Casuïstische mededelingen

Aplasia cutis congenita bij 4 zuigelingen
s.j.a.beekmans, th.j.haumann, w.p.vandertop en j.w.mulder
Aangeboren afwezigheid van huid is zeldzaam; bij 70%
van de patiënten gaat het om een solitaire afwijking. Een
dergelijk huiddefect, ook wel aplasia cutis congenita genoemd, kan overal op het lichaam voorkomen, maar
wordt vooral gezien ter plaatse van de grote fontanel.
Vaak is de laesie bij de geboorte door een zwarte korst
bedekt. Het genoemde defect kan variëren in grootte van
minder dan 1 tot meer dan 10 cm. De diagnose wordt gesteld op grond van het klinisch beeld. Bij 20% van de patiënten is er een volledige afwezigheid van huid, periosteum, schedelbot en dura over een groot gebied.1-4 Een
kleine groep patiënten heeft naast het schedelhuiddefect
tevens afwijkingen aan de ledematen en de circulatie van
de schedelhuid; dit wordt het Adams-Oliver-syndroom
genoemd.5-11 In dit artikel bespreken wij het klinisch verloop van aplasia cutis congenita bij 4 patiënten.
ziektegeschiedenissen
Patiënt A, een gezonde jongen, werd na een ongestoorde zwangerschap geboren, met een gewicht van 3220 g. Hij had een 4
bij 5 cm groot huiddefect op het hoofd ter plaatse van de grote fontanel (figuur 1). Zijn ouders waren gezond en er waren
geen aanwijzingen voor aangeboren afwijkingen binnen de familie. Op een röntgenfoto bleek er geen schedeldefect te zijn.
Om uitdroging en ontsteking te voorkomen werd op de dag van
geboorte het huiddefect bedekt door middel van een grote rotatielap, waarbij een sufficiënte bedekking kon worden verkregen. Het postoperatieve beloop was ongestoord. Ruim 10
jaar later was patiënt opgegroeid zonder opvallende littekens
op het behaarde hoofd.
Patiënt B, een meisje, werd geboren als de helft van een nietidentieke tweeling na een zwangerschap van 30 weken, met een
gewicht van 1150 g. Zij had een huiddefect op het hoofd van de
grote naar de kleine fontanel van ongeveer 7 bij 3 cm (figuur
2). De laesie was bedekt met een zwarte korst. Op de röntgenfoto’s werd geen schedelbot gezien tussen de beide fontanellen.
Bij algemeen lichamelijk onderzoek kwamen geen andere afwijkingen aan het licht. Het was de tweede zwangerschap van
een gezonde moeder, zonder aangeboren afwijkingen binnen
de familie.
De eerste weken na de geboorte verliepen ongestoord. De
wond werd bedekt met natte steriele gazen. Een maand na de
geboorte werd de korst verwijderd nadat deze los ging laten aan
de randen. Onder de korst werd een granulerende wond met
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samenvatting
Bij 4 zuigelingen, 3 jongens en 1 meisje, werd aangeboren afwezigheid van schedelhuid vastgesteld: aplasia cutis congenita,
een zeldzame afwijking. Een dergelijk huiddefect manifesteert
zich meestal als een solitaire laesie op de vertex van de schedel, in grootte variërend van enkele tot circa 10 cm in diameter. Alle vier patiënten werden met huidtransplantatie behandeld en hadden meer dan een jaar later een goede huidbedekking van de schedel. Er bestaat geen consensus over de behandeling van aplasia cutis congenita; door de onbekendheid met
deze aandoening wordt vaak een afwachtend beleid gevoerd.
De aangewezen behandelingsstrategie dient te worden bepaald
door de afmetingen van het defect en de toestand van het kind.
Bij grote defecten is een vroege operatieve behandeling gewenst om ernstige complicaties zoals bloedingen en infecties te
voorkomen. Bij patiënten met aplasia cutis congenita kan een
sufficiënte huidbedekking verkregen worden met rotatielappen, eventueel aangevuld met vrije huidtransplantaten. Bij een
aparte groep patiënten met abnormale vascularisatie van de
huid (Adams-Oliver-syndroom) zijn grote rotatielappen niet
betrouwbaar. Vrije huidtransplantatie is dan de therapie van
eerste keus.

ontstoken randen gezien. Twee dagen later kreeg patiënte
koorts met sepsis ten gevolge van infectie met Escherichia coli,
waarna zij werd overgebracht naar de Intensive Care van ons
ziekenhuis. Inmiddels had zij ook enkele malen een ernstige veneuze bloeding uit de sinus sagittalis superior doorgemaakt. De
sepsis werd behandeld met antibiotica. In samenwerking met de
neurochirurg werd het defect bedekt met een huidlap om recidiverende ontsteking en bloedingen te voorkomen. Tijdens de
operatie werden de atrofische wondranden geëxcideerd en kon
het defect worden bedekt met een grote rotatielap vanuit het
rechter occipitale gebied. Het postoperatieve beloop was ongestoord. Bij controle meer dan 1 jaar na de operatie had het kind
zich normaal ontwikkeld, met een goede huidbedekking op een
geheel benige, niet-afwijkende schedel.
Patiënt C, een jongen, werd bij ons gepresenteerd op de leeftijd van 14 maanden. Hij was na een probleemloze zwangerschap geboren met een groot huiddefect op het hoofd. Er kwamen geen aangeboren afwijkingen in de familie voor. Bij lichamelijk onderzoek vlak na de geboorte had hij een groot
huiddefect van 10 bij 12 cm over de vertex van de schedel dat
bedekt was met een zwarte korst. Hij had enkele afwijkingen
aan de extremiteiten, waaronder hypoplasie van de distale falangen aan beide voeten. Zijn huid had een gemarmerd aspect
met prominente kronkelige arteriën en verwijde venen op het
hoofd. Deze combinatie van afwijkingen aan extremiteiten en
hoofd wordt beschreven als het Adams-Oliver-syndroom. Het
overige lichamelijk onderzoek, zowel het cardiale als het neurologische, bracht geen afwijkingen aan het licht.
De aplasia cutis was aanvankelijk conservatief behandeld,

werd geroteerd. Aanvullend werd een aantal atrofische huidgebieden bedekt met vrije huidtransplantaten. Het postoperatieve beloop was ongestoord. Meer dan een jaar na de operatie maakte de jongen het goed. Er was een sufficiënte huidbedekking.

figuur 1. Patiënt A met een 4 bij 5 cm groot huiddefect ter
plaatse van de grote fontanel. De blauwe markering hoort bij
de geplande operatie.
resulterend in een vier maanden durende ziekenhuisopname.
Twee maanden post partum maakte patiënt een ernstige bloeding met een infectie van het huiddefect door. Gedurende deze
periode kreeg hij verschillende antibioticakuren. Ook bleek
een aantal bloedtransfusies noodzakelijk wegens ernstige bloedingen uit de sinus sagittalis superior.
Wij zagen een gezonde jongen, met een normale fysieke en
mentale ontwikkeling. Ter plaatse van de grote fontanel werd
een groot defect gezien met een atrofische huid en enkele ulcera waarbij het haar volledig afwezig was (figuur 3). De schedel was bij onderzoek intact. Patiënt werd geopereerd, waarbij
een rotatielap uit het linker pariëtale gebied over het defect

figuur 2. Patiënt B met een 7 bij 3 cm groot huiddefect.

Patiënt D, een jongen, zagen wij 2 weken na de geboorte in
consult met een groot huiddefect (10 bij 7 cm) dat was bedekt
door een zwarte korst (figuur 4a). Hij was geboren met een geboortegewicht van 2800 g na een voldragen tweede zwangerschap van een gezonde moeder. Bij röntgenonderzoek bleek er
een 4 bij 5 cm groot botdefect ter plaatse van de grote fontanel
te bestaan. Overig lichamelijk onderzoek toonde een milde
hypoplasie van alle vingers en een syndactylie van 2 tenen
(digiti II en III) aan beide voeten. De venen en arteriën op
het hoofd waren gedilateerd en hadden een kronkelend beloop.
Het initiële beleid was conservatief gecombineerd met profylactische intraveneuze antibiotica. Enkele weken later werd
patiënt overgeplaatst naar onze afdeling met een forse bloeding uit de sinus sagittalis superior. Besloten werd het defect te
sluiten om verdere bloeding en infectie te voorkomen. De
wondranden werden geëxcideerd en 3 grote transpositielappen
werden geroteerd over het defect. Centraal werd een klein gebied bedekt met een vrij huidtransplantaat. Door insufficiënte
circulatie ging een groot gedeelte van de rotatielappen verloren. Het gebied dat was bedekt met het vrije huidtransplantaat
was wel vitaal (zie figuur 4b). Een tweede operatie was noodzakelijk. De korsten werden geëxcideerd en de wond werd bedekt met vrije huidtransplantaten. Postoperatief was er een
goede genezing. Bij controle meer dan 1 jaar na de operatie was
er een sufficiënte huidbedekking (zie figuur 4c).

beschouwing
Aplasia cutis congenita is een zeldzame aangeboren
huidafwijking, met tot nu toe ruim 500 beschreven patiënten in de literatuur.3 4 Het defect kan op elke plaats
van het lichaam voorkomen. Het presenteert zich echter
in de meeste gevallen (70%) als een solitaire laesie over
de vertex van de schedel. De grootte kan variëren van
enkele millimeters tot meer dan 10 cm. Bij ongeveer 1
op de 5 patiënten omvat het defect alle lokale lagen, inclusief bot en dura. Er bestaat dan slechts een dunne,
gladde membraan die de hersenen beschermt. Deze
membraan droogt vrijwel direct na de geboorte in, waarna er een zwarte korst ontstaat.4 12 Ongeveer 1 op de 5
patiënten heeft naast het huiddefect ook afwijkingen
aan de extremiteiten; dan wordt gesproken van het
Adams-Oliver-syndroom. Deze afwijkingen aan de extremiteiten kunnen variëren van hypoplasieën, clino-,
poly- en syndactylieën tot een volledige afwezigheid van
een hand of voet. Bijkomende kenmerken kunnen zijn:
gedilateerde venen en arteriën van de hoofdhuid, met
het kenmerk van een ‘gemarmerde’ huid, en cardiale afwijkingen.5-13
De etiologie van deze afwijkingen is nog onbekend.
Een veelbeschreven hypothese is een gestoorde embryologische ontwikkeling van de bloedvaten.11 14-16 Er is
geen consensus over de behandelingen van deze huiddefecten. Door de onbekendheid met de afwijking
wordt er vaak een afwachtend conservatief beleid gevoerd. De behandelingsstrategie wordt bepaald door de
afmetingen van het defect en de toestand van het kind.
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ring20-22 stellen wij dat een vroege operatieve behandeling bij grotere defecten gewenst is. Men verkrijgt dan
een definitieve bedekking van het defect, waarmee ernstige complicaties, zoals bloedingen en infecties, worden
behandeld of voorkomen.19-32 Bij patiënten met aplasia
cutis congenita kan een sufficiënte huidbedekking verkregen worden met rotatielappen, eventueel aangevuld
met vrije huidtransplantaten.20 21 Onzes inziens dient bij
het Adams-Oliver-syndroom voor een andere chirurgische behandeling gekozen te worden:22 doordat er een
abnormale vascularisatie aanwezig is van de hoofdhuid,
dient het huiddefect in deze patiëntengroep bij voorkeur
behandeld te worden met vrije huidtransplantaten.
conclusie
Aplasia cutis congenita is een zeldzame afwijking. Bij
defecten groter dan 1 cm in diameter is een (vroege) chirurgische behandeling geïndiceerd om ernstige complicaties zoals infecties, sepsis en bloedingen te voorkomen. Bij conservatieve behandeling van een baby met
een dergelijke ‘kale kruin’ is er namelijk een grote kans
op ernstige complicaties.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning:
geen gemeld.
figuur 3. Patiënt C: atrofische huid met enkele ulcera.

Defecten kleiner dan 1 cm kunnen conservatief behandeld worden.13 17-19 Men kan een spontane epithelialisatie binnen enkele weken verwachten. De wond kan tijdelijk worden bedekt met natte gazen, eventueel aangevuld met antibiotica, om uitdroging te voorkomen.9 Een
droge schone korst geeft voor een korte periode een
goede bedekking. Bloedingen kunnen gemakkelijk optreden door mechanisch geïrriteerd granulatieweefsel en
door beschadiging van de zeer dunne veneuze wand van
de sinus sagittalis.
Gesteund door de huidige literatuur en onze erva-

a

b

abstract
Aplasia cutis congenita in 4 infants. – In 4 infants, 3 boys and 1
girl, the congenital absence of skull skin was diagnosed: aplasia cutis congenita, a rare congenital skin defect, which usually
presents as a solitary defect over the vertex of the skull measuring a few to approximately 10 centimetres. All four patients
were treated with a skin transplantation and more than a year
later the skin covered the skull well. There is no consensus concerning the treatment of aplasia cutis congenita. Due to unfamiliarity with this condition, a conservative approach is often
adopted. The management strategy indicated should depend
on the size of the defect and the child’s physical condition. In
the case of large defects, an early operative treatment is desirable to prevent serious complications such as haemorrhages

c

figuur 4. Patiënt D (a) met een 10 bij 7 cm groot huiddefect bedekt door een zwarte korst; (b) 2 weken na huidtransplantatie,
met necrotisch geworden rotatielappen en centraal een vitaal vrij huidtransplantaat; (c) 12 maanden na een tweede operatie.
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and infections. Sufficient skin coverage can be obtained by
using rotation scalp flaps, and if necessary additional split-skin
grafts. In some patients large rotation flaps are not reliable due
to the abnormal vascularity of the skin (Adams-Oliver syndrome). Split-skin grafting is the treatment of choice in these
patients.
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Aanvaard op 31 mei 2002

Bladvulling
Malaria in Noord-Holland
Het sterk verminderen der gevallen bij 25 jaren her werd, en
wordt nog steeds, toegeschreven aan de verbeterde polderbemaling dank zij het stoomvermogen der molens, waardoor men
beter in zijn macht kreeg de partieele en geheele overstrooming van polders te voorkomen en zoo, naar men dacht, de
hoeveelheid uitgedampte miasmen te verminderen. Echter ten
onrechte want niettegenstaande dat alles steekt de oude geesel
zijn hoofd met kracht weer op en breidt zijn gebied onder onze
oogen uit. En, merkwaardig genoeg, bijna overal in den vorm
van febris intermittens tertiana en haar dubbel-infectie: de febris intermittens quotidiana, terwijl de febris intermittens quartana, zoo zij voorkomt, verre in de minderheid blijft.

Op de grond spuwen
New-York. – Ernstige vermaningen en kleine boeten schijnen
het vrijheidsvolk van Amerika niet van de geliefkoosde gewoonte, om op den grond te spuwen, te kunnen terugbrengen.
Een verordening is nu uitgevaardigd, waarin bepaald wordt,
dat in openbare lokalen, schouwburgen en hôtels en op de trottoirs te spuwen, beschouwd wordt als een vergrijp, en de overtreder, die voor dit woord ongevoelig mocht zijn, zal gestraft
worden met een boete van 50 dollars. Voorts bepaalt de verordening, dat alle eigenaars of beheerders van genoemde gebouwen op in het oog loopende plaatsen een afdruk van deze wet
moeten ophangen en voor een behoorlijk aantal kwispedoors
moeten zorgen (Med. Record).

(Ned Tijdschr Geneeskd 1902;46I:171.)
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