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Abstract 

Zinc is a micronutrient that is essential for human health and development. The uptake of zinc 

from the diet is dependent on the relative zinc content in the diet, and the presence of 

elements that act as inhibitors or facilitators for the uptake of zinc. The purpose of the present 

study was to investigate zinc in plasma and serum samples from healthy individuals in 

relation to the current reference interval for zinc. A contamination test was also performed to 

investigate the risk of zinc contamination from tubes, corks and pipettes. An additional 

purpose was to compare the circulating levels of zinc after zinc supplementation for 4 weeks, 

and to compare the levels of zinc to body mass index, albumin, estradiol and markers for 

inflammation and blood iron status. 

Participating subjects were mainly students from Linköping University and employees from 

the Department of Clinical Chemistry, Region Östergötland. Venous sampling was carried out 

and samples were analyzed on a Konelab 30i with a spectrophotometric method for 

determination of plasma and serum zinc. 

The results showed that the levels of zinc in serum and plasma from healthy individuals were 

lower in comparison with the current reference interval and also in comparison with the 

current literature. It was also shown that the risk of contamination of zinc from tubes, pipettes 

and corks is insignificant. After zinc supplementation, the zinc levels increased in serum and 

plasma (p<0,001). For the remaining parameters, the only significant change after zinc 

supplementation was a lower level of ferritin in the subjects with low starting levels. 

In conclusion, we suggest that the current reference interval for serum zinc should be 

adjusted. The risk of contamination of zinc from tubes, pipettes and corks is insignificant and 

that the sampling materials in use today can be used onwards for determination of serum zinc. 



Sammanfattning 

Zink (Zn) är ett mikronäringsämne som är nödvändigt för människans fysiologi. Upptaget av 

zink varierar beroende på kostens innehåll av zink samt om den innehåller ämnen som är 

hämmande eller stimulerande på zinkupptaget. Syftet med studien var att undersöka vilket 

referensområde som är normalt för zink i plasma och serum hos friska personer samt att 

undersöka risken för kontamination av zink från rör, korkar och pipettspetsar. Syftet var även 

att jämföra zinknivåerna i plasma och serum efter ett intag av zink i 4 veckor, samt att jämföra 

zinknivåerna med body mass index (BMI), albumin, östradiol samt markörer för inflammation 

och järnstatus. 

Sammanlagt 54 subjektivt friska personer rekryterades till studien, främst studenter från 

Linköpings universitet och personal inom laboratoriemedicin, Region Östergötland. 

Venprovtagning utfördes på forskningspersonerna och zinkproverna analyserades på Konelab 

30i med en spektrofotometrisk metod. 

Resultatet visade att zinknivåerna i serum och plasma hos friska personer är lägre än de 

referensintervall som är angivna inom laboratoriemedicin samt i litteraturen. Det visade även 

att kontaminationsrisken av zink från rör, pipettspetsar och korkar är ytterst liten. Efter 

tillskott av zink ökade zinkkoncentrationen i serum och plasma (p<0,001). När det gällde 

övriga parametrar var det endast ferritin hos gruppen med låga utgångsvärden som visade 

signifikant lägre värden efter zinktillskott.  

Slutsatsen blir att referensområdet för zink hos friska personer bör justeras. Risken för 

kontamination av zink från rör, pipettspetsar och korkar är mycket liten och att dessa material 

som används idag kan fortsätta användas i samband med zinkanalyser. 
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Förkortningar 

ALP – Alkaliskt fosfatas 

B – Blod 

BD – Becton, Dickinson and Company 

BMI – Body Mass Index 

CRP – C-reaktivt protein 

f – Fastande 

Fe – Järn 

fT4 – Fritt T4 

IL-6 – Interleukin 6 

LPK – Leukocytpartikelkoncentration 

P – Plasma  

PTH – Parathormon 

RDI – Rekommenderat Dagligt Intag 

S – Serum 

SD – Standardavvikelse 

sTfR – Löslig transferrinreceptor 

TSH – Tyreotropin 

Zn – Zink 

WHO – Världshälsoorganisationen 
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Bakgrund 

Fysiologi och funktion 
Det är känt sedan 1961 att zink (Zn) är ett spårämne som är nödvändigt för människans 

fysiologi. Efter järn (Fe) är zink det spårämne som är näst mest förekommande i 

människokroppen (1). Vuxna människor har ungefär 2-3 gram zink i kroppen där ca 60 % 

återfinns i musklerna, ca 30 % i skelettet och resterande 10 % finns i levern och andra 

vävnader (2). Zink förekommer till mer än > 95 % intracellulärt och återfinns i biologiska 

system endast som tvåvärd jon där den har olika funktioner som kan vara både strukturella, 

reglerande och katalytiska (1,3). Zinkjonens viktigaste uppgift är att ingå i strukturen i många 

enzymer som t.ex. finns i cellmembran och i ribosomer (2). Den är även en viktig beståndsdel 

i gentranskription, cellsignalering, hormonfrisättning samt apoptos (1). 

Man har hos människan identifierat fler än 300 olika zinkmetalloenzymer (1,3,4)bl.a. DNA- 

och RNA-polymeras, karbanhydras, karboxypeptidas, superoxiddismutas och dehydrogenaser 

(2,3). Det betyder att zink är involverat i metabolismen av protein, fett och kolhydrater samt 

försvaret mot fria radikaler. I metabolismen av vitamin A ingår zink som en komponent i 

retinolbindande protein (1). Eftersom zink ingår i många olika proteiner är den viktig för en 

normal funktion i anabola processer som t.ex. tillväxt och sårläkning (1). 

Absorption och metabolism 
Zink absorberas i distala duodenum (tolvfingertarmen) eller proximala jejunum (övre delen av 

tunntarmen) (5) och transporteras in i enterocyterna där det binds till proteinet metallotionein 

(1). Det finns specifika zinktransportörer på cellmembranen, ZnT och Zip. Det finns minst 9 

ZnT och 15 Zip transportörer hos människan som verkar ha motsatta roller i det cellulära 

zinkupptaget. ZnT reducerar det zink som finns intracellulärt genom att främja zinkutflöde ut 

ur cellen eller in i vesiklar och Zip ökar tillgången intracellulärt genom att främja upptaget av 

det zink som finns extracellulärt och troligen även från vesiklarna (4). Zink som har 

absorberats transporteras till levern via porta-systemet och sedan vidare till det systemiska 

kretsloppet. I blodet är zink bundet till plasmaproteiner, ungefär 80 % till albumin och det 

mesta av det återstående till α2-makroglobulin (4). Zinkkoncentrationen i plasma följer en 

dygnsrytm och är som högst kl. 10. Det finns även en biologisk variation där skillnader 

mellan olika individers zinkkoncentration kan vara 11 % (1).  

Upptaget av zink varierar beroende på kostens innehåll av zink samt om den innehåller ämnen 

som är hämmande eller stimulerande på zinkupptaget. Fytinsyra är ett ämne som hämmar 

upptaget och det finns rikligt av det i fullkornscerealier och baljväxter. Denna hämmande 

effekt kan dock motverkas om kosten innehåller mycket animaliskt protein, troligen genom att 

lösligheten för zink då ökar. Intag av kosttillskott innehållande järn kan inverka negativt på 

upptaget (2) och experimentella studier på råttor har visat att även höga kalciumintag verkar 

hämmande (2,4). Zinkbindande föreningar som t.ex. organiska syror kan däremot underlätta 

upptaget i tarmen (2). Vid normalt zinkintag absorberas 15-40 %, beroende på 

sammansättningen av kosten. Vid lågt zinkintag absorberas däremot 50 % eller mer om 

kosten inte innehåller hämmande ämnen.  

Kost och rekommendationer 
En uppskattning av det fysiologiska zinkbehovet, dvs. ”den mängd som behöver absorberas 

för att upprätthålla kroppens zinkstatus” ligger till grund för det rekommenderade dagliga 

intaget. Behovet grundar sig på uppgifter om de basala förlusterna av zink i kroppen (2).  
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Det rekommenderade dagliga intaget av zink är olika för män, kvinnor, barn (upp till 9 år) 

samt för flickor och pojkar (10-17 år). För män är rekommendationen 9 mg och för kvinnor 7 

mg per dygn. Flickor, pojkar, gravida och ammande rekommenderas något mer eftersom zink 

bl.a. behövs för nysyntes av vävnad (2,6). Vi behöver få i oss zink via kosten. Animaliska 

livsmedel som t.ex. ostron, nöt, fläsk och viltkött samt ost innehåller relativt mycket zink. 

Torsk och räkor däremot har ett lägre innehåll av zink. Vegetabiliska livsmedel med innehåll 

av fullkorn, nötter och frön (tabell I) är zinkrika, dock har de nackdelen att de innehåller 

mycket fytinsyra som är hämmande för upptaget (2). 

Tabell I. Exempel på livsmedel och dess innehåll av zink angivet i mg per 100 g livsmedel. RDI gäller kvinnor. Källa: 

Livsmedelsdatabasen, Livsmedelsverket, 2016. 

 

 

Zinkbrist 
Zinkbrist kan uppstå genom otillräckligt intag, nedsatt absorption, ökade förluster eller ökad 

efterfrågan. Den vanligaste orsaken världen över är dock en kost fattig på zink och animaliskt 

protein eller rik på fytinsyra och fibrer (1,4). Zinkbrist kan ge symptom som bl.a. dålig 

tillväxt, försämrad sårläkning, fjällande hudutslag, försämrad T-cellsimmunfunktion, 

försämrat mörkerseende, mag-tarm-och neurologiska symptom (3,4). 

Acrodermatitis enteropatica är en sällsynt defekt, autosomalt recessivt nedärvd som orsakar 

en otillräcklig absorption av zink från kosten. Orsaken är en mutation på genen som kodar för 

proteinet zinktransportör Zip 4 (3,6). Personer med denna sjukdom får karakteristiska 

symptom som hyperpigmentering, akrodermatit, gastrointensintala symptom och ökad 

infektionsbenägenhet och nivåerna av zink i serum är extremt låga (3). 

Överdosering 
För vuxna anses det vara säkert med ett intag på upp till 25 mg per dag. Zink är inte speciellt 

toxiskt förutom vid stor dos.  Intag på flera hundra mg på en dag kan ge negativa effekter på 

omsättningen av koppar med kopparbrist och anemi som följd (2,3). 

Livsmedel mg/100g RDI (%) 

Ostron 50 714 

Nötkött högrev kokt 8,9 127 

Quorn svampprotein 8 114 

Sesamfrön torkade 7,8 111 

Jordnötter  6,6 94 

Nötfärs fetthalt 10 % stekt 6,2 88 

Krabba kokt 5,5 78 

Älgstek i ugn eller grillad 5,5 78 

Hamburgare blandfärs stekt 4,9 70 

Fläskkarré stekt i skivor 3,4 49 

Hårdost fetthalt 28 % 3,3 47 

Hårt bröd fullkorn 16 % typ Wasa sport 3,1 44 

Räkor kokta 1,3 19 

Ägg ekologiskt kokt 1,3 19 

Rågbröd fullkorn typ Lingongrova 1 14 

Torsk panerad stekt 0,7 10 
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Referensintervall för zink 
Referensintervallet för S-zink på Laboratoriemedicin inom Region Östergötland är 10-17 

µmol/L (fastande) enligt metodbeskrivning (Klinisk kemi, Region Östergötland, 2016) samt 

provtagningsanvisningar (7). Enligt en annan källa är referensintervallet i plasma 12-18 

µmol/L och zinkkoncentrationen i serum generellt är 5-15 % högre än i plasma (4). 

Ytterligare en källa anger att zinkhalten i plasma normalt ligger på ca 15 µmol/L och att 

värdet ofta faller inom 12-17 µmol/L (3). 

Övriga analyser 
Järnbrist kan ha koppling till zinkbrist p.g.a. dålig kosthållning, malnutrition eller 

malabsorption. Det finns studier som visar att järnupptaget i tarmen kan påverkas negativt om 

extra zink tillförs i samband med måltiden. För att undersöka om järnbrist förekommer är 

analys av ferritin och löslig transferrinreceptor lämpliga analyser. 

Ferritin är ett intracellulärt protein som finns i alla celler och främst i lever, benmärg och 

mjälte. Vid lagring av järn i kroppen är ferritin det protein som det normalt binds till. Det 

släpps normalt ut en mindre mängd i extracellulärvätskan och ferritin i plasma visar nivån på 

järndepåerna i kroppen. Vid inflammatoriska reaktioner ökar ferritin i plasma något (8). En 

studie gjordes på unga kvinnor där fler än hälften hade lågt ferritin. Den visade att de som åt 

ett zinktillskott hade efter 6 veckor fått ett lägre P-ferritin och att löslig transferrinreceptor 

hade ökat, men hemoglobin koncentrationen ändrades dock inte (9). 

Löslig transferrinreceptor analyseras parallellt med ferritin och finns i alla cellmembran. Det 

är ett protein med en kontinuerlig omsättning och släpps ut i extracellulärvätskan och kan 

därmed påvisas i plasma. Transferrinreceptorerna i cellmembranen ökar i antal när det finns 

ett ökat behov av järn i kroppen (8).  

Det finns även en studie som visar att koncentrationen av zink i plasma varierar under 

menstruationscykeln (10). Analys av östradiol kan användas för att bedöma var i 

menstruationscykeln kvinnan är. Östradiol bildas i ovarierna hos fertila kvinnor och 

koncentrationen varierar i plasma under menstruationscykeln (8). 

C-reaktivt protein (CRP) bildas i levern. Vid inflammatoriska reaktioner ökar CRP inom 8 

timmar, främst vid bakteriella infektioner (8). En placebokontrollerad zinkstudie gjordes på 

äldre personer. Den grupp som fick zinktillskott hade ett signifikant lägre CRP jämfört med 

placebogruppen (11). 

Albumin syntetiseras i levern och den högsta koncentrationen ses i plasma. Vid 

inflammatoriska reaktioner blir syntesen av albumin sänkt. Höga värden kan bero på 

uttorkning (8). Zn är till ungefär 80 % bundet till albumin i blodet (4). 

Både inom forskning och kliniskt arbete används BMI. Det används som ett mått för att 

uppskatta kroppsmassan och om en person har ett BMI på 25 definierar WHO det som 

övervikt. Ett BMI för normalvikt ligger mellan 18,5-25. Ett högt BMI behöver dock inte vara 

entydigt med övervikt. Det kan även vara en indikation på att en person har stor muskelmassa 

(2). En studie visar på att det finns en koppling mellan BMI och Zn i serum (12). 

Analysprincip 
Zinkanalyserna gjordes på instrumentet Konelab Prime 30i (Thermo Fisher Diagnostics). 

Analysprincipen bygger på spektrofotometri. Zink bildar ett färgat komplex tillsammans med 

5 Br-PAPS ((2,5-bromo-2-pyridylazo)-5-(N-propyl-N-sulfo-propylamino)fenol). 

Färgintensiteten på komplexet är proportionell mot hur mycket zink provet innehåller. 
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Absorbansen mäts vid våglängden 575 nm enligt metodbeskrivning (Klinisk kemi, Region 

Östergötland, 2016).  

Principen för spektrofotometri är att ljus från en lampa går genom en lins till ett filter som 

reflekterar värme och infrarött ljus. Ljuset omvandlas till ljuspulser som leds genom en 

fokuseringslins till en stråldelare som delar ljuset. Det mesta av ljuset går genom 

provlösningen till detektorn som mäter ljusmängden efter absorptionen enligt 

apparatbeskrivning (Klinisk kemi, Region Östergötland, 2016). 

Syfte med studien 

 Att undersöka zinknivåer i prover från friska personer före och efter substitution med 

20 mg zink under en period på 4 veckor. 

 Att undersöka zinknivåer hos friska personer i olika åldrar och kön för att fastställa ett 

referensintervall. 

 Att jämföra zinknivåerna med BMI, S-albumin, S-östradiol, hsCRP, leukocyter, 

ferritin, löslig transferrinreceptor och hemoglobinkoncentration.  

 Att undersöka om det föreligger risk för kontaminering av provet från de provrör, 

korkar och pipettspetsar som används vid provhanteringen. 
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Material och metod 

Urval 
Forskningspersoner rekryterades till studien genom en annons (bilaga 1). Personerna bestod 

av studenter från Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och personal inom 

laboratoriemedicin i Region Östergötland.  Sammanlagt rekryterades 54 individer (7 män och 

47 kvinnor i åldern 18-64 år). Några personer valdes bort innan påbörjandet av studien pga. 

att de hade någon sjukdom eller använde något läkemedel som kunde påverka 

analysresultaten. Fem personer avbröt studien efter första provtagningstillfället. Orsaken till 

avhoppen var att två personer var sjuka vid andra provtagningstillfället, en person fick mag-

tarmproblem, en person mådde ej bra efter första provtagningen och den femte personen 

avbröt pga. personliga skäl. Deras värden användes till övriga analyser. 

Tillvägagångsätt 
Forskningspersonerna bokades in för den första blodprovstagningen som pågick under 

perioden 160411–160422. Personerna var fastande från kl. 24 kvällen innan och hade fått 

information om att inte ta några vitamintillskott minst två dygn innan och ej heller några 

läkemedel ett dygn innan provtagningen. Vatten var tillåtet att dricka. Innan provtagningen 

fick alla fylla i en enkät (bilaga 2) med frågor om bl.a. kostvanor, sjukdomar som diabetes 

eller andra kroniska sjukdomar och ev. medicinering. De fick muntligt frågan om de var 

villiga att äta zinktillskott i form av en tablett per dag i 4 veckor. De som önskade det fick ett 

kosttillskott innehållande zink från apoteket Hjärtat. Zinktillskottet innehöll 20 mg zink per 

tablett vilket motsvarar 200 % av rekommenderat dagligt intag (RDI) (13,14). De fick 

samtidigt rådet att inta tabletten på kvällen och gärna tillsammans med måltid. 

Informationstext fanns även på burken. 

Blodproven togs genom venös provtagning i första hand i armvecket och inkluderade 8 rör 

(stora paketet) för de som tog zinktillskott och 6 rör (lilla paketet) för de som inte valde, eller 

av någon annan anledning inte kunde äta zinktillskott. De första rören som inledde varje 

provtagning var gemensamma för paketen. De användes för zinkanalyser och inledde 

provtagningen för att undvika risk för kontaminering av zink från andra provrörskorkar. Det 

första röret var ett 4 mL serumrör utan gel med koagulationsaktivator och röd/svart kork 

(Vacuette®Z Serum Clot Activator, Greiner-bio-one, Austria). Detta rör används som rutin till 

fS-zinkanalyser på Klinisk kemi inom region Östergötland (7).  Därefter togs ett helt nytt rör 

som inte testats och använts tidigare. Ett 3 mL litiumheparinrör för plasma med limegrön kork 

(Barricor™LH, BD, Franklin Lakes, USA), där det istället för gel är en formbar separator av 

gummi som sitter långt upp i röret och under centrifugering vandrar ned i röret och separerar 

blodkropparna från plasman (15) (figur 1). Detta rör användes i studien eftersom det enligt 

tillverkaren är zinkfritt. Eftersom det var ett helt nytt rör som inte använts tidigare på Klinisk 

kemi togs även ett 6 mL Natriumheparinrör med mörkblå kork (Vacutainer, BD) och 

användes som referens till det nya röret. Därefter togs för stora paketet i nämnd ordning, 1 x 

Serumgelrör 3,5 mL med guldgul kork (SST™II Advance, BD), 1 x Serumrör utan gel med 

koagulationsaktivator och röd/svart kork, 2 x Litiumheparinrör med gel 3 mL och mintgrön 

kork (LH PST II, BD) och sist 1 x EDTA-rör 3 mL med lila kork (K2E, BD). För lilla paketet 

togs de två första rören för zinkanalys följt av 1 x Litiumheparin med gel och 2 x EDTA-rör. 

Alla rör, rörstorlek och analyser som ingick i de olika paketen kan ses i tabell II och III. Alla 

analyser som gjordes användes och redovisas dock inte i denna studie.  Innan provtagningen 

på varje person märktes rören med lidnr.  
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Tabell II. Visar rörtyp, antal rör, korkfärg samt analyser som ingick i stora paketet (LPROJ 492SK resp. SM). 

Antal Rörtyp  Analys Kommentar 

2 Serumrör utan gel (röd/svart) 4 mL Zink  
  Calciumjonaktivitet  
1 Litiumheparin med separator (limegrön) 3 mL Zink Plasmarör 
1 Natriumheparin (mörkblå) 6 mL Zink Referens till nya 

röret 
1 Serumrör med gel (guldgul kork) 3,5 mL Prolaktin  
  Kortisol  

TSH  
fT4  
Östradiol Endast kvinnor 
Testosteron Endast män 

2 Litiumheparin med gel (mintgrön) 3 mL PTH  
  IL-6  

Transferrin  
Järn  
Ferritin  
sTfR  
hsCRP  
Albumin  
Homocystein  
Magnesium  
Fosfat  
ALP  

1 EDTA K2E (lila) 3 mL Blodstatus  
  HbA1c  

 

 

Tabell III. Visar rörtyp, antal rör, korkfärg samt analyser som ingick i lilla paketet (LPROJ 492L). 

Antal Rörtyp  Analys Kommentar 

1 Serumrör utan gel (röd/svart) 4 mL Zink  
    
1 Litiumheparin med separator (limegrön) 3 mL Zink Plasmarör 
1 Natriumheparin (mörkblå) 6 mL Zink Referens till nya 

röret 
1 Litiumheparin med gel (mintgrön) 3 mL Transferrin  
  Järn  
  Ferritin  
  sTfR  
  hsCRP  
  Albumin  
2 EDTA K2E (lila) 3 mL Blodstatus  
  HbA1c  

 



8 
 

 

Provhantering 
Efter provtagningen registrerades proverna i datasystemet Flex Lab (FlexLab Tieto Sweden 

AB). För att avidentifiera forskningspersonerna användes D-nummer istället för 

personnummer. Detta innebär att det endast är forskare involverade i projektet som har 

tillgång till personernas identitet. De olika analyspaketen registrerades som Lproj492SM 

(stora paketet för män), Lproj492SK (stora paketet för kvinnor) samt Lproj492L (lilla paketet 

både för män och kvinnor). Efter registreringen skrevs etiketter ut till provrören. Alla provrör 

förutom zinkrören och serumgelröret märktes med etiketter och lämnades till 

laboratoriepersonal som ansvarade för att rören hanterades och analyserades på det 

automatiserade systemet med bana, centrifug och analysinstrument (Cobas 8000, Roche). 

Zinkrören samt serumgelröret centrifugerades i Sigma laboratoriecentrifug Typ 2-16P på 

varvtal 2400g (RCF) i 5 min enligt metodbeskrivning (Laboratoriemedicin, Region 

Östergötland, 2016). Serumrören fick stå minst 30 min innan centrifugering för att koagulera. 

Därefter avpipetterades serum och plasma från zinkrören till 5 mL Hitachirör (Sarstedt, 

Numbrecht), som märktes med lidnr samt från vilken rörtyp serum resp. plasman kom. 

Hitachirören förvarades sedan i kyl (2-8°C) tills analys av zink. Avpipetterat serum för 

zinkanalyser är hållbart 7 dagar i kyl (7). 

De forskningspersoner som valde att äta zinktillskott bokades in för ytterligare en 

blodprovstagning. Dessa blodprovstagningar pågick under perioden 160509–160520. Under 

denna andra provtagning fick forskningspersonerna ta del av analyssvaren från det första 

provtagningstillfället samt även få råd angående vissa provsvar. Detta andra 

provtagningstillfälle följde samma procedur som det första, förutom att de ej behövde fylla i 

något frågeformulär. 

 

 

Figur 1. Visar ett tomt Barricorrör till höger och ett fyllt och centrifugerat Barricorrör till vänster. 
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Zinkanalys 
Zinkanalyserna gjordes en gång i veckan på instrumentet Konelab Prime 30i (Thermo Fisher 

Diagnostics) med reagens från Sentinel Diagnostics (figur 2). Internkontroller analyserades 

före och efter varje provbatch. Variationskoefficienten (CV) på nivån 14 µmol/L var 4,4 % 

beräknat på 18 kontrollvärden. Hitachirören med serum resp. plasma togs ut från kylen minst 

30 min innan analystillfället för att bli rumstempererade. Från Hitachirören hälldes serum 

resp. plasma över till Eppendorfkoppar (microtub 1,5 mL) utan lock som sedan placerades i 

sitt ursprungliga Hitachirör. Enligt apparatbeskrivningen för Konelab 30i sattes rören i 14-

positioners rack med lidnr vänt framåt (Laboratoriemedicin, Region Östergötland, 2016). 

Racken sattes därefter i rackslussen och streckkodsläsaren i apparaten identifierade lidnr på 

rören. Analyser för zink beställdes manuellt på labbdatorn som hör ihop med apparaten. När 

analyserna var klara noterades svaren på papper, där etiketter med lidnr hade förberetts. Dessa 

data lades även in manuellt i Microsoft Excel-ark för datainsamling till resultat och 

statistikberäkningar. När zinkanalyserna var avklarade hälldes serum och plasma tillbaks till 

Hitachirören, korkar sattes på och rören förvarades sedan i frys (-21°C). Avpipetterat serum 

för zinkanalys är hållbart 3 månader i frys (7). 

Zink kontaminationstest 
En pool för kontaminationstestet förbereddes genom att serum avpipetterades från ett 

femtiotal redan analyserade patientprov till ett 50 mL Falconrör (Sarstedt, Numbrecht).  

I kontaminationstestet ingick två olika typer av rör, två olika typer av pipetter/spetsar och två 

olika typer av korkar som används i hanteringen av zinkproverna. Alla testerna utfördes som 

dubbelprov och ett medelvärde av dessa räknades sedan ut. 

Serum från poolen hälldes i Hitachirör, analyserades och pipetterades sedan över med 

pasteurpipett (Sarstedt, Numbrecht) till nya Hitachirör och analyserades igen. Samma 

förfarande gjordes sedan med nytt serum från poolen till nya Hitachirör men med vanliga 

pipettspetsar (Finntip, Thermo Scientific) och därefter sattes blå korkar (Thermo Scientific) 

på rören, vändes fem ggr och analyserades. Ytterligare ett sådant test utfördes men med vita 

korkar för rör 13 mm (Sarstedt, Numbrecht). För att kontrollera zinkkontamination till 

Hitachirören hälldes serum från poolen över till rören, analyserades och hälldes därefter över 

till nya Hitachirör som sedan stod i 30 min innan de analyserades. Ett sista test utfördes på 

samma sätt som ovanstående men Eppendorfkoppar. 



10 
 

 

Figur 2. Visar apparaten Konelab Prime 30i på vilken zink analyseras. 

Statistik 

Statistiska metoder 
Normalfördelning testades enligt Kolmogorov-Smirnov. För jämförelse mellan olika 

parametrar före och efter zinkbehandling beräknades medelvärdesskillnad och statistisk 

signifikans testades med Students T-test för normalfördelade data och Wilcoxon 

teckenrangtest för icke-normalfördelade data. Vid korrelationsanalys mellan zink och övriga 

parametrar användes linjär regression och Pearsons korrelationskoefficient (r) beräknades.   

För statistiska analyser av normalfördelning användes Statistica version 12 och i övrigt 

gjordes de statistiska beräkningarna i Microsoft Excel (Microsoft Corporation, Redmond, 

Washington, USA). För att bedöma om signifikanta skillnader erhölls vid 

kontaminationstestet användes sannolikhetsnivå >95% enligt tabell 2.2 Laurells Klinisk kemi 

(x). Analytisk CV användes i beräkningen. För dubbelprov ger detta CV%√𝑛, 𝑑ä𝑟 𝐶𝑉% =
4,4 𝑜𝑐ℎ 𝑛 = 2, vilket ger 9,4 %. 

Referensintervall 

Ett referensområde för zink inom vilket 95 % av friska individer bör ligga beräknades för de 

54 forskningspersonerna. Först räknades ett medelvärde ut på S-zink analyserna resp. P-zink 

analyserna och därefter beräknades standardavvikelsen (SD). Referensområde beräknades 

både genom att använda medelvärdet +/- 2 SD och genom att beräkna 2,5 resp. 97,5 

percentilen. Alla beräkningar gjordes i Microsoft Excel. 

Etiska överväganden 
Innan och vid första provtagningstillfället fick forskningspersonerna information (bilaga 3) 

om studien och namn på personer de kunde kontakta om de avvägde att avsluta deltagandet. 

Information gavs att studiedeltagandet var frivilligt och att det när som helst kunde avslutas. 

Etikansökan med diarienummer 2016/53-31var godkänd av Linköpings Etikprövningsnämd.  
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Resultat 

Zinkanalyserna 
Zink analyserades i serum och plasma från 54 subjektivt friska individer. Resultaten var 

normalfördelade enligt Kolmogorov-Smirnov test (figur 3). Av de 54 personerna var det 39 

personer som inkluderades i analyserna före och efter zinktillskott. Av dessa 39 personer fick 

övervägande delen en högre zinkkoncentration i både serum och plasma efter de 4 veckorna. 

Fem personer fick endast en marginell ökning både i serum och plasma. En person fick 0,46 

µmol/L lägre i serum men 0,20 µmol/L högre i plasma. En annan person fick 0,02 µmol/L 

högre i serum men 0,39 µmol/L lägre i plasma. Tre personer fick lägre zinkkoncentration 

både i serum och plasma efter zinkbehandlingen, 0,94; 1,06; 1,95 µmol/L i serum resp. 0,41; 

0.96; 2,69 µmol/L i plasma. 

Variable: Var1, Distribution: Normal

Kolmogorov-Smirnov d = 0,06279, p = n.s., Lilliefors p = n.s.

Chi-Square test = 0,98736, df = 4 (adjusted) , p = 0,91171
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Figur 3. Fördelningen av S-zink hos de undersökta försökspersonerna (n=54) och resultat från test av 

normalfördelning enligt Kolmogorov-Smirnov. 

 

Resultaten från analys av LPK, Hb, löslig transferrinreceptor, albumin och östradiol var 

normalfördelade. Ferritin och hsCRP var inte normalfördelade. 
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Referensintervall 
Resultaten från zinkanalysen användes för att beräkna ett referensintervall med inkludering av 

95 % av populationen. Medelvärdet för zink i serum låg på 11,2 µmol/L ± 1,2 SD och för zink 

i plasma på 11,4 µmol/L ± 1,3 SD.  Den 2,5: e percentilen beräknades till 8,5 för serum resp. 

9,0 för plasma. När den 97,5:e percentilen beräknades blev resultatet 13,2 resp. 14,1.  

Baserat på normalfördelningen blev då normalreferensområdet för zink i serum 8,8–13,4 

µmol/L och 8,9–13.9 µmol/L för plasma. 

Effekt av zinkbehandling på övriga parametrar 
En rad olika parametrar analyserades före och efter fyra veckors zinktillskott (Tabell IV). För 

ferritin sågs signifikant lägre värden efter zinkbehandling hos de som hade låga 

utgångsvärden (ferritin < 30 µmol/L)(p<0,05). I övrigt fann vi inga signifikanta skillnader.  

 

Tabell IV. Visar mätvärden för olika parametrar före och efter 4 veckors zinktillskott (n=39). För normalfördelade 

data anges medelvärde. För icke normalfördelade anges median. 

Parameter Medel/median (+/- 
SD/min-max) före zink 

Medelvärde efter 
zink 

p-värde 

S-Zink (µmol/L) 11,0 (±1,2 SD) 11,9   <0,001*    

P-Zink (µmol/L) 11,4 (±1,3 SD) 12,1    <0,001*   

B-Leukocyter (x 10*9/L) 5,2 (min-max 3,3-10,1) 5,2   0,99* 

P-Ferritin (Alla) (µg/L) 41 (8,9-277) 71,0  n.s** 

P-Ferritin <30 (µg/L) 19,9 ( 8,9-30) 16,1 <0,05* 

P-Löslig Transf.rec. (mg/L) 2,7 (1,7-4,3) 2,6  0,15* 

hsCRP (mg/L) 0,7 (0,2-5,3) 1,4 n.s** 

Hb (g/L) 133,3 (117-155) 133,2  0,95* 
*baserat på Student’s t-test.** baserat på Wilcoxon teckenrangtest. Med n.s menas att det inte är någon signifikant 

skillnad.  

 

Korrelation mellan zink och andra parametrar 
Olika parametrar kopplat till järnbrist och inflammation analyserades och jämfördes med zink 

koncentrationen i serum och plasma före tillskott av zink. 

Korrelationen mellan zink i serum och albumin visade högre zinkvärden vid högre 

koncentration albumin med ett r-värde på 0,5 (p<0,001) (figur 4). 
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Figur 4. Visar korrelationen mellan S-zink och albumin för alla 54 forskningspersonerna. 

Ingen korrelation sågs mellan zink i serum och hsCRP (r= 0,07) eller mellan S-zink och 

ferritin (r=0,19, figur 5). 

 

 

Figur 5. Visar korrelationen mellan S-zink och ferritin för alla 54 forskningspersonerna. 

 

Östradiol visade en negativ korrelation mot S-zink (r=0,8, p<0,001)(figur 6). Däremot sågs 

ingen korrelation mellan BMI och S-zink (r=0,09). BMI varierade mellan 18,4 kg/m2 och 31,3 

kg/m2 och medelvärdet för alla 54 personerna var 23,6 kg/m2.  
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Figur 6. Visar korrelation mellan S-zink och östradiol för 25 kvinnor med en konc. av östradiol >44 pmol/l. 

Kontaminationstestet 
Det kan finnas risk för att ett prov kontamineras av zink från rör, korkar och pipettspetsar. 

Detta har inte utretts i tillräcklig omfattning på Klinisk kemi. Därför gjordes flera 

kontaminationstest enligt beskrivning i avsnittet Material och metod. 

Efter överföring av serum till Hitachirör, Eppendorfrör och efter blandning med blå kork 

uppmättes högre zinkvärden (figur 7). Skillnaden var i samtliga fall mindre än 9 % (-1,5 % till 

6,6 %). Utifrån analytisk variation ansågs en skillnad på <9 % inte vara signifikant (se 

Statistik, Material och metod). Vid test av de två olika pipetterna blev den procentuella 

skillnaden före och efter pipettering mindre än vid överföring av serum till Hitachiröret.  

 

 

Figur 7. Visar medelvärdet för dubbelproven (n=2) i kontaminationstestet.  
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Diskussion 

Hos övervägande delen av de 39 personer som åt zinktillskott uppmättes efter 4 veckor en 

högre zinkkoncentration såväl i serum som i plasma. Så förmodade vi att det skulle bli, men 

räknade inte med att någon skulle få lägre värden efteråt. Den person som sjunkit mest i 

zinkkoncentrationen hade under testperioden ätit en varierad kost men hade någon vecka 

innan studien haft en virusinfektion och feber. Kanske kan det ha påverkat resultatet. Av de 

två andra personerna som fick lägre zinkvärden efter tillskottet uppgav den ena personen att 

kosten under testperioden bestått av mycket knäckebröd och grönsaker och inte så mycket 

kött i syfte att reducera sin kroppsvikt. Det stämmer med att kost som består av mycket 

fullkorn och grönsaker kan hämma upptaget av zink eftersom de innehåller mycket fytinsyra 

samt att animaliskt protein främjar upptaget (2). Vill man reducera sin kroppsvikt och 

samtidigt bibehålla en god zinkstatus i kroppen är det nog bra att ändå äta en varierad kost 

men i mindre mängd. Den tredje personen som sjönk i zinkvärde uppgav i enkäten vid första 

provtagningen att kosten bestod av både kött och grovt bröd i ungefär samma mängd och 

något mer grönsaker. Denna person uppgav inget om en eventuell ändring i kostvanorna 

under testperioden, så denna sänkning av zinkvärdet är lite svår att förklara. 

När ett referensintervall för zink för friska personer räknades ut fick vi i vår studie ett resultat 

att det i serum bör ligga mellan 8,8–13,4 µmol/L. För plasma blev referensintervallet 8,9–13,9 
µmol/L. Om man jämför det med referensområdet 10-17 µmol/L som idag används inom 

Klinisk kemi, Region Östergötland så betyder det att flera personer i vår studie lider av 

zinkbrist enligt nuvarande referensintervall, men inte enligt det referensintervall som vi fick 

fram. Detsamma gäller för jämförelser med en källa som menar att ett referensintervall i regel 

ligger på 12-18 µmol/L för plasma och att serum koncentrationen generellt ligger 5-15 % 

högre (4).  Ytterligare en källa anger att zink i plasma normalt ligger på 15 µmol/L och att 

värdet ofta faller inom referensområdet 12-17 µmol/L (3,4). Nu har vi i vår studie beräknat 

detta referensområde på friska personer. Det vi kommit fram till i vår studie ser ut att stämma 

dåligt med andra källor. Nu användes en spektrofotometrisk metod för zink analyserna i vår 

studie och i den ena källan nämns atomabsorptionsspektrofotometri alternativt fotometri (3). 

Då borde de och våra referensområden blivit mer samstämmiga. I den andra källan anges inte 

vilken metod som använts till analyserna. Vissa variationer kan bero på analysmetod men det 

borde inte bli så stora skillnader. Det skulle ändå vara intressant att analysera vårt material 

med en annan metod för jämförelse. 

I vår studie fick vi en negativ korrelation mellan zink och östradiol med ett r-värde på 0,8(p< 

0,001). I en studie där 14 kvinnor i åldern 21-30 ingick studerades bl.a. korrelationen mellan 

östradiol och zink i plasma (10). Deras resultat visade istället på en signifikant positiv 

korrelation mellan östradiol och Zn. Våra fynd stämmer därför dåligt överens med resultaten i 

denna studie. I vår studie gjordes korrelationsanalysen på 25 kvinnor som hade ett östradiol 

värde på >44 pmol/L. Kvinnor med p-piller exkluderades inte i vår studie, till skillnad från 

den andra studien. Dessutom analyserades zink vid 4 olika faser i menstruationscykeln, och 

deras resultat visade att zink koncentrationen i plasma varierar under de olika faserna. 

Resultaten i vår och deras studie visar att det är viktigt att ytterligare studera dessa samband 

och att man borde ta hänsyn till i vilken fas en kvinna är i menstruationscykeln eller om hon 

genomgått menopaus, när man bestämmer om ett zinkvärde är normalt eller inte. Men det är 

nog inte så enkelt att genomföra i praktiken. 

Ett annat intressant fynd i vår studie var att Ferritinvärdet var signifikant lägre efter 

zinktillskott i den grupp som hade lägst utgångsvärde och därmed minst järnförråd. Detta 
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stämmer överens med vad man fann i en annan studie där zink gavs till kvinnor med 

marginella järnförråd (9). Detta betyder att man måste vara uppmärksam på samtidig järnbrist 

vid behandling av zinkbrist. 

Styrkan i denna studie när man ser på korrelationen mellan zink och östradiol var att 

övervägande antalet forskningspersoner var kvinnor och att det andra provtagningstillfället 

inföll efter 4 veckor. Det motsvarar en genomsnittlig menstruationscykel. Att det mest var 

kvinnor som deltog kan samtidigt vara en svaghet eftersom ett syfte var att undersöka 

referensintervallet för zink i serum och plasma hos friska personer. Det optimala hade då varit 

att andelen kvinnor och män var lika många. Fler styrkor med studien var att åldern på 

forskningspersonerna var varierande. Även ferritin, BMI och kostvanor var varierande. 

Ytterligare svagheter var att populationen borde ha varit större när man vill undersöka ett 

referensintervall. För att få ett säkrare slutresultat borde även tiden för att äta zinktillskott 

varit längre, samt att man kunde ha haft fler än en koncentration på tillskottet. 
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Slutsats 

Slutsatsen av resultaten från denna studie blir att referensintervallet för zink i serum och 

plasma bör ses över och justeras.  

Att det finns en korrelation mellan zink i serum och östradiol men inte mellan BMI och S-

zink. 

Att korrelationen mellan zink i serum och albumin har en tendens till högre zinkvärden vid 

högre koncentration albumin. 

Slutsatsen blir även att risken för kontamination av zink från rör, pipettspetsar och korkar är 

mycket liten och dessa material som används idag kan fortsätta användas i samband med 

zinkanalyser. 
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Bilaga 1. Annons 

 

Vill Du delta i en forskningsstudie som handlar om: 

Zinkbrist - diagnostik, koppling till näringsintag och betydelse av 

hormonella faktorer? 

Bakgrund: Lätt-måttlig zinkbrist är troligen vanligare än vi tror. Tyvärr finns 

det många oklarheter kring hur zinkbrist ska diagnostiseras. Detta 

forskningsprojekt går ut på att undersöka vilka zinknivåer i blod som är normala 

och hur man bäst tar prov och hur man bäst analyserar zink i blod. Vi vill också 

undersöka om det finns kopplingar mellan zink och andra ämnen i blodet, såsom 

järn, hormoner och immunologiska markörer.  

Deltagande i studien innebär att du lämnar blodprov på morgonen efter en 

natts fasta (vatten är tillåtet). Du kommer att tillfrågas om du även vill 

delta i en testbehandling med zink med förnyad provtagning efter 4 veckor. 

För att delta i studien behöver du dock inte genomföra testbehandlingen.  

Ersättning för blodprovstagning är en biobiljett. 

 

För intresseanmälan kontakta någon av nedanstående personer så får du 

mer information. 

 

Eva Landberg, överläk 

Klinisk Kemi, US i Linköping 

Tel: 010-1033226, mail: eva.landberg@regionostergotland.se 

 

Mona Sandberg, BMA-student 

Tel: 070-5108068, mail: monsa289@student.liu.se 

 

 

mailto:eva.landberg@regionostergotland.se
mailto:monsa289@student.liu.se
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Bilaga 2. Enkät 

Frågeformulär till forskningspersoner i studien: 
Hur ska man diagnostisera zinkbrist? 

 
Namn:    

 

Födelsedatum: Tel nr:   
 
Mailadress:    

 

Vikt (kg): Längd (cm):  

 

 

Hälsa och livsstil 

 
Man☐   

 

Kvinna☐ 

När hade du din senaste menstruations första dag?  

 

Har du genomgått menopaus/klimakteriet?  Ja☐ Nej☐       Pågår nu☐ 
 

Är du blodgivare?                                         Ja☐  Nej☐  

 
Om ja, när gav du blod senast?       
 

Har du diabetes?      Ja☐                  Nej☐ 

 

Har du någon annan kronisk sjukdom?     Ja☐  Nej☐ 

 

Om ja, vilken/vilka?    

 

    

 

Använder du regelbundet några läkemedel (även receptfria, naturläkemedel,  

preventivmedel, hormonspiral)? 

        Ja☐                 Nej☐  

Om ja, vilken/vilka?      
 

      

 

      
         

Röker du?                                                    Ja☐                     Nej☐   

 

Snusar du?              Ja☐    Nej☐ 
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Dricker du alkohol?                  Ja☐              Nej☐ 

   
Om ja, hur många standardglas på en vecka? 

  

 

Kostvanor  

Äter du rött kött (gris, nöt, lamm, älg, rådjur)?            Ja☐                  Nej☐ 

Om ja, hur många gånger i veckan?         

Äter du vitt kött (fisk, fågel)?                                                Ja☐                    Nej☐ 

Om ja, hur många gånger i veckan?      

Äter du skaldjur?                                   Ja☐   Nej☐  

Om ja, hur många gånger i veckan?      

Äter du ägg?                                   Ja☐                     Nej☐  

Om ja, hur många gånger i veckan?      

Äter du grovt bröd eller produkter gjorda på grovt spannmål?    Ja☐        Nej☐ 

  

Om ja, hur många gånger i veckan?    

 

Äter/dricker du mjölkprodukter?                                        Ja☐                      Nej☐ 

 

Om ja, hur många gånger i veckan?   

 

Äter du grönsaker?                                  Ja☐                      Nej☐ 

  

Om ja, hur många gånger i veckan?   

   

Äter du rotfrukter?             Ja☐                   Nej☐ 

Om ja, hur många gånger i veckan?  

  

 

 

 

 

 

Ett standardglas= 

2 flaskor lättöl 
50 cl folköl 
33 cl starköl 
15 cl vin (ca 1 glas) 
8 cl starkvin 

4 cl sprit 
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Bilaga 3. Information till forskningspersoner 

 

Zinkbrist - diagnostik, koppling till näringsintag och betydelse av 

hormonella faktorer. 

Zink är den näst mest förekommande spårmetallen i kroppen efter järn och finns framförallt 

intracellulärt. Zink samverkar med mer än 300 enzymer engagerade i många delar av 

ämnesomsättningen. Vi behöver få i oss zink via kosten, där exempel på zinkrik mat är 

skaldjur, rött kött, ägg, grovt mjöl och sesam- och pumpafrön. Diagnostik av zinkbrist är inte 

enkel ur ett laboratoriemässigt perspektiv. Vi saknar idag tillräcklig kunskap om faktorer som 

rör provtagning, analysmetoder, beslutsgränser och betydelse av andra komponenter i blod 

såsom protein- och hormonnivåer eller samtidig järnbrist för en korrekt tolkning av 

analyssvaret. Genom denna studie hoppas vi öka kunskapen inom detta område samt 

förhoppningsvis förbättra diagnostiken, särskilt när det gäller lätt-måttlig zinkbrist.  

Deltagande i detta projekt innebär blodprovstagning via en ven i armvecket vid två tillfällen 

på morgonen efter en natts fasta. Fastan innebär att du inte får äta eller dricka något efter kl. 

24. Vatten är dock tillåtet. Om du tar några mediciner ska du helst avvakta med dessa tills 

efter provtagningen.  

Efter den första provtagningen får du en enkät (med frågor kring kost, mediciner, mm) och en 

burk med zinktabletter (20 mg kosttillskott) med dig hem. Du ska sedan ta en tablett varje 

kväll i samband med sängående under 4 veckor. Därefter får du en ny tid till provtagning. 

Zink ska ej tas kvällen före den andra provtagningen.  

I samband med det andra provtagningstillfället får du även svar på vissa analyser, speciellt de 

som rör bedömningen om du har zink- eller järnbrist. Detta besked ges av läkare och du har 

möjlighet att få råd kring hur en eventuell brist ska behandlas eller om ytterligare utredning 

rekommenderas. Dina provresultat kopplat till identitet kommer endast vara tillgängliga för 

forskare involverade i studien. Proverna sparas högst 2 månader efter färdig analys.  

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande genom att 

kontakta nedanstående personer.  

Kontaktpersoner: 

Camilla Sundström, BMA  Eva Landberg, överläkare 

camilla.sundstrom@regionostergotland.se eva.landberg@regionostergotland.se  

Tel: 010-1033215 Tel: 010-1033226 

 

 Klinisk Kemi, Universitetssjukhuset i Linköping  

 

  

mailto:camilla.sundstrom@regionostergotland.se
mailto:eva.landberg@regionostergotland.se
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