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VPLYV SKORÝCH POST-TRANSPLANTAČNÝCH PREDIKTOROV NA KVALITU ŢIVOTA 
U PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY: LONGITUDINÁLNA ŠTÚDIA 
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Úvod a cieľ: Transplantácia obličky má spomedzi všetkých obličku nahrádzajúcich terapii 

najpozitívnejší vplyv na  kvalitu ţ ivota (KŢ) pacienta. Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať prediktívnu 

hodnotu skorých post-transplantačných medicínskych faktorov a faktorov subjektívnej ţi votnej pohody 

na fyzickú a mentálnu KŢ rok po transplantácii obličky. 

Metódy: Vzorku tvorilo 74 pacientov (50% muţ ov, 47.43±12.62 rokov). Sociodemografické (vek, 

pohlavie, vzdelanie, príjem, rodinný stav) a medicínske dáta (glomerulárna filtrácia (GF), ∆GF, 

Davisov index komorbidity, Zoznam symptómov u pacientov s konečným ochorením obličiek - 

Transplantačný modul (ESRD SCL-TM)) boli získané prostredníctvom štruktúrovaného rozhovoru a z 

medicínskych záznamov..Pacienti taktieţ  vyplnili dotazníky merajúce psychické charakteristiky (Škála 

spokojnosti so ţ ivotom (SWLS), Dotazník celkového zdravia (GHQ-12)) a dotazník kvality ţ ivota (SF-

36) 3 mesiace a 1 rok po transplantácii. Univariatná GLM bola realizovaná s  GF(T1) a následne s 

∆GF za účelom identifikácie prediktívnych faktorov spojených s fyzickou a psychickou KŢ rok po 

transplantácii. 

Výsledky: Fyzická KŢ (T2) bola predikovaná vyššou GF (T1), niţ ším obmedzením telesnej kapacity a 

niţ ším psychickým distresom v čase T1. Po nahradení GF s ∆GF, prediktormi boli: ∆GF, niţ šie 

obmedzenie telesnej kapacity, vyššie obmedzenie kognitívnej kapacity a niţ ší výskyt nadmerného 

rastu ďasien a vlasov v čase T1. Psychická KŢ (T2) bola predikovaná vyššou spokojnosťou so 

ţ ivotom (T1). Po nahradení GF s ∆GF, analýza identifikovala dva prediktory: ∆GF a niţ ší výskyt 

nadmerného rastu ďasien a vlasov (T1). 

Záver: Skorá post -transplantačná glomerulárna filtrácia (GF), vedľajšie účinky liečby a subjektívna 

spokojnosť so ţ ivotom predpovedajú fyzickú a mentálnu kvalitu ţ ivota. Skorý manaţ ment post-

transplantačných vedľajších účinkov a kognitívny prístup majú signifikantný dopad na budúcu kvalitu 

ţ ivota. 
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