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ritmerna med ålder och kön, 
som i det korta perspektivet 
är konstanta! Utsöndrings
hastigheten motsvarar na
turligtvis bildningen, annars 
vore vi snart kreatininstoder! 

The Kidney Disease Outco
me Quality Initiative anger en 
beslutsgräns för alla åldrar 
(18–70 år), och för båda könen. 
Den gäller endast om algorit
men »neutraliserar« de fysio
logiska förloppen. Det gör den 
inte [5, 6]. Ändå vill man glo
balisera dess användning [7].

Jag ger Bäck rätt i att MDRD 
inte är dimensionslös, det 
vill säga har dimensionen 1. 
Emellertid, dimension i fysik 
och kemi är heltal (undantag 
finns i elektricitetsläran). Vi 
kan inte förstå den dimension 
som en dimensionsanalys av 
MDRD ger. En bättre lösning 
vore därför »arbiträr enhet«. 
eGFR är bara en kreatinin
koncentration som genom en 
matematisk transformering 
givits ett numeriskt värde 
som påminner om GFR. Mot
svarande gäller för övrigt 
också för omräkning av S/P
cystatin C till GFR!

Man kan inte överföra po
pulationsgrundade resultat på 
individer utan att erhålla en 
okontrollerad osäkerhet, och 
det finns utifrån samma skäl 
anledning att varna för försla
get att uttrycka HBA1ckon
centrationen i mmol glukos 
per liter [8].  Om MDRDeGFR 
verkligen avspeglade indivi
dens normerade GFR – relati
va är ett oklart begrepp – skul

n  Professorerna Gunnar Pej
ler och Gunnar Nilsson har 
skrivit en trevlig artikel om 
mastceller i Läkartidningen 
12/2009, sidorna 8459. Till 
artikeln hör också en infor
mativ  faktaruta 2 med rub
riken  »Svensk forskningshi
storia inom mastcellsområ
det«. Det är nog ett namn som 
saknas där. Vem var det som 
visade att mastcellerna lagrar 
och frisätter heparin? 

Erik Jorpes renade heparin 
ur leverextrakt. Därav nam
net. Hans vän och forskarkol

lega Olof Wilander skrev 1938 
en avhandling med rubriken 
»Studien über Heparin« 
tryckt i Skandinavisches Ar
chiv fur Physiologi, supple
ment 15. I avhandlingen visa
des det att heparin lagras i 
mastceller och frisätts (de
granuleras) vid schock. 

Olof Wilander blir varje år 
aktuell för de läkare som till
hör Läkaresällskapet genom 
Läkardagarna i Örebro, där 
står det på annonsbladet 
»Universitetssjukhuset Öre
bro, Wilandersalen«. Olof Wi

lande startade och utveckla
de ett av landets första labo
ratorier i klinisk kemi, blev 
professor , överläkare och 
styresman (motsvarar unge
fär dagens sjukhusdirektör) 
på centrallasarettet i Örebro, 
så småningom regionsjukhu
set och till slut universitets
sjukhuset. 
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le individens aktuella GFR er
hållas genom att multiplicera 
värdet med kroppsytan be
räknad exempelvis enligt Du 
Bois. Men individen är bara 
beskriven i termer av ålder i 
MDRD! Därför blir det fel [3]. 

Kreatininkoncentration är 
ett dåligt diagnostikum men 
utmärkt för övervakning av 
njurfunktionen. Detta beror 
på den stora interindividuella 
men ringa intraindividuella 
variationen av koncentratio
nen i serum och plasma. Kre
atininkoncentrationen blir 
inte en bättre markör genom 
att inverteras och multiplice
ras med några faktorer. 

Omräkningar enligt denna 
typ av algoritmer ger inte nå
got utöver primärstorheten. 
Algoritmer som baseras på 
fysiologiska förhållanden, till 
exempel clearance, anjongap, 

har en annan legitimitet.
Klinikern missleds genom 

påståendet att det är GFR 
man mäter, klinikern miss
leds också genom att den be
räknade storheten uttrycks 
som normerad GFR. I eGFR 
förloras information och in
troduceras en oförsvarlig 

osäkerhet i klassificering av 
njurfunktionen.
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