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Summary and coinclltnsi~ons 

Chapter 9 



In this thesis the feasibility and some modiGcations of the dynamic urinary 
graciloplasty as a treatment of' intrinsic u r a h r d  sphincter deficiency are explored. 
Especially the combination of graciloplasty with the possibility of rnuscle fibre 
conversion using certain ways of electrical airnulation makes it possible to explore the 
possibility of optlrnising dynamic urinary graciloplasty. 

Graciloplasty as a treatment of incontinence originates decades ago. The gracilis 
muscle, one oi the adductors of the upper leg, has a .Eavourable neurovascwllar entry 
near the origin of the muscle. Therelore the distal part can be dissected without the 
risk of innervation disturbances or the occurrence of muscle ischemia. Since the origin 
of the gracilis muscle is located close to the perineal pan of the bladder outlet, it is 
technically possible to wrap the distal pan around the urethra and even around the 
bladder neck. 
In older days the drawback of the procedure was that the gracilis rnuscle, being a 
skeletal muscle, is fast and strong but also fast fatiguing. Therefore it can not sustain 
Bong-lasting contractions and yarients can only keep up their continent state for a shorc 
period oY: time. 

'Ct has been known for about twenty years that tissue properties and especially the 
characteristics of muscles may change by chronic electrical stimulatior~. This means 
that skeletal muscles, whose function originally depends on anaerobic metabolisin and 
a linlited, fast depleting glycogen pool, can be changed into a muscle whose energy 
supply is based on aerobic metabolism. Consequently the changed rnuscle is able lo 
continue its contraction. for a long nearly without fatigue. 'This process is 
reversible and tells us that a skeletal rrluscle is not static unchangeable tissue, but 
lnuscle tissue in a dynamic state. 
The development of sophisricated pulse stimulators, containing electronic parameters 
whiclt can be cilanged telemetricnlly, made it possible to change rnuscle characteristics 
,211er transposition of the ~i~tlscle knd after implantation of muscle electrodes and such a 
pulse stinrulator. After reprogramming the pulse stimulator step by step, the muscle 
can be shaped phenotypically and genotypically into a muscle with sphincteric 
propm"tirs. 
When the ga-acilis muscle is used in the treatment of urinary incontinence, the 
cxyrrssio~z dynamic ~uri11al-y graciloplastr stands for the procedure ol  muscle 
ir.lnspusitio~l, implantatlan of muscle electrodes and a pulse stirnulator combined with 
ihc step by step change of tine nlt~scle characteristics. 

The fils1 cl~zprer deals with epidemiology and czlrreilt treatments of incontinence due 
to Irzsrrfficient urinary sphincter closure. First some remarks are made on the 
1er111inolohgy used today and the difficulties in interpreting data on prevalence of 



urinary incontinence. The mentioned treatments are listed in increasing levels o i  
invasiveness. T h s  starts with drug treaLment for incontinence, followed by various 
forms of physical therapy. Finally the main surgical options are described, like bladder 
neck suspension techniques, slings, injectables and mificial urim~aiy spizinciers. 

Chapter two reviews muscle plasticity and especially the dynamic features of tnuscles 
with respect to adaptation to different activity patterns. The chdpter describes the way 
En which muscles are able to adapt to changes like increasing stimilllation by electrical 
stimulation. 

Chapter three describes the operation techniqzre of dynal~lic urinary gl-aciloplaSry 
in the first feasibility study. The chapter describes gracilis muscle anatomy, 
innervation, blood supply and hmctian. In the feasibility study the bladder neck w,us 
chosen as the location ior the gracilis muscle transposition. "I'e study is presented rn 
seven patients as well as the results and an analysis of the failed patients. O11e of the 
striking t c t s  is the disparity In patieni characteristics. The advantage oi thnis variety is 
chat this kind of study shows whether dynamic urinary graciloplasty is feasible or nol. 
Tlze drawback however is that it is not possible to identify the ideal patient for 
dynamic urinary graciloplasty. 
Based en the analysis of failures in patients 3,5 and J it can be concluded that the 
operation technique failed in patient 3 and that the distal part of the gracilis muscle; the 
wrap around the bladder neck, caused the failures in pa~ients 5 and 7. Another 
conclusion is that the electronic devices are functioning without failing. Technically it 
was difficult to develop the gracilis muscle in such a way that a. 100*/a n~usc'le wrap 
could be made around the bladder neck. Other issues were the gracilis muscle passing 
the urogenital diaphragm and the resulting oblique configuration of the distal gracilis 
part around the bladder, bccause it has to he pulled up high in the ~elvis. It is 
concluded from these data thdt b r  inaprolrernent of the resr~l~s of d ~ . ~ i . n i c  u r i n a ~ y  
graciloplasty, priority number one is to put effosts in changing construc~io~l and 
location of the dynamic urinary graciloplastg. 

Gllapter four describes a chronic rabbit experiment. Here a new consrruction of the 
neosphincter was rested. In order to have a more right angled corriigura~ion orl tlre 
muscle wrap in relation to the urethra, a split sling graciloplasry construction was 
performed. The split sling neo~~lhincter construction was compared witla, the 
coinventional graci'lis muscle wrap. Muscle fibre transformarion was arlalyscd 
hisroiogicallr $or both types of graciloplasty. A comparison was made lor tlze two 
rypes of graciloplasty with respect to muscle histology and pressures generated by rile 
two graciloplasry technlq~~es in order t o  have data on the improvernenr oi the 

sphincter construction. 



AitPiough no statistical significance was obtained, the generated pressures were 
camparable to the conventional split sling and a trend could be obsenred to higher 
pressures. The changes in graciloplasty histology were observed for two reasons. The 
first was to see whether good muscle fibre conversion was achieved in order to have 
fatigue-resistant muscle tissue. The second was to see the histology changes in the 
pulled through part of the split sling graciloplasty. Especially the percentage of 
connective tissue was looked at, in order to have an impression of the contracting 
potential of the distal part and the risk of occurrence 05 necrosis. The histological 
deterioration in the split sling graciloplasty was the same as in the conventional 
graciloplasty. Especially the distal part of the split sling graciloplasty did not change in 
a more severe way. From this study we concluded that the split sling graciloplasty had 
at least the same performance as the conventional graciloplasry. 

Chapter five is about the accessibility of the male goat urethra for urethral pressure 
measurement, and the comparison of acute graci10plas.t~ around the bladder neck and 
thc buEbo~s urethra. The carnpasisons are made with and without direct muscle 
stimulation. From this study can be concluded that the male goat is a suitable animal 
model for 11re~hraL pressure measurement. 'E'his implied that we could continue with a 
clnronic animal experiment. Another conclusion was that the non-stimulated bladder 
neck grac~loplasty as well as the bulbous urethra graciloplasty increased the urethral 
pressures at  heir location. The generated pressLlres were comparable to the highest 
native ~lretliral pressure at the pelvic outrance. However with stimulation the bulbous 
urethral pressures exceeded significantly the bladder neck graciloplasty pressure as well 
as the pressure at the pelvic ouarance. Therefore the stimulated graciloplasty has 
splhincteric properties: by active stimulation the pressure can be increased significantly 
compared to the resting state of the graciloplasty. The latter has the function of a sling 
operatian: urethral resistance is increased by tightening of the urethra, whereas closure 
arzd total desobsrmction on demand would be an ideal neosphincter. 

All extension of the experiment: was done in the same animals to see how energy 
supply would change by muscle stiniulation of graciloplasty in non-adapted muscles. 
'1"Inis experiment is described in chapter six. M~tscle biopsies were raken before 
graciloplasny and after the combined session of graciloplasty, muscle stimulation during 
several minutes and a relaxation period. It turned out that a partial recovery in the 
~ n b ~ ~ l a ~ ~ c c d  muscle takes place since energy supply is restored during the recovery 
period. Venous oilitflow of the muscle is also adequate since metabolites which are 
i,dicative for a severe lack oE oxygen were washed away during the recovery. period. 
'Che drop in adenosine triphasphate however showed that an unbalance in non-adapted 
muscles occurs. 'This obsel-varion stresses the need for training of a ~nuscle used for 
chronic stimulation. Not only the conversion from fast-twitch fatigable muscle fibres 



t o  slow-twitch Iatigue-resistant muscle fibres has to be achieved but also an adaptation 
in energy supply as opposed to demnand in order to guaralitee the delivery of adequate 
amounts of energy for continuous muscle contraction. 

Since urethral pressure measurements were possible in the male gox and since the 
directly stimulated bulbous graciloplasty proved to be superior compared to the 
bladder neck graciloplasry, a chronic experiment with tlze split sling bulbous uretlrar'll 
graciloplasty performed in male pays was started next. The principal q~restiort was 
whether urethral stricturing would not occur, because tlzis would imply that an 
extrapelvine bulbous urethral graciloplasty would be feasible. Anorher question was 
whether and to what extent the urethral pressure would change during muscle 
conversion as compared to the acute situation. The experimen.lal design arid 1 kc results 
arc described in cLpt,er seven. No stricturing was observed and the urethra was ~ ,~s i ly  
accessible for urethral pressure measuremellr after stimulation. In the trained gracilis 
muscle the urethral pressures increased with stimulation as compared to tlze non- 
stimulated trained graciloplasty. The generated pressures with ~i~iuscle stirnulatio~~ were 
however lower after training than the pressures of the stimulated gracilopl~sty in h e  
untrained transposed gacilis muscle. From this chronic exyerilrnent was concluded thin 
bulbous urethra was a better suited locazion for the dynamic wrilzary graciloplasry in 
male goats and that the scriczuring as described by others did not, occur. 

T o  summarise, dynamic urinary graciloplasty is feasible and split sling graciloplasty 
around the bulbous urethra has advantages over the conventional graciloplasty arot~nlcr 
the bladder neck. Therefore a rnulticentered international study with incorporation of 
these innovations is as the next step of the exploration of the dynamic 
uriizany graciloplas't-y for urinary incontinence. 
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In dit is de haalbaarheid van de dynamische urinaire gracilispiasi.iek als 
behandeling van intrinsieke sluitspier zwakte van de blaas onderzocht. Tevens zijn 
enkele aanpssingen in dijermodellen getest met als dod om een beter futictionerende 
dynamische urinaire gracilisplastiek te ontwikkelen. De laarste jaren is de mogelijkheid 
ontstaan om met elektrische stimulatie de fysiologische karakteristieken van 
rpierweefd te veranderen. Die elektrische stimulatie wordt verzorgd door een 
gkimplanteerde elektronische puls stimulator. De combinatie van gnlcilisplastiek en het 
kunnen veranderen, van spierkarakteristieken maken het mogelijk om de optirnaltsacie 
van de dynamische urinaire gracilisplastiek re onderzoeken. 

De gracilisplastiek, zonder elektrische stimulatie als operatieve behandeling regen 
urineverlies, is al tientallen jaren bekend. Vaar zover de schrijver dezes bekend dateert 
de eerste beschrijving uit 1926. In dat jaar beschreef Leroy Deming in de Journal ol  che 
Arnerican Medical Association GAMA) voor her eerst de gracilisplastiek als - 
behandeling tegen urineverlies veroorzaakt doar een epispadie, een aangeboren 
afwijking waarbij o.a. de sluitspier van de blaas niet goed is aangelegd. 
De  gracilis spier is een lange, slanke, graciele skeletspier die aan de binnenzijde van het 
bovenbeen koopt en als taak heeft om de knieën imar ellraar toe te brengen, samen nret 
andere, veel sterkere spieren. De oorsprong is aan de binnenzijde van Itet onderste 
gedeelte van het schaakbeen, de aanhechting is aan het scheenbeen, net onder de knie. 
Omdat de belangrijkste zenuwtakken en bloedvaten bij de lies de gracilis spier 
binnenkomen is het mogelijk om de spier bij de aanhechting los te maken, zonder dat 
liij afsterft. Dan is ongeveer 30 cm spier beschikbaar am rondom de plasbuis o l  
rondom de blaashals te wikkelen. Deze operatietechniek heet de transpositie van de 
gracilis spier, het resultaat v m  de operatie heet gracilisplastiek. 
Indien patiënten na zo" graciilis transpositie de knieën Legen elkaar drukken, w i l d 1  

automatische de gracilisplasriek aangespannen en de plasbuis dichtgedrukt. Het nadecl 
van deze ingreep is dat de gracilis deze aanspanniiig slechts korte cijd kan volluaudcn; 
na enkele minuten verslapt de spier. Daardoor is de e;racilisplastick aliE6ar iriet i11 slaat. 
om bij mensen, ma een niet of slecht werkende sluitspier het urineverlies te verbclpcrr. 
De eerstui beschreven lange termijn resultaten van de graciki~~lastieken waren dan ook 
nauwelijks bemoedigend. 

Sinds een twintigral jaren is het bekend dat li~ngdurige elektrisclae stimulatie 
weehelkarakteristieken kan verarideren. Di[ betekent dar skeletspieren, waarvair het 
functioneren ~fhasugt van de zuurstofarme szofwisseling en een beperkre, snel slinkende 
glycogeen voorraad, omgezet kunnen worden in een skeletspier die funcrionecrt op 
basis van zuurstofrijke stofwisseliing. Dit heeft tot gevolg dat de spier in staat is om 



gedurende lang tijd samen te trekken. Dit proces is omkeerbaar en betekent dat een 
skeletspier nier bestaar uit statisch, onveranderbaar weefsel, maar een dynamisch geheel 
is, Dit geheel kan zich binnen zekere grenzen aanpaasen aan de omstandigheden. 
Momenteel bestaan geavanceerde stimulatoren, waarvan de elektronische componenten 
via afstandsbediening zodanig beTnv10ed kunnen worden dat het stimuleringspatroon 
verasaden. Hierdoor is het mogelijk om na transpositie van een skeletspier 
spierelectroden te implanteren en deze te verbinden met een tevens gkiimplanteerde 
puls stimulator. Daarna kunnen via de afstandsbediening de puls karakzerisrieken 
aangepast worden, zodat geleidelijk de skeletspier omgebouwd wordt tot een spier met 
sluitspier karakteristieken. Dynamische Urinaire Gracilisplastiek is her toede proces 
van gracilisspier transpositie, de implantatie van spierelektrades en puls stimulator in 
eoin0sinatie met de omzetting van de skeletspier tot een sl-uitspier. 

Her eerste hoofdstuk gaat over de mate waarin ongewild urineverlies voorkomt en de 
gangbare behandelingen van ongewild urineverlies door intrinsieke sluitspier zwakte. 
Eerst worden enkele opmerkingen gemaakt over de problemen die optreden bij het 
interpreteren van de gegevens die beschikbaar zijn over het vóc3rkomen van oizgewild 
urineverlies, De vermelde behandelingen worden genoemd in opklimmende mate van 
uitgebreidheid. Eerst worden de meen gangbare behandelingen met medicijnen 
vermeld, waarna de verschillende vormen van fysiotherapie volgen. Als laatste worden 
de meest gangbare operatieve technieken opgenoemd, zoals blaashals 
oplzangings~eclzizieken, sling procedures, iiljectie technieken en de implantatie van 
kunstsluitspieren. 

I-loofdstuk 2 besclzrijft de mechanismen van spierplasticiteit. Vooral de dynarnisclne 
kenrznerken van spieren, met betrekking tot hun aanpassingsvermogen aan 
verschillende acriviteitsp~tronen, worden belicht. Het hoo;lelstuk beschrijft de 
mcchanesme~? waarmee spieren in stalt zijn 01n zich aan te passen aai1 veranderliigeri 
zoals toenemende actiwiteítsperiioden door elektrische prikkeling. 

lil hoofdstuk 4 wordt de operatietechniek beschreven die toegepast is tijdens de eerste 
b a a l b a a r ~ e i d s s d .  Het hoofdstuk beschrijft de anatomie van de gracilis spier, de 
verantwoardelij~ke zenuwbanen, aders en slagaders en de functie van de gracilis spier. In 
de eerste haalbaarheidstudie is de blaashals gebruikt als plaats waar de gracilis spier om 
getransponeerd werd. De studie beschrijft de resultaten in een serie van zeven patiënten 
e11 geeft een ~~131yse van de p~aiEciren waarin de operatietechniek gefaald heek. Een van 
de opv~llerzdste aspecten is de diversiteit van patienten-kcnincrkenn Het voordeel van 
deze diversiteit is dat aangetoond kan worden of de operatie techniek al of niet 
technisch ~niogelijlr is. I-iet nadeel is dat in een serie met zo" beperkt aantal patiënten 
de ideale patiënten groep niet gedefinieerd kan worden. 



Gebaseerd op de analyse van patient 3,s  en 7 kan geconcludeerd worden dat de 
operatieitechniek faalde in patient 3. Het laatste gedeelte van de gracilis spier (het 
gedeelte dat om de 'blaashais werd geslagen) firncttoneerde niet goed en veroorzaakte 
het falen in patiënt 5 en i. Technisch was hes lastig om de gracilisplastiek zodarrag .i.m 
te leggen dat her magelijk was een circulaire transpositie van 100°to spierweefsel te 
-verkrijgen. Andere aandachtspunten waren het passeren van de peesplaat .\iala de 
bekkenbodem en de schuine structuur van de gracilisplastiek rondom de blaashals. Dit 
Paiaicsre wordt veroorzaakt omdat het laa~ste gedeelte van de gracilisspier hoog In het 
bekken getrokken moer worden. Uit deze analyse werd dat voor 
verbetering van de resultaten prioriteit gegeven moest worden adil het verarzderen van 
de vorm van de gracilisplastiek, en aan de locatie waar de gracilisplastiek moest worden 
gelegd. 

Hloofdstulr 4 behandelt een nieuwe canstructle van de gracilisslui~spier in een 
koniinenmodel. In plaats van een spiraalvormige lus ro~idom de plasbuis, is een 
daorl~aalplaszfek getest. Wet laatste gedeelte van de spier wordt door het: eeisre gedeclte 
gehaald zodat een soort strop gevormd wordt. De drukken en het spierweefsel in de 
twee gracilisplastiek constructies werden met elkaar vergeleken, nadat beide 
chronisch gestiinulleerd waren zodat: ornzetiimg van de spiervezels had plaatsgevoi~den. 
De drukken $er de doorhaalplastiek waren vergelijkbaar en vertoonden een trerrd naar 
hogere drukken, alhoewel de verschillen niet significant waren. Bij vergelijking vain de 
weefselkarakteristieken was de spieromzetting in de twee plastieken identiek. De 
veranderingen van het spierweefsel was in beide plascieken vergelijkbaar. Met izame in 
het doorgehaalde gedeelte van de doorhaalplastiek nam hei percenLage bindweefsel niet 
meer toe dan in het resterende gedeelte of in de spiraalvormige plastiek. Ook de 
verstoring van de normale weefselstructuur was overal gelijk. Dit betekent dat het 
doorgehaalde gedeelte niet extra te lijden had onder eventttelc vel*wurging van hct 
eerste gedeelte van de spier. De cchnclusie was dat de doarhaalplastiek op zijn minst zo 
goed was als de traditionele plastiek. 

De nieuwe plastiek moest nu op verschillende plaatsen in een diermudcl getest worden. 
Dir staat beschreven in hoofdstuk S. Om een dier te hebheil van vergelijkbare grootte 
11s de mens werd gekeken in hoeverre de bok geschikt was. In een acriut diermotlel 
werd gekeken in hoeverre drukmetingen. in de plasbuis wan dc bok rt~ogeli~k is. 0111 
ook esn indruk te hebben wan de mogelijkheid om een gracilisplastiek aan te Icggen, 
werd bij tien bokken een doorhaal gracilispllastiek om zowel de blaashals alsor~k de 
plasbuis gelegd. Hierna werden de drukken in de plasbwis gemeten met cn zotider 
elektrische stimulatie van de spier. Het bleek dat de druk zonder stimula~ie net zo hoog 
af hoger was dan de plaats met de hoogste druk in de plasbuis in de normale sltua~ie. 
Met. stimulatie was de druk ter plaatse van de rondom de plasbuis sigriltican~ 



hoger dan de druk bij de blaashals. De conclusie was dat de plasbuis beter geschikt is als 
plaats voor de gracilisplascjek en dar de gestimuleerde spier werkt als een echte 
sluitspier en niet zozeer als een passieve versteviging. 

In hoofdstuk 6 wordt gekeken naar de effecten van elektrische chronische stimulatie op 
een n1e.t: getrainde spier. Dit experiment werd gedaan bij 6 bokken. Hiertoe werden 
spierbiopten genomen voor stimulatie en werden deze vergeleken met het totaal van 
gracelisplasriek, S ininuiten stimulatie gevolgd door 5 minuten mst. In de biopten 
werden stoffen bepaald die iets vertellen over de energiehuishouding in de spier. 
I-Iierdoior werd een indruk verkregel1 van het eventuele tekort aan energie aanvoer 
door chronische stimulatie van de spier. Het bleek dat de ongetrainde spier slechts voor 
een gedeelte in staat is om tijdens een herstellingsperiode van 5 minuten de 
einergiebailans ie herstellen. Daarom is het essentieel dat een skeletspier in opklimmende 
mate getraind en omgebouwd wordt, voordat hij continu moet gaan samentrekken. 

I-Booidstuk 7 beschrijft een chronisch bokkenmodel. Bij twee bokken werd een 
doorhaal gracilisplastiek aangelegd om de plasbuis. Spierelectroden werdcn 
g6irnplanteerd en verbonden met een puls stimulator die ook geirnplanteerd werd. 
f-liersria werden de gracilisplastieken onderworpen aan een trainingsprogramma om de 
spierkasakteristieken te veranderen. Bekeken werd in hoeverre spieromzetting had 
plaatsgevonden en Roe de dmk zou veranderen door chronische stimularie. De 
belangrijkste reden om dit experiment uit te voeren was echter om te zien in hoeverre 
vernauwing op zou treden van de plasbuis omdat dit door anderen gesuggereerd was. 
De ~xltkoinst was dat de omboirw van de spier goed was verlopen en dat geen 
ven-nailwing was opgetreden. Na training waren de drukken in de plasbuis met 
elektrische activatie van de spier lager dan de drukken voor training met elektrische 
szni.i~ulatic. Geconcludeerd werd dat de plasbuis beter geschikt is als locasie voor dc 
gmcilaspJas~iek dan de lilaashals en dat de genoemde vernauwing niet hoeft op re 
treden. 

De algemene conclrrsies van de-e exgerimenteri zijn dat de dynamische urinriire 
giacilisp1;iscîek technisch haalbaar is, dar de doorhaalplastiek een beter optie is dan de 
Iclassieke spiraalplastiek, en dat de plasbuis een betere locatie is dan de blaashals. in cc11 
rnulticei~trische internationale studie wordt momenteel bekeken wat de toegevoegde 
wa.irde is wan de dynamische urinaire gracilisplastiek voor het arsenaal van 
iilconriinentie behandelingen. 




