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ÚVOD
Somato-autonomní intradurální
anastomosa předních míšních
kořenů je diskutovanou metodou
léčby neurogenního močového
měchýře.
Nejasná je zejména otázka
synergie detrusoru a sfinkteru při
arteficiální stimulaci.
Cílem práce je zjistit funkčnost
popisovaného reflexního
oblouku.

METODIKA

ZÁVĚR

VÝSLEDKY
Odpověď detrusoru na periferní
stimulaci byla EMG potvrzena u
7 (50%) zvířat, odpověď
sfinkteru u 9 (64%). Elevace
intravesikálního tlaku (Pves) do
15 cm H20 byla přítomna u 5
(36%) zvířat.
Kořenová stimulace (Obr.2)
vyvolala EMG odpověď
detrusoru a sfinkteru u 7 (50%)
resp. 10 (71%) králíků, vzestup
Pves byl zaznamenán 4x
(29%)(Obr.3).

Obr. 2 : EMG odpověď detrusoru a
sfinkteru, stimulace nad anastomosou

Somato-autonomní reinervace
močového měchýře je technicky
zvládnutelná metoda s
ověřitelným prorůstáním vláken
dárcovského kořene do
eferentních drah potenciálně
poškozeného míšního centra.
Funkčních výsledků, tj.
prokazatelných kontrakcí
detrusoru a elevací
intravesikálního tlaku, lze však
dosáhnout jen v omezeném
procentu případů.

Obr. 3 : Záznam cystometrie - zvýšení
intravezikálního tlaku (Pves) v průběhu
stimulace

Obr. 1 : Arteficiální reflexní oblouk schéma

Fyziologické mikce bez detrusorosfinkterické dyssynergie v našem
experimentu dosaženo nebylo.

V letech 2013–2015 bylo
operováno 31 králičích samců o
střední váze 2,6 kg.
Po laminektomii byly za
elektromyografické (EMG) a
urodynamické kontroly (Pves)
nalezeny ventrální míšní kořeny,
vedoucí k příhodnému
muskulokutánnímu segmentu
(dárce, L5-S1) a detrusoru
močového měchýře (příjemce, S1S2). Kořeny byly přerušeny a
vytvořena intradurální
mikrochirurgická anastomosa
(Obr.1).
Po 8-16 ti měsících od první
operace byla doposud u 14 zvířat
provedena nejprve periferní
stimulace kožních segmentů L5-S1
a po opětovném otevření míšního
kanálu stimulace míšního kořene
nad vytvořenou anastomosou.
Monitorována byla EMG odpověď
detrusoru a sfinkteru, snímán
intravesikální tlak (Pves) a odebrán
vzorek anastomosy k
histologickému vyšetření.
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