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Summary 
Chapter 1 develops the outline of this thesis. The structure of bone 

and normal bone development are briefly described. The processes that occur during normal 

fracture healing as well as processes involved in disturbed fracture healing are examined. 

Nonunion is defined as the failure of bone to unite and the cessation of all healing processes. 

Distinction is made between hypertrophic and oligotrophic (where there is cellular activity) 

and atrophic nonunion. The pathophysiology of disturbed bone healing is divided into 

patient related and fracture (treatment) related characteristics. The principles of nonunion 

treatment include stability, a healthy micro-environment, and adequate blood supply. The 

hypertrophic nonunion needs stability. Biomechanical factors in nonunion treatment are 

demonstrated by the Pauwels osteotomy for the treatment of a femoral neck nonunion, as 

described in Chapter 7. The principle of compression is also demonstrated by the example 

of surgical treatment of subtrochanteric nonunion. As well as surgery, treatment options 

include; bone graft or bone graft substitutes, bone growth factors, and physical stimulation. 

Physical stimulation consist of mechanical stimulation, electrical stimulation, and low-intensity 

ultrasound stimulation. The known effects of low-intensity ultrasound are described. 

The outcome of surgical treatment of a nonunion is predictably good in 90% of cases. The 

surgeon should act according to the treatment principles of stability, compression, and 

biology. However certain problems remain in specific nonunion locations. As the scaphoid 

bone is almost completely covered with cartilage an ununited fracture almost inevitably 

results in the development of osteoarthritis. The instability and abnormal position of the 

scaphoid bone which is created by nonunion lead to stress on the affected chondrocytes. 

The results of surgical treatment with screw osteosynthesis and bone graft are described in 

Chapter 2. In 13 patients in our study, a partial or total wrist arthrodesis was performed. 

Two of 13 patients could be considered as failures of the nonunion treatment of the scaphoid, 

since their arthrodesis was performed for persistent nonunion. However, in our study the 

majority of patients (75%) experienced either no or only occasional pain during follow-up. 

None of the operative technical differences (incision, type of screw) showed superior results. 

From the group of patients without arthrodesis, osteoarthritic changes could clearly be 

seen on 14 radiographs (26%), although, in this group 81% had an good or excellent 

result. In this analysis no relationship could be found between the osteoarthritic changes 

on the radiographs and the final clinical result. Our conclusion is that patients with a nonunion 

of the scaphoid are likely to benefit from surgical treatment as this slows down progression 

of osteoarthritis of the wrist. Nevertheless, deterioration of the wrist will occur in time. 

In Chapter 3 the treatment of clavicular nonunion is described. All but one nonunion (96%) 

showed full bony union. Results of operative treatment of a painful clavicular nonunion 

with standard AO plate fixation were predictably good with regard to consolidation. There 
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was a high incidence of pre- and postoperative brachialgia (43% and 29%), which can be 

defined as any sensomotory disturbance of the arm. None of the patients treated by wave-

plate osteosynthesis suffered from post-operative brachialgia. Those patients with a clavicular 

nonunion treated by wave-plate osteosynthesis had a higher Constant score (measurement 

of shoulder function) than those patients treated using standard AO techniques. Wave-

plate osteosynthesis as a treatment of clavicular nonunion is a safe procedure. Although it 

is technically more demanding than standard AO osteosynthesis and caused a higher 

incidence of wound problems early on in the study, this technique is advocated in cases of 

clavicular nonunion with brachialgia and also to prevent brachialgia post-operatively. 

The treatment of established nonunions with low-intensity pulsed ultrasound is studied in 

Chapter 4. Twenty-five of 29 nonunion cases (86%) healed in an average treatment period 

of approximately 5 months. The expected spontaneous healing of a nonunion is estimated 

at 5%. Stratification of healed and failed outcome parameters showed a significant 

difference in the smoking habit strata only. 

Chapter 5 concerns an investigation of the effect of low-intensity ultrasound at cellular level on 

endochondral ossification in vitro in fetal mice metatarsal rudiments. The rudiments showed a 

similar growth, but a statistically significant increase in length of the calcifying diaphysis was seen 

in the rudiments treated by ultrasound. Histologically the rudiments appeared healthy. Low-

intensity ultrasound stimulated endochondral ossification in this specific in vitro model. Stimulation 

of activity and differentiation of osteoblasts and hypertrophic chondrocytes explains this effect. 

A direct effect of the acoustic signal on the osteoblast and ossifying chondocytes which activates 

ossification is supported by this study. 

In Chapter 6 the effect of low-intensity ultrasound on bone healing in osteotomies of the lower 

extremity in humans is desribed. In the study 97 patients (167 bones) were included. Seven 

patients (14 bones) were withdrawn after randomization. Forty-six patients (75 bones) were 

treated with an active ultrasound device and 44 patients (78 bones) with a placebo device. 

Power analysis showed that a sufficient number of patients were included to be able to draw 

definite conclusions. In metaphyseal osteotomy, the mean time to consolidation was 16 weeks 

in the active group and 21 weeks in the placebo group (95% CI for differences 14-24). The 

radiological consolidation time in diaphyseal osteotomies (fibula) was 24 weeks in the active 

group and 38 weeks in the placebo group (95% CI for differences 20-45). A nonunion, which 

was treated operatively, occurred in four cases in the placebo group and none in the active 

group. No other prognostic variables were found. Low-intensity ultrasound can stimulate bone 

healing in osteotomies and may prevent development of delayed- or nonunions. 

In Chapter 7 the results of the previous chapters are evaluated and put in a wider context. 

Implications for future research and indications for more clinical applications are discussed. 
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Samenvatting 
Hoofdstuk 7 beschrijft de achtergronden en doelstellingen van dit 

proefschrift. De structuur van bot en de normale botontwikkeling worden in het kort 

beschreven. De processen die plaatsvinden bij fractuurgenezing worden bekeken. Verder 

wordt de gestoorde fractuurgenezing aan een nader onderzoek onderworpen. Een 

pseudarthrose wordt gedefinieerd als het falen van het bot om een geheel te vormen en 

alle bothelingsprocessen zijn gestopt. Onderscheid wordt gemaakt tussen hypertrofe en 

oligotrofe (waar cellulaire activiteit is) en atrofe pseudarthrose. De pathofysiologie van 

gestoorde fractuurgenezing kan worden verdeeld in patiënt gerelateerde en fractuur (en 

fractuurbehandeling) gerelateerde karakteristieken. De principes van pseudarthrose-

behandeling bestaan uit stabiliteit, een gezonde micro-omgeving, en adequate 

bloedvoorziening. De hypertrofe pseudarthrose heeft behoefte aan stabiliteit. 

Biomechanische factoren in pseudarthrosebehandeling worden getoond in de Pauwels 

osteotomie voor de behandeling van een femurhals pseudarthrose in Hoofdstuk 7. Het 

principe van compressie wordt verder gedemonstreerd in het voorbeeld van de chirurgische 

behandeling van de subtrochantere pseudarthrose. De behandelingsopties zijn, behalve 

uit eerder genoemde chirurgie, uit botplastiek of botplastiekvervangers, botgroei factoren, 

en fysische stimulatie. Dit laatste bestaat uit mechanische stimulatie, electrische stimulatie, 

en lage intensiteit ultrageluid stimulatie. De bekende effecten van lage intensiteit ultrageluid 

worden beschreven. 

Chirurgische behandeling van een pseudarthrose heeft een voorspelbaar goed resultaat in 

90% van de gevallen. De chirurg moet volgens de principes van stabiliteit, compressie, en 

biologie handelen. Daarentegen blijven bepaalde problemen bestaan in specifieke locaties 

van pseudarthrose. In een niet genezen fractuur van het os naviculare manus (scaphoid), 

dat vrijwel geheel bedekt is met kraakbeen, lijkt de ontwikkeling van arthrose vrijwel 

onvermijdelijk. Instabiliteit en een afwijkende stand van het scaphoid door de pseudarthrose 

leiden immers tot overbelasting van de aangedane kraakbeencellen. De resultaten van 

chirurgische behandeling met schroefosteosynthese en botplastiek worden beschreven in 

Hoofdstuk 2. Bij 13 patiënten in onze studie werd een gedeeltelijke of totale polsarthrodese 

verricht. Twee van 13 patiënten zouden als gefaalde pseudarthrose behandeling beschouwd 

kunnen worden, omdat de arthrodese verricht werd voor een blijvende pseudarthose. Echter 

de meerderheid van de patiënten (75%) in onze studie ervoer geen of slechts incidenteel 

pijn bij vervolg onderzoek. De verschillende operatieve technieken (incisie, schroef type) 

gaven vergelijkbare resultaten. Van de groep patiënten zonder arthrodese, waren er duidelijk 

arthrotische veranderingen op de röntgenfoto's van 14 van hen (26%), hoewel in deze 

groep het resultaat in 81% goed tot excellent was. In deze analyse kon geen relatie 
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gevonden worden tussen de arthrotische veranderingen op de röntgenfoto's en het 

uiteindelijk klinische resultaat. Wij concluderen dat patiënten met een pseudarthrose van 

het scaphoid waarschijnlijk profijt hebben van chirurgische behandeling omdat dit progressie 

van arthrose van de pols vertraagd. Niet tegenstaande dat achteruitgang van de pols in de 

loop van de tijd optreedt. 

In Hoofdstuk 3 wordt de behandeling van de clavicula pseudarthrose beschreven. Alle min 

een pseudarthrose (96%) lieten een volledige benige consolidatie zien. De resultaten van 

operatieve behandeling van een pijnlijke clavicula pseudarthrose met standaard AO plaat 

osteosynthese zijn voorspelbaar goed wat consolidatie betreft. Er is een hoge incidentie 

van pre- en postoperatieve brachialgie (43% en 29%), wat gedefinieerd kan worden als 

een sensomotorische stoornis van de arm. Geen van de patiënten behandeld met een 

'wave-plaat' osteosynthese had last van postoperatieve brachialgie. De patiënten behandeld 

met een 'wave-plaat' osteosynthese hadden dan ook een hogere Constant score (maat 

voor schouder functie) dan de patiënten behandeld met standaard AO osteosynthese 

techniek. De 'wave-plaat' osteosynthese als behandeling voor clavicula pseudarthrose is 

een veilige procedure. Hoewel het technisch moeilijker is en een hogere incidentie van 

wondgenezingstoornissen in het begin van de studie veroorzaakte, wordt deze techniek 

geadviseerd in geval van een clavicula pseudarthrose met brachialgie en om brachialgie 

postoperatief te vermijden. 

De behandeling van diverse ontwikkelde pseudarthroses met lage intensiteit gepulseerd 

ultrageluid wordt bestudeerd in Hoofdstuk 4. Vijfentwintig van 29 pseudarthrose gevallen 

(86%) genas in een gemiddelde behandelingsperiode van ongeveer 5 maanden. De 

geschatte spontane heling is 5%. Stratificatie van genezen en niet-genezen uitkomst 

parameters, liet alleen in rookgewoontes een significant verschil zien. 

Om het effect van lage intensiteit ultrageluid op cellulair nivo te bepalen is onderzoek gedaan 

op endochondral ossificatie in vitro in foetale muis metatarsaalrudimenten, zoals beschreven 

in Hoofdstuk 5. De rudimenten lieten een vergelijkbare groei zien, maar een statistisch 

significante toename van de lengte van de gecalcificeerde diafyse werd gezien in de met 

ultrageluid behandelde rudimenten (30%). Histologisch zagen de rudimenten er gezond 

uit. Lage intensiteit ultrageluid stimuleert endochondrale ossificatie in dit specifiek in vitro 

model. Stimulatie van activiteit en differentiatie van osteoblasten en verkalkende 

chondrocyten is de verklaring voor het vastgestelde effect. Een direct effect van het 

acoustisch signaal op de osteoblast en verkalkende chondrocyt, hetgeen ossificatie activeert 

wordt gesteund door deze studie. 

In Hoofdstuk 6 is het effect van lage intensiteit ultrageluid op botheling in osteotomiën van 

de onderste extremiteit bij mensen bekeken. In de studie werden 97 patiënten (167 botten) 

betrokken. Zeven patiënten (14 botten) werden teruggetrokken uit de studie na 
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randomisatie. Zes en veertig patiënten (75 botten) werden behandeld met een actief 

werkend ultrageluid apparaat en 44 patiënten (78 botten) met een placebo apparaat. 

Statistische "power analyse" liet zien dat voldoende patiënten in het onderzoek zijn 

opgenomen om bepaalde conclusies te trekken. In de metafysaire osteotomie was de 

gemiddelde tijd tot consolidatie 16 weken in de actieve groep en 21 weken in de placebo 

groep (95% betrouwbaarheidsinterval voor verschillen 14-24). De radiologische consolidatie 

tijd in de diafysaire osteotomiën (fibula) was 24 weken in de actieve groep en 38 weken in 

de placebo groep (95% BI voor verschillen 20-45). Een pseudarthrose, die operatief 

behandeld moest worden, trad in vier gevallen in de placebo groep en niet in de actieve 

groep op. Geen ander prognostische variabelen werden gevonden. Lage intensiteit 

ultrageluid kan de botgenezing stimuleren in osteotomiën en mogelijk de ontwikkeling 

van vertraagde botgenezing of pseudarthoses voorkomen. 

In Hoofdstuk 7 worden de resultaten van de voorgaande hoofdstukken beschreven en in 

een bredere context geplaatst. Tevens worden implicaties voor verder onderzoek en 

indicaties voor meer klinische toepassingen besproken. 
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