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Sammanfattning 
Introduktion I Sverige har ungefär 200 000 patienter hjärtsvikt och prevalensen ökar 
med åldern. Med en ökad ålder följer ofta en försämring av njurfunktionen. En patients 
njurfunktion kan mätas genom att låta patienten genomgå en njurfunktionsmätning med 
en exogen substans, exempelvis 51Cr-EDTA . Då detta ofta är dyrt och tidskrävande är det 
mer fördelaktigt att använda en endogen substans för att beräkna en patients glomerulära 
filtrationshastighet (GFR). I dagsläget används vanligtvis plasmakreatinin för att 
estimera GFR (eGFR) med hjälp av formler där denna endogena substans ingår. 
Hjärtsviktspatienter har ofta en lägre njurfunktion och för att kunna dosera läkemedel 
korrekt är det därför viktigt att veta vilken formel som bäst skattar njurfunktionen hos 
hjärtsviktspatienter. Det vetenskapliga underlaget inom området är otillräckligt och syftet 
med denna studie var därför att undersöka vilken kreatininbaserad formel som bäst 
korrelerar med 51Cr-EDTA hos patienter med hjärtsvikt. 
 
Metod De patienter med hjärtsvikt som genomfört njurfunktionsmätning med 51Cr-
EDTA på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå under perioden januari 2010 – oktober 
2018 inkluderades. Manuell journalgranskning genomfördes för att erhålla kliniska 
variabler. Formlerna som jämfördes mot 51Cr-EDTA var Cockcroft-Gaults (CG) baserad 
på både aktuell vikt (CG aktuell vikt) och idealvikt (CG idealvikt), The Modification of 
Diet in Renal Disease (MDRD), The simplified Modification of Diet in Renal Disease 
(sMDRD), The Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI), den 
reviderade Lund-Malmö formeln (LM-rev), Full Age Spectrum (FAS) samt The Berlin 
Initiative Study 1 (BIS1). För statistisk analys användes Pearsons korrelation, Bland-
Altman diagram samt noggrannhet (P30). 
 
Resultat Totalt inkluderades 146 patienter med medelålder 68 år, 58 % var män och 
medel-GFR51Cr-EDTA var 42 ml/min/1,73m2. Medel-GFR var 30 – 59 ml/min/1,73m2 för 
samtliga formler förutom MDRD med ett medel-GFR på 28 ml/min/1,73m2. För MDRD 
inkluderades endast 69 patienter då värden för urea främst ordinerades hos patienter 
med tidigare känd njursvikt. BIS1 används bara på patienter ≥ 70 år vilket var 71 
patienter. Pearsons korrelation visade r-värde > 0,8 för samtliga formler där MDRD 
visade bäst korrelation och precision med 0,9, därefter LM-rev; 0,88, BIS1, CKD-EPI, 
sMDRD; 0,87, FAS; 0,86, CG idealvikt; 0,85 samt CG aktuell vikt; 0,81. Bland-Altman 
diagrammen visade att alla formler, förutom MDRD (bias -4,8), överskattade 
njurfunktionen. Bias för övriga formler var följande: LM-rev 17,7, CG idealvikt 18,9, BIS1 
20,7, FAS 24,5, CKD-EPI 25,6, CG aktuell vikt 29,8 samt sMDRD 31,9. P30 var < 75 % för 
alla formler förutom MDRD där P30 var 80 %. Därefter kom LM-rev med 68 % följt av 
CG idealvikt 63 %, BIS1 59 %, CKD-EPI 58 %, FAS 55 % samt CG aktuell vikt och sMDRD 
med 46 %.   
 
Diskussion Att LM-rev gav bäst resultat för hela studiepopulationen tros främst bero på 
att formeln utformats på en svensk population. Anledningen till att MDRD gav bäst 
resultat hos patienter med samtidig njursvikt kan bero på att MDRD utformats på 
patienter med njursvikt och är därmed anpassad för denna patientgrupp. Vad som skiljer 
denna studie från tidigare studier är att den här studien inkluderade hjärtsviktspatienter 
med både bevarad och nedsatt ejektionsfraktion samt att medelåldern är högre och 
antalet inkluderade fler. Även om studien enbart utförts på ett sjukhus, vilket är en 
svaghet i avseende på generaliserbarhet, speglar studiepopulationen en normal-europeisk 
hjärtsviktspopulation utifrån åldersfördelning, god representation av samtliga GFR-
stadier och att patienter med både bevarad och nedsatt ejektionsfraktion inkluderades. 
 
Slutsats LM-rev var den kreatininbaserade formel som bäst korrelerade med 51Cr-EDTA 
hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Hos hjärtsviktspatienter med samtidig njursvikt var 
MDRD den formel som gav bäst resultat. 
 
Nyckelord: Hjärtsvikt, njurfunktion, kreatinin, glomerulär filtrationshastighet 



 

 
 

 



 

 
 

Förkortningar 
 
BIS1    The Berlin Initiative Study 1 
 
BMI   Kroppsmasseindex 
 
BNP    B-typ natriuretisk peptid 
  
BSA    Kroppsyta 
 
CG   Cockcroft-Gaults 
 
CKD-EPI   The Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 
 
51Cr-EDTA    51krom-etylendiamintetraättiksyra 
 
EF    Ejektionsfraktion 
 
eGFR   Estimerad glomerulär filtrationshastighet 
 
FAS   Full Age Spectrum  
 
GBM    Glomerulära basalmembran 
 
GFR    Glomerulär filtrationshastighet 
  
HFpEF    Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion  
 
HFrEF    Hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion  
 
IBW    Idealvikt 
 
125I-iotalamat   125jod-iotalamat 
 
IQR    Interkvartilintervall 
  
LM-rev   Reviderade Lund-Malmö formeln 
 
LOA   Gräns för samstämmighet 
 
MATE1    Multidrug and toxin extrusion 1 
 
MDRD    The Modification of Diet in Renal Disease 
 
NT-proBNP N-terminal del av B-typ natriuretisk peptid 
 
NYHA   New York Heart Association 
 
OCT2    Organisk katjontransportör 2 
 
OCT3    Organisk katjontransportör 3 
 
RAAS    Renin-Angiotensin-Aldosteron systemet 
 
sMDRD    The simplified Modification of Diet in Renal Disease 
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Introduktion 
Hjärtsvikt 
I Sverige uppskattas ungefär 200 000 personer vara drabbade av hjärtsvikt (1). 
Sjukdomen drabbar i större utsträckning den äldre populationen och det uppskattas att 
omkring 10 % av de som är 80 år eller äldre lider av hjärtsvikt. Hjärtsvikt är även den 
sjukdom som orsakar flest sjukhusinläggningar hos patienter som är äldre än 65 år (2).  
 
De vanligaste bakomliggande orsakerna till att personer drabbas av hjärtsvikt är att de 
lider av hypertoni eller kranskärlssjukdom (2, 3). Hjärtsvikt kännetecknas av typiska 
symtom, till exempel dyspné och trötthet samt relevanta kliniska fynd, bland annat 
takykardi, lungrassel, ödem samt avvikande EKG. Dessa symtom och kliniska fynd 
uppkommer på grund av att hjärtat inte kan tillföra kroppen blod och syre i den 
utsträckning som krävs eftersom hjärtminutvolymen är otillräcklig. Med hjärtminutvolym 
menas den volym av blod som pumpas ut från kammaren under kontraktion vid varje 
hjärtslag multiplicerat med hjärtfrekvensen. För att kunna diagnostisera en patient med 
hjärtsvikt genomförs en utredning. Patienten ska förutom att visa symtom och kliniska 
fynd även genomgå blodprovstagning med B-typ natriuretisk peptid (BNP) (4). Den del 
av BNP som vanligtvis mäts är den inaktiva delen av molekylen, nämligen den N-
terminala delen (NT-proBNP). NT-proBNP är en markör som frisätts i större mängd i 
samband med att fyllnadstrycket i hjärtat ökar som i sin tur kan bero på 
vätskeöverfyllnad. Är detta prov förhöjt görs en ultraljudsundersökning av hjärtat som 
kallas ekokardiografi. Utifrån denna undersökning kan hjärtfunktionen fastställas.   
 
Kompensationsmekanismer 
För att kunna utjämna den negativa effekten av att hjärtat inte kan tillföra blod och syre 
till kroppen i önskad utsträckning finns en rad kompensationsmekanismer (2, 3). Några 
exempel är bland annat aktivering av renin-angiotensin-aldosteron systemet (RAAS), 
uppkomst av myokardhypertrofi samt Frank-Starling mekanismen. Aktiveringen av 
RAAS påverkar njurarna på så sätt att det leder till salt- och vattenretention samt 
vasokonstriktion vilket i sin tur leder till ett högre blodtryck. Med andra ord kan sägas att 
kärltonus höjs. Ytterligare en kompensationsmekanism är bildningen av 
myokardhypertrofi. Detta innebär att hjärtats väggar blir förtjockade på grund av att 
hjärtat måste jobba intensivare för att kunna upprätthålla normal blodtillförsel till 
kroppen. Myokardhypertrofi leder till att kontraktionsförmågan ökar. Frank-Starling 
mekanismen är en kompensationsmekanism på så sätt att hjärtats muskelfibrer tänjs ut 
vilket kommer öka kontraktionskraften (5, 6). Pågår detta under en längre tid kommer 
muskelfibrerna att bli alltför uttänjda vilket leder till att vänster kammare blir förstorad 
med tunnare väggar som följd. Även om dessa kompensationsmekanismer har en bra 
effekt till en början blir de på längre sikt verkningslösa och kan bidra till mer skada än 
nytta för patienten (2). 
 
Klassificering av hjärtsvikt 
Hjärtsvikt kan delas in i olika undergrupper beroende på hur hjärtsvikten yttrar sig. I 
grova drag brukar hjärtsvikt delas in i systolisk och diastolisk hjärtsvikt (3, 7). Med 
systole menas att hjärtats båda kamrar kontraheras och därmed kan blodet lämna hjärtat 
och diastole är den period då hjärtat slappnar av och fylls med blod. Systolisk hjärtsvikt 
innebär att den systoliska kammarfunktionen, och då vanligtvis den vänstra, är nedsatt. 
Att funktionen är nedsatt innebär att hjärtat inte kan kontrahera i samma grad som ett 
normalt hjärta vilket gör att hjärtat inte kan pumpa ut den mängd blod som behövs. Vid 
systolisk hjärtsvikt kan det även ses att hjärtats väggar i vänster kammare har blivit 
tunnare och mer utvidgade vilket påverkar den systoliska fasen. Vid diastolisk hjärtsvikt 
har patienten istället normal systolisk kammarfunktion men en diastolisk dysfunktion (7, 
8). Detta beror på att den vänstra kammaren är stelare än normalt då kammarväggen är 
förtjockad. Konsekvensen av detta är att kammaren inte kan slappna av och att fyllnaden 
av blod blir otillräcklig, se Figur 1. 
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Figur 1. Systolisk respektive diastolisk hjärtsvikt. Bild omarbetad från (9). 
 
Systolisk och diastolisk hjärtsvikt brukar även kallas för hjärtsvikt där ejektionsfraktionen 
(EF) är nedsatt (HFrEF) och hjärtsvikt där EF är bevarad (HFpEF) (3). EF är den del av 
blodvolymen som i slutet av systole pumpas ut vid varje hjärtslag. Vid benämning av 
nedsatt EF menas en patient som har EF <40 % (10). 
 
Hjärtsvikt brukar graderas i fyra olika svårighetsgrader utifrån New York Heart 
Association (NYHA I-IV) (Tabell 1) (3). NYHA baseras på hur uttalade symtomen är och i 
vilken omfattning patienten kan utföra fysisk aktivitet. 
 
Tabell 1. Klassificering av hjärtsvikt enligt New York Heart Association (NYHA) (3) 
Klass enligt 
NYHA 

Symtomens svårighetsgrad och påverkan av fysisk aktivitet 

I Ingen påverkan av fysisk aktivitet.  
II Viss påverkan av fysisk aktivitet. Ingen påverkan vid vila men 

andfåddhet och svimningar kan uppkomma vid normal aktivitet 
III Markant påverkan av fysisk aktivitet. Ingen påverkan vid vila men 

andfåddhet och svimningar orsakas av mindre än normal aktivitet. 
IV Symtom kan uppstå även vid vila. Kan inte utföra fysisk aktivitet utan 

att uppleva obehag och obehaget ökar vid ökande fysisk aktivitet. 
 
Glomerulär filtrationshastighet  
När det talas om njurfunktion brukar glomerulär filtrationshastighet (GFR) användas 
som mått och GFR är ca 125 ml/min hos en frisk person kring 20–30 år (11). Det är ett 
mått som avser den volym primärurin som från plasman filtreras via njurarnas glomeruli 
per tidsenhet. Vid njursvikt brukar njurfunktionen klassificeras i olika stadier utifrån 
GFR-värdet (ml/min/1,73m2). Stadie 1 representerar att en njurskada finns men att 
njurfunktionen är bibehållen och stadie 5 indikerar terminal njursvikt (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Njurfunktionens stadier vid njursvikt (11)  

Stadie Relativ GFR (ml/min/1,73m2) 
1 >90 
2 60 – 89 
3 30 – 59 
4 15 – 29 
5 <15 
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GFR delas vanligtvis upp i absolut och relativ GFR (11, 12). Absolut GFR används främst 
vid bland annat dosering av läkemedel till en enskild patient och uttrycks i ml/min. 
Eftersom absolut GFR beror på kroppsstorlek leder det till att jämförelse av olika GFR-
värden mellan till exempel barn och vuxna inte är möjligt. 
 
Relativ GFR kan till skillnad från absolut GFR användas som ett jämförandemått mellan 
olika personer av olika storlek eftersom hänsyn tas till kroppsytan (11-13). Anledningen 
till detta är att njurfunktionen och dess storlek är proportionell till en individs kroppsyta. 
Relativt GFR har därmed enheten ml/min/1.73m2.  
 
Ålderns påverkan på GFR  
Med stigande ålder ses en försämring i GFR hos sjuka individer likväl som hos individer 
som är friska. Sänkningen av GFR brukar börja kring 30–40 års ålder med en sänkning 
på ca 8 ml/min/1,73m2 per decennium (14). Det ska dock poängteras att detta inte gäller 
för alla. Anledningen till att GFR sjunker med stigande ålder kan skilja från person till 
person men det finns en del bakomliggande orsaker som ofta associeras med en sänkning 
i GFR. En anledning till denna sänkning är att njurens struktur förändras med åldern. 
Det kan till exempel ses att det finns en ökning av fibrös vävnad i njuren då en del av 
njurens glomeruli förändras. Detta kallas även för glomerulosclerosis.  
 
Med stigande ålder kan det även ses en sänkning i renal cirkulation, en minskning i antal 
fungerande glomeruli samt att de glomerulära basalmembranen (GBM) blir tjockare (15). 
Det bör dock poängteras att bland annat förtjockning av GBM inte enbart uppkommer vid 
stigande ålder utan kan även ses hos patienter med till exempel hypertoni. 
 
Förutom att GFR påverkas av normalt åldrande påverkas GFR även av sjukdomar (16). 
Eftersom många äldre ofta är multisjuka kan detta påskynda försämringen av GFR 
ytterligare. Exempel på vanligt förekommande sjukdomar hos äldre som kan associeras 
med en försämring av GFR är bland annat diabetes och hypertoni. 
 
Hjärtsvikt och njurfunktion 
Det är viktigt att kontrollera njurfunktionen vid hjärtsvikt eftersom hjärtat och njurarna 
är delvis beroende av varandra (17). Detta på grund av att njurarna reglerar kroppens 
salt- och vattenbalans vilket är viktigt för hjärtat medan hjärtat reglerar blodtryck och 
flöde vilket i sin tur är viktigt för njurarna. Om något av detta skulle förändras, till 
exempel att patienten har en ökad mängd vätska i kroppen vilket kan uppstå vid 
hjärtsvikt, påverkar det därmed båda organen på sikt. Detta brukar benämnas som 
kardiorenalt syndrom. 
 
När hjärtsvikt ses som en orsak till påverkad njurfunktion kan detta ske på grund av olika 
mekanismer (18). En sådan mekanism är aktivering av RAAS. När RAAS är aktiverat 
under en längre period kan det på sikt leda till inflammation, oxidativ stress och fibros i 
njuren. Dessa händelser påverkar njuren och därmed njurfunktionen negativt. En annan 
mekanism som leder till konsekvenser för njurfunktionen är hemodynamiska 
abnormiteter. Vid hjärtsvikt ses ett ökat ventryck och då njurarna är känsliga för 
hemodynamiska förändringar påverkar även detta njuren negativt. 
 
Det är vanligt förekommande att patienter som har hjärtsvikt därmed har en lägre 
njurfunktion, dock kan det vara svårt att avgöra vad som uppstod först, hjärtsvikten eller 
njursvikten (18). Oavsett vad som uppkom först har patienter med hjärtsvikt i 
kombination med försämrad njurfunktion en sämre sjukdomsprognos gällande bland 
annat högre mortalitet och morbiditet jämfört med de patienter som har hjärtsvikt med 
bibehållen njurfunktion (19). Det bör dock poängteras att även om patienten till en början 
har en normal njurfunktion är det vanligt att njurfunktion kan försämras med tiden och 
bör därför kontrolleras med jämna mellanrum.  
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Läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt och njurfunktionens betydelse 
Den läkemedelsbehandling som rekommenderas idag vid hjärtsvikt för att lindra 
besvären och minska mortaliteten består i första hand av läkemedel som hämmar 
angiotensinkonverterande enzym (ACE-hämmare) eller angiotensin-II-
receptorblockerare (ARB) (20). Tillägg av betablockerare och senare 
mineralkortikoidreceptorantagonister (MRA) kan bli aktuellt om tidigare insatt 
behandling inte gett tillräcklig effekt. Har patienten stora problem med vätskeretention 
kan även loopdiuretika ordineras.   
 
Vid behandling av hjärtsvikt är det viktigt att kontrollera njurfunktionen med jämna 
mellanrum, främst hos de patienter som har en njurfunktion kring 20 – 40 
ml/min/1,73m2. Detta eftersom läkemedlen kan behöva dosjusteras på grund av för låg 
njurfunktion. Exempel på läkemedel som kan behöva dosjusteras utifrån njurfunktionen 
är bland annat de som innehåller ramipril (21), enalapril (22) och bisoprolol (23). Vid för 
låg njurfunktion blir även en del läkemedel kontraindicerade. Exempel på 
läkemedelssubstanser som är kontraindicerade vid GFR < 30 ml/min/1,73m2 är 
spironolakton (24) och eplerenon (25). 
 
Endogena markörer 
Vid estimering av njurfunktion används endogena markörer, vanligtvis plasmakreatinin 
eller plasma-cystatin C, antingen i kombination eller var för sig (26). Anledningen till att 
dessa två kan användas vid skattning av njurfunktion är för att de utsöndras i oförändrad 
form genom glomeruli. Kreatinin bildas då kreatin bryts ned av muskelcellerna samt vid 
nedbrytning av bland annat köttprodukter (11). Nivån av plasmakreatinin påverkas därför 
utav en persons muskelmassa samt köttkonsumtion. Detta leder till att de personer som 
till exempel har en hög muskelmassa har ett högre kreatininvärde jämfört med de som 
har en lägre muskelmassa.  
 
Till skillnad från kreatinin bildas cystatin C i alla kärninnehållande celler i kroppen, 
främst fettceller och nivån av plasma-cystatin C påverkas därmed inte lika mycket av 
kroppssammansättningen (11). Cystatin C utsöndras inte i lika stor mängd som kreatinin i 
urinen utan återresorberas och bryts ned i tubuli. Av dessa två markörer används 
plasmakreatinin i större utsträckning än plasma-cystatin C vid estimering av njurfunktion 
då cystatin C inte använts lika länge inom det här området samt att analys av kreatinin är 
billigare. Även om cystatin C inte används i samma utsträckning ses en ökning i vissa 
regioner i Sverige.  
 
GFR kan med hjälp av plasmakreatinin och andra variabler estimeras (eGFR) hos 
patienter genom att använda validerade formler/ekvationer (11). De som vanligen 
används är Cockcroft-Gaults (CG), The Modification of Diet in Renal Disease (MDRD), 
den förenklade MDRD (sMDRD), The Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration (CKD-EPI) samt den reviderade Lund-Malmö formeln (LM-rev). På senare 
år har det även tillkommit två nya formler; Full Age Spectrum (FAS) och the Berlin 
Initiative Study 1 (BIS1) (27, 28). Utav dessa formler är MDRD och LM-rev utformade på 
patienter med njursvikt medan övriga utvecklades på studiepopulationer innehållande 
njursviktspatienter och icke-njursviktspatienter (29). FAS är utformad för att kunna 
användas på personer som är ≥ 2 år och BIS1 på patienter ≥ 70 år. 
 
När plasmakreatinin ska användas för att beräkna njurfunktionen finns det en del 
faktorer som bör tas hänsyn till då dessa kan påverka kreatininvärdet. En sådan faktor är 
läkemedel som kan höja kreatininvärdet utan att påverka GFR (30-32). Följden av detta 
blir att det erhålls ett felaktigt värde vid estimering av GFR utifrån plasmakreatinin. 
Trimetoprim och dronedaron är exempel på sådana läkemedel. Mekanismen bakom 
koncentrationshöjningen av plasmakreatinin tros bero av att läkemedlen hämmar 
utsöndringen av kreatinin via tubulär sekretion genom att binda till det organiska 
katjontransportsystemet. Inom detta system finns olika transportörer som bland annat 
organisk katjontransportör 2 och 3 (OCT2 respektive OCT3). Förutom hämning av OCT2 
och 3 har trimetoprim även setts hämma multidrug and toxin extrusion 1 (MATE1) som 
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har samma funktion som OCT2 och 3 (31).  
 
Kreatininbaserade formlers kända över-/underskattning av njurfunktionen 
Ett problem som kan uppkomma vid estimering av njurfunktion är att formlerna kan 
över- eller underskatta njurfunktionen (33). Följden av detta blir då bland annat att 
doseringen för olika läkemedel blir felaktig vilket kan leda till stora konsekvenser om 
läkemedlen främst utsöndras renalt. Dessutom är vissa läkemedel kontraindicerade hos 
de som har en låg njurfunktion och får därmed inte användas. 
 
Generellt har det setts att CG har en tendens till att överskatta GFR hos de som har ett 
GFR-värde <60 ml/min/1,73m2 samt att MDRD och LM-rev har en tendens till 
underskattning vid GFR ≥ 90 ml/min/1,73m2 (11). CKD-EPI ses, till skillnad från MDRD 
och LM-rev, överskatta njurfunktionen då GFR ≥ 90 ml/min/1,73m2. MDRD har även 
setts överskatta njurfunktion hos patienter som är ≥ 80 år. Undersöks sedan formlernas 
förmåga att skatta njurfunktionen hos de som har ett kroppsmasseindex (BMI) < 20 
kg/m2 har det uppmärksammats att MDRD, CKD-EPI och LM-rev överskattar 
njurfunktionen. Gällande FAS har den setts underskatta njurfunktionen vid GFR ≥ 60 
ml/min/1,73m2 (27, 34). BIS1 har i en del studier visat en tendens till att överskatta 
njurfunktionen (28, 35). 
 
Referensmetoder för njurfunktionsmätning 
Då kreatininbaserade formler bara estimerar GFR kan det ibland vara indicerat att 
erhålla ett exakt värde. Anledningen till att veta ett exakt värde på en patients 
njurfunktion är indicerat om patienten till exempel ska genomgå ett ingrepp där 
njurfunktionen måste vara känd exempelvis vid transplantation eller vid 
cytostatikabehandling (29, 36). Det kan också bero på att patienten i fråga har njursvikt 
varpå njurfunktionen bör kontrolleras extra noggrant.  
 
För att kunna mäta ett exakt värde på en patients njurfunktion (GFR) brukar en exogen 
substans användas vilken utsöndras oförändrat genom glomerulär filtration i njurarna 
(29, 36). En vanlig metod är injicering av 51krom- etylendiamintetraättiksyra (51Cr-
EDTA), vilket är ett radioaktivt ämne som inte ger någon påverkan hos patienten. 
 
Det finns även andra metoder för exakt mätning av njurfunktionen, exempelvis inulin 
eller 125jod-iotalamat (125I-iotalamat). Inulin är en polyfruktos, det vill säga ett 
lågmolekylärt socker som helt utsöndras genom glomeruli (26). Njurfunktionsmätning 
med inulin innebär att patienten får en konstant intravenös infusion av inulin eftersom 
plasmakoncentrationen måste hållas konstant under urininsamlingen vilket vanligtvis är 
fyra timmar. Då denna metod är både tidskrävande och komplicerad väljs den inte i första 
hand. 125I-iotalamat är liksom 51Cr-EDTA ett radioaktivt ämne (29). En nackdel med 125I-
iotalamat är att den innehåller jod vilket gör att patienter som är allergiska mot jod inte 
kan använda denna metod. Utav dessa tre (inulin, 125I-iotalamat och 51Cr-EDTA) är 51Cr-
EDTA den mest använda metoden i Sverige (26). 
 
Tidigare studier inom ämnet 
De formler som kommer undersökas i den här studien är studerade och validerade på 
normalpopulation av patienter i samhället (27, 35, 37-41). Eftersom 
hjärtsviktspopulationen skiljer sig i vissa avseenden från en normalpopulation kan detta 
påverka hur väl formlerna fungerar i denna grupp (42). De som lider av hjärtsvikt ses 
ibland ha en lägre muskelmassa än normalt på grund av deras sänkta aktivitetsnivå, en 
lägre njurfunktion samt vätskeöverskott på grund av retention av natrium.  
 
Tidigare studier på patienter med hjärtsvikt där kreatininbaserade formler undersökts 
har haft olika fokus. Ett vanligt syfte har varit att undersöka vilken formel som är bäst vid 
riskstratifiering av patienter med hjärtsvikt. Resultaten visar att patienter med lägre 
njurfunktion har en ökad risk att drabbas av en händelse (43-48). En händelse kan bland 
annat vara förtidig död, kardiovaskulär händelse (exempelvis hjärtinfarkt) eller 
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inläggning på grund av försämring i hjärtsvikt. 
 
Det syfte som är intressant för den här studien är att undersöka vilken formel som bör 
användas vid skattning av njurfunktionen hos patienter med hjärtsvikt. Tidigare studier 
har kommit fram till att MDRD är den formel som bör användas för denna patientgrupp 
(42, 49) medan en annan studie drog slutsatsen att CKD-EPI bör användas (48).  
 
Det vetenskapliga underlaget inom detta område är dock bristfälligt. Dessutom har ingen 
studie kunnat identifieras där LM-rev, FAS eller BIS1 formlerna analyserats hos patienter 
med hjärtsvikt. 
 
Syfte 
Att undersöka vilken kreatininbaserad formel som bäst korrelerar med 51Cr-EDTA hos 
patienter med hjärtsvikt. 
 
Metod 
Studiepopulation 
Samtliga patienter som genomgått njurfunktionsmätning med referensmetoden 51Cr-
EDTA mellan 2010-01-01 och 2018-10-29 på Klinisk fysiologi, Norrlands 
universitetssjukhus, Umeå inkluderades i studien. Denna data samkördes mot 
diagnosregistret i journalsystemets statistikverktyg, BMS-rapport, för att identifiera de 
patienter inom Umeå sjukvårdsområde som också har diagnosen hjärtsvikt. Därefter 
genomfördes en manuell journalgranskning utav behörig personal under oktober 2018 
enligt ett standardiserat protokoll. Detta för att erhålla de variabler som krävdes för att 
beräkna njurfunktionen utifrån njurfunktionsformlerna som plasma-kreatinin, -urea och 
-albumin. Dessa tre variabler togs från datum närmast genomförd njurfunktionsmätning 
med 51Cr-EDTA. Aktuell vikt och längd togs från samma datum som utförd 
njurfunktionsmätning. Under journalgranskningen kontrollerades även om patienterna 
behandlades med trimetoprim och/eller dronedaron vid tidpunkten för 
njurfunktionsmätningen. Validering av inmatade data utfördes genom stickprovskontroll.  
 
Etikgodkännande 
Etikgodkännande för studien finns från Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå 
(registreringsnummer 2015-419-31). 
 
Skattning av njurfunktion 
De olika kreatininbaserade formlerna som undersöktes i studien, CG, MDRD, sMDRD, 
CKD-EPI, LM-rev, FAS och BIS1, var utformade på följande sätt: 
 
CG aktuell vikt (11): tar hänsyn till patientens kön, ålder, vikt, plasmakreatinin samt 
kroppsyta. 
Män: 1,23 [(140-ålder) * vikt / plasmakreatinin] * (1,73/BSA) 
Kvinnor: 1,04 * [(140 – ålder) * vikt / plasmakreatinin] * (1,73/BSA) 
BSA = kroppsyta = Vikt0,425 * längd0,725 * 0,007184  
 
CG idealvikt (11, 50): tar hänsyn till patientens kön, ålder, längd (för att kunna beräkna 
idealvikt), plasmakreatinin samt kroppsyta. 
Män: 1,23 [(140-ålder) * IBW / plasmakreatinin] * (1.73/BSA) 
Kvinnor: 1,04 * [(140 – ålder) * IBW / plasmakreatinin] * (1,73/BSA) 
IBW = idealvikt = 22 * H2, där H är längden i meter. 
BSA = IBW0,425 * längd0,725 * 0,007184  
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MDRD (49): tar hänsyn till patientens kön, ålder, plasma-kreatinin, -urea, -albumin samt 
hudfärg. 
Män: 170 * (plasmakreatinin/88,4)-0,999 * (ålder)-0,176 * (plasmaurea*18,016)-0,170 * 
(plasmaalbumin/10)0,318 * 1,180 (om afroamerikan) 
Kvinnor: 170 * (plasmakreatinin/88,4)-0,999 * (ålder)-0,176 * (plasmaurea*18,016)-0,170 * 
(plasmaalbumin/10)0,318 * 0,762 * 1,180 (om afroamerikan) 
 
sMDRD (11): tar hänsyn till patientens kön, ålder, plasmakreatinin samt hudfärg. 
Män: 186 * (plasmakreatinin/88,4)-1,154 * (ålder)-0,203 *1,210 (om afroamerikan) 
Kvinnor: 186 * (plasmakreatinin/88,4)-1,154 * (ålder)-0,203 * 0,742 *1,210 (om 
afroamerikan) 
 
CKD-EPI (11): tar hänsyn till patientens kön, ålder samt plasmakreatinin. 
Kvinnor och plasmakreatinin ≤62: 144 × [plasmakreatinin / (0,7 × 88,4)]–0,329 × 0,993ålder  
Kvinnor och plasmakreatinin >62: 144 × [plasmakreatinin / (0,7 × 88,4)]–1,209 × 0,993ålder  
Män och plasmakreatinin ≤80: 141 × [plasmakreatinin / (0,9 × 88,4)]–0,411 × 0,993ålder  
Män och plasmakreatinin >80: 141 × [plasmakreatinin / (0,9 × 88,4)]–1,209 × 0,993ålder 

 

LM-rev (51): tar hänsyn till patientens kön, ålder samt plasmakreatinin. 
e^X- 0,0158 * ålder + 0,438 * ln(ålder) 
 
Män: plasmakreatinin < 180mmol/L: X = 2,56 + 0,00968 * (180-plasmakreatinin) 
plasmakreatinin ≥ 180 mmol/L: X = 2,56 – 0,926 * ln (plasmakreatinin/180) 
Kvinnor: plasmakreatinin < 150 mmol/L: X = 2,50 + 0,0121 * (150-plasmakreatinin) 
plasmakreatinin ≥ 150 mmol/L: X = 2,50 – 0,926 * ln(plasmakreatinin/150) 
 
FAS (27): tar hänsyn till patientens kön, plasmakreatinin samt ålder. 
≤ 40 år: 107,3/(plasmakreatinin/Q) 
> 40 år: 107,3/(plasmakreatinin/Q) * 0,988(ålder – 40) 
 
Q = 80 för män ≥20 år 
        61 för kvinnor  18 år 
        62 för kvinnor ≥ 20 år 
 
BIS1 (28): tar hänsyn till patientens kön, ålder (endast applicerbar på patienter ≥ 70 år) 
samt plasmakreatinin. 
Män: 3736 * (plasmakreatinin/88,4)-0,87 * ålder-0,95 
Kvinnor: 3736 * (plasmakreatinin/88,4)-0,87 * ålder-0,95 * 0,82 
 
Statistisk analys 
Data redovisas som medelvärde ± standardavvikelse (SD) för normalfördelade 
kontinuerliga variabler och som median med interkvartilintervall för icke-
normalfördelade variabler. Kategoriska variabler redovisas som frekvenser med procent.  
 
För att analysera ifall någon korrelation finns mellan referensmetoden och de olika 
njurfunktionsformlerna användes Pearsons korrelation. För Pearsons 
korrelationsanalyser erhölls r-värden för de olika formlerna. Ju närmare r-värdet ligger ± 
1 desto bättre korrelation finns mellan referensmetoden och aktuell formel, vilket anger 
hur bra precisionen är. Med precision menas hur väl samstämmigheten är mellan 
estimerat och uppmätt GFR (52). Ett r-värde på ± 0–0,3 innebär att korrelationen är 
obefintlig, ± 0,3–0,5 innebär låg korrelation, ± 0,5 – 0,7 medelhög korrelation, ± 0,7 –
0,9 hög korrelation och ± 0,9 – 1 väldigt hög korrelation (53). För att åskådliggöra 
korrelationerna användes även så kallade scatter plottar, där 51Cr-EDTA finns redovisat 
på x-axeln och respektive formel på y-axeln. 
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Då Pearsons korrelationskoefficient enbart visar om korrelation finns krävdes ytterligare 
analyser för att kunna fastslå om metoderna var jämförbara mot referensvärdet. För detta 
ändamål utformades Bland-Altman diagram. Utifrån diagrammen kunde slutsats dras om 
huruvida formlerna över- eller underskattade GFR jämfört mot referensvärdet samt hur 
spridningen i studiepopulationen såg ut för de olika mätvärdena. Diagrammen 
utformades så att medelvärdet av 51Cr-EDTA och aktuell formel placerades på x-axeln (A 
+ B /2) och differensen i % mellan 51Cr-EDTA och aktuell formel delat på medelvärdet på 
y-axeln ((B – A)/(A+B/2)) (54). Värdet på x-axeln står i ml/min/1,73m2 och på y-axeln i 
%. I Bland-Altman diagrammen markerades medelvärdet av skillnaden mellan estimerat 
och uppmätt GFR i % (på engelska kallat bias) som den mittersta linjen samt övre och 
undre gräns för samstämmighet (LOA)  som den översta respektive nedersta linjen i 
diagrammet. Detta för att slutsatser skulle kunna dras om formlernas över- eller 
underskattningsförmåga. Övre och undre LOA befinner sig ±1,96 SD från medelvärdet 
och motsvarar 95 % konfidensintervall det vill säga 95 % av jämförelserna återfinns 
mellan dessa gränser. 
 
För att kunna avgöra formlernas noggrannhet, det vill säga hur väl de representerar det 
sanna värdet användes formeln (eGFR – uppmätt GFR)*100/uppmätt GFR (42, 48). 
Därefter beräknades hur många som hamnade ± 30 % från det uppmätta GFR-värdet, 
även kallat P30. För att en formel ska anses ha acceptabel noggrannhet bör P30 vara ≥ 75 
%, det vill säga 75 % av mätningarna ska hamna ± 30 % från det uppmätta GFR-värdet. 
Alla analyser som nämnts ovan utfördes med hjälp av SPSS version 25. 
 
Resultat 
Total inkluderas 146 patienter med hjärtsvikt vilka genomfört en njurfunktionsmätning 
med 51Cr-EDTA mellan januari 2010 och oktober 2018. Medelåldern för denna 
patientgrupp var 68 år och 58 % var män, se Tabell 3. För estimering av njurfunktion med 
hjälp av formlerna MDRD och BIS1 inkluderades enbart 69 respektive 71 patienter. 
Anledningen till detta var för att vid beräkning av MDRD krävs, förutom plasmakreatinin 
och ålder, även plasmaalbumin och plasmaurea vilket saknades hos resterande då 
plasmaurea främst ordinerades hos patienter med tidigare känd njursvikt. BIS1 är endast 
framtagen för patienter ≥ 70 år. För resterande formler är alla 146 patienter inkluderade. 
Efter genomförd journalgranskning sågs att 85 % av kreatininvärdena togs ± 14 dagar 
från njurfunktionsmätning och 81 % för albumin och urea. Inga patienter behandlades 
med trimetoprim eller dronedaron i doser som påverkade plasmakreatinin-nivån i 
samband med njurfunktionsmätningen. 
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Tabell 3. Bakgrundsdata för inkluderade patienter, n = 146 

Ålder, år 68 ± 13 
Män 84 (58) 
Ejektionsfraktion, % 45 ± 15 
Hjärtfrekvens, slag/min 80 ± 21 
Systoliskt blodtryck, mmHg 130 ± 23 
Diastoliskt blodtryck, mmHg 72 ± 12 
Längd, cm 170 ± 10 
Kroppsvikt, kg 80 ± 19 
Ideal kroppsvikt, kg 64 ± 7 
BMI, kg/m2  27 ± 6 
Kroppsyta, m2 1,9 ± 0,3 
  
Kliniska variabler (medelvärde ± SD)  
P-urea, mmol/L, (n = 69) 15,6 ± 9,4 
P-albumin, g/L, (n = 69) 34,4 ± 6,2 
P-kreatinin, μmol/L 146 ± 102 
NT-proBNP (median, IQR), ng/L  2091 (788 – 5183) 
  
Läkemedelsanvändning  
RAAS-hämmare 111 (76) 

Betablockerare 118 (81) 
Mineralkortikoidreceptorantagonister 51 (35) 
Loopdiuretika 84 (58) 
  
Sjukdomar  
Diabetes 57 (39) 
Hypertoni 106 (73) 
Kranskärlssjukdom 72 (49) 
Förmaksflimmer  59 (42) 
Ejektionsfraktion ≤ 40 % 58 (40) 

Data presenteras som medelvärde ± SD, antal (%) och median (IQR). BMI, Kroppsmasseindex; IQR, 
interkvartilintervall; NT-proBNP, N-terminal del av B-typ natriuretisk peptid; P, plasma; RAAS, Renin-
Angiotensin-Aldosteron systemet; SD, standardavvikelse. 
 
I Tabell 4 visas indelning av njurfunktionen i olika stadier utifrån GFR51Cr-EDTA. 
Anledningen till att patienterna genomförde en njurfunktionsmätning var på grund av 
njursvikt (34 %), malignitet (33 %), transplantation (hjärta, njure eller lunga) (29 %) 
samt inför bestämning av läkemedelsdosering (3 %). 
 
Tabell 4. Indelning av njurfunktion utifrån GFR51Cr-EDTA 

GFR51Cr-EDTA (ml/min/1,73m2) Andel patienter, % 
< 15 14 
15 - 29 23 
30 - 59  44 
60 - 89 17 
> 90 3 

 
Medelvärdet för GFR51Cr-EDTA var 42 ml/min/1,73m2. De olika formlerna gav ett 
medelvärde motsvarande en måttligt sänkt njurfunktion med GFR 30 – 59 
ml/min/1,73m2 förutom MDRD med ett medelvärde på 28 ml/min/1,73m2 motsvarande 
avancerad njursvikt, se Figur 2.  
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Figur 2. Medelvärde för njurfunktionen utifrån njurfunktionsmätningen med 51Cr-EDTA 
och samtliga njurfunktionsformler. 
 
I Figur 3 visas korrelationen mellan 51Cr-EDTA och respektive formel. Pearsons 
korrelationskoefficient (r) för de olika formlerna var; 0,9 för MDRD, 0,88 för LM-rev, 
0,87 för sMDRD, CKD-EPI och BIS1, 0,86 för FAS, 0,85 för CG med idealvikt och 
slutligen 0,81 för CG med aktuell vikt. Alla formler hade därmed ett r-värde > 0,8 vilket 
tyder på en hög korrelation och därmed bra precision. MDRD och LM-rev var de två 
formlerna med bäst korrelation. 
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Figur 3. Korrelation respektive Bland-Altman diagram för de olika formlerna. 
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Bland-Altman diagrammen visade att samtliga formler överskattade njurfunktionen 
jämfört mot 51Cr-EDTA förutom MDRD då denna formel visade på ett negativt bias och 
därmed en tendens till underskattning. Bias för MDRD var -4,8 och de övriga formlerna 
erhöll ett bias på mellan 31,9 och 17,7, se Figur 3. LM-rev var den formel som hade näst 
lägst bias (17,7) efter MDRD. 
 
Tabell 5. Noggrannhet (P30) 
eGFR (ml/min/1,73m2) Noggrannhet (P30), % 

 
MDRD 80 

LM-rev  68 

CG idealvikt  63 
BIS1  59 

CKD-EPI  58 

FAS  55 

CG aktuell vikt  46 
sMDRD  46 

CG, Cockcroft-Gault; MDRD, Modification of Diet in Renal Disease; sMDRD, simplified Modification of Diet 
in Renal Disease; CKD-EPI, Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration; LM-rev, den reviderade 
Lund-Malmö formeln; FAS, Full Age Spectrum; BIS1, Berlin Initiative Study 1. 
 
Noggrannheten (P30) för alla formler utom MDRD var under 75 % vilket leder till att CG 
aktuell vikt, CG idealvikt, sMDRD, LM-rev, CKD-EPI, FAS och BIS1 inte uppvisat 
tillräcklig noggrannhet. LM-rev var den formel som med 68 % var närmast gränsen på 75 
%, se Tabell 5. 
 
Diskussion 
Denna studie visar att LM-rev bäst korrelerar med 51Cr-EDTA för hela studiepopulationen 
medan MDRD hade bäst korrelation för patienter med njursvikt eftersom dessa två 
formler hade bäst korrelation (0,88 respektive 0,9), lägst bias (17,7 respektive -4,8) samt 
högsta P30 (68 % respektive 80 %). Någon annan studie som visar att LM-rev är den 
formel som korrelerar bäst med 51Cr-EDTA hos patienter med hjärtsvikt har inte hittats. 
Varför LM-rev gav bäst resultat, gällande korrelation, bias och P30, för hela 
studiepopulationen kan bero på olika anledningar. Anledningen som tros ha haft störst 
inverkan är att formeln är utformad på en svensk population och därmed mer anpassad 
till denna studies population (55). En annan anledning kan vara att njurfunktionen för 
studiepopulationen totalt sett var relativt låg då medelvärdet för GFR51Cr-EDTA var 42 
ml/min/1,73m2 och formeln ursprungligen utformades på patienter med njursvikt (29).  
 
Vad som skiljer denna studie mot tidigare gjorda studier är dels studiepopulationen. I de 
tidigare studierna har de bara inkluderat patienter som kategoriserats som HFrEF (42, 
48, 49) medan den här studien även inkluderar de som är HFpEF patienter. Ytterligare en 
skillnad för denna studie jämfört mot de tidigare är medelåldern, vilken är högre i denna 
studie jämfört med tidigare studier. Dessa två faktorer leder till att den här studien ger en 
mer representativ bild av en oselekterad hjärtsviktspopulation jämfört med de tidigare 
utförda studierna. 
 
Att MDRD är en formel som kan användas på patienter med hjärtsvikt är ett resultat som 
andra studier har fått (42, 49). Förklaringen till varför MDRD korrelerade bäst med 51Cr-
EDTA i den här studien kan vara på grund av den mer begränsade studiepopulationen. 
Till exempel har MDRD utformats på patienter med en medelålder på 51 år samt 
njursvikt vilket leder till att formel är mer anpassad och har bättre estimeringsförmåga på 
en liknande patientgrupp (29). Studiepopulationens betydelse vid skattning av 
njurfunktion bekräftas i en tidigare studie (29). I studien drogs slutsatsen att resultaten 
som erhålls utifrån olika formler för att skatta GFR beror på hur studiepopulation ser ut 
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gällande olika faktorer. Alla formler har ursprungligen utformats på en viss typ av 
population, det vanligaste är antingen enbart patienter med njursvikt eller en 
normalpopulation, det vill säga både patienter med och utan njursvikt. En annan faktor 
som har betydelse är åldern på de inkluderade. Om den population som ska undersökas 
har samma ålder eller ligger inom det åldersintervall som formeln till en början utformats 
på ökar chanserna för en mer korrekt skattning av GFR. Studiepopulationens utformning 
i denna studie kan med grova drag beskrivas som en normalpopulation i avseende på 
spridningen av GFR och med en medelålder på 68 år. Utifrån denna fakta bör, enligt den 
tidigare studien (29), CG eller FAS vara den njurfunktionsformel som bäst korrelerar mot 
51Cr-EDTA. Detta eftersom studiepopulationen i den här studien mest efterliknar de 
studiepopulationer som CG och FAS är utformade på jämfört med de övriga formlerna 
(MDRD, sMDRD, CKD-EPI, LM-rev samt BIS1). I den här studie var det varken CG eller 
FAS som ansågs vara den formel som bäst korrelerar mot referensmetoden utan LM-rev. 
Det här gör att det måste vara fler faktorer förutom njurfunktion och ålder som påverkar 
hur väl formlerna fungerar på olika populationer. En anledning till att resultatet i denna 
studie inte stämmer överens med den tidigare studien (29) kan vara att samtliga 
inkluderade är hjärtsviktspatienter. Eftersom hjärtsviktspatienter skiljer sig i vissa 
avseenden från en normalpopulation med till exempel en minskad muskelmassa som i sin 
tur leder till minskad mängd plasmakreatinin även om njurfunktionen är försämrad. Det 
här resulterar i en överskattning vid estimering av njurfunktion då plasmakreatininvärdet 
egentligen är för lågt, vilket även sågs i resultaten för samtliga formler förutom för 
MDRD.      
 
Kreatininnivån påverkas av personers muskelmassa samt köttkonsumtion (11). Detta 
leder till att de som har en hög muskelmassa utsöndrar större mängd kreatinin medan 
patienter som till exempel är undernärda utsöndrar en lägre mängd kreatinin. Ett högt 
kreatininvärde är bland annat associerat med en sämre njurfunktion. Skulle det vara så 
att en patient som har en låg njurfunktion samtidigt är undernärd leder det till att dennes 
kreatininvärde är lägre jämfört med om patienten inte var undernärd. Vid estimering av 
GFR kan det leda till en överskattning av patientens njurfunktion vilket kan orsaka 
negativa effekter, till exempel biverkningar av läkemedel som utsöndras renalt. Det är 
vanligt att äldre personer är undernärda och därmed har en lägre muskelmassa (56). 
Utifrån medelvärde för ålder för denna studie ses den vara högre jämfört med tidigare 
studier (42, 48, 49). Att studiepopulationen är äldre kan innebära att fler är undernärda 
vilket leder till att de uppmätta plasmakreatininvärdena kan vara för låga. Det är dock 
svårt att kunna veta hur många som är undernärda genom att bara beräkna BMI då 
hjärtsviktspatienter ofta samlar på sig vätska. Det blir även svårare eftersom studien är 
retrospektiv och enbart labvärden samt läkemedelslistor granskats.   
 
Utav de kreatininbaserade formlerna som analyserats i denna studie är det endast CG 
som är beroende av patientens vikt. Eftersom patienter med hjärtsvikt ofta drabbas av 
vätskeretention leder det till att den aktuella vikten kan orsaka att det estimerade GFR-
värdet överskattas vid användning av CG. På grund av detta valdes att undersöka om 
resultaten förändrades vid användande av idealvikt istället för aktuell vikt. Utifrån 
resultaten i den här studien kunde det ses att korrelation, bias samt P30 var bättre då 
idealvikt användes jämfört med aktuell vikt. Att idealvikt ger bättre resultat med 
avseende på bättre korrelation och ett bias närmare noll jämfört med användande av 
aktuell vikt har även bekräftats i en tidigare studie (49). 
 
Utifrån Bland-Altman diagrammen sågs samtliga formler överskatta njurfunktionen 
förutom MDRD som sågs underskatta den verkliga njurfunktionen. Jämförs detta resultat 
mot tidigare studier inom området visades i en studie utförd på hjärtsviktspatienter som 
skulle genomgå hjärttransplantation en överskattning för MDRD, sMDRD samt CG med 
aktuell vikt (49). I en annan studie där de inkluderade var HFrEF-patienter visades att 
samtliga formler (CG, MDRD och sMDRD) underskattade njurfunktionen (42). Att CG 
och sMDRD underskattar njurfunktionen sågs även i en annan studie där de inkluderade 
också var HFrEF-patienter (48). I samma studie undersöktes även CKD-EPI vilken också 
sågs underskatta njurfunktionen. Orsaken till att resultaten skiljer sig dels mellan de 
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tidigare studierna men även jämfört med den här studien kan bero på 
studiepopulationernas storlekar. I samtliga studier, inklusive denna, är antalet 
inkluderade lågt med 45 (49), 110 (42), 120 (48) respektive 146 patienter. Har studien få 
inkluderade kan det leda till att värden som avviker påverkar resultatet i större 
utsträckning jämfört med om antalet inkluderade är många. Det låga antalet kan därmed 
vara en bidragande orsak till den stora variationen mellan resultaten för de tidigare 
studierna inklusive denna. Ytterligare en anledning till att resultaten varierar mellan 
studierna kan vara att studiepopulationerna ser olika ut i de olika studierna. Till exempel 
har tidigare studier bara inkluderat patienter med HFrEF medan denna studie även har 
inkluderat patienter med HFpEF. Skillnaderna som kan ses mellan de som kategoriseras 
som HFrEF och HFpEF är att HFpEF patienterna ofta är äldre och kvinnor (20). 
Eftersom både kvinnor och äldre vanligtvis har en lägre muskelmassa har de ofta ett lägre 
kreatininvärde än män och yngre patienter (11). Andelen kvinnor var högre i denna studie 
(42 %) jämfört med tidigare studier (24 % (42, 49) och 20 % (48)) samt att medelåldern 
var högre (68 år jämfört mot 52 (49), 57,7 (42) och 59 år (48)). Detta kan därmed leda till 
att risken är större för överskattning av njurfunktionen vid inkludering av HFpEF 
patienter jämfört med om bara HFrEF patienter ingår. 
 
Anledningen till varför det är viktigt att veta om en formel över- eller underskattar 
njurfunktionen är främst för dem som har en njurfunktion på 20 – 40 ml/min. Detta 
eftersom några av de läkemedel som används vid hjärtsvikt antingen är kontraindicerade 
vid denna låga njurfunktion eller bör dosjusteras. Det som är viktigt att tänka på vid 
dosjusteringen är att produktresuméerna ofta använder absolut GFR (ml/min) medan de 
flesta formler beräknar relativ GFR (ml/min/1,73m2). För att omvandla GFR från relativ 
till absolut används formeln: Relativ GFR * kroppsyta / 1,73 = Absolut GFR (11). Studeras 
endast detta område (20 – 40 ml/min/1,73m2) i Bland-Altman diagrammen i Figur 3 ses 
att samtliga formler förutom MDRD överskattar njurfunktionen. Det går därmed inte att 
se någon skillnad i skattningsförmågan, det vill säga om formlerna över- eller 
underskattar, inom detta område jämfört med för alla GFR-värden. Anledningen till detta 
kan vara att antalet patienter inom området 20 – 40 ml/min/1,73m2 inte är tillräckligt 
många för att kunna ge en rättvis bild. Genomförs en tolkning av resultatet skulle det 
därmed innebära att de patienter som har ett GFR på 20 – 40 ml/min/1,73m2 och där 
läkemedelsdoseringen grundas på ett estimerat GFR har en relativt hög risk att få 
förskrivet en för hög dos eller ordinerat ett kontraindicerat läkemedel. Det här kan 
medföra att till exempel risken för dosberoende biverkningar ökar. Hur stor andel av 
Sveriges sviktpopulation som ligger inom detta GFR-intervall är svårt att uppskatta 
eftersom de flesta studier delar in GFR-stadierna enligt Tabell 2. I en svensk studie på 
47 716 patienter med hjärtsvikt skattades patienternas GFR-värden med CKD-EPI, vilket 
visade att 11 % hade eGFR < 30 ml/min/1,73m2 (57).  
 
Jämförs resultatet för P30 från den här studien med tidigare utförda studier inom 
området kan ses att P30 är > 75 % för alla kreatininbaserade formler i de tidigare 
studierna (42, 48). För beräkning av P30 har samma formel använts i denna studie som i 
de tidigare studierna vilket gör att jämförelse mellan studierna är möjligt. För att få ett 
acceptabelt P30 ska det estimerade och det uppmätta GFR-värdet vara så nära varandra 
som möjligt. En anledning till våra låga P30 kan vara att detta är en retrospektiv studie. 
Utav de tidigare studierna som undersökte P30 var den ena prospektiv (42) medan den 
andra retrospektiv men baserades på data från en prospektiv studie (48). Även om 85 % 
av plasmakreatininvärdena var tagna ± 14 dagar från njurfunktionsmätningen är det 
fortfarande 15 % som inte är det. Följden av detta kan leda till att de 
plasmakreatininvärden som använts i studien för dessa 15 % inte motsvarar det verkliga 
plasmakreatininvärdet som egentligen borde ha använts. Eftersom antalet 
studiedeltagare är lågt kan det här också vara en orsak till den stora variationen för P30 
enligt samma resonemang som för över- och underskattning av njurfunktionen. 
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För att kunna estimera en patients njurfunktion kan förutom plasmakreatinin även 
plasma-cystatin C användas. I denna studie användes enbart formler baserade på 
plasmakreatinin då värden på plasma-cystatin C bara hade ordinerats hos åtta patienter. I 
studien av Valente et al undersöktes, förutom de kreatininbaserade formlerna CG, 
sMDRD och CKD-EPI, även CKD-EPI baserad dels på cystatin C enbart samt cystatin C i 
kombination med kreatinin (48). Vid jämförelse mellan alla dessa formler kunde ses att 
de cystatin C-baserade formlerna hade en bättre skattningsförmåga jämfört med de 
kreatininbaserade formlerna. Ytterligare en studie har också kommit fram till slutsatsen 
att användning av plasma-cystatin C vid estimering av njurfunktion hos patienter med 
hjärtsvikt är ett alternativ (58). Det är i dagsläget omdiskuterat vilken endogen markör 
som bör användas vid skattning av njurfunktionen för hela populationen. Av kostnadsskäl 
används dock plasmakreatinin oftast i första hand. 
 
Styrkor och svagheter 
Denna studie utformades som en retrospektiv tvärsnittsstudie. Att göra en retrospektiv 
studie med utgång från register är billigare än en prospektiv studie samt att den går 
snabbare att utföra eftersom data redan finns registrerat. Dessutom kan avlidna patienter 
inkluderas så länge de uppfyller inklusionskriterierna för studien. Det här medför därmed 
att studiepopulationen blir större då fler kan inkluderas. En nackdel med retrospektiva 
studier som bygger på registerdata är att alla variabler som ska användas i studien kanske 
inte finns registrerade, vilket kan leda till bortfall. Mätvärden kan till exempel vara tagna 
vid olika tidpunkter vilket kan orsaka att resultaten som erhålls inte stämmer överens 
med det ”verkliga” resultatet. Att 85 % av plasmakreatininvärdena samt 81 % av 
plasmaalbumin och plasmaurea är tagna ± 14 dagar från njurfunktionsmätning bör dock 
vara acceptabelt för att vara en retrospektiv studie.  
 
Eftersom bara de patienter med hjärtsvikt som genomfört njurfunktionsmätning med 
51Cr-EDTA på ett sjukhus inkluderades i studien leder det till en begränsning gällande 
resultatens generaliserbarhet. Inkluderade patienter ordinerades dessutom 
njurfunktionsmätning utifrån fyra specifika anledningar (njursvikt, malignitet, 
transplantation samt bestämning av läkemedelsdosering), medan en vanlig 
hjärtsviktspopulation har en större variation av individer vilket gör att samtliga 
patientvariationer kanske inte fångas upp i någon av de fyra inkluderade grupperna. Det 
kan även vara så att de som genomgått en njurfunktionsmätning är sjukare i sin 
hjärtsvikt. Utifrån bakgrundsdata bör dock studiepopulationen spegla en normal-
europeisk hjärtsviktspopulation med avseende på åldersfördelning (59), god 
representation av samtliga njurfunktionsstadier och att både patienter med HFrEF och 
HFpEF studerats. Antalet studiedeltagare är dessutom fler än i de tidigare studierna (42, 
48, 49).   
 
Framtida behov av forskning inom området 
Eftersom antalet patienter med hjärtsvikt i Sverige har setts öka från år 2003 – 2016 kan 
det antas att antalet patienter som diagnostiseras med hjärtsvikt kommer att fortsätta öka 
(60). Anledningen till denna ökning kan bero på att människor lever längre då bland 
annat sjukvården förbättras och fler läkemedel utvecklas. Med ökad ålder är dock risken 
större att drabbas av sjukdomar som till exempel hjärtsvikt och njursvikt. Det är därför 
viktigt att fortsätta med forskning inom detta område då det är billigare och smidigare att 
estimera njurfunktionen utifrån en formel jämfört med att genomföra en 
njurfunktionsmätning.  
 
Patienter med HFrEF och HFpEF skiljer sig åt i avseende på bland annat ålder, kön och 
behandling (20). På grund av detta kan det vara av värde att i framtiden genomföra 
studier för att undersöka ifall det finns några kliniskt relevanta skillnader med avseende 
på vilken njurfunktionsformel som bör användas för respektive patientgrupp. 
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Det bör även studeras mer om vilken endogen markör som bör användas vid estimering 
av njurfunktion. Eftersom hjärtsviktspatienter ibland har en lägre muskelmassa jämfört 
med de som inte har hjärtsvikt kan estimerat GFR utifrån plasmakreatinin överskatta 
njurfunktionen. Därför kan det vara av värde att göra studier där, förutom formler som 
bygger på plasmakreatinin, även formler baserade på plasma-cystatin C, både ensamt och 
i kombination med kreatinin, undersöks. Detta eftersom cystatin C inte påverkas i samma 
utsträckning som kreatinin av en individs kroppssammansättning. 
 
Slutsats 
LM-rev var den kreatininbaserade formel med lägst bias, högsta precision och högsta P30 
för att estimera GFR hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Hos hjärtsviktspatienter med 
samtidig njursvikt var MDRD den formel som gav bäst resultat.  
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som jag fått under arbetes gång. Jag vill även tacka min familj och mina vänner för att ni 
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