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Chapter 10

Samenvatting

Een abdominaal aorta aneurysma (AAA) is een pathologische verwijding
van de aorta, de grote slagader in de buikholte. Er wordt pas van een
aneurysma gesproken bij een toename in diameter van minimaal 50%. De
toegenomen diameter gaat gepaard met een verhoging van de druk op de
wand van de aorta. In combinatie met de verzwakte vaatwand neemt de
kans op een ruptuur, een scheuring van de aorta, explosief toe, waarbij een
ernstige bloeding in het peritoneum of het retroperitoneum optreedt.

Een aneurysma is goed te vergelijken met een zwakke plek in een fiets-
band. Wanneer men de fietsband te hard oppompt, zal deze ter hoogte van
de zwakke plek als eerste opzwellen en indien de druk te hoog wordt uitein-
delijk knappen. Aneurysma's komen vooral voor bij mannen boven de 65
jaar en zijn verantwoordelijk voor 1 tot 2% van de mortaliteit in deze
groep. Naast leeftijd en het mannelijke geslacht zijn andere risicofactoren
voor een aneurysma hypertensie, roken en het hebben van een eerste-
graads familielid met een AAA. De incidentie van AAA's is sinds de tweede
helft van de twintigste eeuw snel toegenomen, wat toegeschreven kan wor-
den aan het ouder worden van de bevolking. Met de nog immer toene-
mende vergrijzing in het vooruitzicht, mag verwacht worden dat AAA's een
steeds grotere impact op de volksgezondheid zullen hebben.

Niet-geruptureerde aneurysma's vertonen zelden symptomen en worden
vaak bij toeval ontdekt tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Detectie van
een aneurysma gebeurt met beeldvormende technieken zoals echografie,
computer tomografie (CT) en magnetische resonantie (MRI). Een gerup-
tureerd aneurysma presenteert zich typisch met een hevige buik- of lage
rugpijn in combinatie met een hypotensieve shock en een pulserende
massa in de buikholte. Behandeling is met spoed geboden wanneer een
patiënt zich hiermee presenteert. Uitstel van behandeling verkleint de kans
op overleving drastisch; zelfs met adequate behandeling en nazorg overlijdt
50% van de patiënten binnen 30 dagen na de spoedoperatie. Een groot
aantal patiënten haalt niet eens levend het ziekenhuis waardoor de totale
mortaliteit na een acuut ruptuur tot 80 à 90% kan oplopen.

De kans op een ruptuur hangt samen met de diameter van de aorta en met
de groeisnelheid hiervan. Voor patiënten met een onbehandeld AAA groter
dan 5,0 cm wordt wel 25% binnen vijf jaar aangegeven. De aanzienlijke
kans op een ruptuur geeft aanleiding tot preventieve behandeling van het
aneurysma. Hierbij wordt tijdens een invasieve open operatie het aneurys-
ma verwijderd en een vaatprothese ingenaaid op de locatie van de laesie.
Dubost was in 1951 de eerste die deze operatie succesvol uitvoerde en
sindsdien is dit de gouden standaard geworden voor electieve behandeling
van een AAA. De mortaliteit van deze behandeling bedraagt 5% in de eerste
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30 dagen na operatie. Voor patiënten met een kleine diameter van het AAA
weegt dit risico niet op tegen het risico van een ruptuur. Er is een algemene
consensus dat pas vanaf een diameter van 5,5 cm een indicatie geldt voor
profylactische operatie. Voor vrouwen of in het geval van een snelgroeiend
aneurysma kan een lagere drempelwaarde gehanteerd worden.

In het begin van de jaren '90 is er een nieuwe techniek voor electieve
behandeling van het AAA geïntroduceerd door dr. Juan C. Parodi waarbij de
buikholte niet geopend hoeft te worden. Deze veelbelovende techniek
wordt endovasculaire aneurysma reparatie (EVAR) genoemd. Via de arte-
ria femoralis wordt een stent-graft omhooggeschoven die in de abdominale
aorta wordt ontplooid. De stent-graft bestaat uit een stent-frame van
roestvrij staal of van nitinol en een kunststof prothese van Dacron of van
polytetrafluoroethylene (PTFE). EVAR is minder invasief voor de patiënt en
resulteert daardoor in een lagere postoperatieve mortaliteit en morbiditeit,
geringer bloedverlies en een korter verblijf in het ziekenhuis. Tevens kun-
nen met EVAR patiënten geholpen worden die vanwege hun gezondheid-
stoestand niet in aanmerking komen voor een klassieke reparatie.

Hoewel EVAR een aantrekkelijk alternatief lijkt, is deze techniek nog
relatief jong en kent talloze onopgeloste problemen. De stabiliteit van de
stent-graft is nog verre van optimaal en een garantie voor bescherming
tegen een ruptuur kan niet gegeven worden. Zo kan de stent-graft ver-
schuiven (migratie), knikken (kinking), of kan er een lekkage optreden
(endoleak). Tevens kan een iliacale poot van de prothese gethromboseerd
raken. Hernieuwde opname en reïnterventie is geïndiceerd wanneer
dergelijke complicaties zich voordoen. Aangezien deze zich te allen tijde
kunnen presenteren, is levenslange controle een pre. Daarnaast heeft niet
elke patiënt met een AAA een geschikte anatomische configuratie voor
EVAR. Het onaangetaste deel van de infrarenale aorta moet lang genoeg
zijn om de stent-graft te verankeren en de iliacale arteriën moeten breed
genoeg zijn om de stent-graft doorheen te leiden.

Door de onzekerheid op de lange termijn is er behoefte ontstaan aan
verder onderzoek naar endovasculaire behandeling. In 1996 is er onder ini-
tiatief van de European collaborators on Stent-graft Techniques for
Abdominal aortic aneurysm Repair (EUROSTAR) een internationale regis-
tratie opgestart met de bedoeling zoveel mogelijk gegevens over de
uitkomsten van de endovasculaire behandeling te verzamelen om weten-
schappenlijk verantwoorde up-to-date kennis te verschaffen en snel nieuwe
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Gegevens over patiënt karak-
teristieken, de procedure, de postoperatieve uitkomst en een tot 10-jarige
follow-up van vele klinische centra door heel Europa werden verzameld in
een grote database.
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Chapter 10

In de verschillende hoofdstukken wordt specifiek ingegaan op relevante
onderzoeksvraagstellingen. In hoofdstuk 2 is gekeken naar de effectiviteit
van EVAR in patiënten met een inflammatoir aneursyma (IAAA).
Aangezien, de conventionele behandeling van een IAAA geassocieerd is
met een langere operatieduur en een hogere mortaliteit, zou EVAR een uit-
stekend alternatief kunnen zijn voor deze groep patiënten. Van de 3665
geïncludeerde patiënten bleek slechts 1,4% een IAAA te hebben. EVAR
bleek in deze groep even vaak succesvol als in de controlegroep, terwijl de
mortaliteit en morbiditeit in de eerste vier jaar gelijkbleven, waaruit dus
geconcludeerd kan worden dat EVAR een prima alternatief is voor patiën-
ten met een IAAA.

In hoofdstuk 3 is gekeken naar de angulatie van de infrarenale nek (het
bovenste onaangetaste deel van de aorta net onder de arteria renalis). Een
te sterke angulatie kan nadelige gevolgen hebben voor de operatie. In een
groep van 5183 patiënten bleek infrarenale nek angulatie sterk geasso-
cieerd te zijn met type 1 endoleak aan de proximale zijde van de stent-graft
en met dilatatie van de nek. Daarentegen was er geen verband tussen
infrarenale nek angulatie en mortaliteit of ruptuur van het AAA. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat EVAR in patiënten met ernstige angulatie van
hun infrarenale nek veilig is, maar dat serieus rekening gehouden moet
worden met complicaties en elke patiënt individueel op geschiktheid moet
worden beoordeeld.

In hoofdstuk 4 is gekeken naar de gelijktijdige aanwezigheid van een ili-
acaal aneurysma. Van de 7554 onderzochte patiënten met een AAA had
ongeveer 17% een gelijktijdig iliacaal aneurysma. Deze groep patiënten
was algeheel in een slechtere medische conditie en had vaker complexe
aneurysma's met een grotere diameter, een bredere en meer geanguleerde
infrarenale nek en een geoccludeerde arteria hypogastrica. Complicaties als
distaal type 1 endoleak, occlusie van de iliacale poot en ruptuur kwamen
vaker voor dan in de controlegroep en hernieuwde operaties waren vaker
geïndiceerd. De toepassing van EVAR in deze groep zal dus met
voorzichtigheid benaderd moeten worden.

In hoofdstuk 5 is gekeken naar adjuvante technieken die gebruikt worden
tijdens de endovasculaire operatie. Deze zijn geïndiceerd wanneer er zich
intraoperatief problemen voordoen. Hierdoor kunnen patiënten met EVAR
behandeld worden die anders niet hiervoor in aanmerking kwamen. In een
groep van 4631 patiënten was bij 29% een adjuvante procedure toegepast,
waar het bij de meerderheid een endovasculaire procedure betrof.
Adjuvante procedures waarvoor een open ingreep in de lies of buik benodigd
was, waren geassocieerd met een hogere 30-dagen mortaliteit, waardoor
terughoudendheid met EVAR betracht dient te worden, wanneer dergelijke
adjuvante procedures te verwachten zijn.
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In hoofdstuk 6 is gekeken naar de toepassing van aorta manchetten en ili-
acale extensies tijdens de endovasculaire behandeling. Niet altijd kan
volledige exclusie van het AAA bereikt worden door de standaard stent-
graft en zijn verlengingen noodzakelijk om de interventie tot een succes te
brengen, bijvoorbeeld wanneer het aneurysma zich uitstrekt tot in de ilia-
cale arteriën. In een groep van 6668 patiënten werd bij 4% een aorta
manchet en bij 22% één of meer iliacale extensies toegepast. Ondanks dat
deze groepen vaker een complex AAA hadden, was EVAR even vaak suc-
cesvol als in de controlegroep en hadden deze niet meer device-gerelateerde
complicaties, maar waren wel vaker reïnterventies geïndiceerd in de groep
met iliacale extensies. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het gebruik
van manchetten en extensies de gunstige effecten van EVAR niet vermin-
deren.

In hoofdstuk 7 is gekeken naar de noodzaak tot secundaire interventie
vanwege een opgetreden complicatie. In een groep van 2846 patiënten die
tenminste 12 maanden in de studie hebben gezeten, was bij 8,7% een
hernieuwde ingreep noodzakelijk. De meerderheid van deze ingrepen
betrof een transfemorale procedure. De overige reinterventies betroffen
open abdominale procedures en extra-anatomische bypasses. De mortal-
iteit was verhoogd in deze laatste twee groepen. De totale incidentie van
secundaire interventies is wel minder dan in oudere studies, maar levens-
lange opvolging van elke behandelde patiënt blijft nog steeds gewenst.

In hoofdstuk 8 is gekeken naar de voorspellende waarde van de Glasgow
Aneurysm Score (GAS) op de mortaliteit van patiënten met een AAA die
een endovasculaire behandeling ondergingen. De mortaliteit van patiënten
in een slechte conditie die EVAR ondergaan is aanzienlijk en daarom is het
van belang om vooraf zo goed mogelijk te bepalen welke patiënten voor
EVAR in aanmerking kunnen komen. Op basis van de EUROSTAR gegevens
is GAS een onafhankelijke voorspeller van de 30-dagen mortaliteit, waarbij
de oppervlakte onder de curve in een receiver operating characteristic 0,70
is met een betrouwbaarheidsinterval van 0,66-0,74. De 30-dagen mortaliteit
was 1,6% in patiënten met een GAS van minder dan de beste cut-off
waarde van 86,6 en 6,4% in patiënten met een GAS van boven deze
waarde. Hieruit blijkt dat GAS een effectieve voorspeller is van de 30-dagen
mortaliteit in patiënten met een AAA die voor EVAR in aanmerking komen
en kan deze score van waarde zijn in het behandelproces.

In het algemeen worden goede klinische resultaten behaald met EVAR
waarbij de incidentie van complicaties acceptabel blijft. Een adequate
selectie van patiënten blijft geboden om de kans op succes verder te ver-
hogen en de incidentie van complicaties verder terug te dringen.
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Chapter 10

De EUROSTAR registratie heeft ruim 10 jaar bestaan en heeft een grote bij-
drage geleverd aan de wetenschappenlijke literatuur omtrent endovascu-
laire complicaties. EVAR staat inmiddels niet meer in de kinderschoenen,
maar is nog lang niet volwassen. Nieuwe initiatieven zijn gewenst om de
volgende generatie stent-grafts te onderzoeken en de kwaliteitscontrole
van de huidige toepassing te garanderen nu die in steeds meer klinische
centra wereldwijd wordt toegepast.
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