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Stanowisko Zespołu Ekspertów w sprawie 
wskazań do stosowania hemodiafiltracji (HDF) 
u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek 

Hemodiafiltracja jest alternatywną do hemodializy techniką leczenia ner-
kozastępczego u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek. Dostęp do tej 
metody w Polsce jest dość mocno ograniczony ze względu na brak refundacji 
tej technologii w katalogu świadczeń gwarantowanych. Pozytywne rekomen-
dacje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uznające za wska-
zane refundację tej technologii medycznej wskazały jednocześnie konieczność 
określenia populacji pacjentów dla której hemodiafiltracja byłaby technologią 
korzystniejszą w porównaniu z klasyczną hemodializą. Stanowisko to potwier-
dziła w 2016 roku Rada ds. Taryfikacji, która w swojej opinii wskazała na ko-
nieczność wyceny tego świadczenia i wprowadzenia hemodiafiltracji do ko-
szyka świadczeń gwarantowanych. Na podstawie przeglądu literatury, analizy 
HTA oraz własnych doświadczeń, Zespół Ekspertów uznał, że hemodiafiltracja 
powinna być stosowana u pacjentów dla których skorygowany o wiek współ-
czynnik współchorobowości Charlson (AACCI) ≥ 8. Wprowadzenie do koszyka 
świadczeń gwarantowanych hemodiafiltracji w tej grupie pacjentów przynosi  
największe korzyści zarówno chorym jak i płatnikowi. 

(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 9-12)

Expert Panel position statement on indication for 
hemodiafiltration (HDF) therapy in end stage renal 
disease patients

Hemodiafiltration is an alternative to hemodialysis renal replacement ther-
apy in end stage renal disease patients. Access to this method in Poland is 
very limited due to lack of reimbursement of this technology in guaranteed 
medical services catalogue. The Agency for Health Technology Assessment 
and Tariff System  recommends introducing reimbursement of this technology 
and recognizes the need to identify patients for whom hemodiafiltration would 
be superior to conventional hemodialysis. In 2016  the Council for Tariff Affairs 
confirmed the above opinion  recommending hemodiafiltration to be included 
in guaranteed medical services catalogue. 

 Based on literature review, HTA analysis and own experience, the Expert 
Panel concluded that hemodiafiltration should be used for patients whose Age 
Adjusted Charlson Comorbidity Index (AACCI) ≥ 8. Both patients and payer 
would benefit on including hemodiafiltration in guaranteed medical services 
catalogue.

(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 9-12)

Wstęp
Odkrycie właściwości celofanu jako 

błony półprzepuszczalnej i praktyczne za-
stosowanie dyfuzji jako metody oczyszcza-
nia krwi otworzyły nowy rozdział w lecze-
niu pacjentów z niewydolnością nerek. Od 
wykonania przez Willema J. Kolffa w 1944 
roku pierwszej hemodializy (HD) u człowie-
ka rozpoczął się technologiczny wyścig, 
w wyniku którego pozaustrojowe leczenie 
nerkozastępcze stało się powszechnie 
stosowaną interwencją medyczną. Bębny 
z nawiniętą błoną celofanową zostały za-
stąpione dializatorami arkuszowymi, płyto-
wymi, a w końcu dializatorami kapilarnymi, 
stanowiącymi obecnie standard. Podobnie 
błony półprzepuszczalne naturalnego po-
chodzenia (zmodyfikowana bądź niezmo-
dyfikowana celuloza) prawie całkowicie 

zostały wyparte przez syntetyczne błony 
o wysokiej biozgodności (poliamid, polisul-
fon, polieterosulfon, helikson) [1]. Jednak, 
mimo upływu ponad siedmiu dekad od 
pierwszego zabiegu przeprowadzonego 
przez W. J. Kolffa i postępu technologii 
medycznych, hemodializa nadal pozosta-
je najczęściej stosowaną metodą leczenia 
nerkozastępczego a zjawisko dyfuzji pod-
stawowym mechanizmem transportu prze-
zbłonowego. Na przestrzeni lat dokonano 
szeregu modyfikacji hemodializy mających 
na celu zarówno poprawę wydajności po-
zaustrojowego oczyszczania krwi oraz 
poprawę tolerancji zabiegu. Podstawowe 
modyfikacje związane są z czasem trwa-
nia i częstotliwością wykonywania zabie-
gów, szybkością przepływu krwi i dializatu 
(dializa wysokoprzepływowa i niskoprze-
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pływowa) czy też połączeniem różnych 
mechanizmów transportu przez błony pół-
przepuszczalne [2].

Za jedną z najbardziej wydajnych tech-
nik dializacyjnych uznaje się hemodiafiltra-
cję (HDF), wprowadzoną przez Henderso-
na w 1967 roku, metodę wykorzystującą 
jednocześnie zjawiska dyfuzji i konwekcji 
w celu zwiększenia możliwości usuwania 
molekuł o szerokim spektrum masy czą-
steczkowej. Na skutek rozwoju technologii 
medycznych szereg barier ograniczają-
cych szerokie stosowanie HDF zamiast 
klasycznej hemodializy zostało usuniętych 
- powszechnie dostępne są wysokoprze-
pływowe dializatory zbudowane z synte-
tycznych kapilar o dużej biozgodności, 
nowoczesne aparaty dializacyjne przysto-
sowane do produkcji ultraczystego płynu 
dializacyjnego, a produkcja dużej ilości 
płynów koniecznych do wymiany podczas 
zabiegu nie stanowi obecnie poważnego 
wyzwania [3]. W Polsce najpoważniejszym 
ograniczeniem w upowszechnieniu tej me-
tody jest brak finansowania hemodiafiltracji 
w ramach katalogu świadczeń gwaranto-
wanych. Wydana 29 kwietnia 2013 roku 
rekomendacja Prezesa Agencji Oceny 
Technologii Medycznych  i Taryfikacji do-
tycząca zakwalifikowania hemodiafiltracji 
jako świadczenia gwarantowanego, do 
realizacji w zakresie ambulatoryjnej opie-
ki specjalistycznej i leczenia szpitalnego 
dotychczas nie została wdrożona. Jednym 
z podstawowych zagadnień, które podjęła 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji było określenie wskazań kli-
nicznych populacji docelowej, w której 
HDF mogłaby przynieść największe korzy-
ści. Zgodnie z zapisami tego dokumentu 
HDF miałby być stosowany u pacjentów ze 
schyłkową niewydolnością nerek we wska-
zaniach: niestabilność hemodynamiczna 
z dominującymi objawami hipotensji śród-
dializacyjnej, źle kontrolowane nadciśnie-
nie tętnicze objętościowo-zależne, amylo-
idoza i ciąża [4,5]. Podobnie opinia Rady 
ds. Taryfikacji z dnia 21 czerwca 2016 roku 
wskazała na konieczność wyceny tego 
świadczenia i włączenie HDF do koszyka 
świadczeń gwarantowanych [6].

Zespół Ekspertów ds. hemodiafiltracji 
dokonał przeglądu aktualnych opracowań 
naukowych w celu określenia docelowej 
populacji dla której, na podstawie dowo-
dów naukowych, HDF jest metodą przy-
noszącą wymierne korzyści w porównaniu 
z klasyczną hemodializą. 

Przegląd literatury
Przedmiotem analizy Zespołu Eksper-

tów było wskazanie na podstawie opubli-
kowanych danych grupy docelowej pa-
cjentów, dla których hemodiafiltracja jest 
metodą bardziej korzystną niż hemodiali-
za. Przedstawiony poniżej przegląd litera-
tury obejmuje tylko te zagadnienia, które 
pozostawały w centrum zainteresowania 
zespołu i obejmuje jedynie wybrane publi-
kacje z niezwykle bogatej literatury przed-
miotu. Zwrócić należy również uwagę, że 
wspomniane w niniejszym opracowaniu 
publikacje charakteryzują się ogromną róż-
norodnością zarówno pod względem popu-

lacji (liczebności, demografii itp.), stosowa-
nych technik dializacyjnych oraz metodyki.

W kilku badaniach autorzy dokona-
li bardziej szczegółowej analizy podgrup 
pacjentów ze względu na współistniejącą 
(obok schyłkowej niewydolności nerek) 
cukrzycę, zaawansowany wiek chorych, 
występowanie zaburzeń ze strony układu 
sercowo-naczyniowego czy też ogólną 
współchorobowość  określoną wskaźni-
kiem CCI (Charlson Comorbidity Index). 

Cukrzyca
Wyniki randomizowanego badania 

ESHOL [7,8] wskazują, że hemodiafiltra-
cja, w porównaniu z hemodializą  jest in-
terwencją bardziej korzystną dla pacjentów 
bez współistniejącej cukrzycy w zakresie 
wydłużenia czasu przeżycia chorych. Po-
dobnie obserwacyjne badanie Canaud [9] 
oraz Romanian Renal Registry [10] wska-
zuje na większą korzyść ze stosowania he-
modiafitracji u pacjentów nieobciążonych 
cukrzycą. Z drugiej jednak strony badanie 
Tessitore [11], w którym znaczący odsetek 
stanowili pacjenci z cukrzycą wykazało 
przewagę HDF nad HD. Podobne wyniki 
odnotowano w badaniu REIN [12].

Wiek chorych
Hemodiafiltracja wydaje się być inter-

wencją korzystniejszą i bezpieczniejszą 
niż hemodializa u pacjentów starszych 
(powyżej 60 roku życia), choć brak na to 
bezpośrednich dowodów w literaturze. 
Badanie Tessitore, w którym ponad 60% 
stanowili pacjenci powyżej 65 roku życia 
wykazało istotny statystycznie niższy od-
setek pacjentów z hipotensją śróddializa-
cyjną w porównaniu z chorymi leczonymi 
klasyczną hemodializą. W tym samym ba-
daniu autorzy wykazali wyższy czas prze-
życia chorych, u których stosowano hemo-
diafiltrację, w porównaniu z grupą chorych 
leczonych HD [11]. Inne badania (ESHOL, 
Canaud) mimo, że wykazały dłuższe prze-
życie u chorych starszych leczonych HDF, 
nie odnotowały jednak różnic pomiędzy 
grupami chorych w różnym wieku [7-9]. 
Badanie Romanian Renal Registry wska-
zało na przewagę HDF nad HD w grupie 
chorych ≥ 59 roku życia jak również wyka-
zało istotną statystycznie różnicę dla czasu 
przeżycia pomiędzy grupami chorych ≥ 59 
roku życia i ≤ 59 roku życia. Te dane po-
zwalają przypuszczać, że większą korzyść 
z HDF odnoszą osoby starsze [10].

Zaburzenia ze strony układu sercowo-
-naczyniowego

Wyniki randomizowanego badania 
Tessitore [11], w którym znaczący odse-
tek (ok. 30%) stanowili pacjenci z chorobą 
niedokrwienną serca lub chorobą naczyń 
obwodowych wykazały przewagę HDF nad 
HD w zakresie czasu przeżycia chorych. 
Podobnie wyniki obserwacyjnego bada-
nia DOPPS, gdzie współistniejące choro-
by serca występowały u 40% pacjentów, 
a 30% pacjentów miało chorobę sercowo-
-naczyniową pozwalają sądzić, że hemo-
diafiltracja może być szczególnie korzystna 
dla grupy chorych z zaburzeniami ze strony 
układu sercowo-naczyniowego [13]. Bada-
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nie obserwacyjne REIN, w którym została 
wydzielona podgrupa z co najmniej jednym 
epizodem sercowo-naczyniowym wykaza-
ło istotną przewagę pomiędzy hemodiafil-
tracją a hemodializą, ale autorzy nie wyka-
zali statystycznie istotnej różnicy pomiędzy 
grupą z co najmniej jednym zdarzeniem 
sercowo-naczyniowym, a grupą bez takich 
zdarzeń [12]. W badaniu Romanian Re-
nal Registry wydzielono grupę pacjentów 
z przewlekłą niewydolnością serca i wyka-
zano przewagę HDF nad HD, ale podobnie 
nie wykazano interakcji pomiędzy grupami 
ze współistniejącą przewlekłą niewydolno-
ścią serca oraz bez niej [10].

Randomizowane badanie CONTRAST, 
w którym blisko połowa pacjentów miała 
stwierdzoną w wywiadzie chorobę układu 
krążenia wykazało, że stosowanie HDF za-
miast HD pozwala na uzyskanie znacznie 
lepszych wyników w zakresie spKt/V [14].

Współchorobowość określona in-
deksem Charlson (CCI)

Randomizowane badanie ESHOL, 
w którym współczynnik Charlson był wy-
soki (średnia=7), wykazało znacząco 
dłuższe przeżycie pacjentów leczonych 
HDF w porównaniu z HD. Ponadto w wy-
dzielonej podgrupie z wysokim CCI (trzeci 
tercyl) ryzyko zgonu wśród chorych, u któ-
rych stosowano HDF było znacząco niższe 
niż w grupie chorych leczonych klasyczną 
hemodializą. W badaniu tym odnotowano 
również, statystycznie istotną różnicę dla 
interakcji pomiędzy grupami z niższym 
i wyższym CCI. To samo badanie wykaza-
ło, statystycznie istotną różnicę liczby ho-
spitalizacji pomiędzy grupami chorych le-
czonymi HD i HDF, na korzyść tej ostatniej 
[7,8]. Równie wysokim CCI (średnia=5,9) 
charakteryzowali się pacjenci włączeni do 
randomizowanego badania Tessitore. Ba-
danie to wykazało również przewagę HDF 
nad HD w zakresie czasu przeżycia [11].

Stanowisko Zespołu Ekspertów
Podstawową techniką leczenia nerko-

zastępczego chorych na schyłkową niewy-
dolność nerek jest dializoterapia. Zgodnie 
z danymi Konsultanta Krajowego ds. nefro-
logii w grudniu 2015 roku metoda ta była 
stosowana u 20000 pacjentów, przy czym 
19000 chorych leczonych było w trybie he-
modializoterapii. Hemodializa jest główną 
metodą leczenia nerkozastępczego zarów-
no w Polsce, jak i na świecie. 

Nowoczesne technologie-nowe, bio-
zgodne błony dializacyjne, możliwość wy-
twarzania ultraczystego płynu dializacyjne-
go, coraz lepsze aparaty do hemodializy 
spowodowały znaczącą poprawę jakości 
leczenia, przeżycia i jakości życia pacjen-
tów. Znacznie został przedłużony czas le-
czenia hemodializą – pacjenci poddawani 
temu leczeniu przez kilkanaście, a nawet 
kilkadziesiąt lat nie stanowią już dzisiaj 
rzadkości. 

Cały czas jednak istnieje grupa pa-
cjentów leczonych nerkozastępczo, któ-
rym mimo postępu technologicznego nie 
można zapewnić adekwatnego leczenia 
zapewniającego znaczącą poprawę jako-
ści życia oraz dłuższego przeżycia. W tej 

grupie chorych znajdują się między innymi 
chorzy ze współistniejącymi zaburzeniami 
układu krążenia spowodowanymi niewy-
dolnością serca, zmianami miażdżycowymi 
w układzie naczyniowym, cukrzycą, osoby 
w podeszłym wieku. U wielu z tych cho-
rych podczas zabiegów hemodializy do-
chodzi do objawowych spadków ciśnienia 
tętniczego, które w skrajnych przypadkach 
uniemożliwiają prawidłowe przeprowadze-
nie sesji dializy, a szczególnie uzyskanie 
odpowiedniej ultrafiltracji. Brak możliwości 
przeprowadzenia w sposób prawidłowy 
zabiegu skutkuje występowaniem u tych 
pacjentów stałego zespołu niedodializo-
wania, który wpływa negatywnie na jakość 
oraz długość ich życia. 

W tej szczególnie zagrożonej grupie 
chorych powinna zostać rozważona alter-
natywna metoda leczenia nerkozastępcze-
go – hemodiafiltracja (HDF).

Bazująca na połączeniu dyfuzji i tech-
nik konwekcyjnych hemodialfiltracja jest 
uważana za najbardziej wydajną technikę 
leczenia nerkozastępczego. W czasie ty-
powej sesji HDF uzyskuje się 15-20 litrów 
ultrafiltratu, który zastępowany jest od-
powiednią ilością płynu substytucyjnego. 
Badanie ESHOL wskazuje, że osiągnię-
cie objętości substytucji na poziomie 21 
litrów wpływa korzystnie na czas przeżycia 
[7,8]. Metodę tę można stosować w każ-
dym ośrodku wyposażonym w odpowiedni 
sprzęt i dysponującym właściwie przeszko-
lonym personelem medycznym. 

Stosowanie HDF i zalety tej techniki 
zostały opisane w szeregu prac uznanych 
klinicystów. Zgodnie z dostępnymi opraco-
waniami hemodiafiltracja wpływa na stabil-
ność hemodynamiczną, pozwala na lepszą 
eliminację płynów oraz lepszą kontrolę ci-
śnienia tętniczego. Podczas leczenia HDF 
uzyskuje się wysoki klirens toksyn o niskiej 
masie cząsteczkowej i lepszą eliminację 
cząsteczek o średniej masie. Istnieją rów-
nież dowody, że HDF pozwala na lepszą 
kontrolę niedokrwistości, poprawę kontroli 
gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz 
lipidowej. Wymienione korzyści powodu-
ją, że hemodiafiltracja posiada działanie 
kardioprotekcyjne i wpływa korzystnie na 
przeżycie pacjentów oraz  jakość ich życia 
[15].

Hemodiafiltracja stosowana jest naj-
częściej w tych krajach, w których istnieje 
oddzielna wycena dla tego świadczenia lub 
stosowane są odpowiednie dopłaty do tego 
typu zabiegów. 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą 
HTA, pomimo wyższych kosztów zabiegu 
w trybie HDF (związanych z konieczno-
ścią używania odpowiednich aparatów do 
dializ, umożliwiających prowadzenie tego 
typu zabiegów, używania wysokoprzepły-
wowych dializatorów, przygotowania ultra-
czystej wody i dializatu oraz większym zu-
życiem mediów), procedura ta jest wysoce 
efektywna kosztowo dla Płatnika i systemu 
opieki zdrowotnej. 

W Polsce, pomimo pozytywnej opinii 
Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji [4,5] oraz opinii Rady ds. Tary-
fikacji z 2016 roku o konieczności wyceny 
tego świadczenia i wprowadzenia HDF do 

koszyka świadczeń gwarantowanych [6], 
hemodiafiltracja nie została uznana przez 
Ministra Zdrowia jako oddzielne świadcze-
nie w grupie świadczeń odrębnie kontrak-
towanych. Zdaniem zespołu Ekspertów 
istnieje paląca potrzeba uwzględnienia tej 
techniki w katalogu świadczeń i umożliwie-
nia stosowania jej u chorych wymagają-
cych tego typu leczenia.

Zespół Ekspertów pragnie jednocze-
śnie podkreślić, że HDF powinna być za-
rezerwowana dla tej grupy chorych, która 
ma szansę odnieść największe korzyści ze 
stosowania tej metody. Zdaniem Grupy Ro-
boczej kwalifikacja pacjentów do leczenia 
w trybie hemodiafiltracji powinna odbywać 
się w oparciu o wskaźnik współchorobo-
wości pacjenta. Najpowszechniej stosowa-
nym i uznanym wskaźnikiem jest wskaźnik 
Charlson skorygowany dla wieku (Age-
-Adjusted Charlson Comorbidity Index – 
AACCI). W ocenie tego wskaźnika 1 punkt 
przyznawany jest w przypadku współistnie-
nia takich chorób jak: zawał mięśnia ser-
cowego, zastoinowa niewydolność serca, 
choroba naczyń obwodowych, choroba 
naczyń mózgowych, demencja, przewle-
kła choroba płuc, choroba tkanki łącznej, 
choroba wrzodowa, łagodna choroba wą-
troby, cukrzyca. 2 punkty w skali AACCI 
przyznawane są w przypadku współistnie-
nia porażenia połowiczego, umiarkowa-
nej lub ciężkiej choroby nerek, cukrzycy 
z powikłaniami narządowymi, guza/guzów 
nowotworowych, białaczki, chłoniaka. Trzy 
punkty dodawane są w przypadku współ-
występowania umiarkowanej lub ciężkiej 
choroby wątroby. 6 punktów w skali AACCI 
przyznaje się pacjentom z współwystępu-
jącymi litymi guzami przerzutowymi i AIDS. 
Dodatkową komponentą wskaźnika AACCI 
jest wiek pacjenta – w przypadku pacjen-
tów powyżej 50 roku życia dodawane są  
kolejne punkty.  Pacjenci w wieku 50-60 lat 
mają dodawany 1 punkt, w wieku 61-70 lat 
– 2 punkty, 71-80 lat – 3 punkty, 81-90 – 4 
punkty a pacjentom powyżej 90 roku życia 
dodawane jest dodatkowo 5 punktów [16].

Zdaniem Zespołu Ekspertów, do le-
czenia w trybie hemodiafiltracji powinni 
być kwalifikowani pacjenci z AACCI ≥8. 
Oznacza to, że docelowa populacja pa-
cjentów stanowiłaby około 26% pacjen-
tów hemodializowanych. Stosowanie 
hemodiafiltracji u tej grupy pacjentów 
wpłynęłoby na lepsze przeżycie cho-
rych wymagających leczenia nerkoza-
stępczego oraz przyniosłoby wymierne 
korzyści dla systemu opieki zdrowotnej 
wynikające głównie z dłuższego przeży-
cia chorych oraz mniejszej liczby powi-
kłań i kosztów ich leczenia. 
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świadczenia opieki zdrowotnej „hemodiafiltra-
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wania świadczenia opieki zdrowotnej „Hemodia-
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nia „Hemodializa”. http://wwwold.aotm.gov.pl/
assets/files/rada_taryfikacji/opinie /2016/URT_5_ 
20_160621_opinia_13_taryfa_Hemodializa.pdf. 
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