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Abstract

Introduction: SF-36 Health Survey is an assessment method of health status. This study was

designed to examine the quality of life (QOL) in four groups of patients: renal transplant patients,

patients in hemodialysis program with native kidneys, anephric patients in dialysis program for renal

malignancies and non-dialysis chronic renal failure urolithiasis patients.

Patients and methods: 104 renal transplant recipients, 70 patients in hemodialysis program, 11

anephric patients for renal malign condition and 25 patients suffered of severe urolithiasis complicated

with chronic renal failure were included in this study. Eight scales of SF-36 health survey were scored:

physical functioning (PF), role physical functioning (RP), bodily pain (BP), general health (GH), vitality

(VT), social functioning (SF), role emotional functioning (RE), and mental health (MH). The scores of

scales were compared among three groups and a correlation with clinical parameters was made.

Results: The scale scores of PF, RP, BP, GH, VT, SF, RE, and MH were as follows: 84.6, 77.4, 78.6,

56.3, 64.1, 80.2, 79.1, 68.8, for the recipients of renal transplant, 81.8, 65.6, 69.2, 49.8, 59.4, 72.2,

70.6, 74.2, for the patients receiving hemodialysis, 82.2, 68.6, 71.2, 49.9, 61.2, 73.3, 72.6, 69.9 for

anephric patients secondary to a malignancy and 80.2, 70.2, 48.6, 50.2, 62.4, 70.1, 73.5, 71.9 for the

patients suffered of renal failure due to urolithiasis.

Conclusion: SF-36 health survey is a proper method for evaluating the quality of life, PF, VT and GH

scores were quite similar for the four categories of patients in comparison with a general population

sample. They were significantly dependent on serum creatinine level. The BP score were the lowest in

the malignant urolithiasis. In our study, excepting the mental health score, all the other seven scores

were better in the transplant group. Considering a general population sample score as 100% (which

represents in reality 76.6% of the ideal score), the quality of life was 96% in the Tx group, 88.6% in the
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hemodyalisis group, 88.5% in the anephric by renal malignancy group and 86% in the urolithiasis

group. In our study, transplantation improved the quality of life.

Keywords: QOL, renal transplant, anephric patient, haemodialysis, renal failure due to malignant

lithiasis.

Introducere

Forma prescurtată a chestionarului Medical Outcome Study ce cuprinde 36 puncte (SF-36) a

fost realizată ca indicator al stării de sănătate în populaţia generală. De asemenea, testul poate fi

folosit ca rezultat calitativ în practica medicală şi în cercetare. Ca un instrument general, SF-36 a fost

realizat pentru a fi aplicabil unei varietăţi mari de condiţii. SF-36 este util pentru a monitoriza pacienţi

cu condiţii patologice unice sau multiple şi pentru a compara statusul lor cu cel al populaţiei generale.

Punctele din SF-36 derivă din chestionarul original MOS (Rand’s Medical Outcome Study) ce

cuprinde 245 de puncte. SF-36 include scale multi-punct ce măsoară următorii opt parametrii:

funcţionalitatea fizică (PF), rolul funcţionalităţii fizice (RP), durerea corporală (BP), sănătatea generală

(GH), vitalitatea (VT), funcţionalitatea socială (SF), rolul funcţionalităţii emoţionale (RE) şi sănătatea

mentală (MH). Au fost propuse două moduri diferite de interpretare a rezultatelor:

1. O metodă simplă, ce codează răspunsul fiecărei întrebări ca un scor de la 0 la 100, în aşa

fel încât scorurile mari reprezintă statusuri cât mai favorabile. Scorurile fiecărei întrebări

sunt codate în paşi multipli, depinzând de numărul punctelor interogatorii.

2. Un program computerizat ce memorează scorurile fiecărei scale şi printează

corespondente grafice.

În studiul nostru am folosit prima metodă. Patru categorii de pacienţi au fost incluse în studiu, iar

rezultatele au fost comparate cu cele obţinute după analiza unui eşantion din populaţia generală SUA.

Material şi metodă

În studiul nostru au fost admişi 210 pacienţi. Pacienţii au fost repartizaţi în patru grupe după

cum urmează: 104 pacienţi transplantaţi renal (TX), 70 pacienţi aflaţi în program de hemodializă

cronică pentru insuficienţă renală cauzată de diferite condiţii patologice, în principal de cauză

nefrologică (HD), 25 pacienţi cu urolitiază severă şi insuficienţă renală, care nu erau incluşi în

programul de hemodializă – urolitiază malignă (MU) şi 11 pacienţi anefrici după condiţii maligne, aflaţi

în program de dializă (AN). Nivelul creatininei serice (mg/dl) a fost: 0,8-2,6 (medie 1,6) pentru pacienţii

transplantaţi, 2,9-8,2 (medie 3,4) pentru pacienţii HD, 1,9-6,8 (medie 3,1) pentru pacienţii MU şi 2,4-

7,8 (medie 3,3) pentru pacienţii anefrici.

Cele opt scale ale testului SF-36 (PF, RP, BP, GH, VT, SF, RE, MH) au fost realizate pentru

fiecare grupă de pacienţi şi rezultatele au fost comparate cu normele populaţiei generale SUA. Pentru

această comparaţie nu am putut folosi date din România, pentru că ele nu există. SF-36 a fost realizat
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în cea mai bună condiţie fizică a pacienţilor. Pacienţii ce au suferit complicaţii ca rejetul, pielonefrita

sau altele, sau cei care au suferit intervenţii chirurgicale în timpul studiului, NLP sau ESWL, au fost

excluşi temporar din studiu, urmând să fie analizaţi după perioada de refacere.

Rezultate

Scorul funcţionalităţii fizice pentru pacienţii TX, HD, AN şi MU a fost 84.6, 81.8, 82.2, 80.2, pe

când cel din populaţia generală a fost 84,2. Scorul rolului funcţionalităţii fizice pentru pacienţii TX, HD,

AN şi MU a fost 77.4, 65.6, 68.6, şi 70.2 comparativ cu cel din populaţia generală - 81,0. Pentru

aceleaşi patru categorii, scorul durerii corporale a fost 78.6, 69.2, 71.2 şi 48.6, comparativ cu 75.2,

scorul din populaţia generală. Scorul funcţionalităţii sociale pentru pacienţii TX, HD, AN şi MU a fost

80.2, 72.2, 73.3, 70.1, iar scorul populaţiei generale a fost 83.3. Scorul vitalităţii a fost 64.1, 59.4, 61.2,

62.4, iar cel standard a fost 60.9. Scorul sănătăţii mintale a fost 68.8, 74.2, 61.2, 71.9, iar cel al

populaţiei generale 74,7. Scorul rolului funcţionalităţii emoţionale a fost pentru pacienţii TX, HD, AN şi

MU următorul: 79.1, 70.6, 72.6 şi 73.5, comparativ cu 81.3 în populaţia generală.

Scorul sănătăţii generale a celor 4 grupe – TX, HD, AN şi MU a fost 56.3, 49.8, 49.9 şi 50.2,

pe când în populaţia generală scorul standard a fost 72.0.

O comparaţie a scorului general a arătat pentru TX 589.1, pentru HD 542.8, pentru AN 548.9,

pentru MU 527.1 şi pentru populaţia generală 612.6. Scorul mediu a fost 73.6, 67.8, 68.6 şi 65.9

pentru cele patru categorii menţionate mai sus. Comparând scorurile grupelor TX, HD, AN şi MU cu un

standard de 100% reprezentând statusul populaţiei generale (de fapt 76.6% pentru un scor ideal de

100), calitatea vieţii poate fi cuantificată ca 96.1% pentru pacienţii transplantaţi, 88.6% pentru pacienţii

dializaţi, 89.6% pentru pacienţii anefrici şi 86.1% pentru pacienţii cu urolitiază malignă.

Concluzii şi discuţii

“SF-36 health survey” este un scor complet pentru evaluarea calităţii vieţii pacienţilor

transplantaţi renal, pacienţii ce efectuează hemodializă şi pacienţii cu urolitiază malignă şi insuficienţă

renală. Scorurile funcţionalităţii fizice şi al vitalităţii au fost chiar similare pentru toate grupele de

pacienţii, în comparaţie cu scorul standard al populaţiei generale. Ele sunt semnificativ dependente de

nivelul creatininei serice. Scorul durerii corporale a fost mai scăzut la grupa MU, şi similar la grupele

TX şi HD, comparativ cu cel al populaţiei generale. Scorurile sănătăţii generale, al funcţionalităţii

sociale şi emoţionale au fost mai bune la grupa pacienţilor transplantaţi, sensibil egale cu cele

standard. Scorul BP a fost cel scăzut semnificativ la pacienţii cu urolitiază malignă. Scorurile sănătăţii

generale au fost similar egale pentru cele patru grupe, dar mai scăzute decât scorul standard.

În studiul nostru, exceptând scorul sănătăţii mentale, toate celelalte şapte scoruri au fost mai

bune pentru grupa pacienţilor transplantaţi. Considerând scorul populaţiei generale ca 100% (de fapt

reprezintă în realitate 76.6% din scorul ideal), calitatea vieţii a fost 96.1% la pacienţii transplantaţi,

88.6% la pacienţii hemodializaţi, 88.5% la pacienţii anefrici şi 88.1% la pacienţii cu urolitiază malignă.

În studiul nostru, transplantarea renală îmbunătăţeşte semnificativ calitatea vieţii.
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Tabel 1. Scorurile SF-36 pentru pacienţii transplantaţi, pacienţii hemodializaţi, pacienţii anefrici

şi pacienţii cu urolitiază malignă, comparativ cu grupa populaţiei generale.

Scor

PF RP BP GH VT SF RE MH Total Mediu Procent

Pacienţi

TX 84.6 77.4 78.6 56.3 64.1 80.2 79.1 68.8 589.1 73.6 96.1%

HD 81.8 65.6 69.2 49.8 59.4 72.2 70.6 74.2 542.8 67.8 88.6%

AN 82.2 68.6 71.2 49.9 61.2 73.3 72.6 61.2 548.9 68.6 89.6%

MU 80.2 70.2 48.6 50.2 62.4 70.1 73.5 71.9 527.1 65.9 86.1%

GP 84.2 80.9 75.2 71.9 60.9 83.3 81.3 74.4 612.6 76.6 100%

Legendă: TX – pacienţi transplantaţi, HD – pacienţi în hemodializă, AN – pacienţi anefrici, MU –

pacienţi cu urolitiază malignă, GP – populaţia generală SUA, şi scorurile: PF – funcţionalitatea fizică,

RP – rolul funcţionalităţii fizice, BP – durerea corporală, GH – sănătatea generală, VT – vitalitatea, SF

– funcţionalitatea socială, RE – rolul funcţionalităţii emoţionale, MH – sănătatea mentală.

Abstract

Introduction: SF-36 Health Survey is an assessment method of health status. This study was

designed to examine the quality of life (QOL) in four groups of patients: renal transplant patients,

patients in hemodialysis program with native kidneys, anephric patients in dialysis program for renal

malignancies and non-dialysis chronic renal failure urolithiasis patients.

Patients and methods: 104 renal transplant recipients, 70 patients in hemodialysis program, 11

anephric patients for renal malign condition and 25 patients suffered from severe urolithiasis

complicated with chronic renal failure were included in this study. Eight scales of SF-36 health survey

were scored: physical functioning (PF), role physical functioning (RP), bodily pain (BP), general health

(GH), vitality (VT), social functioning (SF), role emotional functioning (RE), and mental health (MH).

The scores of scales were compared among three groups and a correlation with clinical parameters

was made.
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Results: The scale scores of PF, RP, BP, GH, VT, SF, RE, and MH were as follows: 84.6, 77.4, 78.6,

56.3, 64.1, 80.2, 79.1, 68.8, for the recipients of renal transplant, 81.8, 65.6, 69.2, 49.8, 59.4, 72.2,

70.6, 74.2, for the patients receiving hemodialysis, 82.2, 68.6, 71.2, 49.9, 61.2, 73.3, 72.6, 69.9 for

anephric patients secondary to a malignancy and 80.2, 70.2, 48.6, 50.2, 62.4, 70.1, 73.5, 71.9 for the

patients suffered from renal failure due to urolithiasis.

Conclusion: SF-36 health survey is a proper method for evaluating the quality of life, PF, VT and GH

scores were quite similar for the four categories of patients in comparison with a general population

sample. They were significantly dependent on serum creatinine level. The BP score were the lowest in

the malignant urolithiasis.

In our study, excepting the mental health score, all the other seven scores were better in the transplant

group. Considering a general population sample score as 100% (which represents in reality 76.6% of

the ideal score), the quality of life was 96.1% in the Tx group, 88.6% in the hemodyalisis group, 89.6%

in the anephric by renal malignancy group and 86.1% in the urolithiasis group. In our study,

transplantation improved the quality of life.

Keywords: QOL, renal transplant, anephric patient, haemodialysis, renal failure due to malignant

lithiasis.
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