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TEVAR = thoracic endovascular aneurysm 
repair  

EVAR = endovascular aneurysm repair  

 
 

 

 

 

�  Stentprotees on kombinatsioon metallvõrgust ja veresoone 
proteesimaterjalist 

�  Metallkarkass (teras- või nitinolstent) 

�  Veresooneprotees (Dacron või ePTFE) 

 

 

 



Allikas: http:// www.nhlbi.nih.gov/health/ dci/Diseases/arm/ arm_treatments.html 



EVAR eelised 

Endovaskulaarse ravi eelised infrarenaalse kõhuaordianeurüsmi 
avatud kirurgilise ravi ees: 

�  Lühem operatsiooniaeg (mediaan 2,9h vs. 3,7h) 

�  Verekaotus ja infusiooni vajadus väiksem 

�  Juhitava ventilatsiooni aeg lühem 

�  Lühenenud intensiivpalatis viibimise aeg (ei vaja III astme 
intensiivravi) 

�  Lühenenud haiglas viibimise aeg (3 päeva vs. 7 päeva)  

EVAR-i peri- ning varajane postoperatiivne suremus (kuni 30 
päeva) on 3x väiksem kui avatud operatsioonil 



Ajalugu Eestis 

�  Eestis esimene plaaniline TEVAR 2008 (PERH) 

�  Eestis esimene plaaniline EVAR 2010 (PERH) 

�  Eestis siiani operatsioonide arv ligikaudu 50 plaanilist ja 
erakorralist juhtumit aastas (SA PERH ja SA TÜK), nendest 
omakorda: 

   ~80% EVAR 

   ~20% TEVAR 

�  Hetkel ruptureerunud aordi TEVAR tehakse, EVAR-it 
tehtud ei ole 



Torakaalaordianeurüsm – 
kardiokirurg või veresoontekirurg 

Agarwal et al. Radiographics 2015 

Kardiokirurgi piirkond 
Operatsioon vajab 
kunstlikku vereringet 

Veresoontekirurgi piirkond 



Torakaalaordianeurüsm  

�  Alaneva torakaalaordianeurüsm on aordi laienemine > 3 cm 

�  Operatsiooni näidustused: 

   - diameeter >6 cm* 

   - aneurüsmi kiire kasv – >1 cm aasta jooksul 

   - sümptomaatiline B tüüpi aordi dissektsioon 

    

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16743-aortic-dissection 



Kõhuaordianeurüsmi klassifikastioon 
lokalisatsiooni järgi 

Suprarenaalne  Jukstarenaalne  Infrarenaalne  

Bryce et al. RadioGraphics 2015 



�  95% infrarenaalne asetsus ning 25% haaratud ka niudearterid 

�  75% asümptomaatilised – suur osa leitakse juhuleiuna uuringute 
käigus 

�  AAA esineb hinnanguliselt  2-7% populatsioonist, kes vanemad 
kui 55 aastat 

Operatsiooni näidustus: 

�  Aneurüsmi diameeter meestel 5,5 cm, naistel 5,2 cm 

�  Aneurüsmi kiire kasv – >1 cm aasta jooksul  

 

Kõhuaordianeurüsm 



�  Meestel 3x sagedamini kui naistel 

�  Suitsetajatel tõuseb esinemissagedus!!! 

Kõhuaordianeurüsmi 
epidemioloogia 

https://ch.medical.canon/wp-content/uploads/sites/17/2017/05/Endovascular-Aneurysm-Repair-EVAR.pdf  

 



 
 
 
 
 
 

Ruptureerunud 
kõhuaordianeurüsm on letaalne 

kuni 90%-il juhtudest 
 



Kõhuaordianeurüsmi ruptuuuri sõltuvus 
diameetrist 

https://doi.org/10.1136/bmj.320.7243.1193 

 



TEVAR/EVAR eelne aordi 
piltdiagnostika 

�  KT-aniograafia 

   - natiiv  

   - arteriaalne faas – diafragmast kuni labajalani 
mõlemapoolseks alajäsemete perifeeria äravoolu hindamiseks ja 
aneurüsmide välistamiseks 

    

�  MRT-angiograafia 



Aneurüsmikoti mõõtmine 
KT-uuringul 

�  Mõõdetakse välisdiameetrit (koos seinaga)  

�  Täpseim on ortogonaalne diameetri mõõtmine ehk mõõde 
tasapinnas, mis on risti aordi pikiteljega  

 

Kontopodis N et al. World Journal of  Radiology 2016  



Mõõtmine KT uuringul 

Aksiaaltasapind Perpendikulaarne tasapind  
aordi teljega 

Kontopodis N et al. World Journal of  Radiology 2016  



EVAR –  
mida kirurg tahab teada 

 

1. Aneurüsmi maksimaalne välimine diameeter  

2. Aneurüsmi “kaela” pikkus - piirkond madalaimast neeruarterist 
aneurüsmikoti alguseni. Stentproteesi paigaldamiseks on vajalik 
vähemalt 2 (1,5)cm “landing zone” – s.t. normaalse aordi pikkus proteesi 
kinnitumiseks 

3. Aneurüsmi pikkus (pikkus pole tähtis diagnostilises faasis), kas esineb 
bifurkatsiooni ja niudearterite haaratus ja selle ulatus 

4. Mõlemapoolselt kõige kitsama ühis- ja välimise niudearteri läbimõõt 
ja asukoht - operatsioon teostatakse ühisreiearterite kaudu, stenoosid 
niudearterterites alati ei võimalda proteesi sisseviimist (võimalik 
predilatatatsioon või bužeerimine) 

5. Sisemiste niudearterite seisund - distaalne “landing zone” on üldjuhul 
ühisniudearter, välimise niudearteri haaratuse puhul vajalik 
kontralateraalse sisemise niudearteri iseloomustus – vaagna isheemia 
võimaluse riski hindamiseks 

 



TEVAR –  
mida kirurg tahab teada   

 

1. Aneurüsmikoti maksimaalne välimine diameeter  

2. Aneurüsmikoti alguse kaugus vasakust a. subclavia lõpust 
(aneurüsmi kael) - sõltuvalt aneurüsmi anatoomiast, siis kas a. 
subclavia võimalusel säästetakse, kaetakse stentproteesiga või 
tehakse kliinilisel vajadusel bypass operatsioon 

3. Aneurüsmikoti kaugus vasaku a. carotis lähtekoha lõpust 
aneurüsmikoti alguseni – vajadusel bypass operatsioon 

4. Aneurüsmi pikkus kaare välimise kontuuri kohalt mõõdetuna (ei 
ole oluline esmase diagnostika ajal) 

5. Märkida mitu lumbaararteri paari lähtub aneurüsmikotist ja kas 
neid leidub ka allpool – spinaalisheemia risk 

6. Kaugus aneurüsmikoti lõpust kuni lähima avatud 
vistseraalarterini (tavaliselt truncus coeliacus) 



TEVAR protokolli leht EVAR protokolli leht 



TEVAR/EVAR järgne 
jälgimine (1) 

“Kuldne standart” on KT-angiograafia: 

   1. 6 kuud pärast operatsiooni 

   2. iga aasta tagant elu lõpuni 

 

Võimalik jälgida ka  

�  MRT-angiogfraafia abil (NB! stentproteesi poolsed 
artefaktid) 

�  UH (ilma/koos kontrastainega) 

 



TEVARi/EVARi järgne 
jälgimine (2) 

 

KT protokollid on erinevad 

    

Kõige informatiivsem kombinatsioon trifaasilisel uuringul: 

Ø  Natiiv (kaltsifikaadid) 

Ø  Arteriaalne faas (1. tüüpi endoleke) 

Ø  Venoosne faas (2. tüüpi endoleke) 

 

Võimalikud bifaasilise uuringu kombinatsioonid: 

Ø  Natiiv, ateriaalne         

Ø  Arteriaalne, venoosne 

 



�  Päris pilt 

http://www.vascularinfo.co.uk 

“katmata” krooniosa 

Rö kontrastne marker 

Stendi “kaetud” osa 

SA PERH 



Mida kirurg tahab teada 
operatsioonijärgselt 

�  Aneurüsmikoti diameeter dünaamikas 

�  Endolekked 

�  Mehhaanilised tüsistused (stentproteesi migratsioon, 
niverdumine, murdumine) 

�  Proteesi läbitavus (ulatuslikud seinapidised trombimassid, 
väline kompressioon) 



 
 
 
 

 
Kiirguskoormus! 

�  Aneurüsmid vanematel patsientidel 

�  10 aasta elulemus ~44% 

�  Kiirguskoormus oluline noorematel patsientidel 

�  Kiirguskoormus = Protseduuriaegne ja iga-aastane jälgimine 
KT-ga 





Võimalused kiirgusdoosi 
langetamiseks 

�  KT tehniliste parameetrite seadistamine 

�  Uuringu protokollide optimiseerimine 

�  Alternatiivsed meetodid (MRT, UH) 
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