souboru probandů s nepoškozenými svaly 

pánevního dna. Náš projekt hodnotí pouze jednu skupinu probandů bez kontrolního 

vzorku. 

Základním nedostatkem je nízký počet probandů, což bylo dáno mimo jiné 

ostychem oslovených osob podstoupit dané vyšetření, které bylo velmi osobní. Původní 

záměr byl provést měření jednorázově, ve stejný den, a dodržet tak shodné výchozí 

podmínky pro všechny probandy. Kvůli vytíženosti zvoleného klinického pracoviště 

(kdy měření mohla být prováděna po pracovní době) a faktu, že UZ vyšetření nebylo 

možné provádět během menstruace, byl experiment proveden ve dvou termínech, vždy 

po třech probandech. Shodné podmínky jsme se snažili dodržet tak, že obě vyšetření 

prováděl stejný lékař, experiment probíhal vždy dle stejného harmonogramu, byly 

zaujímány shodné výchozí polohy při vyšetřování a elektrické stimulaci. 

Elektrická stimulace 

Pro elektrickou stimulaci svalů pánevního dna byl použit přístroj Universal

Neuroton 926, zapůjčený z katedry fyzioterapie UK FfVS, program MF III. určený pro 

myostimulaci a elektrogymnastiku. Zvolili jsme středněfrekvenční bipolárně 

amplitudově modulovaný proud. Tento proud byl zvolen také v předchozích studiích, ze 

kterých vycházíme, pro svůj hloubkový účinek, a tudíž předpokládané ovlivnění svalů 

pánevního dna. 
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Horáčková (2002) ve své práci prokázala, že po elektrické stimulaci svalů 

kostrčového komplexu (provedené stejným postupem jako v naší studii) došlo ke 

zvýšení jejich síly při maximální volní kontrakci v průměru o 30 %. 

Vítová (2004) popsala zkrácení délky m. coccygeus po parakokcygeální 

elektrické stimulaci, což podložila výsledky ultrazvukového snímání. 

Pro cílenější aplikaci jsme použili bodovou katodu. Ani tak však nemůžeme 

zaručit konstantní aplikaci proudu do svalů, vzhledem k hloubce uložení svalů 

pánevního dna. Situaci nám komplikovala také poloha probandů, neboť snímání 

vybraných parametrů pomocí ultrazvuku v průběhu stimulace bylo možné pouze 

v supinní poloze (vzhledem k různým UZ přístupům - transabdominálnímu, 

perineálnímu a introitálnímu), což byla poloha pro provádění parakokcygeální 

elektrické stimulace poněkud nevýhodná. V této poloze jsme palpovali kostrč (probandi 

měli pokrčené DKK) a bodovou katodu přiložili cca 1 cm laterálně od kostrče. 

Stimulační elektrodu jsme se snažili držet kolmo ke svalovým vláknům, nicméně 

vzhledem k nucené změně polohy DKK při transabdominálním ultrazvukovém přístupu 

(natažení DKK) mohlo dojít k odchylce ve směru působení stimulační elektrody. 

Velikost intenzity (prahově až nadprahově motorická) byla individuální, dle 

subjektivních pocitů probandů, a pohybovala se od 15 do 32 mA. V průběhu stimulace 

docházelo k adaptaci na stimulační proud a proto byla intenzita zvyšována. K navýšení 

intenzity docházelo na základě pocitů a slovního hodnocení probandů . Všichni udávali 

pocity brnění v místě působení katody (tj. parakokcygeálně) a dále pak v oblasti anody 

(tj. dolní porci gluteus maximus), objektivně pak byly u některých probandů 

pozorovatelné drobné záškuby v coccygeofemorální části gluteus maximus. Žádný 

z probandů však neudával stejný pocit kontrakce svalů pánevního dna či "zdvihu", jako 

tomu bylo při MVK. 

Ultrazvukové snímání 

Pro snímání vybraných parametrů byl použit přístroj Acuson 128 X P 10 (firma 

Siemens medical). Snímání močového měchýře, uretry, pochvy a m. levator ani bylo 

prováděno ze 3 přístupů: perineálního, introitálního a transabdominálního. Použity byly 

2 typy sond: konvexní sonda (3,5-5 MHz) pro perineální a transabdominální přístup, 

sektorová vaginální sonda (5-7MHz) pro introitální přístup. Parametry p a gama byly 
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odečítány ze zmrazených obrazů, hodnoty x, y a velikost vektoru pohybu UVJ byly 

vypočítány dle vzorců (Martan et al. 2001). MUDr. Mašata uvádí chybu měření polohy 

bodu UVJ v klidu 2.161.5 mm a při Valsalvově manévru 2.562.0 mm. Jedná se o chybu 

vyšetřující osoby. 

Problém mohl nastat při provádění maximální volní kontrakce. Ačkoli se jednalo 

dle anamnézy o probandy se "zdravými a nepoškozenými" svaly pánevního dna, 

nemůžeme zaručit správnost provedení MVK. Z tabulek 2-5 a grafů 1-8, které obsahují 

hodnoty vypovídající o funkčním stavu svalů pánevního dna (resp. jejich kontrakční 

schopnosti při MVK a mobilitě UVJ při Valsalvově manévru), je patrné, že existují 

určité interindividuální rozdíly mezi probandy. Zejména u probanda č. 6 jsou změny při 

MVK oproti klidovým hodnotám minimální. 

Hodnoty parametrů v průběhu stimulace A a B byly získávány následujícím 

způsobem: obraz byl "zmrazen" při trvání impulsu, tedy při předpokládaném 

maximálním účinku stimulačního proudu, respektive při předpokládané kontrakci svalů 

pánevního dna. Stimulace proudem A probíhala vždy vpravo, stimulace proudem B 

vždy vlevo. Obě stimulace byly provedeny hned za sebou, aby se minimalizovaly 

odchylky při pohybu probanda. V tomto případě (vzhledem ke hloubkovému účinku 

středněfrekvenčních proudů) ovšem nemůžeme vyloučit oboustranné ovlivnění a toto je 

nutné brát v úvahu při hodnocení výsledků. Bylo by proto vhodnější nasnímat klidové 

parametry mezi oběma stimulacemi a porovnat je s klidovými parametry před 

započetím stimulace. 

Na videozáznamu, který byl pořízen u dvou probandů během vyšetření a 

stimulace, byly patrné určité změny sledovaných struktur v průběhu působení impulsu 

(záškuby, chvění), z čehož usuzujeme, že působení elektrického proudu ovlivnilo i 

hlouběji uložené struktury 
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6.2 DISKUZE NAD VÝSLEDKY 

Hypotéza 1 Předpokládáme, že při parakokcygeální elektrické stimulaci svalů 

pánevního dna dojde k jejich kontrakci a tento jev bude pozorovatelný na 

UZobraze. 

Naše hypotéza Je podložena videozáznamem ultrazvukového snímání 

parakokcygeální elektrické stimulace. V průběhu působení obou typů námi zvolených 

proudů (typ A, typ B) byly zaznamenány určité změny na UZ obraze. Šlo o chvění a 

drobné pohyby, které ovšem nedosahovaly velikosti maximální volní kontrakce svalů 

pánevního dna. Další změny na UZ obraze byly způsobené drobnými pohyby UZ 

sondy, kterým nelze zabránit, neboť během vyšetření nebylo možné sondu připevnit do 

fixního držáku. Vyšetření dvou probandů bylo nahráno na vidoekazetu. Vzhledem ke 

snížené kvalitě obrazu byly sestřfhány a přiloženy pouze krátké ukázky. Hypotézu č. 1 

nemůžeme potvrdit ani vyvrátit, neboť u všech probandů byly v průběhu elektrické 

stimulace pozorovatelné určité jevy na UZ obraze, ve smyslu chvění a drobných 

pohybů, ve srovnání s MVK však byly minimální. Nemůžeme proto s jistotou říci, zda 

došlo ke kontrakci svalů pánevního dna. 

Tuto hypotézu jsme předpokládali na základě anatomických poměrů. Svaly 

pánevního dna, které jsme chtěli tímto typem stimulace ovlivnit (m. coocygeus, m. 

levator ani) mají přfmý či nepřfmý úpon ke kostrči (Tichý, Ťupa, Marek 2001, Tichý 

2005, Halaška et al. 2004). Ke stimulaci byla použita jednokruhová bipolárnf aplikace 

středněfrekvenčnfch proudů, amplitudově modulovaných na nfzkofrekvenční. Anoda 

byla umístěna homolaterálně na dolnf porci m. gluteus maximus, stimulační katoda pak 

byla bodová, pro lepšf zacflenf účinku. Tento způsob aplikace je vhodnějšf pro hlouběji 

uložené tkáně (Poděbradský, Vařeka 1998a). 

Vítová et al (2004) popsali ve své práci elektrostimulaci svalů pánevního dna, 

zejména m. coccygeus. Sval sledovali pomocí ultrazvuku a na videozáznamu po 

elektrostimulaci zaznamenali jeho zkrácení vpravo a prodlouženf vlevo. 
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Horáčková (2002) použila elektrostimulaci pro ovlivnění m. coccygeus dx a 

následně prokázala, že po elektrické stimulaci mají svaly kostrčového komplexu při 

MVK větší sílu přibližně o 30%. 

Marečková (2005) použila parakokcygeální elektrickou stimulaci pro terapii 

genuinní stresové inkontinence u žen. Po šestitýdenní terapii svalů pánevního dna došla 

k závěru, že nelze potvrdit ani vyvrátit, zda je tento typ stimulace vhodným prostředkem 

pro zlepšení funkce svalů pánevního dna. 

Zobrazením svalů pánevního dna pomocí ultrazvuku se zabýval také Bernstein 

(1997). Perineálním přístupem sledoval tloušťku svalů pánevního dna u mladých 

fyzioterapeutek, žen bez obtíží, inkontinentních žen a skupiny, která cvičila svaly 

pánevního dna. 

Singh et al (2002) hodnotili anatomii a funkci m. levator ani pomocí magnetické 

resonance. Skupině dvanácti mladých žen, nerodiček, které nepodstoupily žádnou 

gynekologickou operaci byla provedena dynamická magnetická resonance pánve. 

Následně byly studovány různé parametry obou částí m. levator ani (počátek svalu, 

orientace vláken, šířka svalu a funkce). Zjistili, že m. iliococcygeus je tenký sval 

(průměrná šíře 2.9 mm, odchylka 0,8 mm) tvaru kupole, který se svažuje mediálně a 

dopředu. M. puborectalis je tenčí, má tvar pásu, který obaluje pánevní orgány, není 

připevněn k hrdlu močového měchýře, ale střední a distální uretra leží v jeho těsné 

blízkosti. 

Hypotéza 2 Předpokládáme, že vlivem parakokcygeální elektrické stimulace dojde ke 

změně šířky m. levator ani. 

V naší studii jsme měřili šířku m. levator ani, který byl snímán introitálním přístupem, 

sektorovou vaginální sondou (5-7,5 MHz). U jedné poloviny probandů (č . 1, 2, 3) 

docházelo v průběhu obou stimulací postupně ke zmenšování šířky svalu, u druhé 

poloviny (č. 4, 5, 6) došlo naopak spíše k nárůstu šířky svalu. U probandů č. 4, 5, 6 však 

byly naměřené rozdíly minimální a vzhledem k chybě měření, která v tomto případě 

činí 0,4-0,6 mm, je nelze považovat za významné. Zjistili jsme tedy spíše tendenci ke 
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ztenčování m. levator ani v průběhu naší stimulace. Hypotézu č. 2 tedy můžeme 

potvrdit, neboť jsme v průběhu stimulace zaznamenali změnu šířky m. levator ani. 

Tuto hypotézu jsme předpokládali na základě předchozích studií, ve kterých byla 

prokázána změna šířky či délky stimulovaného svalu. 

Vítová (2004) potvrdila, že po pětiminutové elektrické parakokcygeální 

stimulaci m. coccygeus dexter došlo ke zkrácení délky svalu dx (v rozmezí od 1,0 o 3,3 

mm, v průměru o 4,3 %) a naopak k prodloužení svalu sin (v rozmezí od 0,7 do 8,8 mm, 

v průměru o 9,3 %). Měřila také šířku svalu, udává však větší variabilitu výsledků než 

je tomu u délky svalu. U 9 z 10 probandů došlo při MVK k nárůstu šířky svalu. U 3 z 10 

probandů došlo po stimulaci ke zmenšení šířky svalu dx a u 2 z 10 probandů došlo 

k téže jevu sin. U ostatních se šířka svalu po stimulaci zvětšila. Jako jedno z možných 

vysvětlení udává Vítová ve své práci fakt, že při snímání svalu pomocí UZ sondy mohlo 

dojít k jejímu pootočení a následnému snímání svalu z jiného úhlu, a tedy i zkreslení 

snímaných hodnot šířky svalu. 

V naší studii měříme šířku m. levator ani, který má ovšem jinou strukturu a 

stavbu než m. coccygeus. Aukee (2004) a Hjartardottir (1997) sledovali svaly 

pánevního dna a jejich změny při kontrakci pomocí MRL Uvádí, že v klidu mají svaly 

pánevního dna tvar kupole, během kontrakce se pak posouvají ventrálně a kraniálně a 

mají tvar spíše nálevky. 

Singh et al. (2002) pomocí dynamické MRl zjistili, že m. iliococcygeus je tenký 

sval, s podpůrnou funkcí, který se při kontrakci pohybuje kraniokaudálně, kdežto m. 

puborectalis má větší tloušťku, má spíše sfinkterovou funkci a při kontrakci se pohybuje 

dorsoventrálně. 

Šířku m. levator ani u inkontinentních žen měřili Mašata et al. (1998). 

Zaznamenali, že u žen s GSI jsou svaly pánevního dna statisticky významně tenčí než u 

kontrolní skupiny (rozdíl činil v průměru 2,0 mm). 

Martan et al. (2001) porovnávali ve své studii, mimo jiné, tloušťku svalů 

pánevního dna u žen před a po menopauze. Zjistili, že u postmenopauzálních žen jsou 

svaly pánevního dna tenčí. Rozdíl činil v průměru 1,45 mm dx a 1,85 mm sin. 

Menší tloušťku levátorů u postmenopauzálních žen prokázal ve své práci také 

Bernstein (1997). Tloušťku svalů pánevního dna hodnotil pomocí ultrazvuku, 

perineálním přístupem. Potvrdil, že se tloušťka svalů pánevního dna s věkem zmenšuje, 
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a že u žen nad 60 let jsou svaly pánevního dna signifikantně tenčí než u mladších žen. 

Také prokázal, že inkontinentní ženy mají tenčí svaly pánevního dna než ženy zdravé. 

Během našeho experimentu bohužel nebyla měřena šířka svalů při MVK (máme 

k dispozici pouze hodnoty naměřené v klidu a během působení stimulačního proudu), 

nemůžeme proto říci, zda by ke stejnému jevu (tj. ztenčování svalů) docházelo i během 

MVK. Z dostupné literatury však vyplývá, že inkontinentní a postmenopauzální ženy 

mají signifikantně tenčí svaly pánevního dna než ženy kontinentní (Bemstein 1997, 

Mašata et al. 1998, Martan et al. 2001). Proto tendenci ke ztenčování svalů během 

parakokcygeální elektrické stimulace považujeme spíše za negativní jev. Otázkou 

ovšem zůstává, jak dlouhodobý efekt tato stimulace způsobí. To jsme v naší studii 

nehodnotili. 

Hypotéza 3 Předpokládáme, že parakokcygeální elektrická stimulace ovlivní pozici 

UVJ, a že změny parametrů v průběhu stimulace budou srovnatelné 

sMYK. 

Z tabulky č. 8 a grafů 9 - 14 je patrné, že k ovlivnění pozice UVJ působením 

stimulačního proudu došlo u všech probandů. Vzhledem k chybě měření jsou však 

velikosti vektoru pohybu UVJ nevýznamné u probandů č. 1, 3, 5 v průběhu stimulace 

proudem typu A, a u probanda č. 3 také během stimulace proudem B. Ani jeden typ 

proudu však neměl na svaly pánevního dna takový účinek jako provedení MVK. To 

znamená, že velikost vektoru pohybu UVJ byla v průběhu stimulací výrazně menší, než 

při MVK. Výjimkou jsou hodnoty u probanda č. 6, kdy měly oba typy stimulačního 

proudu větší účinek na svaly pánevního dna než provedení MVK, nicméně v tomto 

případě je patrné, že proband č. 6 nebyl schopen správně provést MVK a vzhledem 

k chybě měření je velikost vektoru pohybu UVJ v tomto případě nevýznamná. Co se 

týče směru vektorů pohybu UVJ, pouze u probanda č. 1 se shoduje směr vektoru 

pohybu při působení obou stimulačních proudů se směrem vektoru pohybu při 

provedení MVK. U ostatních jsou výsledky velice variabilní Z výsledků tedy 

usuzujeme, že během stimulace byly zřejmě ovlivněny jiné struktury, než ty, které se 

podílejí na volní kontrakci svalů pánevního dna. Tato hypotéza se tedy nepotvrdila. 
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Problematikou, zda vaginální elektrostimulace způsobuje kontrakci svalů 

pánevního dna se zabývali Bo a Maanum (1996). Soubor tvořilo devět žen (pět 

zdravých a čtyři s diagnostikovanou GSI). Ke stimulaci byly použity dva přístroje 

Conmax a Medicon MS-105. Frekvence 10, 20 a 50 Hz byly aplikovány v náhodném 

uspořádání, intenzita se postupně zvyšovala až na hranici tolerance. Dva fyzioterapeuti 

v průběhu stimulace pozorovali perineum, zda došlo k jeho pohybu, samotná účastnice 

pak udávala, zda cítí kontrakci svalů pánevního dna. Výsledkem této studie byla 

korektní kontrakce pouze u jedné ženy z devíti. 

Martan, Mašata et al. ( 1997) zjišťovali, zda krátkodobá maximální elektrická 

stimulace způsobí kontrakci svalů pánevního dna. Soubor čtyřiceti pacientek 

s diagnostikovanou GSI stimulovali pomocí přístroje Conmax. Efekt hodnotili na 

základě měření uretrálního tlakového profilu provedeného po plnící cystometrii - před 

stimulací, po pěti minutách v jejím průběhu a 5 minut po jejím ukončení. Dále bylo 

provedeno perineální UZ vyšetření se stimulační sondou zavedenou v pochvě - v klidu, 

během Valsalvova manévru a při kontrakci svalů pánevního dna, nejdříve bez elektrické 

stimulace a poté při ní. Výsledkem bylo snížení úhlu gama a mobility UVJ a zvýšení 

uretrální délky (funkční i anatomické) v průběhu maximální elektrické stimulace svalů 

pánevního dna, čímž byla prokázána jejich kontrakce. 

Marečková (2005) sledovala mobilitu UVJ u 7 žen s GSI před terapií a po 

šestitýdenní oboustranné parakokcygeální elektrické stimulaci svalů pánevního dna. 

Uvádí, že u 3 pacientek se mobilita UVJ zmenšila, u 4 naopak zvětšila. Všechny změny 

však hodnotila vzhledem k odchylce měření jako nevýznamné. 

V naší studii jsme také hodnotili změny velikostí úhlu gama (tabulky 9 a 10). 

Naměřené hodnoty jsou však pouze orientační, neboť jde jen o jednorozměrný údaj, 

přesnější obraz o pohybu UVJ nám poskytuje vypočítaná velikost vektoru pohybu, který 

je určen velikostí a směrem. Nicméně i z těchto tabulek je patrné, že v průběhu 

elektrické stimulace nedosahoval u žádného z probandů pohyb UVJ zdaleka takové 

velikosti jako tomu bylo při provedení MVK. Výjimkou byly hodnoty u probanda č. 6, 

u kterého byla velikost MVK minimální. 
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DISKUZE NAD DOPLŇUJÍCÍMI VÝSLEDKY 

Hodnocení vezikalizace proximální uretry 

Vezikalizace proximální uretry, což Je oddálení vnitřního ústí uretry při 

zvýšeném lAT, je typickým nálezem při stresové inkontinenci. U třetího stupně 

inkontinence je pak vezikalizace stálá. Může se však vyskytovat i u žen kontinentních 

(Halaška et al. 2004). 

Marečková (2005) sledovala změny vezikalizace po šestitýdenní 

parakokcygeální elektrické stimulaci u žen s diagnostikovanou GSI. Z celkového počtu 

7 pacientek však zaznamenala významnější změny pouze u dvou. U jedné šlo o 

zmenšení šířky i hloubky, u druhé o zvětšení hloubky. 

V našem případě byly naměřené klidové hodnoty minimální (pohybovaly se 

v rozmezí 3,8-1,3 mm). V průběhu stimulace docházelo u většiny probandů ke 

zmenšování vezikalizace, což lze považovat za pozitivní tendenci, nicméně naměřené 

změny nebyly nijak významné (tabulka č.ll). 

Vzdálenost sonda-pochva 

Tato vzdálenost byla měřena při transabdominálním UZ přístupu, jako 

vzdálenost přiložené konvexní abdominální sondy od pochvy (respektive poševní 

sliznice). Výsledky měření obsahuje tabulka č. 12. Z tabulky vyplývá, že při MVK 

došlo u všech probandů ke zkrácení této vzdálenosti, v průběhu stimulace se však u 

většiny probandů tato vzdálenost naopak prodlužovala. Vysvětlujeme si to tím, že 

mohlo docházet vlivem stimulace k relaxaci struktur, které způsobovaly při MVK 

zkrácení této vzdálenosti. Toto měření však může být značně zkreslené, dojde-li 

kupříkladu ke špatné MVK, kdy proband stahuje břišní svaly, místo vtahování pochvy, 

nebo pokud se při "zmrazení UZ obrazu" nadechl do břicha a způsobil tak oddálení 

sondy. Výsledky proto nelze považovat za významné, lze však tuto metodu použít jako 

biofeedback při tréninku stahu svalů pánevního dna, neboť při správně provedené 

kontrakci je na obrazovce vidět zdvih pochvy a přiblížení k sondě. 
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Porovnání různých sonografických přístupů 

V naší studii jsme snímali vybrané parametry struktur pánevního dna pomocí tří 

sonografických přístupů - perineálního, introitálního a transabdominálního. Každý 

z těchto přístupů umožňuje zobrazení některých struktur lépe a jiných hůře. Nelze proto 

vybrat jeden nejvhodnější přístup. Přímé zobrazení a možnost měření svalů pánevního 

dna umožňovaly dva přístupy - perineální (pro možnost panoramatického pohledu do 

malé pánve a zobrazení m. levator ani dx i sin zároveň) a introitální, který umožňoval 

přesněji změřit šířku m. levator ani. Pro trénování stahu svalů pánevního dna je vhodný 

transabdominální přístup, neboť není invazivní (sonda je přiložena suprapubicky) a 

umožňuje pozorovat efekt provedené kontrakce (biofeedback). 

Porovnání dvou typů stimulačních proudů 

Porovnávali jsme účinky proudu typu A (2s/3s/6s) a typu B (5s/10s/15s), které 

se lišily pouze v poměru nástup, trvání impulsu a pauza. Obecně lze konstatovat, že 

nebyly pozorovány významnější rozdíly v působení obou proudů. Ze souhrnné tabulky 

velikostí vektorů pohybu UVJ (tabulka č. 8) vyplývá, že u 3 probandů byl účinnější 

proud A, u 3 probandů proud B. Porovnáme-li navzájem hodnoty naměřené v průběhu 

stimulace proudem A a B u naměřených změn vezikalizace uretry a šířky m. levator ani 

(tabulka č. ll a 12) i zde můžeme konstatovat, že vzhledem k chybě měření (která činí 

dle MUDr. Mašaty u hodnot vezikalizace 0,3-0,4 mm, a u šířky m. levator ani 0,4-0,6 

mm), se jeví proud B účinnější při ovlivňování vezikalizace ve 3 případech ze 6, při 

ovliňování šířky m. levator ani ve 4 případech ze 6. Otázkou je, zda nemohly být svaly 

pánevního dna ovlivněny oboustranně již stimulací proudem typu A, ačkoli proudem A 

jsme stimulovali vždy parakokcygeálně vpravo a proudem typu B vždy vlevo. 

Vzhledem k hloubkovému účinku středněfrekvenčních proudů je toto oboustranné 

ovlivnění možné. Hodnoty zaznamenané při působení proudu byly porovnávány 

s klidovými hodnotami naměřenými před započetím stimulace, chybí nám tudíž 

"klidové hodnoty" mezi oběma stimulacemi, které bychom mohli porovnat s klidovými 

hodnotami před stimulací. Nabízela se také možnost provést v jednom termínu pouze 

stimulaci proudem A dx a během následujícího měření Uiný den) stimulaci proudem B 

sin, což však nebylo z časových důvodů možné. Také jsme se snažili minimalizovat 

prodlevy mezi jednotlivými měřeními a udržet tak konstantní výchozí podmínky. 
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Proud označovaný jako typ A (2s/3s/6s) a námi zvolený přístroj a program 

(Universal-Neuroton 926, program III.) byl použit v několika předchozích studiích. Jde 

o proud určený pro myostimulaci a elektrogymnastiku. 

Vítová (2002) prokázala zkrácení m. coccygeus dx po pětiminutové 

parakokcygeální elektrické stimulaci. 

Špringrová (2005) aplikovala parakokcygeálně proud se stejnými parametry, 

následně pak sledovala zda dojde po FES ke změně tuhosti SI kloubů a k posunu os 

sacrum ventrálním směrem. Při porovnání průměrných hodnot tuhostí před a po 

elektrické stimulaci u jednotlivých probandů nezjistila významné rozdíly tuhostí SI 

kloubů po FES vpravo, potvrdila však, že u většiny měřených pokusů došlo k posunu os 

sakrum ventrálním směrem v sagitální rovině. 

Marečková (2005) použila tento typ proudu, aplikovaný parakokcygeálně, pro 

terapii GSI. Nepodařilo se jí však prokázat výrazné terapeutické účinky proudu 

aplikovaným tímto přístupem. 

Stejný program i poměr impulsů použil Lázenský (2003) pro stimulaci m. 

coccygeus sinister. Následně pak sledoval změny mechanického chování 

sakroiliakálního kloubu, kde zjistil změny v tuhosti. 

Odlišný typ proudu použila Horáčková (2002). Jednalo se o program TENS IV. 

(za použití přístroje Universal-Neuroton 926), kdy trvání impulsu při poměru 

nástup/trvání impulsu/pauza bylo 5s/30s/60s. Měřila silové parametry svalů upnutých 

ke kostrči před a po desetiminutové parakokcygeální elektrické stimulaci. Podařilo se jí 

prokázat, že po stimulaci mají svaly při MVK větší sílu přibližně o 30%. 

Obecně lze říci, že ve většině případů byl prostřednictvím parakokcygeální 

elektrické stimulace navozen umělý spazmus m. coccygeus a následně s úspěchem 

sledován vliv toho spazmu na mobilitu SI skloubení a tvarové změny pánve. Horáčková 

(2002) také zaznamenala po parakokcygeální elektrické stimulaci zvýšený odpor svalů 

pánevního dna a přilehlých struktur proti pasivnímu protažení. Otázkou však je, které 

struktury konkrétně tento zvýšený odpor způsobily, zda šlo pouze o pravý m. 

coccygeus, nebo i m. levator ani. Marečková (2005) nezaznamenala po šestitýdenní 

parakokcyeální elektrické stimulaci svalů pánevního dna výraznější změny v mobilitě 

UVJ či změně tonu m. levator ani. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo prokázat vliv parakokcygeální elektrické stimulace na 

svaly pánevního dna, zhodnotit změny vybraných parametrů (pozice UVJ, vezikalizace 

uretry, šířka m. levator ani) a vše dokumentovat pomocí ultrazvuku. 

Z výše uvedených výsledků můžeme konstatovat: 

Hypotézu č. 1 nemůžeme potvrdit ani vyvrátit, neboť na pořízeném 

videozáznamu jsou sice patrné drobné pohyby a chvění sledovaných struktur, 

nemůžeme však s jistotou říci, že jde o kontrakci svalů pánevního dna, neboť u žádného 

z probandů nedosahovaly tyto změny velikosti MVK 

Hypotézu č . 2 můžeme potvrdit, protože v průběhu parakokcygeální elekrické 

stimulace byly zaznamenány změny v šířce m.levator ani. 

Hypotézu č. 3 můžeme zamítnout, neboť změny v pozici UVJ nedosahovaly u 

žádného z probandů (s výjimkou probanda č. 6, který nebyl schopen provést MVK) 

takových velikostí, jako tomu bylo při provedení MVK. 

Výstup pro praxi: 

Z našich výsledků vyplývá, že parakokcygeální elektrická stimulace nemá stejný 

účinek jako maximální volní kontrakce svalů pánevního dna. U žen, které jsou schopné 

provést volní kontrakci svalů pánevního dna nemá tento typ stimulace opodstatnění, a je 

tedy vhodnější zvolit jiné (účinnější) metody tréninku svalů pánevního dna. Při 

vyhodnocování naší studie a zpracovávání výsledků jsme zjistili několik nedostatků, 

které nás vedly k následujícím úvahám a doporučením: 

• rozšířit skupinu probandů 

• porovnat účinky parakokcygeální elektrické stimulace s vaginální stimulací (u 

stejného souboru probandů) 
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• stimulací dvěma různými proudy provádět v delším časovém odstupu a vyloučit 

tak možnost oboustranného ovlivnění a zkreslení výsledků při aplikací druhého 

proudu 

• změřit šířku m. levator ani při MVK a porovnat ji s jeho šířkou pří působení 

stimulačního proudu 
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