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HOOFDSTUKK 1 

Verschillendee technieken zijn ontwikkeld voor het sluiten van grote huiddefecten 
variërendd van huidtransplantaten tot vrije gerevasculariseerde lappen. Hoewel aan 
hett gebruik van tissue expanders nadelen kleven, kon wel een optimale weefsel 
matchh gecreëerd worden en werden onacceptabele donor sites vermeden. In 1993 
werdd een nieuwe techniek geïntroduceerd gebruikmakend van het Sure-Closure™ 

elastischee eigenschappen van de huid aan te wenden om huid in korte tijd op te 
rekkenn voorbij de elastische rekgrens. Veel studies zijn verricht om meer inzicht te 
gevenn in de mogelijkheden van deze techniek. Echter, degelijk experimenteel 
onderzoekk naar het gebruik van deze techniek en prospectief klinisch onderzoek 
mett lange termijn resultaten ontbreekt nog. De studies, beschreven in dit 
proefschrift,, zijn verricht om experimentele en klinisch lange termijn gegevens te 
verschaffenn om gebruiksgemak en effectiviteit van het apparaat te bepalen. 

HOOFDSTUKK 2 

Eenn overzicht wordt gegeven van de verschillende methodes om een wond te sluiten 
doorr de omliggende huid op te rekken. Historische karakteristieken worden besproken 
zoalss niet fysiologische huidoprekking van oorlellen en lippen van vrouwen in Frans 
Equatoriaall  Afrika. Een overzicht van de literatuur wordt gegeven over het oprekken 
vann de huid met behulp van oprekapparaten. In 1993 werd het Sure-Closure1M skin 
stretchingg systeem door Hirshowitz et al. geïntroduceerd als apparaat dat intraoperatief 
gebruiktt kan worden om een groot huiddefect primair te sluiten. Ten slotte wordt een 
uiteenzettingg gegeven van de verschillende klinische studies die een beter inzicht 
hebbenn gegeven in de mogelijkheden van deze techniek, besproken. 

HOOFDSTUKK 3 

Ditt hoofdstuk beschrijft het ontwerp en het gebruik van het Sure-Closure1M skin 
stretchingg systeem. Twee rechte pinnen worden in de dennis van beide wondranden 
ingebracht,, waarna het oprekapparaat zelf zo wordt geplaatst dat de haken van de 
U-vormigee armen door de huid achter de intradermal pinnen worden verankerd. 
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Dee intradermale pinnen zorgen ervoor dat de rekkracht gelijkmatig over de lengte 
vann de wondranden verdeeld wordt. Als voldoende spanning is aangebracht wordt 
hett systeem vergrendeld. Door de spanningsschroef van het apparaat aan te draaien 
wordtt de huid en subcutis geapproximeerd. Wanneer de wondranden bijeengebracht 
zijn,, kan de wond gehecht worden. De winst in huidlengte is moeilijk te voorspellen 
enn van verschillende factoren afhankelijk. Het is een kwestie van ervaring om te 
bepalenn of de huid, aan beide zijden van de wond, voldoende opgerekt kan worden 
omm de wond te kunnen sluiten. Indicaties, contra-indicaties en nadelige effecten 
wordenn besproken, 

HOOFDSTUKK 4 

Inn een dier-experimenteel onderzoek op 15 biggen is het effect van huidoprekken, 
gebruikmakendd van het Sure-ClosureO skin stretching systeem, onderzocht. Hierbij 
werdd de spanningsafname gemeten tijdens huidoprekken in ondermijnde en niet 
ondermijndee wonden. Bovendien werd in beide situaties de wondgenezing en de 
levensvatbaarheidd van de huid onderzocht. Bij 15 biggen werd op iedere flank een 
gestandaardiseerdee wond gemaakt van 9 x 9 cm. Op de ene flank werd de 
omliggendee huid ondermijnd en op de tegenovergestelde flank niet. De kracht die 
nodigg was om de wond te sluiten werd aan het begin, na ondermijnen en na 30 
minutenn huidoprekken gemeten. De wondgenezing is bekeken tot 1 week na het 
experiment.. Een spanningsafname van 3.02 N (13,6% afname van de totale kracht 
diee nodig is om de wond te sluiten aan het begin) werd gemeten door het 
ondermijnenn van de omliggende huid. De spanningsafname na 30 minuten 
huidoprekkenn zonder de huid te ondermijnen was 6.10 N (26.5%). De 
spanningsafnamee door huidoprekken is 2 maal zo groot als de spanningsafname 
doorr ondermijnen van de huid alleen. Ondermijnen van de wond in combinatie 
mett 30 minuten huidoprekken gaf een totale spanningsafname van 7.60 N (34.1 %). 
Err is een statistisch, maar klein verschil in totale spanningsafname als een gevolg 
vann ondermijnen met huidoprekken in vergelijking met huidoprekken alleen. 
Ondermijnenn van de omliggende huid betekent het doornemen van musculocutane 
perforerendee vaten. Als we kijken naar de levensvatbaarheid van de huid zagen we 
bijj  7 wonden necrose van de huid optreden alle in de ondermijnde groep. Excessief 
veell  seromavorming werd in alle ondermijnde wonden gezien. In de niet 
ondermijndee wonden werden geen problemen bij de wondgenezing w aargenomen. 
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Hett oprekken van de huid gedurende slechts 30 minuten, gebruikmakend van een 
huidoprekapparaat,, vermindert significant de spanning die nodig is om een grote 
wondd te sluiten in zowel ondermijnde als niet ondermijnde huid. De 
spanningsafnamee door huidoprekken is 2 maal zo groot in vergelijking met alleen 
ondermijnenn van de huid. Ondermijnen van de omliggende huid bij huidoprekken 
geeftt een kleine additionele spanningsafname, maar kan leiden tot problemen bij 
dee wondgenezing, zoals huidnecrose en seromavorming. 

HOOFDSTUKK 5 

Eenn kwantitatieve microscopische methode is ontwikkeld om de veranderingen in 
dee oriëntatie van de collageen vezels in de dermis door mechanische stress vast te 
stellen.. De methode is gebaseerd op het gebruik van picrosirius rood gekleurde 
cryostatt coupes van biggenhuid, waarbij de collageen vezels het licht sterk 
reflecterenn als epipolarisatie microscopie wordt gebruikt. Digitale beelden van 
coupess worden kwantitatief geanalyseerd op grond van de lengte van collageen 
vezelss in het vlak van de snede als maat voor de oriëntatie van de vezels. De lengte 
vann de vezels werd uitgedrukt in pixels en als parameter voor de oriëntatiee van de 
vezelss werd de gemiddelde lengte van de 10 langste vezels in het beeld genomen. 
Omm de procedure in een experimentele setting te testen, werd huid onderzocht na 
00 en 30 minuten huidoprekken. De oriëntatie van de vezels in de snede van de 
controlee huid was significant verschillend van de oriëntatie van de vezels in de 
snedee van huid die 30 minuten mechanisch was opgerekt [76  15 (n=5) versus 
1322  36 (n=5)]. De methode hier beschreven is een relatief eenvoudige manier 
omm veranderingen in de oriëntatie van de individuele collageen vezel in bindweefsel 
vastt te stellen. 

HOOFDSTUKK 6 

Eenn experimentele kwantitatieve histochemische studie op 5 biggen was verricht 
omm veranderingen in ondermijnde en niet ondermijnde opgerekte huid aan te tonen. 
Grotee huiddefecten werden in een tijdsbestek van 30 minuten gesloten waarbij de 
omliggendee huid werd opgerekt met een huidoprekapparaat. Op iedere flank van 
dee big, op een standaard positie, werden onder algehele anesthesie 9 x 9 cm wonden 
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gemaakt.. Op één flank werd de omliggende huid over een gebied van 10 cm craniaal 
enn caudaal van de wond ondermijnd. Coupes van huidbiopties, verkregen tijdens 
hett oprekken van de huid, werden gekleurd met picrosirius rood en onderzocht 
mett zowel lichtmicroscopie en gepolariseerde lichtmicroscopie in combinatie met 
beeldanalyse.. De lengte van collageen vezels werden geanalyseerd als parameter 
vann de verandering in de dermis door het oprekken van de huid. Deze nieuw 
ontwikkeldee kwantitatieve methode bleek valide, specifiek en reproduceerbaar. 
Hett maakt objectieve determinatie van de veranderingen in de lengte van de vezels 
inn het vlak van de coupes mogelijk en daarom veranderingen in oriëntatie van 
collageenn vezels in de dermis zichtbaar. Een significante verandering van de 
epidermalee dikte door het oprekken van de huid werd niet waargenomen in zowel 
ondermijndee als niet ondermijnde huid. Echter, de oriëntatie van collageen vezels 
inn de dermis veranderde significant. In de ondermijnde wonden werd al na 15 
minutenn oprekken een parallelle uitlijning en elongatie van de vezels in het vlak 
vann de coupe waargenomen. De vezels werden uitgelijnd in de richting van de 
trekkracht,, loodrecht op de wondrand. Na 30 minuten oprekken was de gemiddelde 
lengtee as van collageen vezels het langst in het vlak van de coupes (pO.001). 
Oprekkenn van niet ondermijnde huid gedurende 15 minuten resulteerde in 
significantt meer parallelle uitlijning in het vlak van de coupe in vergelijking tot 
ondermijndee huid. Dit was minder duidelijk na 30 minuten oprekken in niet 
ondermijndee huid. Concluderend, 30 minuten oprekken van de huid met een 
huidoprekapparaatt resulteerde in significante histo-morphologische veranderingen 
vann collageen vezels in de dermis van zowel ondermijnde als niet ondermijnde 
huid.. Door het oprekken van de huid heroriënteren de collageen vezels zich snel 
waarbijj  de uitlijning in de richting van de trekkracht loodrecht op de wondrand 
plaatsvindt.. Deze dynamische veranderingen van collageen vezels door het 
oprekkenn van de huid verklaren de significante afname van de spanning die nodig 
iss om de wond te sluiten. Hierdoor is het mogelijk de huid op te rekken voorbij de 
initiëleinitiële elastische rekgrens van de huid. 

HOOFDSTIKK 7 

Hett doel van deze experimentele studie was het vaststellen van de huid 
microcirculatiee van ondermijnde en niet ondermijnde wondranden die met behulp 
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vann een skin stretching systeem gesloten werden. In 8 biggen, werd onder algehele 
anesthesie,, een 9 x 9 cm wond gemaakt op beide flanken door de huid en subcutis 
tott op de spierfascie te excideren. Op één flank werd de omliggende huid uitgebreid 
ondermijnd.. Gedurende 30 minuten werd de wond gesloten met behulp van een 
huidoprekapparaatt volgens het principe van cyclisch oprekken. Het apparaat rekt 
dee huid op waardoor de beide wondranden naar elkaar toegebracht worden. 
Gedurendee deze periode werd de microcirculatie en de oxygenatie in de opgerekte 
huidd op beide flanken simultaan gevolgd met behulp van laser Doppler fïowmetrie 
(LDF)) en transcutane oximetrie (tcpO.,). Ondermijnen van de omliggende huid 
liett een afname van 12% van het laser Doppler signaal en een 21 % afname van de 
tcpO,, waarde zien. Huidoprekken resulteerde in een daling van zowel het LDF 
signaall  als de tcpO-, waarde ongeacht of de huid ondermijnd was. Wanneer het 
oprekapparaatt werd ontkoppeld resulteerde dit in een snelle normalisatie van de 
LDFF waarde in zowel ondermijnde als niet ondermijnde huid en een trage terugkeer 
vann de tcpO., waarden in niet ondermijnde huid dicht bij de grondlijn waarden. De 
tcpO.,, waarden in ondermijnde huid keerden niet terug naar de grondlijnwaarden. 
Elkee periode van huidoprekken resulteerde in een verdere afname van de tc/?0_, 
waarden.. Het oprekken van ondermijnde huid na 30 minuten zorgde voor een 
significantee (p< 0.0001) afname in huid oxygenatie. Hierdoor liet de ondermijnde 
opgerektee huid in 50% van de gevallen huidnecrose van de wondranden zien die 
naa 1 week nog aanwezig is. In niet ondermijnde opgerekte huid genas de wond 
zonderr problemen. 
Uitt deze experimenten kan geconcludeerd worden dat de levensvatbaarheid van 
ondermijndee huid gecompromitteerd wordt door een significant afgenomen 
zuurstofbeschikbaarheidd in de huid tijdens en na oprekken. Daarom adviseren wij 
alleenn niet ondermijnde huid op te rekken. Verder, wanneer huid wordt opgerekt 
omm een groot huiddefect te kunnen sluiten is het verstandig om dit cyclisch te doen 
zodatt er tussentijds herstel van de huidcirculatie kan plaatsvinden. Bovendien, 
bleekk de LDF een atypisch signaal te geven bij het monitoren van de 
levensvatbaarheidd van de huid w anneer de w ondranden gesloten werden met behulp 
vann een huidoprekapparaat. 
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HOOFDSTUKK 8 

Eenn casus wordt beschreven waarbij een groot huiddefect primair werd gesloten. 
Eenn 44 jaar oude man werd behandeld voor peniskanker. Na inguinale 
lymfadenectomiee links bleef een groot huiddefect in de lies bestaan dat niet primair 
geslotenn kon worden. De huid werd opgerekt voorbij de eigen rekgrens met behulp 
vann het Sure-Closure™ skin stretching systeem waarbij de wondranden zonder 
spanningg gesloten konden worden. Het primair sluiten van een groot huiddefect 
werdd mogelijk gemaakt na cyclisch oprekken en relaxeren van de omliggende 
huid.. Gebruikmakend van een oprekapparaat kunnen grote huiddefecten primair 
geslotenn worden. Het grote voordeel is de eenvoud van de methode, waarbij de 
noodzaakk voor meer complexe reconstructieve chirurgie vermeden kan worden. 

HOOFDSTUKK 9 

Inn dit hoofdstuk worden de lange termijn resultaten van het sluiten van grote 
huiddefectenn gebruikmakend van een huidoprekapparaat gepresenteerd. Het 
apparaatt maakt gebruik van de biomechanische eigenschappen van de huid 
{mechanischee kruip, stress relaxatie) en laat de huid toe om in een korte tijd op te 
rekkenn voorbij de eigen rekgrens. Het apparaat is ontworpen om wondranden van 
grotee huiddefecten bij elkaar te brengen door een gecontroleerde hoeveelheid 
spanningg toe te passen, waarbij schade aan de huid vermeden wordt. In een 
prospectieff  niet gerandomiseerd onderzoek werden 30 patiënten met verschillende 
wondgeschiedeniss geopereerd met behulp van het huidoprekapparaat. De 
oorspronkelijkee wond kon niet primair gesloten worden. Patiënten werden 
preoperatief,, postoperatief en na een lange periode (mediaan, 7 jaren) teruggezien 
voorr wondcontrole en evaluatie van het resterende litteken en functie. In 28 gevallen 
(93%),, kon een succesvolle wond sluiting van het grote huiddefect bereikt worden 
tijdenss de operatie na een gemiddelde oprekperiode van 30 minuten (variërend 
tussenn de 10 en 90 minuten). In de andere 2 gevallen moest alsnog een 
huidtransplantaatt gebruikt worden om de wond te sluiten. Tweeëntwintig (79%) 
vann de 28 wonden die met het huidoprekapparaat succesvol gesloten konden 
worden,, genazen zonder problemen. Wat betreft de lange termijn iittekenvorming 
naa 7 jaar werd retractie van de huid voornamelijk gezien op de schedelhuid 
(gemiddeld,, 56%), rug (gemiddeld, 52%) en schouder (gemiddeld, 53%). Op de 
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extremiteiten,, inclusief dij en lies, was retractie significant minder (p=0.0004, 
gemiddeld,, 11%). Drie weken na de operatie was de retractie al 23% van de totale 
littekenvorming,, terwijl 57% zich had voorgedaan na 3 maanden en 83% 6 maanden 
naa de operatie. Het gemiddelde oordeel van het litteken door de patiënten zelf, op 
eenn schaal van 0 tot 10, na 7 jaar was 7,6. Concluderend, het huidoprekapparaat 
ondersteundd de chirurg bij het primair sluiten van grote huiddefecten op een relatieve 
snellee en eenvoudige manier door de gecreëerde extra huidlengte. De lange termijn 
functionelee en esthetische resultaten waren goed en er traden weinig complicaties 
op.. Het ontstaan van brede littekens werd voornamelijk bepaald door de viskeuze 
elastischee huideigenschappen ter plaatse. Retractie van de huid op de extremiteiten 
wass significant minder dan op de schedelhuid, rug en schouder. 
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