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Over het algemeen maakt het in de geneeskunst
weinig of geen verschil of men bij lichamelijk
onderzoek mensen van verschillende etnische
achtergronden ziet en vervolgens behandelt. Echter,
in de dermatologie is er een duidelijk verschil in de
expressie van een huidaandoening bij verschillende
huidskleuren. Ook de behandeling is niet hetzelfde.'
In een donkere huid bijvoorbeeld zijn ontstekings-
verschijnselen amper te zien, erytheem als kenmerk
van inflammatoire aandoeningen is vaak nauwelijks
of niet zichtbaar. Het is echter wel aanwezig en als
warmte voelbaar. Van de kenmerken van een ontste-
king - rubor, calor, dolor en tumor - zijn alleen van
de laatste drie duidelijk diagnostische kenmerken
in de gekleurde huid aanwezig, waarbij palpatie
belangrijk is.' Dermatologie van de gekieurde huid
is duidelijk een gevoelszaak. Dit zou het bij de blan-
ke huid eigenlijk ook meer moeten zijn.

WAT ZIJhI DE GROTE VERSCH¡LLEN
TUSSEN EËhI BLAhIKE EhI EËN ZWARTE
HUID?1

De zwarte huid:
. Vertoont weinig of geen erytheem
. Vertoont in plaats daarvan pigmentverschiilen
. Heeft een sterkere cohesie tussen de

keratinocyten
. Heeft een meer compact, meerlagig

stratum corneum, bij dezelfde dikte
. Heeft neiging tot licnlenificatie
. Heeft neiging tot keloïdformatie
. Heeft een ovale haarschacht waarbij de haren

neiging tot krullen hebben
. Heeft een geringere kans op epidermale

huidmaligniteiten
. De vitamine D-productie wordt gehinderd

De gekleurde huid reageert met kleurverschuivín-
gen, wordt hyper-, hypo- of gedepigmenteerd wat er
macroscopisch heel anders uitziet dan het erytheem
van de iicht gekleurde huid. Microscopisch is er ech-
ter weinig verschil (behaive de mate van pigmenta-
tie). Ook de confìguratie en lokalisalie zljn hetzelfde
en kunnen helpen bij de diagnostiek (figuur ra,b).,
\Varen tot voor kort de verschilien niet onafhanke-
lijk van omgeving en sociale positie l¡estudeerd, de
tegenwoordige publicaties houden daar veelal wel
rekening mee.

Erytheem wordt veroorzaakt door vaatverwijding.
In de gekleurde huid kan het vaak niet worden
gezien, echter wel als onderdeel van ontstekingen
worden gevoeld. De huid kan warmer voelen, strak-
ker, eventueel zelfs gezwollen. 'Wanneer het langer
aanhoudt, kan het aanleiding geven tot hypo- en
hyperpigmentatie, in enkele gevallen zelfs tot
depigmentatie: leucoderma.
Pigment wordt aangemaakt in melanoclten,
dendritische cellen, die gelegen in de basale laag van
de epidermis het pigment in melanosomen via hun
'tentakels' (filopodia) in globuli afscheiden. Deze op
hun beuil worden dan weer door de keratinoclten
opgenomen. Het pigment is in een blanke huid
in kleine pigmentkorreis (melanosomen) gelegen
die als een parasol boven de ceikern liggen. In de
zwartehuidzljn de grotere melanosomen diffuus
in de cel verspreid. Het aantal melanocyten verschilt
niet met de verschillende huidskleuren."

B. Naafs

Figuur n en b. Agressieve DLE herkenba,ør øa.n pløøts en configwrøtie,
Figwur tb met dønk øøru l, vøn dar Stek,
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Hyperpigmentatie kan ontstaan wanneer door de

ontstekingsreactie de pigmentformatie wordt aange-

zet enlof de keratinoclten sneller gaan delen terwiil
ze aan elkaar blijven zitten en een dikker stratum
granulosum en/of stratum corneum ontwikkelen,
waardoor in verticale richting meer pigment aan-

wezig is. Ëen andere reden van hyperpigmentatie
kan zijn dat door de ontstekingsreactie de basale

laag tussen epidermis en dermis verstoord wordt,
waardoor pigment in de dermis 'lekt' om daar door
meianofagen te worden opgenomen (pigment-
incontinentie). Dit is dan zichtbaar als hyper-
pigmentatie.'
Hypopigmentatie kan ontstaan \Manneer de kera-
tinocyten sneller delen dan er pigment aan wordt
toeþevoegd, door remming van de aanmaak of door
belemmering of blokkering van de overdracht.
Wanneer de huid dezelfde dikte houdt, ziet hij er
lichter uit. Ook door een snellere afschilfering gaat

hij er lichter uitzien. Keratinocyten rijpen sneller
uit. Ook kan de huid bij dezelfde aanmaak van pig-
ment per keratinocyt dunner worden, wat ook als
lichtere huid wordt gezien.'
Bij depigmenlatte zljn de melanocyten verdwenen
of worden in het maken van pigment gehinderd.
Het pigment kan ook verdwijnen door extreme
desquamatie of doordat de melanosomen niet kun-
nen rvorden overgedragen (figuur 2,3).

De cohesie van de keratinocÿen in de epidermis is
onder andere verantwoordelijk voor de integriteit
van de epidermis. Bij spongiose wordt de band
tussen de keratinocyten onderling gemakkelijker
verbroken bij blanken dan bij donker gepigmen-
teerden. Erosiefeczeem is het gevolg bij blanken,
bii donker gepigmenteerden worden papels gezien,
die ook vaker folliculair gebonden zijn. Vesikels bij
de blanke huid zijn gemakkelijk als zodanig te her-
kennen en; ze breken gemakkelijk. Bij gepigmen-
teerden Lijken ze vaak op papels omdat de inhoud
- vocht - niet goed zichtbaar is door het pigment
(figuur 4). Door de grotere cohesie breken ze ook
minder gemakkelijk. Bullae kunnen bij de donkere
huid groter worden en langer blijven bestaan. Vaak
is voor een nikolsþrfenomeen wat meer kracht
nodig bij een door een coherent stratum corneum
ster"iger blaardak.'
Er is, omdat de coherentie van de epidermale cellen
groter is bij een donker huid dan bij lichter gekleur-
den een grotere neiging tot lìchenificatie dan bij
blanken. Een andere dan genetische oorzaak is nog
niet gevonden
Opvallend is de vaak optredende keloïdformatie
bij de gepigmenteerde huid. Op het hoofd en in
het'stola'-gebied, schouders, borst en mg, waar
de meeste keloiden voorkomen, zal men om die
reden met electieve ingrepen terrrghoudend moeten
zijn. Sons is ì¡ehendeling van de dan optredende
keloïden zelfs niet mogelijk. De keloidformatie
wordt vaak al veroorzaakt door een minimale prik-
kel, Er zijn meerdere theorieën oyer de etiologie van
keloiden, waarvan de meeste betrekking hebben op

Figuur z. Depígmentøtiø bij øgressíevø bøhønd.eling va.n psoriøsis.

Figuur j. Depignentøtie bij DLE. Met dønk øøn RDTC, Moshi.

Figuur 4, Pøpuleus eczeen':. Met dønk øøn ALERT, Add.is Abøbø.

een fibroblast disfunctie. Fibroblasten geîsoleerd uit
keloiden, in vergelijking met fìbroblasten geTsoleerd
uit normale littekens, vertonen een overproductie
van het ÿpe en
factoren zoal end.

de trønsþrmi rs Ê
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Figuur 5. Trøctie ølopecíø. Met dønk øøn RDTC,
Ìvtoshi.

minder vaak in apoptose en tonen een vermindering
ven apoptosegerelateerde genen, waaronder p53.
Dit zou veroorzaakt kunnen worden door een over-
expressie van DeltaNp6J.'tJ
Añvijkingen in connexines, gespecialiseerde eiwit-
ten die belangrijk zljn voor de vorming van de
gap junction, lijken betrokken bij keloTdvorming.
Interessant is de suggestie dat behalve dat de fibro-
blasten een centrale rol in keloidvorming spelen,
deze cellen zelf niet abnormaal zijn in vergelijking
met fibroblasten in normaal littekenweefsel. Zi¡
zouden abnormaal worden aangestuurd.6
De vaal< knrllende haren bij huidÿpe VI kunnen bij
opscheren van het hoofdhaar ofdiep scheren van
het gelaat in de huid terugkrullen en tot acne cheloi-
dalis of pseudofolliculitis barbae aanleiding geven.
Waar de cohesie tussen de keratinocyten bij de
gekleurde groter is dan bij de blanke is de adhesie
van de haren door middel van elastische vezels in de
epidermis geringer. Manipulatie met de haren leidt
dan makkelijker tot tractie alopecia (figuur 5).
In het algemeen hebben blanken het meeste haar,
.Aziaten het minst, de Afrikanen erfussen. Haren
kunnen worden ondewerdeeld in recht, krullend
en golvend. Haren van Aziaten zijn recht omdat de
follikels recht zijn; ze staen bijna loodrecht op het
huidoppervlak. Afrikaanse haren krullen doordat
de follilels gebogen zijn: àeze liggen vaak bijna
horizontaal aan het huidopperwlak. Verschillen in
groeisnelheid van de celien in de follikel die tot de
haargroei bijdragen, kunnen bijdragen aan de krui-
lende spiraal. Haren van blanken zijn golvend of
fechi. Opvâllend naast de vorm is de diameter van
het haar. Tenvijl het Aziatische haar cilindrisch is

Figuur 6. Emstíge øcne, behoeft snelle, niøt
itriterønde, therøpie tegen postinflørnrnq.toíre pigtnen-
tøtie, Met d.ønk øøn RDTC, Moshi.

met een dwarsdoorsnede die een grotere diameter
heeft dan die van een blanke met een ronde, een
enkele keer wat ovale haarschacht. Daarentegen
is het negroide haar elliptisch, met afvlakkingen,
draaiingen, omkeringen met variatie in de diameter.
Dit wordt beschreven als een twisted. ovøl rod.. Ook
het krullende, spiraalvormige van het negroide haar
wordt toegeschreven aan de vorm van de fo11ikel."z,8
Andere belangrijke structurele verschillen zouden
de verminderde t¡eksterkte en het verminderde
vochtgehalte van het negroide haar zljn. Er zijn mín-
der elastische vezels die de haarfollikeis verankeren
in de dermis. De droge kwaliteit van Afrikaans haar
en hoofdhuid is volgens sommigen te wijten aan
een verminderde activiteit van talgklieren.
Pigmentatie beschermt tegen huidkanker die
veroorzaakt wordt door UV-straling. Ook de ratio
eumelanine/feomelanine heeft daarmee te maken.
Dat verklaart dan waarom Keltische typen zo gevoe-
lig zljn voor huidkanker.'
Een nadeei van het pigment is dat de bescherming
tegen de UV-straling ook tot verminderde Vitamine
D-productie aanleiding geeft. Dit vitamine D heeft
ook een immunologische werking. Gebrek aan zon-
geinduceerde Vitamine D kan op deze manier niet
alleen leiden tot rachitis, maar ook tot meer infec-
ties en irnmuungemedieerde ziekten, zoals diabetes.
Er zijn aanwijzin gelijk
via vitamine D, n tegen
kan gaan, zoals b n
darmkanker. Deze aandoeningen zouden in ons
klimaat bij gekleurden en zonmijdenden ernsLiger
kunnen zijn.
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veroudering,van de huid later zal optreden.'

Omdat veel mensen met een gekleurde huid uit
de tropen afkomstig zljn, is hun wasfrequentie en
zeepgebruik hoger dan bij blanken over het alge-
meen gebruikelijk was. Dit leidt tot droge, jeukende
en kwetsbare huid. Helaas is dit bij blanken nu ook
meer prevalent.
Bij behandeling van een gepigmenteerde huid moet
men er rekening mee houden, dat hoe langer een
aandoening bestaat hoe meer pigmentveranderin-
gen zullen optreden. Snel actieve therapie is daarom
geïndiceerd, maar mag niet agressief irriterend zijn
omdat irritatie tot ínflammatie leidt en tot ontsie-
rende pigmenþlekken (figuur 6).
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ACNE I(ELOÏÞALIS NUEHAË

Acne keloïdalis nuchae is een aandoening die zich
presenteerl als een jeukende acute folliculitis en
perifolliculitis die overgaat in een chronische fol-
liculitis ter hoogte van de occipitale regio en poste-
rieure hals. Uiteindelijk vormen er zich keioTdale

papels en plaques vaak met gegroepeerde (fuf.ed)
haren. Sul¡cutane abtessen met purulent verlies
kunnen hierbij optreden. De aandoening komt voor-
namelijk voor bij donker gepigmenteerde patiënten
(Fitzpatrick fotoÿpe IV-VI), hoewel er ook gevallen
beschreven zijnblj blanke patiënten onder behande-
ling met ciciosporine.',, Acne keloidalis nuchae ont-
staat na de puberteit en het frequentst bij mannen,
met een man-vrouwverhouding van 2o:r.r De etiolo-
gie van de aandoening is niet bekend. Een verhoog-
de gevoeligheid van de haarfollikels voor androge-
nen, lokale irriterende factoren. en de ontwikkeling
van pusteis, ct'ustae en bloedingen vlak na het sche-
ren van de haren zouden de aandoening in de hand
werken.+,; Histologisch ontstaat er in d.e beginfase
een inflammatoir infiltraat met neutrofìelen, lymfo-
cyten en mestceilen ter hoogte van het bovenste
derde gedeelte van de haarfollikel. In een gevorderd


