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Introductie

Appositie en nek verwijding (NV) na endovasculaire aorta chirurgie (EVAR) zijn geanalyseerd en geassocieerd 
met preoperatieve nek morfologie, omdat voldoende appositie en oversizing van essentieel belang zijn voor 
EVAR uitkomsten.

Methode

De preoperatieve en postoperatieve CTA scan werd gemeten in een vasculair werkstation voor 97 
opeenvolgende electief behandelde EVAR-patiënten met de Endurant II(s) endoprothese. Uitkomstmaten waren 
de afstand tussen de laagste nier-arterie en het proximale uiteinde van de fabric (kortste fabric afstand, KFA) en 
de kortste lengte van appositie tussen de endoprothese en de aortawand (kortste appositie lengte, KAL). NV, 
gedefinieerd als het diameterverschil tussen de pre- en postoperatief, was bepaald in de supra- en infrarenale 
aorta. De effectieve postoperatieve endoprothese oversizing was gebaseerd op de nominale endoprothese 
diameter en de postoperatieve nek diameter ter hoogte van appositie.

Image not found or type unknown

Postoperatieve infrarenale endoprothese positie en appositie berekeing in Vascular Image Analysis prototype 
software. (A) Segmentatie van het aorta lumen met een centerline, hoogste en laagste nier-arterie, en 3D 
coërdinaten van vier referentie markers van de Endurant endoprothese op een postoperatieve scan geexporteerd 
van het vasculaire 3mensio werkstation. (B) De kortste en contralaterale fabric distance (KFD en CFD) between 
the lowest and highest renal arteries respectively and the edge of the fabric. (C) de kortste appositie lengte 
(KAL) tussen de fabric en het einde van de appositie.

Resultaten

De mediane (Q1-Q3) KAL was 1.0 (0.0, 3.0) mm. De KAL was <10 mm in 9% van de patiënten en significant 
geassocieerd met de preoperatieve nek lengte (p=0.001), hostale vorm van de nek (p=0.017), en maximale 
curvatuur van de suprarenale aorta (p=0.039). De mediane (Q1-Q3) KAL was 21.0 (15.0, 27.0) mm met een 



mediane (Q1-Q3) preoperatieve infrarenale nek lengte van 23.5 (13.0, 34.8) mm. Het mediane (Q1-Q2) verschil 
tussen de KAL en de nek lengte was -5.0 (-12.0, 2.8) mm. Significante NV van 1.7 (0.9, 2.5) mm (p<.001) was 
waargenomen 5 mm distaal van de baseline, dit resulteert in een effectieve postoperatieve endoprothese 
oversizing <10% in 43% van de patiënten.

Conclusie

Appositie, KAL, en NV kunnen worden gemeten op reguliere postoperatieve CT scans en verstrekken essentiële 
postoperatieve informatie.
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