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Introductie

De mate van druk in de aneurysmazak na endovasculaire aorta reconstructie (EVAR) kan worden gebruikt om 
de aanwezigheid van significant endoleak, en daarmee een verhoogd risico op ruptuur, te bepalen. Het bepalen 
van de Elastische Deformatie (ED%) werd geanalyseerd als methode voor het vaststellen van druk in de 
aneurysmazak.  

Methode

Een retrospectieve analyse van pre-, en post-EVAR patiënten tussen Augustus 2020 en September 2021. ED% 
maakt gebruik van doppler echografie en is gebaseerd op het feit dat een compleet geëxcludeerde aneurysmazak 
vanwege lagere druk, meer comprimeerbaar is (fig 1). Patiënten zijn ingedeeld in 3 groepen: patiënten met 
aneurysma aorta abdominale (AAA); patiënten na EVAR en endoleak  (LEAK) en na EVAR zonder endoleak 
(NO LEAK). 



Figuur 1: Dopplerbeelden en Schematische weergave van de gestandaardiseerde techniek voor het bepalen van 
de ED% . Links: post EVAR beeld met ED%=12, rechts post EVAR beeld met ED% = 0,8

Resultaten

109 patiënten werden geïncludeerd (mediane leeftijd 76 jaar (71-83)). De gemiddelde ED% in de AAA groep 
(n=24) was 2,0% (SD+/-1,5); 3,3% in de LEAK groep (n=26) - (SD +/-2,9) en 11,3% (SD+/-5,3) in de NO 
LEAK groep (n=59). De mate van ED% voorspelt zeer accuraat de afwezigheid van endoleak (gebied onder 
ROC-curve = 0,91(95% betrouwbaarheidsinterval (BI)= 0,83 - 0,92)) met een sensitiviteit van 0,64 en een 
specificiteit van 1.0 De optimale ED% afkapwaarde was 9.5%. Een hogere ED% in de NO LEAK groep is 
gecorreleerd met de afwezigheid van endoleak op CT-angiografie (Spearman’s p =0,368; p<0,001).

Conclusie

ED% is een betrouwbare methode voor het uitsluiten van endoleak post-EVAR en is gecorreleerd met de 
afwezigheid van endoleak op CT-angiografie

Klinisch belang

Het meten van de mate van Elastische Deformatie met echo is een praktische non-invasieve methode om veilig 



de aanwezigheid van endoleak post-EVAR uit te sluiten.
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