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Samenvatting
Proximale ureterstricturen zijn een uitdaging voor de reconstructieve chirurgie. Transuretero-ureterostomie, ileuminterpo-
sitie en autotransplantatie zijn vaak genoemde mogelijkheden. Een wat minder bekend type reconstructie, de doorgaans
succesvolle buccal mucosa graft (BMG) ureteroplastiek, is in kleine series in de literatuur beschreven. Wij beschrijven een
casus waarin een BMG werd gebruikt voor herstel van een strictuur ter plaatse van de proximale ureter/uretero-pelviene
junctie (UPJ) na iatrogeen ureterletsel en een niet-geslaagde robotgeassisteerde pyelumplastiek. Aan de hand van deze
casus willen wij deze weinig bekende reconstructieve optie bij urologen onder de aandacht brengen.

Trefwoorden graft van wangslijmvlies · reconstructieve urologie · ureterstricturen · UPJ

Case report. Use of buccal mucosa for UPJ reconstruction after failed robot-assisted pyeloplasty

Abstract
Reconstructive surgery for proximal ureteral strictures is challenging. Transureteroureterostomy, ureteroileal interposition
and autotransplantation are the methods most described. In literature, a somewhat less known type of reconstruction, the
usually successful buccal mucosa graft (BMG) ureteroplasty is described in small case-series. We describe a case in which
a BMG was used for the repair of a proximal ureteral/uteropelvine junction (UPJ) stricture following iatrogenic ureteral
laceration and failed robot-assisted pyeloplasty. With this case-report we want to bring this less well known option of
reconstruction to the attention of all urologists.
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Introductie

Behandeling van lange proximale ureterstricturen, waarbij
excisie en aanleggen van een primaire anastomose niet haal-
baar blijkt, behoeft vaak uitgebreide reconstructieve chi-
rurgie. Hierbij worden opties zoals een transuretero-ure-
terostomie, interpositie met ileum en zelfs autotransplan-
tatie in de literatuur beschreven [1–3]. Deze technieken
geven respectievelijk potentiële afvloedproblemen van de
niet-aangedane nier, verhoogde kans op infecties en elek-
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trolytenstoornissen, en kans op nefrectomie. Binnen de
reconstructieve urethrachirurgie worden vaak grafts (onder
andere van wangslijmvlies; Eng. buccal mucosa) gebruikt.
Sinds 1999 worden, hoewel nog sporadisch, deze grafttech-
nieken ook binnen de reconstructieve ureterchirurgie met
fraaie uitkomsten toegepast, en worden deze ook in inter-
nationale caseseries beschreven [4–8]. Om deze weinig be-
kende reconstructieve optie in Nederland onder de aandacht
te brengen, beschrijven wij een casus van een patiënte met
een proximale ureterstrictuur na iatrogeen ureterletsel en
een niet-geslaagde poging tot een robotgeassisteerde pye-
lumplastiek.
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Figuur 1 Retrograde pyelografie van het iatrogene ureterletsel ten
tijde van de ureterorenoscopie

Figuur 2 Peroperatief beeld van de BMG-onlay op de proximale ureter.
Paars nier, geel darm, groen buikgaas, rood graft, roze ureter

Figuur 3 Het stappenplan van de procedure

Casus

Een 55-jarige vrouw werd in het najaar van 2016 gezien op
de polikliniek in verband met macroscopische hematurie.
Haar voorgeschiedenis vermeldde het plaatsen en verwijde-
ren van een maagband, een maagverkleining, (gastric by-
pass) en een correctie van een hernia cicatricalis met behulp
van een mat ter plaatse van de rechterbuikhelft met inmid-
dels een recidief hernia, waarvoor expectatief beleid was
afgesproken. CT-IVP (intraveneus pyelogram) toonde een
steen in de onderpool van de linkernier van 10mm doorsnee
(HU: 590) als verklaring voor haar klachten. Er waren geen
aanwijzingen voor anatomische afwijkingen van de linker-
nier of -ureter. Deze steen was op de buikoverzichtsfoto
niet zichtbaar. Derhalve werd zij ingepland voor een flexi-
bele ureterorenoscopie links. Peroperatief was het beeld
van een relatieve stenose ter plaatse van de UPJ zichtbaar,
waarbij een voerdraad deze goed kon passeren. De flexibele
ureterorenoscoop wilde echter niet goed passeren en, hoe-
wel de manipulatie zeer gering was, ontstond een partiële
ruptuur van de ureterwand (fig. 1). Zonder problemen werd
een JJ-katheter over de aanwezige voerdraad geplaatst, als-
mede een transurethrale katheter, en de procedure werd
beëindigd. Postoperatief beloop was ongecompliceerd en
bij controle na vier weken toonde de CT-IVP een ureter
en UPJ zonder contrastlekkage en geen perirenale vocht-
collecties. De JJ-katheter werd verwijderd en een MAG3-
scan toonde nadien geen evidente afvloedbelemmering, met
een functieverdeling 69 : 31 % ten nadele van rechts. Er
werd een nieuwe ureterorenoscopie (URS) gepland, waar-
bij opnieuw een relatieve stenose werd gezien, die niet te
passeren bleek.

Na de operatie werd met de patiënte besproken dat bij de
endoscopie wel een UPJ-stenose was gezien, maar dat die
volgens de MAG3-scan geen functionele afvloedbelemme-
ring gaf. Om toch de pijnklachten (mogelijk van de steen
of de relatieve afvloedbelemmering) te kunnen verhelpen,
werd aan de patiënte voorgesteld om een robotgeassisteerde
pyelumplastiek uit te voeren, waarbij dan, indien mogelijk,
tijdens dezelfde procedure, steenextractie zou plaatsvinden.
De operatie vond plaats twee maanden na de laatste URS.
Peroperatief bleek de ureter tot proximaal te vervolgen, al-
waar deze in een zeer fibrotisch gebied verdween, waarvan
de anatomie niet goed herkenbaar was. Er vond een re-
lease van de ureter plaats tot aan het fibrotische gebied.
Na minimale manipulatie ontstond reeds ureterletsel en een
letsel ter plaatse van het pyelum: beide werden overhecht.
Om verdere schade te voorkomen, werd een JJ-katheter ge-
plaatst in de hoop dat de release van de ureter voldoende
zou zijn om de pijnklachten te doen verdwijnen. Postope-
ratief ontwikkelde patiënte een urosepsis waarvoor antibio-
tische behandeling plaatsvond. De opties voor hernieuwde
reconstructie werden met patiënte besproken. Ditmaal zou
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een open pyelumplastiek worden geprobeerd, waarbij – af-
hankelijk van de peroperatieve bevindingen – besloten zou
worden welke reconstructie mogelijk was. De optie van een
nefrectomie links werd, gezien het functionele aandeel van
69 %, alleen als laatste, meest ingrijpende mogelijkheid
beschouwd. In de wachttijd tot de reconstructie werd de
patiënte opgenomen in verband met koorts en toename van
flankpijn links. De CT-scan toonde een geïnfecteerd uri-
noom naast het pyelum van circa 10cm doorsnee. Hiervoor
vond percutane drainage plaats. Vanwege persisterende uri-
nelekkage, ondanks JJ, werd links ook een nefrostomieka-
theter (NSK) geplaatst. Na drainage knapte patiënte vlot op
en kon zij zonder drain, met antibiotica, met ontslag, met
JJ-katheter en NSK op afloop.

Twee maanden na de laatste infectieuze episode vond
de open reconstructie plaats. Via een mediane bovenbuiks-
laparotomie werd uitgebreide adhesiolyse verricht en het
colon gemedialiseerd. Met enige moeite werd de linkerure-
ter geïdentificeerd en naar craniaal vervolgd. Ter plaatse
van het pyelum was sprake van een zeer fibrotische massa
conform het beschreven beeld ten tijde van de robotge-
assisteerde pyelumplastiek. Middels een kleine incisie in
de ureter werd geprobeerd een ureterkatheter op te voeren
naar het pyelum, maar deze kon de UPJ niet passeren. De
vaatsteel werd geïdentificeerd om, indien nodig, deze af te
kunnen klemmen. Met kleine stappen werd de ureter in de
lengte opengeknipt richting pyelum. Bij deze stap ontston-
den enkele scheurtjes in het nierparenchym die gemakke-
lijk bloedden. De vaatsteel moest tweemaal twee tot drie
minuten worden afgeklemd en met enige moeite werd ade-
quate hemostase verkregen. Vanwege deze bloedingen werd

Figuur 4 MAG3-scan van de
postoperatieve situatie na drie
maanden

peroperatief besloten de steenextractie achterwege te laten.
Op identieke manier – zoals gebruikelijk bij een urethra-
plastiek – werd een buccal mucosa graft (BMG) geoogst.
Na plaatsing van een JJ-katheter werd het wangslijmvlies
spanningsloos als onlay graft op de ureter-pyelumovergang
gehecht met Vicryl 4–0 (fig. 2 en 3). Van het omentum
werd een gesteelde flap gemaakt, die als een omentale wrap
rondom de ureter werd gepositioneerd. Er werd een drain
en een transurethrale katheter achtergelaten. De NSK werd
nog in situ gelaten. Patiënte kon vijf dagen na de operatie in
goede conditie met ontslag. Twee maanden na de operatie
toonden antegrade studies een fraaie doorloop van contrast
naar de blaas met de JJ-katheter in situ. De NSK werd
hierop verwijderd. De JJ-katheter werd een maand later
verwijderd onder antibioticaprofylaxe. Na vier maanden
was de afvloed op de MAG3-scan wat vertraagd, zonder
aanwijzingen voor obstructie (fig. 4). De pijnklachten in de
linkerflank waren inmiddels verdwenen.

Voor de onderpoolsteen links zal vooralsnog een expec-
tatief beleid worden gevoerd. Mocht zich in de toekomst
een reden voor steenextractie voordoen, dan zal een percu-
tane benadering – gezien bovenstaand ziektebeloop – logi-
scherwijs de voorkeur hebben.

Discussie

BMG’s worden in de reconstructieve urethrachirurgie veel
gekozen vanwege de uitstekende weefselkarakteristieken
(geen haargroei, rijk aan vaatvoorziening, gemakkelijk te
verkrijgen, snelle ingroei in het omliggende weefsel, dik
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epitheel dat niet snel slinkt, laag infectierisico en geen kans
op het ontstaan van huidaandoeningen, zoals lichen scle-
rosis). In de ureter is de BMG in 1984 voor het eerst in
diermodellen met succes getest [9]. In 1999 werd deze toe-
passing voor het eerst ook beschreven bij menselijke urete-
ren [4]. Sindsdien zijn enkele caseseries beschreven waarin
de BMG is toegepast bij lange proximale ureterstricturen.
De laatste publicaties beschrijven het gebruik van de robot-
geassisteerde techniek [10, 11]. Wij hebben in onze casus
bewust voor de open benadering gekozen, vanwege de com-
plexiteit van de eerdere robotgeassisteerde procedure en de
complicaties die daarna optraden (urinoom met abcedering,
behandeld met percutane drainage). Ook wij hebben, net als
in de literatuur wordt aanbevolen, een gesteelde omentale
flap gebruikt om de BMG na reconstructie van de ureter
nog extra te bekleden. Omentale flappen worden binnen
andere specialismen vaker gebruikt ter ondersteuning van
transplantaten, bijvoorbeeld als bodem voor split skin grafts
in thoraxwanddefecten na radiotherapie [12]. Ideale kandi-
daten voor een BMG-ureterreconstructie zijn patiënten met
een ureterstrictuur die te lang is voor directe anastomose,
maar bij wie de rest van de ureter voldoende kwaliteit heeft
om te kunnen volstaan met een onlay van BMG in combina-
tie met een gesteelde omentale flap. Mocht deze techniek
niet slagen, dan kan altijd nog de stap naar ingrijpender
methoden worden genomen.

Conclusie

Proximale ureterstricturen die te lang zijn voor resectie
en primaire anastomose kunnen goed met behulp van een
BMG-ureteroplastiek worden behandeld. Deze weinig be-
kende techniek laat in kleine caseseries fraaie uitkomsten
zien en is een minder ingrijpende stap dan ileum-interpo-
sitie of autotransplantatie. De hier beschreven reconstruc-
tietechniek had in deze casus ook robotgeassisteerd kunnen
worden uitgevoerd.
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