
Fel om natriumgra-
dienten:
Angiende Hans Isakssons artikel i
nr 3-4 1994 tycker jag mig hitta en
felaktighet pA sidan 14. Natrium-
gradienten dr ett utmeirkt exempel
pi hur dmnen transporteras tillsam-
mans med joner in i celler. Exem-
pel: I tarmen iir det en hogre Na-
koncentration i tarmlumen dn i epi-
telcellerma. Hzir transporteras siv[l
glukos som aminosyror (mot en
hogre gradient) tillsammans med
Na i speciella kanaler, sk sympor-
tar. Liknande processer f inns i
minga varianter i olika celler.

I ovrigt en bra tidning och artikel.

Marcus Lindahl

Svar:
Tack for Ditt pipekande.

Jag hiller med Dig om att min
formulering om natrium-kalium-
pumpen kan tolkas sA som Du sei-
ger, dvs som om inga andra laddade
partiklar ein Na+ och K+ skulle pas-
sera genom 'Jonkanalerna" i cell-
vdggen. vilket sjiilvfallet sivril teo-
retiskt som praktiskt rir orimligt.
Det zir slarvigt skrivet, och man skall
inte slarva ndr man kritiserar.

Pozingen i min polemik iir dock
att forfattaren genom sin formule-
ring ger sken av att transporten i
dessa kanaler rir det (huvudsakliga
eller enda) sdtt varpi cellerna gdr
sig av med "slaggprodukter" och att
han sedan anvdnder sig av denna
felaktiga "reningsmodell" iiven pi
organnivA for att knyta an till fcir-
h rirskande fol kmedicin ska foresteil I -
ningar om hur medicinsk behand-
ling verkar. Vi eir viil ense om att
min kritik i detta stvcke rir korrekt? I
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