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SUMMARY

Lower urinary tract control is dependent on a delicate interplay between systems organized at 
the local level (bladder, sphincter, and urethra), pelvic support structures, and the nervous 
system. Lower urinary tract symptoms are associated with dysfunctional changes at one or 
multiple levels in this control system. In the first part of this thesis, maladaptive changes in the 
urothelium and bladder neck related to lower urinary tract symptoms are described. Sub-
sequently, methodological approaches, that can be utilized to investigate pelvic and central 
nervous system control mechanisms of the lower urinary tract, are introduced.

In chapter two a study investigating changes in urothelial health in a rat aging model is presented. 
It is shown that aging increases expression of markers associated with cellular senescence, 
oxidative stress and basal levels of reactive oxygen species. Analysis of urothelial cell cultures, 
furthermore revealed that mitochondrial membrane potentials were significantly decreased in 
aged animals, and mitochondrial bioenergetics were negatively a!ected by the aging process. 
Aging-related increases in oxidative stress and excessive accumulation of reactive oxygen species 
could significantly impair the extent to which the urothelium can adequately fulfill its barrier and 
signaling functions, and may be contributing factors underlying lower urinary tract symptoms in 
the older adult. The mechanisms outlined in this study may be utilized to identify novel 
pharmaceutical targets to improve aging-associated bladder dysfunctions.

In chapter three it is shown that chronic, psychological stress in rats induces expression of 
trophic factors that can lead to increased microvasculature formation, in particular around the 
bladder neck, a region that contains most nociceptive bladder a!erents. These findings may 
indicate a link between angiogenesis and inflammatory factors that contribute to structural 
changes and pain in interstitial cystitis/bladder pain syndrome. 

Chapter four introduces a, largely data-driven, approach to analyze video urodynamic data and 
investigates potential working mechanisms related to therapeutic e!ectivity of implantation of 
an intravesical balloon to manage complaints of stress urinary incontinence. It is shown that the 
balloon absorbs some of the increase in intravesical pressure resulting from increases in intra-
abdominal pressure. Additionally, it is shown that the bladder significantly changes in shape 
after implantation of the balloon system and bladder neck mobility is increased. These 
mechanisms may improve urethral kinking capacities and may ultimately decrease the di!erence 
in urethral pressure compared to intravesical pressure and, hence, help to maintain continence 
during episodes of high intra-abdominal pressure.

Chapter five focuses on the parcellation of the human periaqueductal gray using ultra-high-field 
functional magnetic resonance imaging data acquired during a bladder filling protocol with 
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simultaneous assessment of subjectively reported urgency and bladder fullness sensations. It is 
shown that the periaqueductal gray can reliably be parcellated into distinct clusters that show 
high similarity at the within-subject level between empty and full bladder states. The data, 
furthermore indicates that the resulting clusters show a symmetrical organization. This is in line 
with what can be expected based on previous animal and post-mortem studies. The connectivity 
between di!erent periaqueductal gray clusters is observed to show significant variations 
associated with changes in perceived urgency and bladder fullness. 

The sixth chapter further elaborates on these developments and here the spatial similarity of 
periaqueductal gray clusters across participants was assessed. It is shown that for many cluster 
combinations across participants the similarity of spatial organization of clusters in the 
periaqueductal gray is significantly higher than would be expected based on chance alone. These 
results indicate that this method of parcellating the periaqueductal gray into distinct clusters 
based on functional connectivity patterns yields parcellation maps that show high similarity at 
the group level, and enables further development of functional maps of the human 
periaqueductal gray. The functional organization and connectivity patterns of the periaqueductal 
gray in patients diagnosed with lower urinary tract dysfunction can be compared to patterns 
observed in healthy volunteers, and can be utilized to assess therapeutic e!ectivity and improve 
success rates by enabling assessment of predictive factors.

Overall, the research conducted in this thesis shows that rodent models of lower urinary tract 
dysfunction are associated with detrimental changes in bladder tissue. In particular, oxidative 
stress and mitochondrial bioenergetics are impaired in aged rodents, and trophic factors 
associated with maladaptive changes in the bladder neck are increased in a rodent model of 
interstitial cystitis/bladder pain syndrome. It is shown that implantation of an intravesical 
balloon in stress urinary incontinence patients initiates changes in bladder shape and mobility, 
which might contribute to alleviation of symptoms. Next, methodological approaches are 
introduced that enable the assessment of central nervous system activity related to lower urinary 
tract control. The periaqueductal gray matter was reliably parcellated into clusters exhibiting 
unique functional connectivity patterns. These clusters showed a high level of similarity across 
subjects, and connectivity between di!erent clusters was observed to significantly change 
during a bladder filling protocol.
These advancements will help to integrate changes at the level of the lower urinary tract and the 
pelvic support system with adaptive changes in the central nervous system. These developments 
are crucial to evaluate the e!ects of therapeutic interventions on the complex interaction 
between peripheral organ and central nervous system structure and function and will help to 
develop new, and necessary, diagnostic markers and predictive factors for therapeutic e!ectivity.

Chapter 8
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SAMENVATTING

De controle van de lagere urinewegen is afhankelijk van een fijngevoelig samenspel tussen op 
lokaal niveau georganiseerde systemen (blaas, sluitspier en urethra), bekkenondersteunende 
structuren en het zenuwstelsel. Lagere urinewegsymptomen worden geassocieerd met dis-
functionele veranderingen op één of meerdere niveaus in dit controlesysteem. In het eerste deel 
van dit proefschrift worden negatieve veranderingen in het urotheel en de blaashals beschreven 
die een verband vertonen met lagere urinewegsymptomen. Vervolgens worden methodologische 
benaderingen geïntroduceerd die kunnen worden gebruikt om controlemechanismen van de 
bekkenbodem en het centrale zenuwstelsel over de lagere urinewegen te onderzoeken.

In hoofdstuk twee wordt een studie gepresenteerd waarin veranderingen in de gezondheid van 
het urotheel in een verouderingsmodel van ratten wordt onderzocht. Hier werd aangetoond dat 
veroudering is geassocieerd met een verhoogde expressie van markers gerelateerd aan cellulaire 
senescentie, oxidatieve stress en reactieve zuurstofverbindingen. Analyse van urotheliale 
celculturen onthulde bovendien dat mitochondriale membraanpotentialen significant waren 
afgenomen bij oudere dieren en mitochondriale bio-energetica negatief werden beïnvloed door 
het verouderingsproces. Verouderings-gerelateerde toename van oxidatieve stress en over-
matige accumulatie van reactieve zuurstofverbindingen kunnen de mate waarin het urotheel zijn 
barrière- en signaleringsfuncties adequaat kan vervullen aanzienlijk verminderen. Daarnaast 
kunnen deze factoren ten grondslag liggen aan symptomen van de lagere urinewegen bij oudere 
volwassenen. De mechanismen die in deze studie worden geschetst, kunnen worden gebruikt 
om nieuwe farmaceutische targets te identif iceren om verouderings-geassocieerde 
blaasdisfuncties te behandelen.

In hoofdstuk drie wordt aangetoond dat chronische, psychologische stress bij ratten expressie 
van trofische factoren induceert die geassocieerd zijn met verhoogde vorming van micro-
vasculatuur, in het bijzonder rond de blaashals, een gebied dat de meeste nociceptieve blaas-
a!erenten bevat. Deze bevindingen kunnen wijzen op een verband tussen angiogenese en ont-
stekings factoren die bijdragen aan structurele veranderingen en pijn geassocieerd met 
interstitiële cystitis/blaaspijnsyndroom.

Hoofdstuk vier introduceert een grotendeels datagedreven benadering om video-urodynamische 
gegevens te analyseren. Deze methode wordt vervolgens gebruikt om mogelijke 
werkingsmechanismen die geassocieerd zijn met de implantatie van een intravesicale ballon, 
om klachten van stress-urine-incontinentie te behandelen, te onderzoeken. Het is aangetoond 
dat de ballon een deel van de toename van de intravesicale druk die het gevolg is van de toename 
van de intra-abdominale druk absorbeert. Bovendien is aangetoond dat de blaas aanzienlijk van 
vorm verandert na implantatie van het ballonsysteem en dat de mobiliteit van de blaashals wordt 
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vergroot. Deze mechanismen kunnen het knikvermogen van de urethra verhogen en zodoende 
helpen het verschil in urethrale druk in ten opzichte van de intravesicale druk te verkleinen. Dit 
mechanisme zal bijdragen continentie te behouden tijdens episodes van hoge intra-abdominale 
druk.

Hoofdstuk vijf richt zich op het in kaart brengen (ofwel parcellatie) van het menselijke 
periaqueductale grijs in de hersenstam met behulp van ultrahoogveld functionele beeldvorming 
door magnetische resonantie (fMRI). Dit gebied in de herstenstam speelt een belangrijke rol bij 
de controle over de lagere urinewegen. Er werd gebruik gemaakt van fMRI data verkregen tijdens 
een blaasvullingsprotocol met gelijktijdige registratie van subjectief gerapporteerde aandrang 
en blaasvullingsgevoel. In dit onderzoek werd aangetoond dat het periaqueductale grijs op 
betrouwbare wijze kan worden opgedeeld in afzonderlijke clusters die op het niveau van de 
proefpersoon een hoge mate van overeenkomst vertonen tussen lege en volle blaas. De data liet 
verder zien dat de resulterende clusters een symmetrische organisatie vertonen. Dit komt 
overeen met wat kan worden verwacht op basis van eerdere proefdier- en postmortemstudies. 
Daarnaast wordt in dit hoofdstuk aangetoond dat de connectiviteit tussen verschillende clusters 
in het periaqueductale grijs significante variaties vertoont die verband houden met veranderingen 
in ervaren aandrang en blaasvullingsgevoel.

Het zesde hoofdstuk gaat verder in op de ontwikkelingen gemaakt in hoofdstuk vijf en in dit 
hoofdstuk wordt de ruimtelijke gelijkenis van functionele clusters in het periaqueductale grijs 
tussen deelnemers beoordeeld. Het werd aangetoond dat voor veel clustercombinaties tussen 
deelnemers de gelijkenis van ruimtelijke organisatie van clusters in het periaqueductale grijs 
aanzienlijk groter is dan zou worden verwacht op basis van kans. Deze resultaten geven aan dat 
deze methode om het periaqueductale grijs in afzonderlijke clusters te verdelen, op basis van 
functionele connectiviteitspatronen, topografische kaarten van het periaqueductaal grijs oplevert 
die op groepsniveau een hoge mate van overeenkomst vertonen, en verdere ontwikkeling van 
deze functionele kaarten mogelijk maakt. Verder kunnen op basis van deze ontwikkelingen 
functionele organisatie- en connectiviteitspatronen van het periaqueductale grijs bij patiënten 
met lagere urinewegdisfunctie worden vergeleken met patronen die worden waargenomen bij 
gezonde vrijwilligers. Deze kunnen vervolgens mogelijk worden gebruikt om therapeutische 
effectiviteit te beoordelen en slagingspercentages te verhogen door de identificatie van 
voorspellende factoren mogelijk te maken.

Samengevat toont het onderzoek in dit proefschrift aan dat knaagdiermodellen van lagere 
urinewegdisfunctie geassocieerd zijn met negatieve veranderingen in het blaasweefsel. Met 
name oxidatieve stress en mitochondriale bio-energetica bleken getro!en bij oude knaagdieren, 
en trofische factoren geassocieerd met maladaptieve veranderingen in de blaashals waren 
verhoogd in een model van interstitiële cystitis/blaaspijnsyndroom. Verder is aangetoond dat de 
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implantatie van een intravesicale ballon bij patiënten met stress-urine-incontinentie, naast het 
absorberen van een gedeelte van de verhoging van de blaasdruk veroorzaakt door toename in 
intra-abdominale druk, veranderingen in blaasvorm en mobiliteit veroorzaakt. Deze processen 
zouden kunnen bijdragen aan de geobserveerde vermindering van symptomen als gevolg van 
deze therapie. 
 Vervolgens zijn methodologische benaderingen geïntroduceerd die de beoordeling van de 
activiteit van het centrale zenuwstelsel met betrekking tot de controle van de lagere urinewegen 
mogelijk maken. Het periaqueductale grijs is op betrouwbare wijze verdeeld in clusters die 
unieke functionele connectiviteitspatronen vertoonden. Deze clusters vertoonden een hoge 
mate van overeenkomst tussen proefpersonen, en de connectiviteit tussen verschillende 
clusters bleek aanzienlijk te veranderen tijdens een blaasvullingsprotocol.
 Deze vorderingen zullen helpen om veranderingen op het niveau van de lagere urinewegen 
en het bekkenondersteuningssysteem te integreren met adaptieve veranderingen in het centrale 
zenuwstelsel. Deze ontwikkelingen zijn cruciaal om de e!ecten van therapeutische interventies 
op de complexe interactie tussen de structuur en functie van perifere organen en het centrale 
zenuwstelsel te evalueren en zullen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe, noodzakelijke, 
diagnostische markers en voorspellende factoren voor therapeutische e!ectiviteit.

Samenvatting
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