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 1. Abstract 
 
Introduction 
 
Endovascular aortic repair (EVAR) is a safe and cost-effective method to treat patients with 
Abdominal Aortic Aneurysm (AAA). Most important limitation is the vascular anatomy of 
the patient’s aorta and iliac arteries. We studied the aortic anatomy of patients treated with 
EVAR for AAA, assessing the compliance of the patients’ anatomy with current guidelines 
for EVAR treatment. We also tested reproducibility of measuring these guideline parameters. 
 
Method 
 
Study group: Patients treated for infrarenal AAA with EVAR in Uppsala and Gävle 2002– 
2010.  
 Outcomes examined: patient characteristics (age, sex, comorbidities, place of operation, 
operation indication) and anatomic parameters (infrarenal aorta, aneurysm, iliac arteries). 
 Reproducibility test: two observers made data collections of anatomic parameters on same 10 
patients. The cohort was categorised into patients with Friendly or Unfriendly anatomy for 
EVAR. Friendly anatomy was defined as 1) proximal neck length >=15 mm, 2) neck diameter 
<=29 mm and 3) neck angulation <60°. 
 
Result 
Of 457 patients treated with EVAR over this period, 107 CT exams were assessed for 
anatomical measurement. 77 patients were included (53 from Uppsala, 24 from Gävle). Mean 
age of the patients was 76 years. There was no significant difference between patients treated 
in Gävle and Uppsala in terms of clinical characteristics. Overall, 81 % of the patients had 
Friendly anatomy for EVAR. Mean	  neck	  length	  was	  32	  mm,	  diameter	  24	  mm,	  angulation	  
25	  degrees.	  Patient	  with	  rupture	  and	  those	  treated	  at	  the	  University	  Hospital	  had	  a	  
significantly	  shorter	  neck	  length	  (intact	  AAA	  35	  mm,	  rupture	  AAA	  20	  mm,	  p=0,003).	   
In the study of reproducibility, the same percentage was excluded from Friendly, and also the 
same people, but from different parameters.  
 
Conclusion 
Of patients studied, unfavourable anatomy (Unfriendly) for EVAR was found in 19 %. This 
might be explained by eg. our parameters included or the hospital customs. Long-term 
mortality studies would be of interest. 
Reproducibility was good, but the small amount of patients studied limits the conclusions of 
this study. 
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2. Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Bakgrund 
Abdominellt aortaaneurysm (AAA) är en sjuklig process, som består av ett bråck på stora 
kroppspulsådern (aortan) i buken. Blir bråcket för stort riskerar det att spricka (rupturera). 
Aortan hos friska individer har en diameter på 1 – 2 cm. Främsta riskfaktorer för AAA är hög 
ålder, manligt kön och rökning.  
Sjukdomen är oftast symptomfri fram till aortan rupturerar, och har då en dödlighet 
(mortalitet) på 80 – 90 %. Behandling består av operation, som går ut på att man ersätter 
bråcket med en konstgjord kärlprotes. Det finns två behandlingsmetoder; öppen kirurgi (open 
repair, OR) eller minimalinvasiv så kallad endovaskulär aneurysmreparation (EVAR). Vid 
OR sys kärlprotesen in genom att öppna upp buken. Vid EVAR sätts det konstgjorda kärlet in 
genom en kateter i ljumskartären (a. femoralis). EVAR, som är den modernare av dessa 
operationsmetoder, är enligt ett flertal studier en mer skonsam operation än OR med mindre 
risk för död i samband med ingreppet.  
Begränsningen för användande av EVAR är framförallt patientens kärlanatomi, som behöver 
uppfylla vissa kriterier gällande aortan och bäckenartärerna (aa. iliaca), för att kärlprotesen 
(även kallat stentgraftet) ska kunna fästa ordentligt. Den anatomi som anses viktigast för bra 
resultat är den proximala aortahalsens. [1] Det är området av aortan mellan njurartärerna och 
övre delen av aneurysmet. Detta område ska helst vara längre än 15 mm, med en diameter 
mindre än 30 mm och med en vinkling (angulering) på under 60 grader (Se bild 2 under 
Metod). 
Detta för att ett stentgraft ska få en adekvat infästning i normalt kärl och därmed kunna 
exkludera aneurysmet från cirkulationen.  
Det finns rekommendationer för vilka anatomiska kriterier som bör uppfyllas för att en patient 
ska vara tillgänglig för EVAR-behandling. Även patienter med en kärlanatomi som avviker 
från dessa riktlinjer kan ibland behandlas med EVAR-teknik, men då är risken för sena 
komplikationer troligen större. 
 Syftet med denna studie var att undersöka hur stor andel av patienter behandlade med EVAR 
vid två sjukhus som hade en kärlanatomi som var inom ramen för givna riktlinjer, samt 
utvärdera mätmetoderna för dessa anatomiska parametrar (test av reproducerbarhet). 
 
Metod 
Patienter behandlade med EVAR mellan 2000 - 2010 i Gävle och Uppsala identifierades i 
lokala patientregister. Skiktröntgenbilder gjorda inför operationen studerades och data om 
kroppspulsåderns anatomi insamlades. Tre anatomiska variabler kring bråckets övre del 
(proximal hals) värderades. Detta för att identifiera huruvida patienterna var behandlade i 
enlighet med dessa riktlinjer. Data insamlades också från ett flertal andra anatomiska områden 
för att kunna analyseras. För att testa hur lätt det var att få fram säkra anatomiska mätvärden 
för dessa guideline-parametrar, gjorde två observatörer en datainsamling på samma 10 
slumpvis utvalda patienter. Dessa två datainsamlingar jämfördes sedan med varandra. 
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Resultat 
Sammanlagt insamlades data från 77 patienter i studien. Könsfördelningen var 87 % män och 
13 % kvinnor. Vidare var medelhalslängd 32 mm, medelhalsdiameter 24 mm och 
medelangulering 25°. Medelålder var något högre i patienter med fördelaktig anatomi.  
81 % hade en fördelaktig anatomi för EVAR och 19 % hade behandlats med EVAR utanför 
befintliga riktlinjer. Resultat från bäckenartärerna visade ej någon signifikant skillnad mellan 
de två kategorierna fördelaktig/ofördelaktig anatomi. Fler operationer med ofördelaktig 
anatomi bedrevs i Uppsala än i Gävle.  
 
Slutsats 
Majoriteten av behandlade patienter hamnade inom ramen för de anatomiska riktlinjer som 
var uppställda. Det vore önskvärt att utvärdera långtidsresultaten i de patienter som 
behandlades trots att deras anatomi var utanför riktlinjerna att se om dessa patienter hade fler 
sena komplikationer eller behövde fler sena reinterventioner.  
Mätningen av reproducerbarhet visade att båda observatörer fick lika stor andel inom 
kategorin fördelaktig anatomi. Denna undersökning begränsas av att observatörerna diskuterat 
de anatomiska parametrarna, samt av en limiterad undersökningspopulation. 
 

3. Inledning 
 

3.1 Bakgrund 
Redan på 100-talet efter Kristus finns det bevis på diagnostisering och behandling av 
aneurysm. Dåtidens kirurg, Antyllus, utförde ligering proximalt och distalt om aneurysmet. 
Första strukturerade diagnostiseringen och klassificeringen av aneurysm gjordes på 1500-talet 
av Vesalius, som även inkluderade fallstudier. [2] John Hunter var den kirurg i modern tid 
som för första genomgång ligerade av popliteaaneurysm hos människa. 
 
Den moderna behandlingen av aneurysmsjukdom initierades i början av 1900-talet när 
Rudolph Mates uppfann tekniken endoaneurysmorrhaphy (suturering av aneurysmet) [3] 
DeBakey är en annan pionjär inom kärlkirurgi, som genomförde den första lyckade patchgraft 
angioplastin, när han satte in ett Dacrongraft efter en endarterektomi 1958. Detta medförde att 
man kunde minimera lumenförträngning efter operation.[2] 
 Pionjärer inom EVAR (endovascular aneurysm repair) var Volodos i Ukraina och J.C. Parodi 
i Argentina. J.C. Parodi publicerade sin studie om EVAR i djurförsök i Annals of vascular 
surgery 1991. [4] Sedan dess har flertal randomiserade studier tydligt visat fördelarna med 
EVAR behandling av AAA med minskad perioperativ mortalitet, vilket har lett till att idag 
behandlas majoriteten av patienter med aortaaneurysm i västvärlden med EVAR teknik [5] 
AAA (Abdominellt Aorta Aneurysm), från det grekiska ordet ἀνεύρυσµα (aneurysma), 
betyder dilatation av infrarenal aorta. Det finns två gängse definitioner för aortaaneurysm: 
Absolut definition: En infrarenal aortadiameter på 30 mm (2 standarddeviationer från 
normalbefolkningen, både män och kvinnor) anses aneurysmatisk. [6, 7]  
Relativ definition: En infrarenal aortadiameter 1,5 gånger större än kringliggande aorta, anses 
aneurysmatisk. [8] 
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Före 60 år är förekomst av AAA ovanlig hos både män och kvinnor. Viktigaste riskfaktorerna 
är hög ålder, manligt kön och rökning. [9, 10] Andra associerade riskfaktorer är tidigare 
vaskulära aneurysm, koronar artärsjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, atheroskleros, 
hyperkolesterolemi och hypertension. Diabetes Mellitus är negativt associerat med AAA 
Prevalensen har i historiska studier varit 4 – 9 % hos män över 65 år i västvärlden. I en studie 
från 2011 på svenska 65-åriga män var prevalensen 1,7 %. Denna prevalens är lägre än 
tidigare studier, och skillnaden tros framförallt bero på en sjunkande andel rökare i Sverige  
Samma trender med lägre prevalens av AAA har setts i andra länder, och även här kan 
ändrade rökvanor vara en bidragande orsak. Prevalensen av AAA är betydligt lägre hos 
kvinnor, och uppmättes till 0,5 % hos 70-åriga kvinnor. 
 De flesta aneurysm är små vid upptäckt. Naturalförloppet för aneurysm är att tillväxa och så 
småningom rupturera, oftast med dödlig utgång som följd. Expansionshastigheten av AAA är 
beroende av storlek, då expansionshastigheten är exponentiellt kopplat till diameter. Mellan 
30 – 55 mm är ökningen av diametern 2 – 3 mm per år. Generellt ligger tillväxthastighet på 
10 % per år. Rökning är en känd riskfaktor för ökning av tillväxthastighet. 
 Årlig rupturrisk skiljer sig beroende på aneurysmets diameter; i intervallet 40 – 49 mm är 
risken 1 % per år. I intervallet 51 – 59 mm är risken 11 % per år. och ca 25 % vid diameter på 
70 – 80 mm. Mortaliteten för rupturerade AAA (rAAA) är hög (80 – 90 %). [5, 11-15] 
Enligt två randomiserade studier [16, 17] är operativ åtgärd för aneurysm i intervallet 40 – 55 
mm mer kostsamt än expektans med regelbundna ultraljudskontroller för att utvärdera tillväxt. 
Tidig operation hos patienter med små (<55mm) aneurysm resulterar inte i någon 
överlevnadsvinst i jämförelse med ultraljudsuppföljning. Vid aneurysm >55 mm överstiger 
risken för ruptur de risker som ingreppet i sig medför.  
 
Då AAA sjukdomen inte ger upphov till några symptom innan en potentiellt fatal ruptur 
uppstår, är screening en bra metod för att upptäcka sjukdomen i tid. För att få en kliniskt och 
ekonomiskt försvarbar metod, utförs screening på populationer med ökad risk att drabbas. För 
män > 65 år är det kliniskt och ekonomiskt försvarbart att bedriva screening.[18] Med tanke 
på den betydligt lägre prevalensen av AAA hos kvinnor finns idag inget etablerat 
screeningprogram för kvinnor.[19]  
Den föredragna undersökningsmetoden är ultraljud. Den har flertalet fördelar; den är icke-
invasiv och billig. Den kräver ej sjukvårdspersonal med specialkompetens inom radiologi och 
kan därmed utföras på mindre sjukhus/vårdinrättningar. Den har en hög sensitivitet och 
specificitet. [20] 
 
Patienter med aneurysm >55 mm erbjuds elektiv operation för att förhindra ruptur. Operativ 
åtgärd kan antingen genomföras med öppen kirurgi (OR, open repair) eller endovaskulär 
operation (EVAR; endovascular aneurysm repair). Öppen kirurgi innebär ett mer invasivt 
ingrepp, med högre initial mortalitetsrisk jämfört med endovaskulär kirurgi.  
EVAR, som introducerades under 1990-talet, är ett mindre invasivt ingrepp, vilket ger kortare 
operationstid och total behandlingstid på sjukhus. Peri- och postoperativa fördelar är lägre 
morbiditetsrisk, minskad blodförlust, kortare inläggningtid och snabbare konvalescens. Detta 
medför att äldre patienter med fler komorbiditeter kan behandlas med denna teknik. En 
nackdel med EVAR är risken för sena endoläckage, som utsätter bråcket för tryck och risk för 
ruptur. Till skillnad från patienter som opereras med öppen teknik behöver patienter som 
genomgått EVAR följas livet ut.  OR används mer frekvent vid behandling av yngre individer 
med få komorbiditeter, mindre perioperativ risk och längre förväntad överlevnad.  
Andelen EVAR-operationer är ökande, då denna operationsteknik erbjuder en möjlighet att 
behandla äldre och sjukare patienter som tidigare inte kunde erbjudas operativ åtgärd. Idag 
behandlas en majoritet av AAA patienterna i västvärlden med EVAR. [11, 21-25]  
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3.2 Begränsningar med EVAR: 
 
Vaskulär anatomis inverkan på EVAR: För att stentgraft ska fästa ordentligt och kunna 
exkludera aneurysmet från aortans cirkulation, krävs att patientens aorta och iliacaartärer 
uppfyller vissa anatomiska kriterier. Därmed blir anatomiska karakteristika som 
aneurysmhalsens diameter, längd och vinkling av intresse. Då stentgraftet förs in via 
ljumskarna så är iliacakärlens anatomi, angulering och eventuella stenoser av intresse. 
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Tabell 1 Kontraindikationer för EVAR 
1.  Kort proximal hals (< 15 mm) 
2. Trombos i proximal hals 
3.  Konisk proximal hals 
4.  Angulering av proximal hals > 60º  
5.  Livsviktig a. mesenterica inferior 
6.  Signifikant a. iliaca-ocklusion 
7.  Signifikant böjning av a. iliaca 
8. För vid proximal halsdiameter (varierar med graft) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel på begränsningar är för kort, angulerad, trombotiserad eller calcifierad proximal 
hals. Vidare är ocklusion i a. iliaca och behovet att bevara viktiga utlöpande kärl från aorta 
viktiga begränsningar. Slutligen är förflyttning av endograftet (s k migration) och endoleak 
(läckage) allvarliga risker, vilket medför att patienter som behandlas med denna metod 
behöver följas livet ut.  
Sammanfattat är det anatomiska faktorer som begränsar ett positivt outcome (slutresultatet) av 
EVAR. Rätt matchning mellan patientens aortaanatomi och stentgraft är avgörande för lyckad 
operation, både kortsiktigt och långsiktigt.  
Halsanatomi (halslängd, halsangulering och halsdiameter) är essentiell för lyckad EVAR-
behandling.  
De stentgraft som används vid EVAR erbjuds av ett flertal företag, som i sina studier har tagit 
fram riktlinjer för vilka anatomiska kriterier som krävs för användning av deras produkt. 
Dessa riktlinjer kallas för Instructions for Use (IFU). De fungerar som stöd åt operatörerna 
vid anatomisk bedömning och val av stentgraft (eller annan behandlingsmetod än EVAR). 
[26-28]  
Det är tekniskt möjligt att behandla även patienter med aneurysmanatomi utanför dessa 
riktlinjer med EVAR teknik, dock med större risker för senare komplikationer i form av 
endoläckage och ruptur.  
I en studie från 2011 av Schanzer et al. undersöktes aortoiliacala anatomiska parametrar hos 
10 228 patienter som genomgick EVAR mellan 1999 – 2008. Resultat jämfördes mot 
grafttillverkares IFU, uppdelade i strikta krav och mer liberala. I studien påvisades att enbart 
42 % av de operationer som genomfördes, gjordes på patienter som uppfyllde de strikta 
riktlinjerna, medan 69 % föll inom ramen för en mer liberal riktlinje.[29] 
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4. Syfte  
Endovaskulär behandling av AAA har använts i Uppsala-regionen sedan slutet på 1990-talet. 
I denna studie utvärderas preoperativ anatomi hos en selekterad grupp av patienter behandlade 
med EVAR i Uppsala och Gävle under perioden 2000 – 2010. Målsättning var att värdera 
anatomiska parametrar hos patienter behandlade med EVAR under denna period, samt 
undersöka hur stor andel av dessa patienter som hade behandlats utanför gängse anatomiska 
riktlinjer för EVAR. I tillägg analyseras reproducerbarheten av anatomiska mätningar i aorta, 
med avsikt att identifiera potentiella svagheter och problem vid klassificering av aortaanatomi 
för EVAR. 
 

5. Metod  
 

5.1 Patientpopulation 
Studien gjordes som en retrospektiv kohortstudie. Patientmaterial samlades in från 
preoperativa CT-aorta bilder mellan år 2000 och 2010. Totalt gjordes 457 EVAR under denna 
period, 270 stycken i Uppsala (UAS) och 187 i Gävle (Sjukhuset i Gävle). Av dessa 
undersöktes 107 patienter, från båda UAS och Sjukhuset i Gävle. Patienter opererade med 
indikation infrarenalt AAA och undersökta med preoperativ CT-aorta i artärfas inkluderades i 
studien. Selektionen skedde på bas av tillgänglighet av adekvat preoperativ CT samt tillgång 
till radiologiskt bildmaterial i Gävle under den period studiegenomföraren kunde befinna sig i 
Gävle. 
Etiskt tillstånd finns (Studien har godkänts av etikprövningsnämnden i Uppsala-Örebro 
regionen (Dnr 2012/257; godkänd 2012-07-18)). 
 

5.2 Anatomiska mätmetoder 
Anatomiska mätningar gjordes med hjälp av mjukvaruprogrammet Aquarius iNtuition™ 
version 4,4 (Terarecon Inc. USA). Det är ett bildanalysprogram med möjlighet till 3D 
rekonstruktion av CT bilder samt centerline analys av aorta, där programmet semiautomatiskt 
identifierar centrala lumenflödet i kärlet och därmed möjliggör mätningar av kärlsegments 
längd och vinklingar. Aneurysmanatomin registrerades enligt beskrivna riktlinjer för 
preoperativ värdering av aortaaneurysm inför EVAR behandling[29]Uppmätta parametrar 
inkluderade aortans diameter (yttervägg till yttervägg) pararenalt, infrarenalt i 
aneurysmhalsen samt maximal aneurysmdiameter; proximala aneurysmhalsens längd (från 
lägsta njurartären till början på aneuruysmet), alfa vinkeln (vinkeln mellan aorta suprarenalt 
och aneuruysmhalsen), betavinkeln (vinkeln mellan aneurysmhals och distala aorta vid 
uppdelning aa iliaca communis). Längd av iliacahals var a iliaca communis fram till a iliaca 
interna. Iliacadiametern var diametern av a iliaca communis vid utgrening av a iliaca interna. 
Anatomiska mätningar beskrivs i detalj i tabell 1 och figur 2. 
Aneurysmen kategoriserades i två grupper (Friendly vs Unfriendly för EVAR) med avseende 
på tillgänglighet för EVAR behandling baserad på predefinierade kriterier. Dessa kriterier 
fokuserade på aneurysmhalsens anatomi, då detta är den mest avgörande faktorn för lyckat 
långtidsresultat [28] Definitionskriterierna beskrivs i tabell 2.  

5.3 Reproducerbarhet 
För att värdera reproducerbarhet av anatomiska mätningar genomfördes en mätning av två 
observatörer (en läkarstudent och en kärlkirurg) på 10 utvalda patienter. Patienterna valdes ut 
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slumpvis och undersöktes av observatörerna vid olika tillfällen. Båda observatörer studerade 
samma patienter. Resultat sammanställdes i Excel och likheter/diskrepanser analyserades i 
SPSS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2 Friendly Anatomi   

Halsregion: Beskrivning Friendly 

Halslängd (i mm)* Avstånd a. renalis – proximal del av aneurysmet >=15mm 

Halsdiameter (i mm)* Diameter aorta precis under a. renalis <=29mm 

Halsangulering (graders vinkel)* Vinkel på aortan proximalt om aneurysmet <60° 

Halstrombos (% av omkrets) 
Hur stor andel av aortan proximalt om aneurysmet som 
var täckt med trombos 10 mm under a. renalis  

Halscalcifiering (% av omkrets) 
Hur stor andel av aortan proximalt om aneurysmet som 
var calcifierad 10 mm under a. renalis  

* Anatomiska variabler som 
ingick i definitionen av friendly / 
unfriendly anatomy.  
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5.4 Statistik 
Anatomisk datainsamling och reproducerbarhetstest gjordes i Excel 2008 för Mac Version 
12,0 (Microsoft, USA). Statistiska beräkningar utfördes i SPSS Statistics version 21 (IBM, 
USA) Mätmetoden för medelvärden var Independent sample T-test. Mätmetoden för 
deskriptiva uträkningar gjordes med Chi-square, med p-värde enligt Fisher’s exact test. 
Konfidensintervall var 0,95. Bland-Altman plottar i studien av reproducerbarhet gjordes i 
Prism version 6,0c for Mac (Graphpad software, USA). 

 

6. Resultat   
 

6.1 Generell patientbeskrivning (tabell 3) 
Av de 107 patienter som undersöktes, återfanns en mätbar anatomi hos 77 stycken. 53 
patienter kom från UAS och 24 från Sjukhuset i Gävle.  
Orsaker till bortfall: 16 stycken pga. otydlig 3D-projektion (t.ex. pga. brist på kontrast), 7 
stycken pga. svårtolkad 3D-projektion (pga. kontrast i tarmen, eller icke heltäckande CT), 6 
stycken pga. att patient CT ej återfanns i sjukhusets röntgenlagringssystem samt 1 stycken 
pga. anatomiska oklarheter (t.ex. aneurysm i nivå med a. renalis). 
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6.2 Patientbeskrivning (Tabell 3 - 5) 
Patientpopulationen hade en medelålder på 76 år och bestod av 67 män och 10 kvinnor. 50 av 
patienterna var 80 år eller yngre. Av komorbiditeterna var hjärtsjukdom vanligast (50 
patienter, 65 %), sedan kom lungsjukdom (12 patienter, 16 %), tidigare CVL (8 patienter, 10 
%) och njursjukdom (3 patienter, 4 %). Medelålder hos rupturpatienter var lägre än för de 
behandlade för intakt aneurysm (70 år resp 77 år, p 0,007). 8 % var över 80 år i 
rupturkategorin, jämfört med 40 % i ickeruptur (p 0,047). Se tabell 3. 
Totalt i hela patientpopulationen var medeldiameter av aneurysmhalsen 24 mm och 
aneurysmhalsens längd 32 mm. Medelangulering var 25°. Se tabell 4. 
När man delar upp patientmaterialet enligt predefinierade anatomiska variabler för 
tillgänglighet för EVAR behandling (Friendly) var 62 patienter (81% av samtliga fall) tydligt 
lämpliga för EVAR, medan 15 patienter ( 19 %) hade en komplicerad aneurysmanatomi 
(Unfriendly).  
Patienter med komplicerad anatomi hade en numerär ökning av medelåldern utan statistisk 
signifikans (2 år äldre, p-värde 0,451). I övrigt fanns inga signifikanta skillnader. Se tabell 3. 
 En större andel av patienter opererade i Uppsala hade en komplicerad anatomi jämfört med 
de som opererades i Gävle, utan statistisk signifikans (23 %, resp 12 %, p 0,366). En kortare 
halslängd sågs hos patienter med ruptur (20 mm, resp 35 mm, p 0,003) samt en något mindre 
halsdiameter (22 mm, resp 24 mm, p 0,019). Det var en trend mot vidare aortadiameter vid 
ruptur (72 mm resp 64 mm, p 0,070). 
I Uppsala/Gävle-kategorin sågs en längre halslängd i Gävle jämfört med Uppsala (38 mm, 
resp 30 mm, p 0,025). Halsdiameter var dock något mindre i Uppsala (23 mm, resp 25 mm,  
p 0,057). Se tabell 5. 
 

6.3 Reproducerbarhet två observatörer (tabell 6) 
Undersökningen innefattade 10 patienter, vars anatomiska mätvärden insamlades av två 
observatörer oberoende av varandra. Sammantaget blev det ej stor spridning i 
medelmätvärden. Både observatörerna hade lika stor andel som hamnade inom Friendly-
kategorin (80 %, 8 av 10 patienter, p 1,000). Två patienter kategoriserades som Unfriendly 
(for EVAR), samma patienter hos båda observatörer. Den ena patienten föll bort hos båda 
observatörer pga. halsangulering > 60 grader. Den andra hos observatör 1 pga. 
medelhalsangulering och hos observatör 2 pga. medelhalslängd. De parametrar med störst 
enskild spridning (dvs. svårast att få reproducerbara) var halslängd, vinklar samt 
iliacaparametrarna (längd samt diameter). Se figur 3 - 5 för detaljer gällande spridning och 
medelvärden. 
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6.4 Resultattabeller 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3 
Patientbeskrivning 
friendly/unfriendly           

 Totalt 
Friendly 
aneurysmanatomi 

Unfriendly 
aneurysmanatomi 

p-
värde 

Icke-
ruptur Ruptur 

p-
värde Uppsala Gävle 

p-
värde 

Antal % (n) 100 % (77) 81 % (62) 19 % (15)  84 % (65) 16 % (12)  69 % (53) 31 % (24)  
Medelålder, år 76 76 74 0,451 77 70 0,007 75 76 0,57 
Man, % 87 % (67) 89 % (55) 80 % (12) 0,399 86 % (56) 92 % (11) 1,000 89 % (47) 83 % (20) 0,716 
Kvinna % (n) 13 % (10) 11 % (7) 20 % (3) 0,399 14 % (9) 8 % (1) 1,000 11 % (6) 17 % (4) 0,716 
Hjärtsjukdom, % 65 % (50) 65 % (40) 67 % (10) 1,000 68 % (44) 50 % (6) 0,325 62 % (33) 71 % (17) 0,608 
Lungsjukdom, % 16 % (12) 13 % (8) 27 % (4) 0,234 15 % (10) 17 % (2) 1,000 21 % (11) 4 % (1) 0,057 
Tid CVL, % 10 % (8) 11% (7) 7 % (1) 1,000 11 % (7) 8 % (1) 1,000 9 % (5) 13 % (3) 0,481 
Njursjukdom, % 4 % (3) 3 % (2) 7 % (1) 0,483 5 % (3) 0 % (0) 1,000 2 % (1) 8 % (2) 0,228 
<= 80 år % (n) 65 % (50) 63 % (39) 73 % (11) 0,555 60 % (39) 92 % (11) 0,047 66 % (31) 63 % (18) 0,479 
> 80 år % (n) 35 % (27) 37 % (23) 27 % (4) 0,555 40 % (26) 8 % (1) 0,047 34 % (18) 38 % (9) 0,479 

Lätt anatomi     80 % (52) 83 % (10) 1,000 77 % (41) 88 % (21) 0,366 

Svår ananatomi     20 % (13) 17 % (2) 1,000 23 % (12) 12 % (3) 0,366 

Tabell 4 
Aneurysmanatomi 

 

Medelhalslängd, mm 32 
   >15mm, n (%) 92 % (71) 
    <=15mm, n (%) 8 % (6) 
Medelhalsdiameter, mm 24 
    <=29 mm, n (%) 95 % (73) 
   >29 mm, n (%) 5 % (4) 
Medelangulering (grader) 25° 
    <60 grader, n (%) 94 % (72) 
    >= 60 grader, n (%) 7 % (5) 
Halstrombos   
   <25 %,   % (n) 90 % (69) 
25-49 %, % (n) 4 % (3) 
50-70 %, % (n) 5 % (4) 
>70 %, % (n) 1 % (1) 
Halscalcificering   
   <25 %,   % (n) 81 % (62) 
25-49 %, % (n) 10 % (8) 
50-70 %, % (n) 9 % (7) 
>70 %, % (n) 0 % (0) 
Iliakalängd hö (mm) 55 
Iliakadiameter hö (mm) 14 
Iliakalängd vä (mm) 58 
Iliakadiameter vä (mm) 14 
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Tabell 5       
Jämförelse av 
anatomiska 
parametrar 

         

 Lätt 
anatomi 

Svår 
anatomi p Icke-

ruptur Ruptur p Uppsala Gävle p 

Halslängd, mm 34 26 0,085 35 20 0,003 30 38 0,025 
Halsdiameter, mm 23 26 0,001 24° 22° 0,019 23 25 0,057 
Halsvinkel (grader) 22° 38° 0,003 25° 28° 0,679 27° 22° 0,320 

>=60 grader 
halsvinkel, % 0 % (0) 33 % (5) <0,001 6 % (4) 8 % (1) 0,582 9 % (5) 0 % (0) 0,317 

>50% halscalcifiering, 
% 8 % (5) 20 % (3) 0,182 9 % (6) 17 % (2) 0,603 13 % (7) 4 % (1) 0,423 

> 50% halstrombos, 
% 5 % (3) 13 % (2) 0,249 6 % (4) 8 % (1) 0,582 6 % (3) 8 % (2) 0,644 

Iliakalängd hö mm 56 53 0,588 55 55 0,383 53 59 0,204 
Iliakadiameter hö, 

mm 13 14 0,237 14 13 0,498 13 14 0,157 

Iliakalängd vä mm 59 57 0,835 58 71 0,474 54 67 0,025 
Iliakadiameter vä, mm 14 14 0,761 14 14 0,991 14 14 0,663 

Aortadiameter, mm 64 70 0,096 64 72 0,070 66 63 0,396 
Halslängd >15 mm       11 % (6) 0 % (0) 0,169 
Halsdiameter >29       2 % (1) 13 % (3) 0,087 
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Tabell 6 Jämförelse av 
anatomiska mätningar 
mellan två observatörer 
(10 patienter) 
 

      

 Observatör 
1 (JH) 

Observatör 2 
(BH) P Medeldifferens Maxdifferens Min differens 

Medelhalslängd, mm 37 30 0,412 7 mm 53 mm 1 mm 

   >15mm, n (%) 100 % (10) 90 % (9) 1    
    <=15mm, n (%) 0 % (0) 10 % (1) 1    
Medelhalsdiameter, mm 25 26 0,902 1 mm 2  mm 0 mm 

    <=29 mm, n (%) 90 % (9) 90 % (9) 1    
   >29 mm, n (%) 10 % (1) 10 % (1) 1    
Medelangulering 
(suprarenal)alfa 31° 36° 0,575 5° 30° 0° 

    <60 grader, n (%) 90 % (9) 100 % (10) 1    
    >= 60 grader, n (%) 10 % (1) 0 % (0) 1    
beta-vinkel (infrarenal) 
 38° 52° 0,241 14° 59° 6° 

Halstrombos       
   <25 %,   % (n) 70 % (7) 90 % (9) 0,119    
25-49 %, % (n) 0 % (0) 10 % (1) 0,119    
50-70 %, % (n) 30 % (3) 0 % (0) 0,119    
>70 %, % (n) 0 % (0) 0 % (0) 0,119    
Halscalcificering       
   <25 %,   % (n) 90 % (9) 100 % (10) 1    
25-49 %, % (n) 10 % (1) 0 % (0) 1    
50-70 %, % (n) 0 % (0) 0 % (0) 1    
>70 %, % (n) 0 % (0) 0 % (0) 1    
Iliakalängd hö (mm) 62 57 0,494 5 mm 42 mm 0 mm 
Iliakadiameter hö (mm) 15 19 0,135 4 mm 30 mm 0 mm 
Iliakalängd vä (mm) 64 47 0,123 17 mm 51 mm 2 mm 
Iliakadiameter vä (mm) 17 18 0,739 1 mm 9 mm  0 mm 

Friendly % (n) 70 % (7) 80 % (8) 1    
Unfriendly % (n) 30 % (3) 20 % (2) 1    
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7. Diskussion   
 

7.1 Sammanfattning av resultat 
Analys av aortaanatomi hos patienter behandlade med EVAR under perioden 2000 – 2010 
visar att ungefär var femte patient (19 %) som genomgick endovaskulär behandling hade en 
komplicerad aneurysmanatomi. Andelen var högre bland patienter behandlade på Akademiska 
sjukhuset, men detta var inte statistiskt signifikant. Däremot visade jämförelse av 
medelvärden på anatomiska parametrar att halslängden var kortare i genomsnitt i Uppsala. 
Reproducerbarheten för anatomiska variabler var acceptabel vad gäller kategorisering av 
patienter i två kategorier med avseende på tillgänglighet för EVAR, men stora skillnader i 
mätningar mellan observatörer kunde ses vid vissa parametrar, framförallt de rörande 
iliacakärlen.  

7.2 Tolkning 
Jämfört med studien genomförd av Schanzer et al. [29] var det en lägre andel med Unfriendly 
anatomi. I en annan retrospektiv studie på 552 patienter som genomgått EVAR var andel 
Unfriendly 36 % (I studien inkluderades våra 3 parametrar, samt halstrombos och utbuktning 
av hals).[30] Andra studier som inkluderat fler parametrar (iliaca, beta-angulering tex.) visar 
en Unfriendly-del på mellan 50 – 66 %. [28, 31, 32] En viktig skillnad är dock att dessa 
studier undersöker alla AAA, och bedömer andel lämpliga enligt gängse riktlinjer för EVAR. 
Vår studie är på patienter som redan behandlats med EVAR, vilket medför att en selektion 
redan har skett. 
Anledningar till olika andel med lämplig/olämplig anatomi kan bero på mätmetoder i den här 
studien, val av F/U-parametrar eller operatörers selektion av patienter för EVAR (och därmed 
sjukhusets tradition/policy).  
Denna studie beskriver enbart patientpopulationen, men det vore av vikt att följa dessa 
patienter med avseende på sena reinterventioner. Tidigare studier har indikerat högre behov 
av reoperation och reintervention hos patienter med komplicerad aneurysmanatomi [29] 
Att större andel med Unfriendly anatomi behandlas i Uppsala jämfört med Gävle kan ha flera 
orsaker och vara av intresse trots högt p-värde. En bidragande orsak till fyndet är troligen 
selektion av patienter med komplicerad aneurysmanatomi till Uppsala, som erbjuder tertiär 
sjukhusvård för regionens patienter. Detta kan också vara en förklaring till att patienter i 
Uppsala i snitt har kortare proximal hals, som skulle indikera svårare anatomi och därmed 
större behov av ett universitetssjukhus specialkompetens 
Halsparametrarnas tydliga distinktion mellan Friendly och Unfriendly med hög specificitet, 
kan förklaras av att de utgjorde skiljekriterier för F/U.  
Vid ruptur sågs en betydligt kortare hals, vilket gör EVAR-behandling svårare än vid elektiv 
behandling. En studie av Brossier et al. visar liknande resultat, med svårare halsanatomi vid 
rAAA jämfört med intakta AAA.[34] Rupturerade aneurysm är ofta större och mer 
avancerade, vilket också avspeglar sig i aneurysmhalsens anatomi.  
Att det i studien av reproducerbarhet blev samma resultat i uppdelning av F/U mellan 
observatörerna är positivt för reproducerbarheten, men ska samtidigt tolkas i dess kontext; 10 
patienter är inte en stor population att studera och en större population skulle kunna ge annat 
utfall. Samtidigt som studien har bedrivits av observatörerna oberoende av varandra åsyftande 
specifika patienturvalet, så har de båda träffats och diskuterat generella tolkningar av 
anatomiska mätningar. Detta kan ha en effekt på reproducerbarheten i denna studie. 
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7.3 Metod och urval 
En bidragande orsak till att reproducerbarhetsanalysen fick så lika resultat kan säkerligen till 
viss del förklaras av det valda analysprogrammet. Aquarius iNtuition™ med sin centerline 
analys gör att andel subjektiva bedömningar minskar avsevärt. Trots det är det vissa 
parametrar i programmet där reproducerbarhet hade kunnat förbättras; till exempel genom en 
bättre urskiljningsmetod mellan trombos, blödning och inflammation. Sedan behövs 
standardiserade metoder för bestämning av vinklarna. Det som är tänkt att göra programmet 
fördelaktigt är automatiseringen. Manuell analys av vinklar bidrar till att försvåra mätning och 
minska reproducerbarhet. En automatisering vid mätning av halslängd som följer 
förprogrammerade mätmetoder för en standardiserad bedömning hade också kunna öka 
reproducerbarheten. 

7.4 Bortfall 
Att ett krav i studien var fungerande centerline kan eventuellt ha medfört bortfall av patienter 
med svår anatomi, då centerline skulle kunna vara svårare att få ut. Bortfallet hade troligen 
kunnat minskas om man fokuserat på patienter behandlade de senaste två åren, då rutiner för 
lagrande av CT-bilder förbättrats. Även kvalitén på bildmaterialet har troligen förbättrats. 

7.5 Slutsats 
Cirka var femte patient behandlad med EVAR i Uppsala och Gävle hade en aortaanatomi som 
var utanför gängse riktlinjer för EVAR behandling.  
Reproducerbarhet med Aquarius iNtuition™ mellan två observatörer var god, men slutsats 
begränsas av antalet undersökta patienter, samt att observatörer generellt hade diskuterat 
anatomiska parametrar innan undersökning gjordes. 

7.6 Begränsningar 
Tidsbegränsningen och det begränsade patientmaterialet med relativt stort bortfall utgör två 
viktiga begränsningar för den här studien.   
I studien mättes enbart alfavinkel som anatomiskt kriterium för F/U, vilket alltså uteslöt 
betavinkeln. Av grafttillverkares IFU är det dock få som inkluderar betavinkel [32] 
Enbart 3 F/U-parametrar användes i studien, med fler hade man troligtvis fått större bortfall 
Detta gjordes dock med bakgrund av att halsanatomi hade störst vikt vid endovaskulär 
behandling. [28] 
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