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Abstract

Introduction: SF-36 Health Survey is a proper assessment method of health status in general.

This study was designed to compare and to assess the quality of life (QOL) in four groups of

renal donors - related versus non-related live kidney donors and younger versus older donors.

We defined the border age of 65 (retirement age in Romania) in order to compare the two age

donor groups.

Methods: From June 1997 until October 2008, 931 renal transplantations (754 living and

177 cadaver, 880 adults and 51 pediatric transplants) have been performed in our center, with

an average of 84 /year (116 in 2007). In all cases, general preoperative evaluation,

immunological and vascular anatomy study was performed. Standard minimal lombotomy

nephrectomy technique was preferred. The evaluation was performed before surgery, one

month and six months after surgery. One group of 62 young donors (mean age 45) was

compared with a group of 38 older donors (mean age 68) using SF 36 protocol and a group of

50 related donors were compared with a group of 50 unrelated donors using the same

questionnaire.

Results: Eight scales of SF-36 health survey were scored in all four groups: 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
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(MH). Baseline QOL was better in younger versus older group. Summarizing the results, PF,

RP, VT and GH were deteriorated after one month in older group and recovered close to

baseline after six months. Bodily pain was worst in younger group one month and six months

after surgery, while all the other scales recovered close to baseline. PF, RE and MH were

deteriorated significantly in non related versus related donors after one month while BP,VT

and SF follow the same returning in both groups. Six months after surgery non significant

differences were detected.

Conclusion: QOL in non-related versus related donors returned at a baseline but following a

slowly curve in the first group. Bodily pain scale in young donors recovered less effective

than older donors while QOL in general return close to a baseline in older patients after six

month following a slowly curve than younger donors. Considering that surgical results and

graft function are comparable in all four groups, further expansion of borderline older donor

pool is accepted.

Keywords: QOL, older/younger donors, related/non-related donors, older living donor pool.

Introducere

Insuficienţa renală cronică are ca metode de tratament mijloacele de substituţie renală

reprezentate de hemodializă şi dializa peritoneală cât şi de transplantul renal. Dacă primele

două metode nu pot asigura o valoare epuratorie mai mare de 12-13% din necesar, iar

pacientul nu poate renunţa la starea de „uremic”, transplantul renal este singurul care poate

asigura epurare maximă şi revenirea la o condiţie cvasi-normală. Numărul insuficienţilor

renali este mult mai mare decât rinichii ce pot fi procuraţi pentru transplant, deci în

permanenţă acest decalaj va crea probleme de adaptare a ritmului transplanturilor la necesităţi.

Situaţiile standard, din ceea ce este unanim acceptat ca donator şi receptor ideal, reprezintă în

general o rată fixă într-o populaţie dată. Pentru a creşte numărul transplanturilor trebuie

acceptate aşa-numitele contraindicaţii relative ale transplantului renal, în cazuri selecţionate.

Testul de măsurare al calităţii vieţii SF-36 este un chestionar folosit pentru măsurarea

stării de sănătate în populaţia generală. În acelaşi timp, studiul poate fi folosit în cercetare şi

în practica clinică generală. Testul poate fi utilizat pentru toate categoriile de patologie, pentru

monitorizarea pacienţilor şi pentru a realiza diferite aprecieri comparative între calitatea vieţii

unor pacienţi care au beneficiat de diferie tratamente şi calitatea vieţii unui lot martor ales din

populaţia generală, considerată sănătoasă.
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Testul SF36 derivă dintr-un test ce implică 245 de întrebări (Rand’s Medical Outcome

Study) şi reprezintă varianta rapidă şi accesibilă a acestuia, având ca finalitate cuantificarea a

8 parametrii de apreciere a calităţii vieţii. SF-36 Health Survey a însumat 8 scale ce au fost

calculate pentru fiecare grup de subiecţi: functionalitatea 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).

Modalitatea de cuantificare şi apreciere a rezultatelor, practic realizarea acestor

scoruri, se poate realiza prin două procedee:

1. modalitatea simplă prin care se foloseşte o scară de la 1 la 100 pentru fiecare întrebare

– răspuns şi în care valoarea maximă reprezintă statusul cel mai favorabil, fiecare

întrebare fiind codată în mai multe etape-paşi şi fiecare primind un scor ce adunat

oferă maximul de 100.

2. software scoring system – care ajunge la aceeaşi finalitate folosind computerul ce

oferă în cele din urmă un grafic al scorurilor adunate.

În studiul nostru, s-a folosit prima metodă de cuantificare iar rezultatele au fost

comparate cu cele obţinute în populaţia generală, aleasă din subiecţi americani pentru că în

România nu avem un studiu sau un standard în acest sens.

Pacienţi şi metodă

În perioada Iunie 1997 - Octombrie 2008 au fost efectuate în Centrul de Chirurgie

Urologică, Dializă şi Transplant Renal 931 de transplante renale (754 de la donatori în viaţă

şi 177 de la donatori în moarte cerebrală, 880 de adulţi şi 51 de transplante la copil), cu o

medie de 84 pe an (116 transplante în 2007).

Una din cele mai importante probleme în clinica transplantului renal este reprezentată de

evaluarea cât mai exactă a donatorului si receptorului. Cu cât parametrii clinici, anatomici şi

imunologici sunt mai bine adaptaţi încât să ofere un match mai exact, rezultatele vor fi mai

bune.

Inutil să precizăm că valoarea rezultatului, şi evoluţia postransplant, depind în mare

măsură de calitatea rinichiului transplantat, de precizia şi acurateţea actului operator, de

biologia organismului în care grefa va trebui să functioneze, şi nu în ultimul rând de

echilibrul, în orice moment fragil, al terapiei imunosupresive. Cum numărul potenţialilor

receptori depăşeşte din nefericire cu mult pe cel al donatorilor, în ultimii ani se pune tot mai

mult accent pe noţiunile de donator şi receptor marginal pentru transplantul renal.
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Donatorul ideal de rinichi în vederea transplantului renal trebuie să îndeplinească

urmatoarele criterii:

 Criterii imunologice – grup sanguin, tipizare HLA, cross-match negativ

 Criterii non–imunologice:

- donator voluntar, normal din punct de vedere psihic, înrudit gradul I cu

receptorul, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 de ani

- anatomia renală şi a căilor urinare de aspect normal

- dispoziţie anatomică normală a arterelor şi venelor renale

- nefrectomia donatorului nu trebuie să-i afecteze starea de sănătate şi

calitatea vieţii

- donatorul nu trebuie să fie purtătorul unor agenţi infecţioşi

Criteriul „vârstă” are o importanţă deosebită în transplant. Se consideră ca vârstă

ideală pentru donarea de rinichi este cea cuprinsă între 18 şi 65 de ani, şi uneori sub 18 ani în

transplantul de la cadavru. Noţiunea de donator marginal, se adresează recoltării de la un

donator sub 18 ani, sau peste 65 de ani. În primul caz, nu este recomandată recoltarea sub

vârsta de 5 ani (chiar dacă transplantul se va efectua unui receptor de aceeaşi vârstă), datorită

dificultăţilor tehnice de recoltare şi transplantare, de adaptare a imunosupresiei, de stabilire a

cauzei morţii şi de îndeplinire a criteriilor de apreciere a morţii cerebrale. În ceea ce priveşte

transplantul de la donator peste 65 de ani, el este posibil tehnic şi imunologic, dar capitalul

nefronic este cel corespunzător vârstei, iar supravieţuirea grefei este semnificativ mai redusă.

O soluţie în acest tip de transplant o reprezintă transplantul ambilor rinichi de la donatorul

cadavru – „grefă renală dublă”. În aceste condiţii, biopsia la gheaţă trebuie să arate maxim

40% glomeruloscleroză, absenţa aterosclerozei severe, iar clearance-ul de creatinină să fie

apreciat la un minim de 40-80 ml/min.

În centrul nostru există o regulă clară de la care nu ne abatem, prin care pentru

donatorul în viaţă au fost efectuate obligatoriu evaluarea preoperatorie generală, evaluarea

statusului imunologic precum şi evaluarea imagistică a anatomiei pediculului renal (eco-

Doppler, angio-RMN, helical CT-scan, arteriografie, UIV). A fost preferată în toate cazurile

recoltarea prin lombotomie minimă. Evaluarea QOL a donatorilor a fost efectuată preoperator,

la o lună şi la 6 luni după procedura chirurgicală. Un grup de 62 donatori tineri (vârsta medie

de 45 ani) a fost comparat cu un grup de 38 donatori în vârstă (vârsta medie de 68 ani)

folosind protocolul SF-36 şi un grup de 50 donatori înrudiţi a fost comparat cu un grup de 50

donatori neînrudiţi folosind acelaşi chestionar.
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Rezultate

SF-36 Health Survey a însumat 8 scale ce măsoară diverse componente ale stării de

sănătate şi care au fost calculate şi măsurate comparativ preoperator şi postoperator la o lună

şi la şase luni pentru fiecare grup de donatori. Acestea au fost: 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).

Tabelul 1. Donatori tineri

Tabelul 2. Donatori vârstnici

Tabelul 3. Donatori înrudiţi

Before surgery 1 M 6 M

Physical functioning PF 84.2 80.4 83.6

Role physical functioning RP 81 79.6 80.8

Bodily pain BP 75.2 56.4 63.3

General health GH 72 68.4 71.3

Vitality VT 60.9 52.8 60

Social functioning SF 83.3 80.4 84

Role emotional RE 81.3 78.4 80.8

Mental health 74.7 73.4 74.8

Before surgery 1 M 6 M

Physical functioning PF 79.6 56.3 64.2

Role physical functioning RP 78 68.2 74.4

Bodily pain BP 73.6 68.6 70.2

General health GH 72 58.4 70

Vitality VT 56.8 45.4 53.8

Social functioning SF 82.2 80.2 83.3

Role emotional RE 80 76.4 78.4

Mental health 70.3 64.3 68.8

Before surgery 1 M 6 M

Physical functioning PF 84.4 79.2 83

Role physical functioning RP 81.3 76.4 79.2

Bodily pain BP 75.8 70.8 74.2

General health GH 72.4 70.4 71.4

Vitality VT 60.1 56.2 60.4

Social functioning SF 80.4 80.3 80.6

Role emotional RE 80.3 74.4 80

Mental health 73.6 69.9 72.6
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Tabelul 4. Donatori neînrudiţi

Before surgery 1 M 6 M

Physical functioning PF 84.2 66.2 83.4

Role physical functioning RP 81.4 76.6 79.8

Bodily pain BP 76.8 74.8 76.8

General health GH 71.4 68.8 71.4

Vitality VT 61.1 55.4 60.2

Social functioning SF 81.4 76.1 80

Role emotional RE 79.6 59.4 75.2

Mental health 74.2 64.4 71.3

Calitatea vieţii de bază a fost mai bună în grupul donatorilor tineri. Rezumând

scorurile obţinute, BP a fost scăzută la donatorii tineri după o lună şi 6 luni, spre deosebire de

celelalte scale care au revenit la normal după 6 luni. PF, RE şi MH au fost semnificativ

scăzute după prima lună la donatorii neînrudiţi versus cei înrudiţi, pe când BP,VT şi SF au

avut aceeaşi curbă ascendentă la 6 luni pentru ambele grupe. La 6 luni de la nefrectomie nu s-

au mai constatat diferenţe semnificative între cele două grupe.

Concluzii

SF 36 reprezintă un test foarte util în aprecierea stării de sănătate şi a calităţii vieţii în

general. Acest studiu a fost proiectat pentru aprecierea nivelului calităţii vieţii (QOL) la 4

grupe de donatori de grefă renală în viaţă: înrudiţi/neînrudiţi şi tineri/varstnici.

Aprecierea QOL prin SF-36 înaintea intervenţiei chirurgicale, la o lună postoperator şi

la 6 luni de la nefrectomia pentru transplant a evidenţiat următoarele rezultate:

1. Calitatea vieţii pentru donatorii neînrudiţi şi cei înrudiţi revine la valoarea de bază

parcurgând o curbă mai lentă pentru cei din prima grupă.

2. Scala durerii corporale revine la normal mai greu pentru donatorii tineri.

3. Calitatea vieţii în general revine la valoarea de bază pentru donatorii în vârstă după o

curbă mai lentă decât a celor tineri.

4. PF, RP, VT şi GH au fost scăzute după prima lună în grupa donatorilor în vârstă,

revenind la valoarea de bază după 6 luni.

Considerând ca rezultatele postoperatorii şi funcţia grefei sunt similare pentru toate cele 4

grupe, putem accepta pe viitor o plajă mai mare de donatori marginali privind vârsta.
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Rezumat

Introducere: SF-36 Health Survey este o metodă folosită pentru aprecierea, în general, a

condiţiei de sănătate. Acest studiu a fost proiectat pentru aprecierea nivelului calităţii vieţii

(QOL) la 4 grupe de donatori de grefă renală în viaţă: înrudiţi/neînrudiţi şi tineri/vârstnici. Am

definit vârsta limită de 65 ani (vârsta de pensionare în România) pentru a departaja cele două

grupe de donatori tineri/vârstnici.

Material şi metodă: În perioada Iunie 1997 - Octombrie 2008 au fost efectuate în centrul

nostru 931 de transplante renale (754 de la donatori în viaţă şi 177 de la donatori în moarte

cerebrală, 880 adulţi şi 51 transplante la copil), cu o medie de 84 pe an (116 transplante în

2007). În toate cazurile pentru donatorul în viaţă au fost efectuate evaluarea preoperatorie

generală, evaluarea statusului imunologic precum şi evaluarea imagistică a anatomiei

pediculului renal (eco-Doppler, angio-RMN, helical CT-scan, arteriografie, UIV). A fost

preferată în toate cazurile recoltarea prin lombotomie minimă. Evaluarea a fost efectuată

înaintea intervenţiei chirurgicale, după procedura chirurgicală la o lună şi la 6 luni. Un grup

de 62 donatori tineri (vârsta medie de 45 ani) a fost comparat cu un grup de 38 donatori în

vârstă (vârsta medie de 68 ani) folosind protocolul SF-36 şi un grup de 50 donatori înrudiţi a

fost comparat cu un grup de 50 donatori neînrudiţi folosind acelaşi chestionar.

Rezultate: SF-36 Health Survey a însumat 8 scale ce au fost calculate pentru fiecare grup de

donatori: 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). Calitatea vieţii de bază a fost mai bună în grupul

donatorilor tineri. Rezumând scorurile obţinute, PF, RP, VT şi GH au fost scăzute după prima

lună în grupa donatorilor în vârstă, revenind la valoarea de bază după 6 luni. BP a fost scazută

la donatorii tineri după o lună şi 6 luni, spre deosebire de celelalte scale care au revenit la

normal după 6 luni. PF, RE şi MH au fost semnificativ scăzute după prima lună la donatorii

neînrudiţi versus cei înrudiţi, pe când BP,VT şi SF au avut aceeaşi curbă ascendentă la 6 luni

pentru ambele grupe. La 6 luni de la nefrectomie nu s-au mai constatat diferenţe semnificative

între cele două grupe.

Concluzii: Calitatea vieţii pentru donatorii neînrudiţi şi cei înrudiţi revine la valoarea de bază

parcurgând o curbă mai lentă pentru cei din prima grupă. PF, RP, VT şi GH au fost scăzute

după prima lună în grupa donatorilor în vârstă, revenind la valoarea de bază după 6 luni. Scala

durerii corporale revine la normal mai greu pentru donatorii tineri, pe când calitatea vieţii în

general revine la valoarea de bază pentru donatorii în vârstă după o curbă mai lentă decât a
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celor tineri. Considerând că rezultatele postoperatorii şi funcţia grefei sunt similare pentru

toate cele 4 grupe, putem accepta pe viitor o plajă mai mare de donatori marginali privind

vârsta.

Cuvinte cheie: QOL, donatori tineri/în vârstă, donatori înrudiţi/neînrudiţi, extensia indicaţiei

de transplant.
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