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Резюме: Пациентите, при които в детска възраст са имплантирани ликводрениращи 
вентрикулни шънтове по повод хидроцефалия, претърпяват често множество 
ревизии – 11% до 50%  имат по 3 или повече реоперации. По тази причина много 
изследвания анализират преживяемостта на шънтовете с цел определяне на факто-
рите, от които тя зависи. Необходимо е унифициране на критериите за оценяване на 
преживяемостта през цялото време на съществуването на шънта. В настоящата работа 
пациентите са разделени условно на две групи (класове) – „пациенти с добра 
преживяемост на шънта“ (останалите само с 1 или 2 ревизии през цялото 
съществуване на шънта) и „пациенти с лоша преживяемост на шънта“ (тези, 
претърпели 3 или повече ревизии). Формирани са интуиционисти размити оценки за 
принадлежност, непринадлежност и неопределеност към двата класа. Въз основа на 
получените оценки, преживяемостта на групите е сравнена и са направени изводи за 
ролята на възрастта върху честотата на последващите усложнения. 
Ключови думи: Интуиционистки размити множества, Оценяване на преживяемост, 
Вентрикулни шънтове. 
 
 
1. Въведение 
 
Ликводрениращите вентрикулни шънтове, имплантирани по повод хидроцефалия, са 
свързани със значителен брой усложнения [1, 2, 3]. Процентът на пациентите с 3 или 
повече ревизии варира в широки граници – от 11% до 50%  [1, 4, 5, 6]. Ето защо голям 
брой изследвания и публикации са посветени на определянето и анализа на факторите, 
причина за усложненията: възраст при шънтиране, вид на клапна система, тип 
шънтова операция, хирургичния опит (резидент или специалист) и др. [4, 7, 8]. В 
литературата обаче липсват унифицирани критерии [8] за оценяване на преживя-
емостта през цялото време на съществуването на шънта. „Кривите на преживяемост 
на Каплан-Майер“ [9], които най-често се използват за целта, визуализират честотата 
само на първите провали (усложнения) при шънтовете. Остават „скрити“ последва-
щите усложнения. Затова използването на термина „преживяемост на шънт“ изисква 
отчитане на всички усложнения по време на съществуването му. 
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Функцията πA, която задава степента на неопределеност на принадлежността на 
елемента x ∈ E към множеството А се определя от формулата: 
 

πA(x) = 1 − μA(x) − νA(x) 
 

Очевидно, в случая на размито множество πA(x) = 0 за всяко x∈E. 
Авторите на настоящата работа предлагат метод за определяне на степените на 

принадлежност, непринадлежност и неопределеност към група с „добра преживяемост 
на шънта“. 

За целта в хода на работа бяха формулирани следните показатели за преживяе-
мостта на група шънтове: 

• относителен дял на шънтовете без ревизия в групата – фактор, говорещ за 
добра преживяемост на шънтовете в групата; 

• относителен дял на шънтовете, останали само с една ревизия – фактор, 
говорещ за добра преживяемост; 

• относителен дял на шънтовете с 3 и повече ревизии – фактор, говорещ за 
лоша преживяемост на шънтовете в групата; 

• среден брой ревизии на 1 шънт – фактор, с който количествено се оценява 
преживяемостта на група шънтове. 

Тогава степените на принадлежност и на непринадлежност към група с „добра 
преживяемост“ ще се определят съгласно формули: 
 

 
( ) 0 1n nx

n
μ +

=  (1) 

 

 
( ) 3nx

n
ν =  (2) 

където: 
• n  – брой пациенти в групата; 
• 0n  – брой пациенти в групата без ревизии; 

• 1n  – брой пациенти в групата, останалите само с една ревизия; 

• 3n  – брой пациенти с три и повече ревизии в групата. 
Степента на неопределеност на принадлежността към група с „добра преживяемост“ 
се определя от формулата: 
 
 πA (x)=1−μA(x) − νA(x). (3) 
 

При стойности на μ (x) > 0.5 за дългосрочно проследяване (за 10 или повече го-
дини след имплантирането на шънта) се приема, че групата е с „добра преживяемост“. 
В противен случай се твърди, че пациентите в съответната група са с „лоша прежи-
вяемост на шънта“. 
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3. Резултати 
 
Предложеният подход е приложен върху групи от изследвания контингент болни, 
формирани въз основа на възрастта при шънтиране. Разгледани са следните 
възрастови групи: 

− възраст при шънтиране под 3 месеца; 
− възраст при шънтиране между 3 и 6 месеца; 
− възраст при шънтиране между 6 и 12 месеца; 
− възраст при шънтиране над 12 месеца. 

 

Възраст при имплантация до 3 мес. 3 до 6 мес. 6 до 12 мес. над 12 мес. 

Брой пациенти 80 53 32 77 
Брой пациенти без ревизи 27 20 13 31 
Брой пациенти с 1 ревизия  27 16 8 13 
Брой пациенти с 2 ревизии  9 6 4 15 
Брой пациенти с 3 и повече ревизии 17 11 7 18 

Таблица 1. Разпределение на пациентите от съответната възрастова група 
с определен брой ревизии 

В Таблица 1. са представени данните относно броя на претърпените ревизии в 
хода на проследяване за така формираните групи пациенти.  

Получените резултати за стойностите на степените на принадлежност, 
непринадлежност и неопределеност към група с „добра преживяемост на шънта“ 
съгласно формули 1–3 са дадени в Таблица 2. 
 

Таблица 2. Стойности на степените на принадлежност, непринадлежност 
и неопределеност към група с „добра преживяемост на шънта“ 

за четирите групи пациенти. 

 
Сравнявайки получените резултати за четирите групи пациенти можем да 

заключим, че: 
 възрастта при шънтиране не е фактор, определящ преживяемостта на шънта 
за цялото време на съществуването му; 

 в нашето изследване и четирите групи пациенти са с относително добра 
преживяемост на шънта.  

Възраст при имплантация до 3 мес. 3 до 6 мес. 6 до 12 мес. над 12 мес. 

степен на принадлежност μ (x) 0.675 0.679 0.656 0.571 

степен на  непринадлежност ν (x) 0.2125 0.208 0.219 0.234 
степен на  неопределеност π (x) 0.1125 0.113 0.125 0.195 
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Тези резултати отчасти се дължат на факта, че операциите са извършвани в един 
специализиран център от малък брой детски неврохирурзи, годишно 25 – 50 основни 
шънтови процедури и ревизии. Това подчертава значението на неврохирургичния 
опит в една сравнително несложна интервенция. Освен това проучването проследява 
еднородна по етиологичен признак група пациенти – деца, шънтирани по повод 
инфантилна хидроцефалия. 
 
 
4. Обсъждане 
 
Предложените интуиционистки размити оценки са изчислени за групи пациенти, 
формирани според възрастта при имплантиране на клапата. Въз основа на получените 
оценки, преживяемостта на групите е сравнена и са направени изводи за ролята на 
възрастта при шънтиране и хирургичния опит върху честотата на последващите 
усложнения. 
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