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Souhrn v českém jazyce 
 
Výzkumu neurální kontroly funkce dolních močových cest 
(DMC) je v posledních třech desetiletích věnována velká 
pozornost. Funkční magnetická rezonance (fMRI) umožňuje 
identifikaci mozkových struktur podílejících se na neurální 
kontrole DMC.  Cílem předkládané práce je detekce neurální 
aktivity související s funkcí dolních močových cest pomocí 
fMRI a ověření nové metodiky využívající synchronního 
provedení fMRI mozku a urodynamického vyšetření. 
Ve studiích shrnutých v této dizertační práci jsme se zaměřili 
na zmapování mozkových center zapojených do regulace 
svalstva pánevního dna, funkce dolních močových cest při 
plnění močového měchýře a při mikci. Dále jsme sledovali 
aktivitu těchto center při plnění močového měchýře u pacientů 
s kompletní míšní lézí nad úrovní Th5.  
Při interpretaci výsledků fMRI měření jsme nově využili 
časovou korelaci se synchronně provedeným urodynamickým 
záznamem. Díky tomuto rozšíření stávající současné metodiky 
jsme měli přesnější dokumentaci sledovaného děje, tedy 
aktivity a změny náplně detruzoru.  
Naše práce ověřila proveditelnost metodiky zpřesňující 
interpretaci fMRI dat využitím synchronního urodynamického 
záznamu. Prokázali jsme aktivaci CNS související s aktivací 
pánevního dna v gyrus precentralis a v doplňkové motorické 
oblasti (SMA). Námi detekovaná aktivita CNS při plnění 
močového měchýře byla lokalizována v oblastech frontálního 
laloku, limbické oblasti, periakveduktální šedi, 
somatomotorického kortexu a inzuly. V obdobných oblastech 
jsme sledovali aktivace i při mikci. U pacientů s kompletní 
míšní lézí jsme při plnění močového měchýře detekovali 
aktivace v oblastech odpovídajících parasympatické 
aferentaci. Výsledky této studie přinášejí důkaz o roli 
extraspinální sensorické aferentace v neurální kontrole dolních 
močových cest u pacientů s kompletní míšní lézí.  
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Summary  
In the past three decades, considerable research attention has 
been paid to the neural regulation of the lower urinary tract 
(LUT). The aim of this work is mapping of the brain activity 
by fMRI using refined scanning protocol including the 
synchronous urodynamics.    
We detected neural activity associated with pelvic floor 
muscle (PF) contractions, filling of urinary bladder and 
miction. Using functional magnetic resonance (fMRI) we 
evaluated brain activity associated with urinary bladder filling 
in patients with a complete spinal cord injury SCI. We 
hypothesized that bladder filling in activation of brainstem and 
forebrain areas receiving information from the vagal nerves. 
Adjustments of urodynamic system enabled successful 
implementation of synchronous filling cystometry with fMRI 
evaluation of cortical activity. We concluded that synchronous 
urodynamic examination is a feasible method that facilitates 
and precise interpretation of fMRI data acquired.  
The main clusters of brain activation during PF contractions 
were observed in the medial surface of the frontal lobe 
(primary motor area) and supplementary motor area (SMA). 
We detected neural activity associated with filling of urinary 
bladder and miction in middle and inferior frontal gyrus, 
angular gyrus, posterior and anterior cingulate gyrus and 
subcortical grey nuclei. Our results are consistent with the 
available literature and agree with the present hypothetical 
functional model of LUT neural control. 
In SCI patients we detected significant activation clusters at 
nucleus of the solitary tract (NTS), thalamus, amygdala, 
insular lobe, anterior cingulate gyrus  and prefrontal cortex. 
This study provides strong evidence that extraspinal sensory 
pathways are involved in the neural control of the lower 
urinary tract in complete SCI patients. The activity clusters 
detected strongly suggest association with vagal nerve 
afferents. 
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1. Úvod 
Předložená disertační práce shrnuje pět let mého 
působení v oblasti aplikace funkčního zobrazování 
magnetickou rezonancí (fMRI) při urologických 
intervencích. 
Výzkumu neurální kontroly funkce dolních močových 
cest (DMC) je zejména v posledních třech desetiletích 
věnována velká pozornost. Funkční zobrazovací metody, 
pozitronová emisní tomografie (PET) a fMRI, umožňují 
identifikaci mozkových struktur podílejících se na 
neurální kontrole DMC. 
Vzhledem k tomu, že veškerá práce našeho výzkumného 
týmu byla provedena s využitím fMRI je principu této 
metody, jejím výhodám, omezením a interpretaci 
získaných dat věnována úvodní část textu. 
V úvodní fázi urologických aplikací fMRI jsme se 
zaměřili na vyvinutí stimulačního schématu a metodiky 
umožňující detekovat neurální aktivitu asociovanou 
s činností dolních močových cest. Tedy s motorickou 
aktivitou svalstva pánevního dna, sensorickými vjemy při 
plnění močového měchýře a při mikci u zdravých žen. 
V samostatné studii jsme mapovali korovou aktivitu 
u pacientů s tranversální míšní lézí. Podařilo se nám 
zpřesnit interpretaci získaných funkčních MR dat díky 
souběžně provedenému urodynamickému vyšetření.  
Ve  studiích shrnutých v předkládané dizertační práci 
přinášíme prioritní poznatky o strukturách CNS 
podílejících se na kontrole fuknkce dolních močových 
cest.  
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2. Hypotézy a cíle práce 
Cílem předkládané práce bylo přispět k bližšímu 
porozumnění mechanismu neurální regulace dolních 
močových cest. V první fázi byly řešeny otázky spojené 
se samotnou metodikou detekce neurální aktivity: 
 
- Upravení urodynamického instrumentária pro potřeby 
práce v prostředí permanentního magnetu magnetické 
rezonance. Vyvinutí metodiky umožňující synchronní 
urodynamický záznam při funkčním měření neurální 
aktivity a posouzení eventuálního přínosu pro interpretaci 
získaných výsledků. Dále ověřit přínos nové metodiky 
vyšetření za synchronního použití fMRI 
a urodynamického vyšetření. 
 
- Definovat stimulační schéma a příslušné "trigger 
events" simulující průběh mikčního cyklu, které budou 
schopny vyvolat měřitelnou neurální odpověď.  
 
V další fázi bylo cílem pokusit se replikovat a pokud 
možno doplnit dosud publikované výsledky a tímto 
způsobem ověřit přesnost a proveditelnost námi upravené 
metodiky. Řešili jsme následující otázky:  
 
1) Přesná topizace mozkových struktur zapojených 
do motorické kontroly svalstva pánevního dna a jejich 
význam při interpretaci výsledků funkčního měření 
při plnící fázi mikčního cyklu.  
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2) Detekce a zmapování aktivity mozkových struktur 
během plnění močového měchýře u zdravých 
dobrovolníků. 
 
3) Vyvinutí bezpečné metodiky k provedení mikce 
v prostředí magnetické rezonance.  
Detekce a zmapování aktivity mozkových struktur během 
mikce u zdravých dobrovolníků. 
 
V následující fázi jsme se rozhodli vyvinutou metodiku 
aplikovat na pacienty s transversální míšní lézí. Cílem 
bylo se pokusit vysvětlit empiricky pozorovaný jev, 
kdy pacienti s kompletní míšní lézí si do určité míry 
zachovávají senzorické vjemy spojené s činností dolních 
močových cest, např. pocit plnosti močového měchýře.  
 
4) Zmapovat aktivace mozkových struktur během plnění 
močového měchýře pomocí fMRI u pacientů 
s transversální míšní lézí. 
 
Hypotézy: 
  
1) Během plnící fáze mikčního cyklu se pánevní dno 
podílí na vytváření klidového tonu uzavíracího 
mechanismu dolních močových cest. Spolu se vzrůstající 
náplní močového měchýře roste reflexně také tonus 
pánevního dna. Je navíc prokázáno, že samotná 
kontrakce pánevního dna, pokud je dostatečně dlouhá 
a silná, má inhibiční vliv na kontrakci detrusoru (Shafik 
A., 2003). 
Porozumění inervaci pánevního dna hraje důležitou roli 
při studiu neurální regulace dolních močových cest. 
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Je známo zapojení suplementární motorické oblasti 
do volní kontrakce pánevního dna. Nicméně přesná 
topizace korových struktur zapojených do tohoto děje 
není k dispozici. Přesná topizace kontroly motoriky 
pánevního dna je nezbytná, pokud chceme odlišit 
aferentní stimulace při plnění močového měchýře 
od aktivity způsobenou kontrakcí pánevního dna. 
 
2) Naše znalosti mechanismů kontroly funkce dolních 
močových cest na centrální úrovni jsou omezené. 
Předpokládali jsme, že kontrola mikčního cyklu 
je komplexní děj a je realizována střídavou inhibicí nebo 
aktivací pontinního mikčního centra ze strany vyšších 
mozkových center. 
Funkční měření neurální aktivity při plnící fázi mikčního 
cyklu jsme plánovali provést souběžně s modifikovaným 
urodynamickým měřením, abychom získali dodatečné 
informace o kvalitě pozorovaného děje – tedy 
dokumentaci náplně močového měchýře a změn 
v aktivitě detruzoru v souvislosti s plněním. 
 
 
3) Ze stejných teoretických předpokladů jsme vycházeli i 
při hodnocení korové aktivity spojené s mikcí. 
 
 
4) Je empiricky známo, že část pacientů s kompletní 
míšní lézí si do jisté míry uchovává vnímání plnosti 
močového měchýře. Předpokládali jsme přítomnost 
a uplatnění extraspinálních sensorických drah. 
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3. Materiál a metodika 
Všechna vyšetření byla provedena na systému 
magnetické rezonance s magnetickým polem 3T 
(Siemens Trio Tim 3T) za použití gradient-echo EPI 
sekvence (FOV=192x192mm, voxel 3x3x3 mm, sklápěcí 
úhel 70°, TR/TE=2000/30ms, šířka pásma 2790 Hz/pixel, 
PAT faktor 2). 
Hlava subjektů byla fixována v hlavové snímací RF cívce 
tak, aby byly maximálně omezeny nežádoucí pohyby. 
Ke zpracování dat byl použit program SPM8. Naměřená 
data byla nejprve zřetězena a dále korigována na pohyb 
hlavy (realignment), korigována na časový posun náběru 
vrstev (slice timing), vyhlazena prostorovým filtrem 
s Gaussovským jádrem 6x6x6 mm (smoothing) 
a normalizována do prostoru MNI-152. 
Upravené urodynamické vyšetření jsme prváděli 
na systému MMS (Nizozemí). Sterilní hadičky v délce 
6,5 metru sloužily k propojení přístroje a katetrů. 
Před začátkem vyšetření byl do močového měchýře 
zaveden dvoukanálový katétr Ch6, umožňující 
opakované plnění močového měchýře a měření 
intravezikálního tlaku. Do rektální ampuly byl zaveden 
katétr umožňující měření intraabdominálního tlaku. 
Po zahájení vyšetření byla provedena modifikovaná 
plnící cystometrie. Jako plnící médium byl použit 
fyziologický roztok ohřátý na 37oC.  
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1) Hodnocení neurální aktivity spojené s kontrakcí 
svalstva pánevního dna 

Vyšetření bylo provedeno u 17 zdravých žen ve věku 
20-68 let. Všechny pacientky byly před vyšetřením 
pečlivě instruovány o provedení kontrakce pánevního 
dna a kvalita kontrakce byla před samotným vyšetřením 
manuálně ověřena. Během měření byla kvalita kontrakce 
monitorována perineometricky. 

2) Hodnocení neurální aktivity spojené s plněním 
močového měchýře 

Do hodnocení bylo zahrnuto 14 zdravých žen ve věku 
20-68 let. První fMRI měření bylo prováděno 
po naplnění močového měchýře na 100ml a během 
tohoto měření byly provedeny dva bloky cyklického 
rychlého plnění a odsátí močového měchýře podle 
Griffithsova schématu k posílení senzorické aktivace  
(Griffiths D., 2008). Cyklus plnění/odsátí probíhal 
v následujícím pořadí: pauza (12s); plnění (25ml ve 12s); 
pauza (12s); odsátí (15ml ve 12s). Dále pokračovalo, bez 
měření fMRI, plnění močového měchýře do dosažení 
maximální cystometrické kapacity. Při tomto naplnění 
probíhalo opět měření fMRI, kdy byly doplněny další dva 
až čtyři bloky cyklické fáze plnění/odsátí. 
Na individuální úrovni byl použit model s dvěma 
nezávislými časovými průběhy:   
Model 1) stav prázdný a naplněný močový měchýř 
(skoková funkce)  
Model 2) cyklická změna (modulace). 
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3) Hodnocení neurální aktivity spojené s mikcí 

Další zkoumaná souvislost byla mozková aktivace 
při mikční fázi. Výběr subjektů hodnocení a jejich počet 
je stejný jako u předešlému protokolu plnění močového 
měchýře. V tomto případě byl prázdný močový měchýř 
po zahájení vyšetření opakovaně plněn fyziologickým 
roztokem, ohřátým na teplotu 37oC, rychlostí 50ml/min. 
Plnění bylo ukončeno ve chvíli, kdy doborovolnice 
indikovala pomocí signalizačního zařízení silné nucení 
na močení. Před vydáním pokynu k mikci (do absorbční 
pleny) bylo zahájeno funkční měření pomocí fMRI. Tato 
sekvence plnění a mikce byla provedena ve 3-4 sériích. 
 

4) Hodnocení neurální aktivity při plnící fázi 
mikčního cyklu u pacientů s kompletní míšní lézí 

12 mužů (24–54 let) bylo zařazeno do studie. Všichni 
účastníci utrpěli před více jak 15 měsíci spinální trauma 
(ASIA A) na úrovni C7-Th 5. Urodynamické zařízení 
jsme použili k opakovanému plnění  močového měchýře 
a zhodnocení aktivity detrusoru. Plnění fyziologickým 
roztokem, ohřátým na teplotu 37oC, rychlostí 25mL/min 
do 50 a 100mL. Následoval cyklus plnění/odsátí 25mL 
náplně k zesílení sensorického stimulu. Poté byl měchýř 
plněn do kapacity, která vyvolala netlumené kontrakce 
detrusoru. Následovalo odsátí celého objemu měchýře. 
Tento protokol byl opakován 3x u každého účastníka. 
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4. Výsledky 

1) Výsledky detekce korové aktivace spojené 
s kontrakcí svalstva pánevního dna 

Hlavní detekované aktivace během kontrakce jsme 
lokalizovali  v  gyrus  precentralis  (GPrC)  oboustranně   
[+-4,-12,70] a suplementorní motorická area (SMA) 
oboustranně [+-2,2,50].  
Další, méně významné skupiny aktivací jsme detekovali 
v gyrus precentralis  (GPrC) vlevo [-34,-14,74], gyrus 
frontalis medius (GFm) vlevo [-38,36,32], gyrus frontalis 
medius (GFm) vpravo [42,36,32] a v gyrus temporalis 
superior vpravo [62,-34,22]. 

2) Výsledky detekce korové aktivace spojené s 
plněním  močového měchýře 

Pro modelové porovnání aktivity CNS při prázdném 
a plném močovém měchýři jsme analyzovali všech 
14 získaných měření z 1. vyšetření pomocí obecného 
lineárního modelu. U 4 měření nebyla možná interpretace 
získaných aktivací (buď nebyly žádné signifikantní 
detekovány, nebo byly zcela zřejmě arteficiální). 
Zbývajících 10 reprezentativních měření bylo zařazeno 
do skupinové statistiky. Detekované aktivace 
v parietálním laloku vlevo (gyrus parietalis superior), 
frontálním laloku (olfaktorický kortex, hraničí s předním 
cingulem) a  centrální oblasti vlevo (gyrus postcentralis) 
shrnuje následující tabulka.  
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Region dle MNI-125 x y z 

Left gyrus parietalis superior -16 -68 39 

Orbital surface of the inferior 
frontal lobe, olfactory cortex 

3 12 -15 

Left central area, gyrus 
postcentralis 

-20 -34 59 

3) Výsledky detekované korové aktivace spojené 
s mikcí 

Do hodnocení bylo zahrnuto 14 ženských dobrovolnic 
ve věku 20-68 let, u kterých proběhla dvě samostatná 
měření s odstupem 4-6 týdnů.  U devíti (64,3 %)  
dobrovolnic jsme získali hodnotitelná data alespoň 
z jednoho měření. Z obou měření jsme byli schopni 
detekovat aktivitu u 5 (35,7 %) dobrovolnic. V ostatních 
případech nebyla dobrovolnice schopna mikce 
za stávajících podmínek. 
Hlavní detekované aktivace během mikce dokumentuje 
následující tabulka. Každá z těchto aktivací časově 
odpovídá vzestupu aktivity detrusoru spojenému s mikcí. 
 

Region dle MNI-125 x y z 

Limbic lobe / Anterior cingulate and 
paracingulate gyri 

-1 45 1 

Frontal lobe / Orbital surface – Left -19 10 -12
Frontal lobe / Orbital surface – Right 15 12 -18
Frontal lobe / Orbital surface / Inferior frontal 
gyrus, orbital part-Right 

32 32 -18

Frontal lobe / Orbital surface 5 0 -15
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4) Výsledky detekované korové aktivace při plnění 
močového měchýře u pacientů s kompletní míšní lézí 

U 9 z 12 účastníků jsme zaznamenali neurální aktivitu 
během plnění močového měchýře. Vzhledem 
k artefaktům spojeným s globální autonomní odpovědí 
(autonomní dysreflexie) jsme museli výsledky měření 
2 pacientů vyřadit z analýzy.  
Významnou aktivitu jsme zjistili v oblasti NTS (nucleus 
of the solitary tract) (57 %), thalamu (57 %), amygdale 
(28 %), insule (57 %), předním cingulum (57 %) 
a prefrontálním kortexu (85 %).  
 

5. Diskuse 
V první části předkládané práce bylo cílem zpřesnit 
metodiku interpretace detekované neurální aktivity. Námi 
použitá metodika přináší poprvé možnost porovnání 
fMRI signálu se synchronním urodynamickým 
záznamem. Tato metodika vyšetření nebyla dosud 
popsána. Přínos použití synchronního urodynamického 
záznamu vidíme ve zpřesnění interpretace získaných 
fMRI dat. Urodynamický záznam dokumentující změny 
v aktivitě detruzoru umožňuje díky porovnání časové 
souvislosti spolehlivější identifikaci reprezentativní ICA 
komponenty asociované s pozorovaným dějem. Výše 
citované publikace dokumentují aktivace CNS na úrovni 
individuální analýzy - kdy se tedy podařilo vzhledem 
k již zmíněným omezením interpretovatelný signál vůbec 
získat. Naše výsledky, rozšířené o informace získané 
paralelním urodynamickým měřením považujeme 
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s ohledem na možnost časové korelace s pozorovaným 
dějem za spolehlivější. 
Současné znalosti mechanismu centrální nervové 
kontroly funkce dolních močových cest stále nejsou 
úplné. Velkým posunem vpřed z úrovně teoretických 
a zvířecích modelů bylo uvedení funkčních 
zobrazovacích metod. Ty umožnily jak samotnou 
identifikaci aktivních center v lidském mozku, ale hlavně 
korelovat jejich aktivitu s činností dolních močových 
cest. Při použití naší metodiky jsme získali 
reprodukovatelná data a popsali aktivitu CNS související 
s náplní močového měchýře a mikcí ve výše popsaných 
oblastech.  
Naše výsledky korespondují s prvotními pracemi 
Griffithse a kolektivu. (Griffiths D., 2007, 2008). Naše 
výsledky jsou rovněž koherentní s dřívějšími pracemi 
využívající PET. V těchto publikacích byla popsána 
aktivace v oblasti inzuly, cinguly, PAG, mozečku 
a occipitoparietální oblasti při senzorické stimulaci 
použitím chladné vody při plnění močového měchýře. 
(Athwal BS., 2001; Matsuura S., 2002) Ve všech 
protokolech s opakovaným vyšetřením se plánovalo také 
posouzení případných inter- a intraindividuálních rozdílů. 
Pro statisticky malý počet vyšetření však nebylo možné 
se k tomuto bodu vyjádřit. 
Cílem zatím posledního experimentu bylo popsat 
neurální aktivace asociované s plněním močového 
měchýře u pacientů s kompletní míšní lézí nad úrovní 
Th5. (Nad odstupem autonomní periferie inervující 
pánevní orgány.) Naše výsledky předkládají silný důkaz, 
že extraspinální senzorické dráhy se podílejí 
na nervovém řízení dolních močových cest u pacientů 
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s kompletním poraněním míchy. Oblasti, kde jsme 
detekovali neuronální aktivitu silně naznačují souvislost 
s vagální aferentací.  
 

6. Závěry 
V závěrečném hodnocení si dovoluji konstatovat, že 
námi provedené experimenty jsou na mezinárodních 
fórech i recenzenty pozitivně hodnoceny z hlediska 
vývoje metodiky a také jako významný příspěvek k 
pochopení mechanismů neurální kontroly funkce dolních 
močových cest (DMC).  
Ve  studiích shrnutých v předkládané dizertační práci 
přinášíme prioritní poznatky o strukturách CNS 
podílejících se na kontrole fuknkce DMC.  
Pochopení role jednotlivých struktur CNS v kontrole 
mikčního cyklu má nejen teoretický, ale také praktický 
význam. Dysfunkce  DMC je běžný a velmi obtěžující 
stav s významnými zdravotními i sociálními dopady. 
U části pacientů s dysfunkcí DMC se předpokládá 
abnormální aktivita kontrolních center na úrovni CNS. 
Současná farmakologická léčba umožňující ovlivnění na 
periferní úrovni je u některých pacientů  neúčinná. 
Identifikace nových tzv. ¨treatment targets¨ v CNS dává 
do budoucna naději na adekvátní léčbu i této početné 
skupině pacientů. 
Hlavním společným cílem nyní uvedených a 
publikovaných výsledků, ale i dalších připravovaných 
experimentů, by měl být rozhodovací algoritmus léčby 
pacientů s funkční poruchou dolních močových cest. 
Jedním z předpokládaných vstupů bude funkční vyšetření 
CNS.  
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