
 

 

 

Injection therapy for stress urinary incontinence in
adult women
Citation for published version (APA):

Ter Meulen, PH. (2009). Injection therapy for stress urinary incontinence in adult women. [Doctoral
Thesis, Maastricht University]. Maastricht University. https://doi.org/10.26481/dis.20090618pm

Document status and date:
Published: 01/01/2009

DOI:
10.26481/dis.20090618pm

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20090618pm
https://doi.org/10.26481/dis.20090618pm
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/37932ddd-a5aa-4ea3-8eef-734b2565514f


  

Page 151 

Chapter 9 

Summary 

This thesis focuses on the efficacy, safety, and durability of urethral bulking agents (UBA’s) 

using new techniques of transurethral injection as a minimally invasive procedure to treat 

stress urinary incontinence (SUI) in adult women and to assess its place in a treatment 

algorithm of SUI including quality of life aspects. 

SUI is prevalent in adult women and has a considerable impact on quality of life. However, it 

often remains undiagnosed and therefore untreated. Treatment options for SUI are lifestyle 

modifications (losing weight, quitting smoking, regulating fluid intake), pelvic floor muscle 

training (PFMT), minimally invasive devices, pharmacotherapy, urethral injection and 

surgery. In a treatment algorithm of SUI, PFMT in association with lifestyle modifications is 

the first choice before further interventions for SUI. If PFMT fails or has unsatisfactory result, 

invasive treatment modalities can be proposed. Surgical intervention is widely considered as 

the most effective option for SUI, although it is not suitable for all patients. Another option is 

injection therapy with UBA’s but this is generally associated with a lower objective cure rate 

compared to surgery. Although Quality of life (QoL) improvements are similar for both 

treatments. Most patients with SUI prefer less invasive therapy with a lower risk of 

complications, even if the chance of cure may be lower than with more invasive procedures. 

Therefore, a focus on patient’s wishes and expectations with respect to success and risks is 

required. From the patient perspective it could be speculated that the lower cure rate may be 

of less importance when weighted against the potential complications. With this information 

injection therapy can have an important place in a treatment algorithm of SUI. 

After an introduction in chapter 1, chapter 2 presents a general review of injection therapy 

with different UBA’s for SUI in adult women. Many different UBA’s have been used, 

although the ideal one remains to be discovered. In general, injection therapy was offered to 
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frail elderly women, obese individuals, previously operated patients and patients unwilling or 

unfit to undergo more invasive surgery. UBA’s were usually used for intrinsic sphincter 

deficiency (ISD) related SUI, although there is good evidence that women with (concomitant) 

urethral hypermobility respond similarly. Nowadays, more and more we are leaving the 

simple concept of a dichotomy between ISD and urethral hypermobility as causes for or 

associations with SUI. The safety and durability of various UBA’s remain a concern. No 

differences in UBA’s from an efficacy point of view have been found. Different injection 

techniques of UBA’s, endoscopic and non-endoscopic administration (blind injection using a 

guiding instrument), have been used. The recent development of two devices for blind 

injection (the Implacer™ and Macroplastique® Implantation Device) has increased the speed 

and convenience of urethral injection, removing the need for surgical facilities. 

Chapter 3, 4 and 5 show the efficacy, safety, durability and QoL data of non-animal stabilized 

hyaluronic acid/dextranomer (NASHA/Dx; Zuidex™) copolymer used for transurethral 

injection with a new guiding instrument (the Implacer™) for stress urinary incontinence (ISD 

and/or urethral hypermobility) in adult women. 76% of forty-two invasive therapy-naive 

women showed improvement of leakage at 3 and 12 months post treatment. Statistically 

significant reductions in median urine leakage and in the median number of incontinence 

episodes in 24 hours were observed. Between 12 and 36 months little deterioration in these 

efficacy parameters were observed. Significant improvements of QoL measurements were 

observed in 7 of ten King’s Health Questionnaire (KHQ) domains at 12 months, and 6 of ten 

at 36 months. This study showed statistically significant improvement in subjective and 

objective measurements and sustained for at least 36 months.  

Before we started with our randomised clinical trial (RCT) of another UBA, silicone 

microimplants (Macroplastique®), we performed a systematic review about the efficacy of 

this UBA for SUI in adult women described in chapter six. Only two RCTs, only published as 
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an abstract, were found. Eleven pre-experimental or observational studies were identified. 

Overall, the methodological quality of included studied was low. The main methodological 

shortcomings of the studies were no random allocation procedure, lack of prestratification on 

prognostic determinants, no blinding, small sample sizes, and lack of proper analysis and 

presentation of results. There was variability in the indication for implantation, implantation 

procedure, rate and volume of silicone microimplants. The use of different outcome measures 

in most of the trials made comparison between studies difficult. Therefore, at that time results 

should be interpreted with caution and no firm conclusions about the efficacy of this UBA 

were possible. Lack of methodological quality still is a general problem in most studies 

investigating effects of UBA’s for SUI in adult women. RCT’s, using valid and reliable 

subjective and objective measurements, are necessary to establish the efficacy of injection 

therapy with UBA’s in treating SUI in adult women. 

In chapter 7 we describe the first RCT comparing Macroplastique® injection(s) utilizing the 

Macroplastique® Implantation Device with a control pelvic floor muscle exercises home 

training program in adult women with urodynamic SUI and urethral hypermobility after non-

successful conservative treatment. All subjective and objective measurements showed a more 

pronounced statistically significant improvement in the Macroplastique group. Only the 

results of the pad test were not statistically significant between groups at 3 months, although 

the pad test showed improvement in both groups. The number of women that was cured or 

markedly improved in the Macroplastique group at three months (N=17; 70.8 %) was 

statistically significantly higher than in the control group (N=6; 28.5%). The increase of the 

overall score and subscale scores of I-Qol in the Macroplastique group was significantly 

higher compared to the control group. The subjective and objective improvements in 

Macroplastique group at 3 months are sustained at 12 months. 
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The overall safety of these two UBA’s, NASHA/Dx copolymer and silicone microimplants, 

was acceptable in these studies. Both systems, the Zuidex™ system and the Macroplastique® 

Implantation System (MIS), were well tolerated by the female patients treated as minimal 

invasive procedure and were easy to use by the operator. NASHA/Dx copolymer was 

administered under local or general anaesthesia and silicone microimplants only under local 

anesthesia. Adverse events were usually mild and uncommon, often self-limiting and easily 

managed. In one patient a pseudocyst developed after NASHA/Dx copolymer injection and 

could be resolved with simple fluid aspiration. 

According to results of these studies, injection therapy using these new delivery systems with 

NASHA/Dx copolymer (Zuidex™ system) and silicone microimplants (Macroplastique® 

Implantation System; MIS) showed a satisfactory efficacy, a good safety profile, an 

acceptable long term durability, and an improvement of QoL aspects for treating SUI in adult 

women. A possible main advantage of injection therapy is the good risk/benefit ratio. 

Therefore, injection therapy should have a place between pelvic floor muscle therapy and 

(more invasive) surgical interventions in an algorithm for treatment of SUI in adult women. 
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Chapter 10 

Nederlandse samenvatting 

Dit proefschrift gaat over de effectiviteit, veiligheid en duurzaamheid van ‘urethral bulking 

agents’ (UBA’s) waarbij nieuwe transurethrale injectietechnieken werden gebruikt als een 

minimaal invasieve procedure voor de behandeling van stress urine incontinentie (SUI) bij 

volwassen vrouwen. Verder werd ook gekeken naar de invloed van deze behandeling op 

‘kwaliteit van leven’ aspecten en wat de plaats van deze behandeling is in het 

behandelalgoritme van SUI. 

SUI komt veel voor bij volwassen vrouwen en heeft een aanzienlijke invloed op de kwaliteit 

van leven. Vaak gaan vrouwen met SUI niet naar de dokter omdat ze het in veel gevallen 

beschouwen als een onontkoombaar element van het ouder worden, omdat ze zich ervoor 

schamen, en/of omdat ze het idee hebben dat het onbehandelbaar is. Een mogelijke 

behandeling blijft hierdoor vaak achterwege. Behandelopties voor SUI zijn aanpassingen van 

de levensstijl (gewichtsreductie, stoppen met roken, gereguleerde vochtiname), 

bekkenbodemspieroefeningen, farmacotherapie, transurethrale injectie, en chirurgie. In het 

behandelalgoritme van SUI zijn bekkenbodemspieroefeningen in combinatie met 

aanpassingen van de levensstijl de eerste keuze. Als bekkenbodemspieroefeningen geen 

succes of onvoldoende resultaat hebben, kunnen invasieve behandelmogelijkheden worden 

voorgesteld. Chirurgie wordt gezien als de meest effectieve behandeling voor SUI, maar is 

niet geschikt voor alle vrouwen. Een andere mogelijkheid is injectietherapie met UBA’s maar 

deze behandeling wordt over het algemeen geassocieerd met een lager objectief 

genezingspercentage in vergelijking met chirurgie. Toch laat de verbetering van ‘kwaliteit van 

leven’ aspecten gelijkwaardige resultaten zien voor beide behandelingen. De meeste vrouwen 

met SUI geven de voorkeur aan een minder invasieve behandeling met een lager risico op 

complicaties, ook al is de kans op genezing lager in vergelijking met meer invasieve 
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behandelingen. Daarom is het belangrijk dat er wordt gekeken naar de wensen en 

verwachtingen van vrouwen ten aanzien van succes- en complicatiepercentages van de 

verschillende behandelmogelijkheden. Het lijkt er op dat vrouwen eerder een behandeling 

accepteren met een lager genezingspercentage en minder complicaties dan het omgekeerde. 

Op basis hiervan kan injectietherapie een belangrijke plaats in het behandelalgoritme van SUI 

innemen. 

Na een introductie in hoofdstuk 1, laat hoofdstuk 2 een algemeen overzicht van 

injectietherapie met verschillende UBA’s voor SUI bij vrouwen zien. Verschillende UBA’s 

zijn al in gebruik zonder dat de ideale UBA reeds geïdentificeerd is. In het algemeen werd 

injectietherapie toegepast bij oudere of obese vrouwen, of bij vrouwen die reeds eerder voor 

SUI geopereerd werden. Andere doelgroepen waren vrouwen die geen chirurgie wilden 

ondergaan of niet gezond genoeg waren voor meer invasieve chirurgie. Verder was 

injectietherapie met UBA’s doorgaans geïndiceerd voor SUI gerelateerd aan intrinsieke 

sphincter deficiëntie (ISD). Uit recentere literatuur blijkt echter dat vrouwen met SUI 

veroorzaakt door een (gelijktijdig) bestaande urethrale hypermobiliteit even goed reageerden. 

Tegenwoordig wordt meer en meer het concept van een dichotomie tussen ISD en urethrale 

hypermobiliteit als oorzaak voor of associaties met SUI verlaten. 

Veiligheid en duurzaamheid van UBA’s blijven een punt van zorg. Tot nu toe is geen verschil 

in effectiviteit tussen de verschillende UBA’s gebleken. Verschillende injectietechnieken van 

UBA’s, endoscopische en niet-endoscopische toediening (blinde injectie met gebruik van een 

speciaal daarvoor ontwikkeld instrument), worden gebruikt. Recent zijn twee apparaten voor 

blinde injectie op de markt gekomen (de Implacer™ en Macroplastique® Implantation 

Device). De procedures met deze apparaten kunnen sneller en makkelijker worden toegepast 

zonder noodzaak van chirurgische faciliteiten.  
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De hoofdstukken 3,4 en 5 geven de resultaten van effectiviteit, veiligheid, duurzaamheid en 

‘kwaliteit van leven’ bij gebruik van ‘non-animal stabilized hyaluronic acid/dextranomer 

(NASHA/Dx; Zuidex™) copolymer’ voor transurethrale injectie gebruikmakend van de 

Implacer™ voor ISD en/of urethrale hypermobiliteit gerelateerde SUI bij volwassen vrouwen. 

76% van de 42 niet eerder invasief behandelde vrouwen laten een verbetering van de 

urinelekkage op 3 en 12 maanden na behandeling zien. Er was een statistisch significante 

reductie van de mediane urinelekkage en het mediane aantal incontinentie episodes per 24 

uur. Er was slechts een kleine vermindering van de effectiviteit tussen 12 en 36 maanden. 

Ook werden statistisch significante verbeteringen van ‘kwaliteit van leven’ metingen in 7 van 

de 10 King’s Health Questionnaire (KHQ) domeinen na 12 maanden, en 6 van de 10 na 36 

maanden gezien. Er was dus sprake van een statistisch significante verbetering van zowel 

subjectieve als objectieve metingen persisterend voor tenminste 36 maanden. 

Voor aanvang met de gerandomiseerde klinische trial (RCT) met betrekking tot 

Macroplastique®, een ander UBA van siliconen elastomeren, werd een systematische review 

over de effectiviteit van deze UBA voor SUI bij vrouwen verricht. Deze review is beschreven 

in hoofdstuk 6. Slechts twee RCT’s, gepubliceerd als abstract, en elf pre-experimentele of 

observationele studies werden gevonden. Over het geheel was de methodologische kwaliteit 

van de geïncludeerde studies laag. De belangrijkste methodologische beperkingen van deze 

studies waren: geen randomisatie procedure, ontoereikende prestratificatie op prognostische 

determinanten, geen blindering, kleine aantallen, en ontoereikende analyse en presentatie van 

resultaten. Verder was sprake van variatie in de indicatie voor implantatie, de implantatie 

procedure en het aantal en volume van siliconen micro-implantaten. Het gebruik van 

verschillende uitkomstmetingen in de meeste van deze studies maken vergelijking tussen de 

studies moeilijk. Ten tijde van publicatie van de review werd geconcludeerd de resultaten met 
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voorzichtigheid te interpreteren en vooralsnog geen harde conclusies te trekken over de 

effectiviteit van deze UBA.  

Überhaupt is de gebrekkige methodologische kwaliteit nog steeds een probleem in de meeste 

studies over effecten van UBA’s voor SUI bij vrouwen. Uit de review bleek de noodzaak voor 

RCT’s, waarbij gebruik wordt gemaakt van valide en betrouwbare subjectieve en objectieve 

metingen, om de effectiviteit van injectietherapie met UBA’s als behandeling van SUI bij 

vrouwen vast te stellen. 

In hoofdstuk 7 wordt een RCT beschreven waarbij voor het eerst een groep vrouwen met 

urodynamische SUI en urethrale hypermobiliteit, na een niet-succesvolle conservatieve 

behandeling behandeld met Macroplastique® injectie(s) gebruikmakend van de 

Macroplastique® Implantation Device, vergeleken wordt met een controlegroep die alleen 

maar bekkenbodemspieroefeningen voor thuis deden. Alle subjectieve en objectieve metingen 

lieten een meer uitgesproken statistisch significante verbetering zien in de Macroplastique 

groep. Alleen de resultaten van de pad test waren niet statistisch significant tussen de twee 

groepen na 3 maanden, terwijl de test wel een significante verbetering in beide groepen liet 

zien. Het aantal vrouwen dat genezen of duidelijke verbeterd was in de Macroplastique groep 

(N=17; 70.8 %) bleek statistisch significant hoger dan in de controlegroep (N=6; 28.5%) na 3 

maanden. De toename van de totaal score en afgeleide scores van de incontinentie-‘kwaliteit 

van leven’ vragen (I-Qol questionnaire) in de Macroplastique groep was significant hoger dan 

in de controlegroep. De subjectieve en objectieve verbeteringen in de Macroplastique groep 

na 3 maanden persisteren ook na 12 maanden. 

Veiligheid van de twee bestudeerde UBA’s, NASHA/Dx copolymer en siliconen micro-

implantaten, was acceptabel. Het Zuidex™ systeem en het Macroplastique® Implantatie 

Systeem werden als minimaal invasieve systemen goed verdragen door de deelnemende 

vrouwen en waren makkelijk te gebruiken door de operateur. NASHA/Dx copolymer werd 
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toegediend onder locale of algemene anesthesie en siliconen micro-implantaten alleen onder 

locale anesthesie. Bijwerkingen waren over het algemeen mild, vaak zelflimiterend en 

makkelijk behandelbaar. Bij één vrouw ontstond een pseudo-cyste na NASHA/Dx copolymer 

injectie. Deze werd eenvoudig behandeld met behulp van vloeistofaspiratie. 

Volgens de resultaten van beide studies laat injectietherapie met de genoemde systemen als 

behandeling voor SUI bij volwassen vrouwen een redelijke effectiviteit, een goed 

veiligheidsprofiel, een acceptabele lange termijn duurzaamheid, en een verbetering in 

‘kwaliteit van leven’ aspecten zien. Een mogelijk belangrijk voordeel van injectietherapie is 

de goede verhouding tussen succes en risico van de behandeling. Daarmee dient 

injectietherapie een plaats te hebben tussen bekkenbodemspieroefeningen en (meer invasieve) 

chirurgische interventies in het behandelalgoritme voor SUI bij volwassen vrouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




