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Ultrageluid is een hoog frequente geluidsgolf (> 20.000 Hz) die in de
geneeskunde gebruikt wordt voor diagnostische en therapeutische doeleinden.
Ultrageluid als therapie is gebaseerd op het fenomeen dat de hoogfrequente
drukgolven het te behandelen weefsel in trilling brengen en dat bij hogere
geluidsintensiteiten de energie van de vibratie het weefsel opwarmt. Er zijn
aanwijzingen dat deze vibratie en opwarming de genezing van beschadigd
weefsel zouden bevorderen. Sinds de eerste therapeutische toepassing van
ultrageluid in 1932, heeft therapie met ultrageluid zich vooral binnen de
fysiotherapie sterk ontwikkeld, met name voor de behandeling van de weke
delen, zoals bijvoorbeeld de spieren. Het effect van ultrageluid op het herstel
van weke delen letsel is tot op heden evenwel onderwerp van discussie.
Kort na de eerste toepassing van ultrageluid ontstond het idee dat
hoogfrequente vibraties de genezing van botbreuken (fracturen) zouden kunnen
stimuleren. De gedachte hierachter was (en is) dat bot bestaat bij de gratie van
fysiologische mechanische belasting en dat hoogfrequente geluidsgolven een
alternatief vormen voor deze belasting bij een fractuur. Ultrageluid zou dus een
extra mechanische stimulans zijn bij de fractuurgenezing.
De eerste in de literatuur beschreven experimenten om botgenezing met
ultrageluid te stimuleren liepen spaak, omdat er te hoge ultrageluidintensiteiten
werden gebruikt. Door de hogere dichtheid van bot in vergelijking met weke
delen geraakte het bot oververhit. In de loop der jaren (1950 - 1970) werd
duidelijk dat fractuurgenezing gestimuleerd kon worden door toepassing van
ultrageluid, zolang er maar een lagere intensiteit werd gebruikt die het bot niet
verhit. Na dierexperimenteel onderzoek waaruit bleek dat ultrageluid de
genezing van fracturen inderdaad kan versnellen, werden in de jaren negentig
enkele prospectieve dubbelblinde gerandomiseerde klinische onderzoeken
uitgevoerd. Hieruit bleek dat de toepassing van ultrageluid de genezingsperiode
van verse tibia- en radiusfracturen met 38% kon verkorten. Hierbij werd lage
intensiteit gepulseerd ultrageluid gebruikt met een intensiteit van 30 milliwatt per
vierkante centimeter, dat middels een transducer 20 minuten per dag op de huid
boven de fractuur werd geappliceerd. Ook werd duidelijk dat langzaam of niet
genezende fracturen alsnog kunnen genezen door toepassing van ultrageluid.
Tevens is gebleken dat het effect op de botgenezing zich niet tot fracturen
beperkt, maar dat botgenezing na bijvoorbeeld osteotomieën of botdistracties
mogelijk ook door ultrageluid gestimuleerd kan worden.
De kaakchirurg is een aanzienlijke hoeveelheid van zijn tijd bezig met bot en
botgenezing. Het was daarom de moeite waard om te bestuderen of de
botgenezing in het aangezicht eveneens gestimuleerd kan worden met
ultrageluid. Zo kan men denken aan de versnelde genezing van
aangezichtsfracturen, de genezing van botdefecten na reconstructies of
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botdistracties, en het vastgroeien van tandheelkundige implantaten.
Aangenomen dat het proces van botgenezing in het aangezicht overeenkomt
met de botgenezing in de extremiteiten, zijn in een literatuurstudie de
mogelijkheden van ultrageluid om botgenezing in het aangezicht te stimuleren
onderzocht (Hoofdstuk 2). In de literatuur bleek hierover nog weinig bekend; de
beschreven studies betreffen veelal het bot van de lange pijpbeenderen. De
resultaten van een beperkt aantal in vitro en klinische studies suggereren dat ook
kaakbot gevoelig is voor ultrageluid. Op grond hiervan werd geconcludeerd dat
het stimuleren van botgenezing in het aangezicht met ultrageluid de moeite van
het bestuderen waard is.

Kaakchirurgische ingrepen betreffen vaak de onderkaak, waarbij het sluiten van
botdefecten een groot probleem vormen. Het onderzoek, dat in dit proefschrift
wordt beschreven, is dan ook uitgevoerd om een antwoord te krijgen op de
vraag of toepassing van hoogfrequente geluidsgolven (ultrageluid) de genezing
van botdefecten in de onderkaak kan stimuleren. De experimenten betreffen een
dierexperimenteel (Hoofdstukken 3 en 4) en een klinisch deel (Hoofdstuk 5).
Het model dat werd gebruikt voor de dierproeven was een rond defect, dat door
de onderkaak van de rat heen werd geboord. Dit model heeft als voordeel dat de
operatie relatief gemakkelijk is uit te voeren, een belangrijke kaakzenuw gespaard
blijft en de rat na de operatie kan blijven eten. Het model is uitgebreid
beschreven en gebruikt in de literatuur.
Om de botgroei in het kaakdefect van de rat te meten werd gebruik gemaakt van
microradiografie. Microradiografie werd reeds beschreven in de literatuur, maar
niet met het doel botgroei in een kaakdefect te meten. Er is voor
microradiografie en niet voor histologie gekozen omdat histologie over slechts
een klein deel van het defect informatie verschaft en de techniek bovendien
relatief tijdrovend en duur is. In de in hoofdstuk 3 beschreven studie werden
daarom hoge resolutie microradiografie opnames van kaakdefecten vergeleken
met overeenkomstige histologische secties. Het bleek dat beide methoden
nauwkeurig zijn voor het meten van defectbreedtes; met microradiografie
kunnen evenwel ook oppervlaktemetingen worden gedaan. Op grond van deze
resultaten werd microradiografie vervolgens gebruikt in drie ultrageluid
experimenten waarbij de oppervlakte van botgroei in de kaakdefecten werd
gemeten.
In hoofdstuk 4.1 wordt een placebo gecontroleerd, geblindeerd dierexperiment
beschreven waarbij is gekeken of lage intensiteit gepulseerd ultrageluid de
botgroei in een kaakdefect in de onderkaak van de rat kan stimuleren. In
algehele narcose werd gedurende 20 minuten per dag of ultrageluid of placebo
toegepast door middel van een transducer op de huid boven het defect. In een
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extra controlegroep werd alleen een defect aangebracht. Na twee en na vier
weken bleek dat ultrageluid geen invloed had op de hoeveelheid bot dat in een
kaakdefect groeit. Het is aannemelijk dat het omgevende bindweefsel snel het
defect ingroeit en zo de botgroei aan de rand tegenhoudt. Aangezien dit
fenomeen van snelle bindweefsel-ingroei een mogelijk effect van ultrageluid zou
kunnen maskeren, werd in een volgende experimentele studie de botgroei in het
kaakdefect gemeten, nadat er voor was gezorgd dat ingroei van bindweefsel in
het defect werd verhinderd.
In een eerste opzet werd getracht de botgroei met ultrageluid te stimuleren in
een kaakdefect dat was bedekt met een geëxpandeerd polytetrafluoroethyleen (e-
PTFE) osteoconductief membraan (Hoofdstuk 4.2). De experimentele opzet was
dezelfde als bij het voorgaande experiment. Na twee en vier weken werd geen
effect gemeten van ultrageluid op de botgroei in het defect. Uit hierop gerichte
metingen bleek het membraan het grootste deel van het ultrageluid tegen te
houden. Op grond hiervan werd geconcludeerd dat dit de meest voor de hand
liggende reden was waarom er geen effect werd waargenomen.
Daarom werd vervolgens een tweede opzet gekozen, waarbij gebruik werd
gemaakt van een collageen membraan dat wel doorgankelijk is voor ultrageluid
(Hoofdstuk 4.3). Ook in deze situatie bleek echter geen effect van ultrageluid op
de genezing van een botdefect in de onderkaak waarneembaar te zijn.
De goede doorbloeding van de hoofdhals regio en een daarmee samenhangende
optimale genezingstendens, kan mogelijk verklaren dat van ultrageluid geen
effect kon worden aangetoond. Om hierin meer inzicht te krijgen werd een
dubbelblinde klinische studie opgezet om de invloed van ultrageluid op de
kaakbotgenezing in een relatief suboptimale situatie te bestuderen.
Bij patiënten met een sterk geresorbeerde, atrofische onderkaak werd gekeken
of ultrageluid de vroege verbening in een botspleet na een
kaakverhogingsprocedure door distractie kan versnellen (Hoofdstuk 5). De
resultaten uit deze suggereren dat ultrageluid geen effect heeft op de vroege
verbening in de distractiespleet. Na 31 dagen lijkt de verbening echter net op
gang te zijn gekomen, zodat na een langere periode wellicht wel een effect
waarneembaar zou kunnen zijn.

De resultaten van het in dit proefschrift beschreven dierexperimenteel werk
suggereren dat ultrageluid de botgroei in defecten in de onderkaak niet
stimuleert, onafhankelijk van het gebruik van osteoconductieve membranen. De
bevindingen komen niet overeen met de literatuur over het effect van ultrageluid
op fractuurgenezing en genezing van een botdefect in het algemeen; de in de
literatuur beschreven tendens is steeds een gunstige. Er zijn evenwel
verschillende verklaringen mogelijk die de ‘negatieve’ resultaten van dit
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dierexperimentele werk passend maken met de ‘positieve’ resultaten binnen de
huidige literatuur.
Een eerste is dat het bot van de onderkaak niet gevoelig is voor de
eigenschappen van het ultrageluidveld dat bij studies aan de extremiteiten wordt
gebruikt. Variaties in geluidsfrequentie, intensiteit, pulsatieduur en het
toegepaste schema zouden een ander effect kunnen sorteren, dan het effect dat
bij toepassing van het in deze studie gebruikte ultrageluidveld werd
geconstateerd.
Een tweede verklaring kan met de bloedvoorziening van het hoofdhals gebied te
maken hebben. De hoogfrequente drukgolven hebben invloed op vaatvorming
door het stimuleren van de productie van vaatgroei-stimulerende eiwitten door
botcellen. Door een betere vaatvoorziening wordt transport van bloed (en
daarmee van zuurstof en bouwstoffen) van en naar het aangedane gebied
bevorderd, hetgeen de genezing ondersteunt. Het hoofdhals gebied is al zeer
goed doorbloed en wordt verondersteld een optimale genezingstendens te
hebben. Het is daarom de vraag of botgenezing wel extra gestimuleerd kan
worden door ultrageluid in een gebied waarin de genezing al optimaal verloopt.
De klinische experimentele studie werd opgezet om te bestuderen of ultrageluid
de botgenezing in een suboptimale situatie wellicht wel zou kunnen bevorderen.
Bij een sterk geresorbeerde onderkaak in een oudere patiënt is de
bloedvoorziening van de onderkaak verminderd. Niettemin bleek ultrageluid
geen effect heeft op de vroege verbening in een distractiespleet bij patiënten met
een sterk geresorbeerde onderkaak. De resultaten suggereren dat de botvorming
in de distractiespleet na 31 dagen nog maar net begint en dat er wellicht te vroeg
is gemeten om een effect uit te kunnen sluiten dan wel te constateren.
Ten slotte kan een verklaring worden gezocht in de aard van het model dat is
gebruikt voor de experimenten. In de literatuur is beschreven dat bot zich vormt
op geleide van de mechanische belasting (Wet van Wolff). Bij een botbreuk
wordt het aangedane lichaamsdeel niet gebruikt waardoor de fysiologische
mechanische belasting nagenoeg afwezig is. In het diermodel dat in dit
onderzoek is gebruikt, was echter sprake van een defect, en niet van een breuk
in de kaak. Hiermee blijft de kaakfunctie behouden en blijft de kaak tijdens de
defectgenezing dus mechanisch belast. Ook bij de klinische experimentele studie
blijft de onderkaak in zekere mate belastbaar omdat tijdens de
distractiebehandeling geen discontinuïteit van de onderkaak optreedt. In deze
gevallen zou ultrageluid mogelijk geen additioneel effect hebben op de
botgenezing.
Het is lastig te bepalen welke verklaring het beste past. Bovendien kunnen nog
onbekende factoren meespelen. Het is op grond van de literatuur aannemelijk
dat ultrageluid wel een effect heeft op botcellen tijdens botgenezing, maar dat
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het waarneembare effect afhankelijk lijkt te zijn van de mechanische en
circulatoire omstandigheden op de plaats van de genezing.

Uit het in dit proefschrift beschreven onderzoek, kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
1. Lage intensiteit gepulseerd ultrageluid is niet effectief om botgroei te

stimuleren in een botdefect in de onderkaak van de rat, met of zonder het
gebruik van osteoconductieve membranen.

2. Lage intensiteit gepulseerd ultrageluid lijkt geen effect te hebben op de
verbening in de verticaal gedistraheerde menselijke onderkaak in de eerst 31
dagen na de operatie.

In het onderzoek van dit proefschrift wordt een nog niet eerder beschreven
aspect van ultrageluid en botgenezing belicht. Het dierexperimenteel werk heeft
laten zien dat ultrageluid de botgroei in defecten in de onderkaak niet stimuleert.
Dit kan te maken hebben met het ultrageluidveld, de bloedvoorziening van het
hoofdhals gebied, of met het gekozen onderzoeksmodel. Verder onderzoek is
noodzakelijk om een juiste verklaring voor de resultaten te kunnen geven. Het is
vooralsnog niet aan te bevelen ultrageluid toe te passen in de kaakchirurgie om
de genezing van botdefecten in het aangezicht te stimuleren. In situaties waarbij
mechanische belasting afwezig is of de bloedvoorziening gecompromitteerd,
zoals bij fracturen, respectievelijk osteoradionecrose, is het niet ondenkbaar dat
met ultrageluid wel een relevant effect kan worden bewerkstelligd. Het verdient
aanbeveling komend onderzoek primair te richten op het werkingsmechanisme
van ultrageluid op de botgenezing. Als bekend is op welke manier ultrageluid de
botgenezing in andere situaties stimuleert zou wellicht beter voorspeld kunnen
worden of, en zo ja in welke gevallen, ultrageluid toegepast zou kunnen worden
in de kaakchirurgie.




