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La vaina de fibrina es un motlle de cèl.lules i detritus que es forma al voltant dels catèters venosos centrals (CVC),
representant causa d´estenosis centrals i disfunció. Objectius: (i) Establir l´incidencia de la vaina de fibrina a la
nostre població. (ii) Determinar les taxes de permeabilitats primaria (PP) i secundaria (PS), així com la seva
possible relació amb les infeccions (BRC). Material i Mètodes: Estudi observacional retrospectiu que inclou a
pacients d´àrea portadors de CVC tunelitzats disfuncionants implantats durant els anys 2014 i 2015. Anàlisi
descriptiu, Chi-quadrat, T-Student i corbes de supervivencia de Kapplan-Meier. Es considerà significativa una P≤
0.05. Resultats: 82 disfuncions en 45 pacients amb MRC 5D d´un total de 304 procediments. Edat mitjana 69.8 ±
16.1 anys (38-91) i 57.3% dones. Localització: 59 vena iugular (72%), 10 subclavia (12.3%) i 13 femoral (15.9%).
Es va detectar la presencia de vaina de fibrina en 45 casos (54.9%). La PP obtinguda a 1m, 3m, 6m i 12m: 78%,
45.1%, 31.7% i 19.5% i la PS: 95.1%, 80.5%, 68.3% i 54.9%. En l´anàlisis per subgrups (recanvi convencional vs
ATP) es va obtenir una PP 266 ± 313.3 díes vs 148 ± 218.6 (p=0.049) i una PS 526 ± 335.6 díes vs 428.1 ± 393.8
(p=0.231). Es van detectar 4 episodios de BRC (4 amb ATP); χ2 (P=0.063) sense trobar-se diferencies segons
tipus de sellat (citrat 4% vs taurolidina). Conclusions: 1.- En el nostre grup de pacients es va detectar una elevada
incidencia de vaina de fibrina com a causa de disfunció de CVC tunelitzats (55%). 2.- En el subgrup de pacients
amb ATP vàrem evidenciar una significativa menor PP i major nombre de BRC. 3.- L´ATP amb catèter-baló sobre
la vaina de fibrina resulta un tractament endovascular útil i segur en el maneig dels CVC disfuncionants.	
  

	
  

	
  

