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Blaasnekinkompetensie by die vrou

N. S. LOUW, J. N. DE KLERK

Summary
Marshall-Marchetti-Krantz- operasie, waar ekstensiewe fibrose
plaasvind.

Bladder neck incompetence is responsible for
15,5% of true anatomical defects that cause stress
incontinence in the female. Confirmation of the
diagnosis of this c-ondition, as well as a new surgkal
technique for the repair of the defect, is described.

S. Atr. med J .•60, 192 (1981).

Volgens Woolin, asook Neimir en Middleton, I kom urinere
inkontinensie, tot 'n mindere of meerdere mate, voor in 40 - 50%
van nullipareuse vroue. Van huile benodig 10% mediese advies
vir hierdie simptoom.

In die Ginekologiese Departement van Tygerberg-hospitaal
was urinere inkontinensie een van die hoofklagtes by 2,7% van
aile nuwe pasiente wat die afdeling gedurende die tydperk 1976
1980 besoek het. Druklek was die hoofklagre by 35,9% van
hierdie pasiente (Tabel I).

Diagnosering van die toestand

Geskiedenis
Druklek is die hoofklagre. In geval van die aangebore tipe is

die simptoom reeds vanaf kinderdae teenwoordig en kon dit
geredelik ontlok word deur die geringste inspanning wat
verhoogde intra-abdominale en dus intravesikale druk
veroorsaak het. Selfs die beoefening van sport is aan bande gele.
Hierdie pasiente va! ook in die 'swak blaas van kleins ar groep,
maar dit is van belang om te merk dat enurese geensins 'n
simptoom is nie. Met ander woorde, detrusor-onstabiliteit is nie
primer ter sake nie. Die toestand vererger gewoonlik gedurende
swangerskap en postpartum is daar selde enige verbetering. Die
postmenopousale vrou met die verworwe tipe gee gewoonlik 'n
geskiedenis van 'n stadige verergering van die drukleksimptoom,
gepaardgaande met klagres eie aan atrofiese vaginitis, ens.

Verskeie vorige operatiewe ingrepe, veraI van die
suprapubiese tipe, is kenmerkend in die geskiedenis van die
gevalle met die 'gevriesde blaasnek-sindroom'.

Behandeling

Ondersoek
Klinies. Urogenitale prolaps rnag teenwoordig wees, hoewel

dit nie konstant gevind word nie. Druklek is gewoonlik
demonstreerbaar, vera! in die staande posisie, maar meestal is
Bonney se toets negatief.

Spesiale ondersoeke. Urinerende sistogram: Dit toon 'n
wawyd oop blaasnek en supra-diafragmatiese uretra mefvuiling
van die uretra tot by die middel derde van sy lengre. Druklek is
duidelik demonsrreerbaar en bly demonstreerbaar selfs wanneer
die blaas met meer as die helfte geledig is. Daar is vrywel geen
terugmelking van urine in die proksimale uretra nie en die
blaasnek bly gedurigdeur wyd oop in 'n Y-vorm. Andersins is
daar geen waameembare patologie teenwoordig nie.

Sistoskopiese ondersoek: Dit toon 'n blaasnek wat
geensins sluit wanneer die pasient gevra word om te knyp asof sy
wil ophou urineer nie.

Wanneer die blaas later by operasie geopen word, word gevind
dat die blaasnek heeltemal wyd oop is en laat 'n Canny Ryall
uretra dilator TO. 20-22 gemaklik toe. Volgens Symmonds 3 kan
'n TO. 16 Foley-kateter en die wysvinger gemaklik deur die
blaasnek gaan.

In geval van die verworwe tipe in die ouer postmenopousale vrou
kan estrogeenroom per vagina toegedien word. Dit verbeter die
peri-uretrale vaskulariteit en dus die uretrale tonus. Daarby kan
ook nog a-reseptorstimulante, by. Eskomade Spansules I b.d.
toegedien word (Eskornade = isopropamied iodied 2,5 mg en
fenielpropanolamien HCI 50 mg en difenielpiralien HC! 5 mg).

In die meeste van hierdie verworwe geva!le is 'n operatiewe
ingreep, soos later beskryf gaan word, tog nodig. Omdat hierdie
anatomiese defek so duidelik teenwoordig is, word deur ons
gepostuleer dat die herstel daarvan nie bereik kan word deur
suspensie van die blaasnek met para-uretrovesikale steke nie en
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TABEL I. STATISTIEKE 1976 - 1980 - TYGERBERG
HOSPITAAL - GINEKOLOGIESE EN UROGINEKOLOGIESE

PASIENTE

Die mees algemene erkende oorsake van druklek is: (i) trouma
met verplasing van blaasnek en proksimale uretra; (il) verlies aan
uretrale tonus as gevolg van verlies aan mukosale weerstand; (iil)
patuleuse uretra en vesiko-uretrale aansluiting; (iv) peri-uretrale
linekenweefsel met laterale fiksering van die blaasnek en uretra;
(v) kroniese verhoogde intra-abdominale druk, by. in vetsugrige
en DOPS pasiente; (VI) iatrogenies, bv: na anterior kolporafie; en
(viz) verkorte uretra.

Die patuleuse proksimale uretra en uretrovesikale aansluiting
is een vorm van inkompetensie van die blaasnek wat druklek
veroorsaak.

Twee tipes kan onderskei word, hoewel beide waarskynlik 'n
element van genetiese afwyking in die ontwikkeling van die
neuromuskulere stelsels toon: (I) aangebore, wat ook gepaard kan
gaan met 'n verswakking van die pelviese diafragma of vloer en
waar prolaps seIfs waameembaar is by die nullipareuse vrou en
kind; en (il) verworwe (a) as gevolg van 'n estrogeentekort in die
postmenopousale vrou, en (b) die 'gevriesde blaasnek-sindroom'
soos beskryf deur Thomas Ball. 2 Laasgenoemde ontstaan
gewoonlik na verskeie vorige operatiewe ingrepe en veral met die
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Alb. 1. Si en teks.

Alb. 3. Sien teks.

Rerzius word blootgele deur'n Pfannenstiel-snir. Die blaasnek is
maklik idemifiseerbaar deurdat die ballonnetjie van die kateter
duidelik gevoel kan word. Los vetweefsel word met deppers
weggedissekteer vanaf die blaasnek en die proksimale uretra
rotdat die bloedvate op die anterior gedeelte van die aansluiting
van die proksimale uretra en blaasnek gesien kan word. Hierdie is
afdalende takkies vanaf die dorsale klirorale bloedvate. Dit word
met kouterie gebrand, deurgesny en die blaasnek word dan
verder blootgele totdat die puboservikale ligameme duidelik aan
beide kante van die proksimale uretra sigbaar is. Hierdie
ligameme vorm Iusse om die blaasnek. Waar dit dekusseer op die
amerior aspek van die uretrovesikale aansluiting, is die
anatomiese posisie van die blaasnek duidelik idemifiseerbaar.
Die anterior gedeelte van die blaas word nou deur 'n kort
longitudinale snit net bokant die blaasnek geopen en die randte
word gevang met Badcock-klemme terwyl 'n baba Deaver- of
Langebeck-haak in die wand van die blaas geplaas word om dit
goed oop te sper. Op hierdie stadium kan die aansluiting van die
uretrale opening met die blaas duidelik gesien word en in die
geval van die inkompeteme blaasnek kan 'n Canny Ryall No. 17
20 gemaklik ingeplaas word (Afb. I). 'n Diamamvormige deel
van die blaasnek en die proksimale uretra word verwyder met
skerp disseksie en enige bloeipumjies word gekouteriseer (Afb. 2
en 3). Ten einde te bepaal hoeveel weefsel verwyder moet word,
word die blaasnek en proksimale uretra eers op die anterior
oppervlakte geopen waarna die geskane wydte uitgestippel word
voordat weefsel eers aan die een kant en dan die ander kant
uitgesny word. Daarna word 'n Dexon 3 x 0 steek ingeplaas
onderkam die onderste deel van die proksimale uretrale

~.~
. ~

Operatiewe tegniek
Nadat 'n Foley-kateter ingeplaas is, word die pasiem steriel

afgedek asofsy'n laerbuik-operasie sou ondergaan. Die holte van

ook nie deur plikasie van die uretra soos deur Symmonds J

aanbeveel nie, sonder om gevaar te loop dat gedeeltelike
obstruksie van die blaasnek en die proksimale uretra veroorsaak
sal word nie.

Daar is dus besluit om die blaasnek en die proksimale uretra te
vernou, en laasgenoemde daardeur ook te verleng, deur 'n
diamantvormige gedeelte van die anterior wand van die blaasnek
en die uretra te verwyder soos deur BalJ2 se retropubiese merode
aanbeveel word, en daarna die blaasnek te suspendeer met
rekrusskede-stroke. Dit voorkom fiksering van die blaasnek en
proksimale uretra soos in die geval waar 'n amerior kolporafie .
tesame met die blaasnek-reseksie uitgevoer word.

Alb. 2. Sien teks.. Alb. 4. Sien teks.
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Afb. 5. Sien teks.

Afb. 6. Sien teks.

snirgedeelre. Voordar die blaasnek verder gesluir word, word aan
beide kanre van die blaasnek, posrerolareraal, onder direkre visie,
rwee sreke van Dermalon 0 in die gedekusseerde pu bovesikale
ligamenre ingeplaas, waar hulle oor die blaas en anrerior gedeelre
van die vagina loop (Afb. 4). Sorg moer gedra word dar die
mukosale gedeelre van die blaas nie in hierdie sreke gevang word
nie. Die sreke word dan gehou op Crile-klemmerjies mer die
naald nog sreeds aan elke sreek. Hierna word Of 'n De Pezzer
dreineringskarerer Of'n Foley-karerer deur die dak van die blaas
geplaas war op die vel uirgebring gaan word. Die snir in die blaas
word verder mer onderbroke Dexon 3 x 0 sreke gesluir, rerwyl 'n
Canny RyalI 9- 12 dilaror deur die blaasnekopening geplaas word
(Afb. 5). Die doel is om die Dexon-srekies s6 re plaas dar die
blaasnek redelik styf om die dilaror pas. Daar word nou
oorgegaan mer die sny van die rekrusskede-stroke vanaf die
boonsre gedeelre van die rekrusskede in die wand. 'n Breedre van
ongeveer 2,5 cm is verkieslik en die snir word s6 gemaak dar die
larerale basis van die srroke veel breer is as die mediale gedeelre

Afb. 7. Sien teks.

om sodoende voldoende bloedvoorsiening re behou (Afb. 6). Die
disseksie van die stroke moer sover moonrIik lareraal gevoer word
sodar die srroke, wanneer dir in die middeI deurgesny word,
maklik beweeglik is. EIke rekrusskede-srrook word nou lareraal
van die recrus abdominis-spier deurgevoer na die hoIre van
Rerzius. Mer behulp van 'n Crafford-klem kan die stIook maklik
afgerrek word ror by die blaasnek en gefIkseer word mer die
Dermalon-sreek war in die spierIaag van die blaasnek geplaas is.
Dir word aan beide kanre gedoen (Afb. 7). Voordar die wond
verder gesluir word, is dir raadsaam om 'n Ponavac
dreineringsbuis in die holre van Rerzius re plaas om enige bloed
en sereuse vog re dreineer. Die wond word verder normaal in lae
gesluir, waama die karerer gekonnekreer word mer 'n srerieIe sak
vir verdere konsranre dreinering.

Indien vooraf of rydens die ingreep gevind word dar erge
bekkenvloer-verslapping, prolaps van die vaginale koepel, mer
gepaardgaande rerug- en afsakking van die blaas reenwoordig is,
kan bogenoemde skedesrroke eerder gebruik word om die
vaginale koepel re suspendeer rerwyl rwee lusse van die
onderrand van die snir gesny kan word om die blaasnek re srur.
Terselfdenyd word enige larerale blaasresesse gemobiliseer.

AImal van hierdie pasienre word op profiIakriese anribioriese
behandeling geplaas, nl. ampisillien 500 mg 6-uurIiks vir 4-5 dae.
Die Porravac-dreineringsbuis word gewoonIik op die derde of
vierde dag verwyder wanneer dreinering van die sereuse vog nie
meer so veel is nie. Gewoonlik word die karerer op die riende dag
verwyder.

Hierdie pasienre ondervind verbasend min ongemak behalwe
dar hulle wel probleme mag ondervind mer die inisienng van
miksie nadar die karerer op dag 8-9 geklem word.

Gereelde oorskonoerse word gedoen en sodra die oorskor
minder as 60 m.I vir rwee roerse mer 48 uur russenpose is, kan die
karerer heelremal verwyder word.

By roerine opvolgondersoek na 6 weke word 'n oorskonoers
weer eens op hierdie pasienre herhaal asook 'n karerermonsrer
van urine gesruur vir kweking en sensiriwireirsbepaling. Ses
maande later word die pasienre gewoonlik weer geevalueer mer
'n urinerende sisrogram.

VolIedige resuIrare sal larer gepubliseer word.
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