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SAMMANFATTNING 

Zink är ett livsnödvändig mineral som har flera biologiska och strukturella funktioner i celler. I 

Sverige utförs zinkanalys med flera olika metoder och rörtyper. Det rekommenderade 

referensintervallet av zink är 11–17 µmol/L vid normal albuminnivå. Syftet med examensarbetet 

var att validera den kolorimetriska analysmetoden för S-Zink på två Beckman Coulter AU680 

instrument inför införandet av metoden vid klinisk kemi, Kalmar läns landsting. 

Imprecisionsstudie, jämförelse av resultat av S-Zink mellan olika instrument, hållbarhetsstudie 

och provrörsstudie utfördes. Korrelationsstudien gjordes av resultaten av S-Zink mellan Beckman 

Coulter AU680 och Thermo Konelab Prime 30i med patientprover som erhölls från klinisk 

kemiska laboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. I hållbarhetsstudien och 

provrörsjämförelsen togs serumprover från personalen på klinisk kemi, Kalmar. Venblod 

tappades i två serumrör utan tillsats och ett serumrör med gel. Serumzink analyserades varje dag 

under 4 dygn och analysresultatet jämfördes mellan provrörstyperna. Slutsatsen av studien blev 

att precisionen av S-Zink på instrumentet Beckman Coulter AU680 med reagens från Sentinel 

Diagnostics var acceptabel. De båda AU680 instrumenten visade likvärdiga resultat. 

Korrelationen mellan instrumenten Beckman Coulter AU680 och Thermo Konelab Prime 30i var 

godtagbar. Korrelationskoefficienten visade att det fanns ett samband mellan instrumenten 

(r=0,93), men beräkningen av bias med hjälp av Bland-Altmandiagram visade att instrumenten 

skiljde sig åt och att Beckman Coulter AU80 hade högre värden. Hållbarheten vid förvaring av 

avhällda serumrör i kylskåp under 4 dagar var bra. Studien visade skillnader (18,8 %) vid analys 

med olika rörtyper där S-Zink i serumrör med gel gav högre värden. Vid införandet av den nya 

metoden, S-Zink, rekommenderas serumrör utan tillsats, för att undgå kontaminering av zink från 

gel och plastkorkar.  

 

Nyckelord 

Zinkanalys, Validering, Beckman Coulter AU680. 
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ABSTRACT 

Zinc is an essential mineral that has many biological and structural functions in cells. In 

Sweden, zinc analysis is performed with different methods and test tubes. The 

recommended value of zinc is between 11-17 µmol/L together with normal albumin 

amount. The aim of this study was to validate the colorimetric method for analysis of S-

Zinc by comparing the results from two Beckman Coulter AU680 instruments for the 

insertion of these at the Department of Clinical Chemistry and Transfusion Medicine, 

Country council of Kalmar. Precision study, correlation study and comparison study was 

made between the kinds of test tubes BD Vacutainer® Blood Collection Tubes, one 

consisting of a gel separator, one without contents and the last type contained silica 

particles. A correlation study was made by comparing patient samples obtained from 

the department of clinical chemistry, Country council of Jönköping. In the comparison 

study, serum probes were provided by the staff at the Department of Clinical Chemistry, 

Kalmar. The blood samples were taken in two kinds of blood collection tubes without 

contents (one containing silica particles) and one blood collection tubes with gel. The 

serum tests were analyzed for 4 days and the test results were studied and compared 

between the collection types. The conclusion of the study was that S-Zink on the 

Beckman Coulter AU680 instrument with reagents from Sentinel Diagnostic was 

acceptable. Both Beckman Coulter AU680 instruments provided equivalent results. The 

correlation between Beckman Coulter AU680 and Thermo Konelab Prime 30i was 

acceptable. The correlation coefficient showed a high correlation rate between the 

different methods (r=0, 93). The sustainability of the serum samples, that was poured in 

new tubes and stored in 2-8°C for 4 days, was good. The study showed differences (18,8 

%) when analyzing different blood collection tubes, were the collection tube containing 

gel showed a higher zinc rate. When insertion of the new method, S-Zink, it is 

recommended that blood collection tubes without contents are used, because of the risk 

of zinc contamination from collection tubes with gel and plastic stoppers.  
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INTRODUKTION 

 

Zinks biologiska funktion 

Zink är ett livsnödvändigt mineral som har flera biologiska och strukturella funktioner i 

celler. Zink finns i 6 enzymklasser och ingår i över 300 metalloenzymer. Zinkbindning 

modifierar och förändrar proteiner efter translation. Ett enzym anses vara ett 

metalloenzym när ett enzym vars katalytiska funktion försvinner när metalljoner 

avlägsnas. Exempel på dessa är nukleotid polymeras, alkalisk fosfatas och karbanhydras 

(1). Zink stabiliserar membranstrukturer som proteiner, cellmembraner, nukleinsyror 

och ribosomer. På transkriptionsfaktorer identifierades zinkbindande mönster, s.k. 

zinkfingrar som behöver antingen cystein eller histidin för att forma den stabila 

strukturen (2). Zink har även en regulatorisk roll och är nödvändig för gentranskription, 

cellsignalering, hormonfrisättning och apoptos (3).   

 

Livsmedel 

Zinkrika livsmedel är bl.a. kött, fisk, skaldjur, nötter och frön. Zink finns även i växter, 

men de ger mindre biotillgänglighet eftersom närvaron av fytinsyra binder in till zink 

och formar olösliga komplex, vilket hindrar zinkabsorptionen. I livsmedel finns zink 

huvudsakligen bundet till proteiner (2). Det rekommenderade dagliga intaget varierar 

mellan ålder och kön, men det normala intaget för vuxna bör vara mellan 7–9 mg. 

Kvinnor har vanligtvis något lägre rekommenderat värde (7 mg) (4).  

 

Absorption, transport, metabolism och exkretion 

Zinks fullständiga absorptionsbana är fortfarande okänd. För att få tillgång till zink, 

behöver de zinkbundna makromolekylerna brytas ned till enklare zinkbindade 

molekyler. Förmodligen transporteras zink som fria joner (Zn2+) eller i komplex och 

frigörs före eller efter membrantransport i tarmlumen (1). Absorption av zink sker i hela 

tunntarmen, där även sekretioner från pankreas bidrar till zinktillgängligheten. Zink 

absorptionen sker över tarmlumen pga. en koncentrationsgradient som uppstår efter en 

måltid. Absorptionen av zink främjas av citronsyra, men inhiberas av järn, kalcium och 

fytinsyra. Därefter transporteras zink i enterocyter av specifika transportproteiner, 

metallothionin (MT) och transportören ZnT7 (Zinc transporter 7), som påverkar 

transcellulära förflyttningar av zink. Med hjälp av dem förflyttas zink genom en buffert 

och vidare till sekretoriska pathway via Golgi apparaten. Därefter är det främst albumin 

som är bäraren till zink (5). 

 

Magen är den huvudsakliga regleringen av zinks homeostasmekanism. Homeostas 

bibehålls genom absorptionen i tunntarmen, GI-exkretion, urinvägsexkretion och 

cellagring av zink (1). I zinkmetabolism finns det två grupper av 

transmembrandomäner, ZnT (Zink transporter) och ZIP (Zinc, Iron, Protein). De har 

varsin motsatta roll för att bibehålla homeostas i celler. ZnT transportörer minskar 

intracellulärt zink genom att främja utströmning av zink från celler eller in i 

intracellulära vesiklar. ZIP ökar intracellulärt zink genom att främja extracellulärt 

zinkupptag eller genom zinkfrisättning från vesiklar till cytoplasman. Upp- och 
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nedreglering av zinktransportörer justeras relativt snabbt efter förändringar i 

zinkupptaget. Denna förmågan minskas dock med högre ålder. Zink har inte ett specifikt 

lagringställe. Däremot kan vesiklar fungera som en tillfällig zinkkälla för att skydda 

celler när zinkkoncentrationen är för hög i cytoplasman. Fördelningen av zink är 

allmänt förekommande i alla vävnader, men vissa vävnader som prostatan har en högre 

koncentration. Omkring 80 % av den totala zinkmängden finns i skelettet och i 

skelettmuskelceller (5). 

Den största zinkexkretionen sker genom sekretion i GI-kanalen, vilket kombineras med 

sekretion från pankreas. Endast 10 % av den totala exkretionen sker via urinvägarna och 

den kan variera efter intag av zink. Svält, trauma eller andra stressförhållanden kan öka 

muskelnedbrytningen och därmed öka zinkexkretionen i urin (1). 

 
Zinkbrist 

Zinkbrist uppstår pga. flera faktorer så som otillräckligt intag, ökat behov, försämrad 

absorption, ökad förlust och ökad förbrukning. Många av dessa faktorer är relaterade till 

varandra, där t.ex. lågt intag leder till ökat behov (1). De grupper som har störst behov 

av zink är spädbarn, barn och ungdomar, samt gravida och ammande kvinnor (3). 

Zinkbrist kan även vara en följd av genetiska sjukdomar t.ex. Ackrodermatitis 

Enterophatica (AE) som är en recessiv sjukdom som ger minskad zinkabsorption i 

tarmarnas mucosa. Zinkbrist hör till en av världens största bristsjukdomar tillsammans 

med järn- och kopparbrist (6). 

 

Zinkbrist medför obalans i fyra cellulära funktioner: redox-, peroxidation och 

vävnadsskada; apoptos reglering, cellproliferation och -tillväxt, samt reglering av 

immunförsvaret. Vävnadsskador uppstår pga. reaktiva syreradikaler från 

järnansamlingar. Zinktransportörer (ZIP) förhindrar detta genom att transportera bort 

järn och främjar därmed kroppens sårläkningsförmåga. Zink reglerar apoptos, eftersom 

den medverkar i flera signaleringskaskader (2–3). Nedsatt immunförsvar, hud- och 

tarmsjukdomar, men även minskad celltillväxt och cellproliferation kan återkopplas till 

förändrad eller abnormal apoptos (6). Zinkbrist hos människor karaktäriserar av 

följande symptom: hudsår, minskad tillväxt, sen pubertetsutveckling, hypogonadism, 

minskat immunförsvar och nedsatt aptit (1).  

 

Provtagning av serum zink (S-Zink) 

För att analysera zinkmängden i kroppen behöver man visa hänsyn till den effektiva 

regleringen av homeostasmekanismen. Det är pga. regleringen som gör att det inte finns 

en biomarkör som är tillräckligt sensitiv och specifik för zinkstatus i kroppen och 

cellerna. I vissa analysmetoder används zink i plasma, dock saknar plasma zink 

sensivitet och specificitet pga. att zinkkoncentrationen i plasma påverkas av andra 

faktorer som inte associeras med zink (7). Den analysmetoden för plasmazink är känslig 

för akut stress som infektioner, steroidhormoner, muskelnedbrytning och andra 

blodceller. Celler som leukocyter, granulocyter och erytrocyter innehåller zink som kan 

kontaminera plasma zinkmängden (3). 
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I detta arbetet används istället zink i serum. Till zinkanalyser i serum finns det olika 

provtagningsrör att välja mellan (3). Vanligtvis används serumrör utan tillsats (röd 

kork), men det förekommer laboratorier som använder serumrör med gel (gul kork) (8). 

Dock så interfereras analysmetoden med gummi och gel som finns i provrörskorkar, och 

därför har företaget BD (Becton, Dickinson and Company, Franklin Lakes, USA) 

tillverkat ett provrör specifikt för spårmetaller (mörkblå kork). Skillnaden är att 

spårmetallrören innehåller silicapartiklar som påskyndar koagulationsprocessen (9). 

Referensintervallet för serum zink är mellan 11–17 µmol/L. Zinkvärden <6 µmol/L är 

associerat med allvarlig zinkbrist (3). 

 

Vid analys finns det en del preanalytiska faktorer som kan sänka zinkmängden. Där 

inkluderas provtagningstiden i förhållande till måltid, tid på dygnet och användning av 

mediciner innehållande steroider t.ex. p-piller (1). S-Zink ska alltid bedömas i 

förhållande till albumin och α2-makroglobulin, eftersom zink kan binda till albumin tack 

vare dess zinkjonaktivitet i plasma (3). 

 

 

Analysprincip för mätning av zink i serum 

Analysprincipen för S-Zink bygger på en direkt kolorimetrisk metod där zink2+ bildar 

ett stabilt färgkomplex med 5-Br-PAPS [(2–5-bromo-2-pyridylazo) -5-(N-propyl-N-

sulfo-propylamino) fenol]. Komplexet detekteras fotometriskt med en 

absorbansmätning vid 570 nm, där absorbansen är direkt proportionell mot mängden 

zink i provet. Analysen S-Zink kan störas av spårelement som koppar och järn som 

finns närvarande i provet. Dessa interferenser kan förhindras genom användning av 

maskeringsmedel och buffert (10). Referensintervallet för S-Zink är 11–17 µmol/L (3). 

Cut off är ett sätt att beskriva beslutsgräns t.ex. när patienten eventuellt ska behandlas 

för zinkbrist. Cut off-värdet är oftast metodberoende och gränsen går vid 10,7 µmol/L 

för reagenset från Sentinel Diagnostics (Zinc REF17640H, Milano, Italien) som 

används i denna studie (11).  

 

Analysinstrument Beckman Coulter AU680  

Beckman Coulter AU680 är ett helautomatiskt analysinstrument vars analysprincip 

använder sig av spektrofotometri och potentiometri. Instrumentet använder flera 

analysmetoder bl.a. turbidimetri, latex agglutination, enzymkopplad 

immunabsorberande analys (EIA). Vid analys av serumzink användes metoden 

kolorimetri (12). Till korrelationstudien med Beckman Coulter AU680 används Thermo 

Konelab Prime 30i  för att jämföra resultaten av analys av S-Zink från dessa instrument 

(13,14).  

 

Validering, verifiering och kvalitetssäkring av klinisk diagnostik 

En metod som används i ett ackrediterat laboratorium ska alltid vara validerad. 

Validering är när man utvecklar och officiellt godkänner en metod som bekräftar att 

metoden uppfyller sitt ändamål. Därefter görs en verifiering som är ett arbete som 

undersöker metodens precision och riktighet. Precision är laboratoriets förmåga att 
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erhålla samma resultat genom upprepade mätningar av samma prov. I precisionsstudier 

undersöks metodens reproducerbarhet och repeterbarhet. Reproducerbarhet beskriver 

osäkerheten när mätningen upprepas vid ett tillfälle, medan repeterbarhet beskriver hur 

väl mätningen kan upprepas i en mätserie (13). 

 

Vid verifiering av metoden S-Zink görs en bestämning av metodens repeterbarhet 

(analys av samma prover i en serie) och mellanliggande precision (analys av prover 

under flera dagar). Vid införande av en ny metod används medelvärde (Mv), 

standardavvikelse (SD) och variationskoefficient (CV) för att få precisonsdata (14,15). 

 

Ackreditering innebär att SWEDAC (Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll 

författningssamling) regelbundet och oberoende granskar laboratoriets kvalitetssystem, 

vars syfte är att öka laboratoriets tillförlitlighet för resultat från provtagning och 

kalibrering. Standarden för kvalitetssäkring innefattar bl. a. personalens tekniska 

kompetens, spårbarhet hos mätningar och kalibrering samt kvalitetssäkring av 

provnings- och kalibreringsdata. Kalibrering används för analysmetoder i syfte att 

resultatet ska kunna jämföras med en kalibreringskurva med kända värden (16). En 

intern kontroll innebär en analys av ett material med egenskaper liknande 

provningsobjektet. För kontrollen finns ett åsatt värde och för att bedöma om ett resultat 

är korrekt bör den befinna sig inom ett bestämt intervall. EQUALIS (Extern 

kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige) skickar ut kontroller med okänd 

koncentration till varje laboratorium för att jämföra resultaten inom Sverige. Med detta 

kan man se spridningen av provningsresultat i en aktuell metodgrupp med samma 

metod och i förhållande med andra metoder (17). 

 

Syfte 

Syftet med examensarbetet var att validera bestämningen av S-Zink på två Beckman 

Coulter AU680 instrument, genom att jämföra tidigare resultat analyserade med Thermo 

Konelab 30i. Dessutom var syftet att utföra en hållbarhetsstudie samt jämföra resultat 

från analys av S-Zink i olika provrörstyper. 

 

 

 

MATERIAL & METOD 

 

Analysmaterial till imprecisionsstudie 

Till imprecisionsstudien för S-Zink användes kontroll 1 och 2 (AutonormTM Human 

Liquid L-1 & L-2, Sero, Billingstad, Norge). Kontroll 1 hade ett åsatt värde på 15,3 

µmol/L (15,3 ± 0,8 µmol/L) och kontroll 2 hade ett åsatt värde på 23,9 µmol/L (23,1 ± 

0,9 µmol/L). För att bereda kontrollerna blandades innehållet till dess allt material löst 

upp sig och provet hade erhållit rumstemperatur. Direkt efter analys placerades 

kontrollmaterialet i 2- 8ºC (18). 
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Analysmaterial för jämförelse av resultat mellan två olika instrument 

Till studien erhölls 46 serumprover från patienter med okänd anamnes, ålder och kön 

från klinisk kemiska laboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Provmaterialet var 

taget i serumrör utan tillsats (mörkblå kork) (Vacutainer® Blood Collection Tubes, 

Becton, Dickinson and Company, Franklin Lakes, USA) (8). Serumproverna 

analyserades för S-Zink med instrumentet Thermo Konelab Prime 30i (Diamond 

Diagnostics Inc, Holliston, USA) och frystes direkt i -70ºC. Proverna skickades till 

Kalmar länssjukhus, där de tinades i rumstemperatur och blandades innan ny analys 

utfördes med Beckman Coulter AU680 (Beckman Coulter Diagnostics, Brea, USA)  

(10-12). 

 

Analysmaterial till hållbarhetstudie och provrörsjämförelse 

I studien ingick 10 volontärer (2 st. män, 8 st. kvinnor, 26–66 år). Från varje individ 

samlades venöst blod i två olika serumrör utan tillsats och i ett serumrör med gel (gul 

kork). Skillnaden mellan de två serumrören utan tillsats (röd kork) var att en av dem var 

utvecklad för analys av spårelement och innehöll därför silicapartiklar för att påskynda 

klottbildning s.k. spårmetallrör (mörkblå kork) (8). Totalt samlades 30 provrör. 

Proverna fick stå i 30 minuter i rumstemperatur innan centrifugering i 10 minuter i 

2000G. Direkt efter centrifugeringen hälldes serum av i nya eppendorfrör och fick stå i 

rumstemperatur (20ºC) innan analys. Analysen upprepades på samma sätt under 4 dagar 

och under tiden förvarades provmaterialet kylt (2-8ºC) (14). 

 

Reagens för analysmetoden S-Zink  

Reagenset som användes i studien kommer från företaget Sentinel Diagnostics (Zinc 

REF17640H, Milano, Italien). Reagenset påverkar inte proteinerna i serum, plasma eller 

sädesvätska. Reagenset tar bort interferenser som orsakas av koppar och järn i provet 

genom användning av reaktionsbuffert och maskeringsmedel. Reagenskitet för zink 

bestod av följande: Reagens 1a (0,2 mmol/L pH 8,6 buffert, specifikt för att maskera 

koppar och järn), Reagens 1 b (reduceringsmedel bestående av askorbinsyra i 

tablettform, 0,2 mmol/L), Reagens 2 (1,1 mmol/L) och en zinkstandard (30,6 µmol/L) 

(10).  

 

Analys av S-Zink med Beckman Coulter AU680 

I studien användes två Beckman Coulter AU680 instrument (instrument 1 och 2). 

Kontroller, patientprover, kalibratorer och reagens fick erhålla rumstemperatur (20ºC) 

innan analys (10). Instrumentet Beckman Coulter AU680 aspirerade 12,5 µL prov som 

blandades med 250 μL R1 reagenslösning (R1a och R1b) i en mätkyvett. Därefter 

tillsattes 25 μL reagenslösning 2. Under inkubationen (37 ºC) bildade zink ett stabilt 

färgkomplex med 5-Br-PAPS ((2,5-bromo-2-pyridylazo) 5-(N-propyl-N-sulfo-

propylamino) fenol)). Komplexets absorbans avlästes vid 570 nm av en 

spektrofotometer (12). 
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Kalibrering 

Till kalibreringen användes en zinkstandard från Sentinel Diagnostics (11). Instrumentet 

använde en standardkurva vid kalibrering. Kalibratorns värde är verifierat med en metod 

spårbar till NIST (National Institute of Standards and Technology) referensstandard 

(19). Kalibrering utfördes på instrument 1 och 2 med 150 µL zinkstandard (30,6 

µmol/L) som ingick i reagenskitet. Instrumentet Beckman Coulter AU680 spädde en 

kalibreringskurva med olika koncentrationer. Metodens lägsta detektionsgräns är 0,76 

µmol/L och är intervallet 0,76–260 µmol/L. Standarden innehöll humant serum som 

blandades och rumstempererades innan analys (11). 

 

Intern kontroll 

Interna kontroller för S-Zink (Autonorm TM Sero) utfördes under studien och då 

analyserades två kontrollnivåer, kontroll 1 och 2 (19). Kontrollerna innehöll fryst 

multiparametriskt humant serum och behövde inte beredas. Instrumentet aspirerade 12,5 

μL av varje kontroll liksom av proverna. Kontroll 1 har ett åsatt värde på 15,3 ± 0,8 

µmol/L och kontroll 2 har ett åsatt värde på 23,9 ± 0,9 µmol/L (12). 

 

Imprecisionsstudier och repeterbarhet 

Analys för imprecisionsstudien utfördes på Beckman Coulter AU680 instrument 1 och 

2.  Den mellanliggande precisionen beräknades genom analys av kontroller (Autonorm 
TM Human Liquid) med två koncentrationsnivåer kontroll 1 (15,3 µmol/L) och 2 (23,9 

µmol/L) under 5 dagar på instrument 1 och 2 (19). Repeterbarheten beräknades genom 

att analysera 20 gånger på varje kontrollnivå och instrumenten, vilket sammanlagt blir 

80 gånger. Resultatet av repeterbarheten angavs i medelvärde och standardavvikelse 

(20). 

 

Jämförelse mellan olika instrument 

Korrelationensstudien gjordes av resultat av S-Zink mellan Beckman Coulter AU680 

och Thermo Konelab 30i (12,13). Serumproverna analyserades för S-Zink i klinisk 

kemiska laboratoriet Jönköping med instrumentet Thermo Konelab Prime 30i och sedan 

med Beckman Coulter AU680 instrument 1 i klinisk kemiska laboratoriet i Kalmar. De 

46 frysta och avhällda patientproverna rumstempererades (ca 20ºC) och blandades innan 

analys enligt mall för klinisk kemi och transfusionsmedicin (2014) (14). 

 

Hållbarhetstudie och provrörsjämförelse 

För hållbarhetsstudien analyserades 10 prover för S-Zink samma dag som 

provtagningen samt 3 dagar framöver med Beckman Coulter AU680 instrument 1. 

Under tiden förvarades provrören i kyla (2-8ºC). För provrörstudien analyserades 

proverna för S-Zink i serumrör utan tillsats (röd, mörkblå) och med gel (gul), vilket 

sammanlagt utgjordes av 30 prover (10). 

 

Statistik 

Vid sammanställningen av analysresultaten för mellanliggande precision så beräknades 

medelvärde (Mv), standardavvikelse (SD) och variationskoefficient (CV) i Excel 2010.  
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Samma program användes vid beräkning av korrelationskoefficienten (r) s.k. Pearsons 

korrelationskoefficient och bias (20). I hållbarhetsstudien beräknades medelvärdet av 

samtliga volontärers zinkkoncentration under 4 dagar. I provrörsjämförelsen 

analyserades samtliga 10 volontärers blodprover tagna i 3 olika rör. Resultatet av 

zinkkoncentrationen av serumproverna tagna i spårmetallrör och serumproverna 

beräknades samman och deras medelvärde jämfördes med resultaten av 

zinkkoncentrationen av serumrören med gel. 

 

Miljöaspekter 

Material som kalibratorer, kontroller och patientprover sorterades enligt lokala 

riktlinjer. Kalibratorer och kontroller innehåller humanbaserat serum och ska hanteras 

som patientprov, därför användes handskar vid hantering. Samtliga reagens som 

innehöll humant blod var testade för smittförande sjukdomar, och hanterades som 

patientprov och därefter kasserades som smittförande avfall (11).  

 

Etiska aspekter 

Tystnadsplikten som följer lagen gäller alla som arbetar med patienter, såväl 

vårdpersonal som administrativ personal, studenter, praktikanter, konsulter och 

förtroendevalda m fl. Sekretessen hos vårdgivare regleras i patientsäkerhetslagen och 

patientdatalagen. Patientproverna som användes till samtliga studier var avidentifierade. 

Analysresultaten granskades endast i utbildningssyfte (21). 

 

 

 

 

RESULTAT 

 

 

Kalibrering 

Kalibreringen för S-Zink på Beckman Coulter AU680 instrument 1 var godkänd. 

Kontrollerna som analyserades efter kalibrering blev godkända eftersom de befann sig 

nära de åsatta kontrollvärdena för kontroll 1 (15,3 ± 0,8 µmol/L) och 2 (23,9 ± 0,9 

µmol/L). Resultatet för kontroll 1 blev 14,2 µmol/L och kontroll 2 blev 23,3 µmol/L på 

instrument 1. 

 

Imprecisionsstudie 

Mellanliggande precision 

Den mellanliggande precisionen beräknades genom analys av kontroller (Autonorm TM 

Human Liquid) på två koncentrationsnivåer (kontroll 1 och 2) under 5 dagar. 

 

Instrument 1 

Den mellanliggande precisionen vid analys av S-Zink med kontroll 1 (åsatt 15,3 

µmol/L) gav en CV på 4,5 % på instrument 1. Medelvärdet av resultat av S-Zink från 

instrument 1 var lägre (13,2 µmol/L) än det åsatta värdet (15,3 ± 0,8 µmol/L) (tabell I) 

(bilaga I). Den mellanliggande precisionen vid analys av S-Zink med kontroll 2 (åsatt 
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23,1 µmol/L) gav ett CV på 5,6 % på instrument 1. Medelvärdet av resultat av S-Zink 

från instrument 1 blev lägre (21,9 µmol/L) än det åsatta värdet (23,9 ± 0,9 µmol/L) 

(bilaga I) (tabell a) (tabell I). 

 

Instrument 2 

Den mellanliggande precisionen vid analys av S-Zink med kontroll 1 (åsatt 15,3 

µmol/L) gav en CV på 6,2 % på instrument 2 (tabell II). Medelvärdet från instrument 2 

var lägre (13,4 µmol/L) än det åsatta värdet (15,3 ± 0,8 µmol/L) (bilaga I). Den 

mellanliggande precisionen vid analys av S-Zink med kontroll 2 (åsatt 23,1 µmol/L) gav 

ett CV på 4,4 % på instrument 2. Medelvärdet av resultat av S-Zink från instrument 2 

blev lägre (22 µmol/L) än det åsatta värdet (23,1 ± 0,9 µmol/L) (bilaga I) (tabell b) 

(tabell I). 

 

Tabell I. Mellanliggande precision vid analys av S-Zink på Beckman Coulter AU680 instrument 1 och 2 

med (n=2) två kontrollnivåer under fem dagar. 

Zink (µmol/L) Instrument 
Mv 

(µmol/L) 
SD CV (%) 

Åsatt CV 
(%) 

Kontroll 1 
1 13,2 0,6 4,5 

2,1 
Åsatt värde (15,3 ± 0,8 µmol/L) 

Intervall 14,5–16,1 µmol/L 

2 13,4 0,8 6,2 
  

Kontroll 2 
1 21,9 1,2 5,6 

1,7 
Åsatt värde (23,1 ± 0,9 µmol/L) 

Intervall 22,2–24,0 µmol/L 

2 22 0,8 4,4 

  

 

Repeterbarhet för Beckman Coulter AU680 instrument 1 och 2 

Analys av S-Zink på instrument 1 gav ett medelvärde av 13,5 µmol/L för kontroll 1 och 

23,1 µmol/L för kontroll 2. Analys av S-Zink med kontroll 1 på instrument 1 gav ett CV 

3,4 %, ett värde som ligger över det åsatta CV (2,4 %) (tabell II). Analys av S-Zink på 

instrument 2 gav ett medelvärde av 13,1 µmol/L för kontroll 1 och 22,5 µmol/L för 

kontroll 2.  Analys av S-Zink med kontroll 2 gav ett CV på 2,0 % på instrument 1, 

vilket är ett värde under det åsatta värdet (2,4%) (bilaga II) (tabell a). Analys av S-Zink 

av kontroll 1 på instrument 2 gav ett CV på 3,0%, vilket är ett värde över det åsatta 

värdet (2,4%). Analys av S-Zink på kontroll 2 på instrument 2 gav ett CV på 2,3 %, 

vilket är ett värde under det åsatta CV-värdet (2,4 %) (bilaga II) (tabell II).  
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Tabell II. Repeterbarhet för S-Zink analyserad på Beckman Coulter AU680 instrument 1 och 2 på två 

kontrollnivåer. Analys av kontrollerna skedde 20 gånger på varje instrument.  

Zink (µmol/L) Instrument 
Mv 

(µmol/L) 
SD CV (%) 

Åsatt CV 
(%) 

Kontroll 1 
1 13,5 0,5 3,4 

2,4 
Åsatt värde (15,3 ± 0,8 µmol/L) 

Intervall 14,5–16,1 µmol/L 

2 13,1 0,4 3,0 
  

Kontroll 2 
1 23,1 0,5 2,0 

2,4 
Åsatt värde (23,1 ± 0,9 µmol/L) 

Intervall 22,2–24,0 µmol/L 

2 22,5 0,5 2,3 

  

 

 

 

Korrelationsstudier 

Jämförelsen mellan Beckman Coulter AU680 (instrument 1) och Thermo Konelab 

Prime 30i avseende analys S-Zink (n=46) resulterade i en korrelationskoefficient (r) på 

0,93 (figur 2). Bias beräknades mellan instrumenten Beckman Coulter AU680 

instrument 1 och Thermo Konelab 30i. På klinisk kemiska laboratoriet i Jönköping 

angavs cut off-värdet vid <11µmol/L, men i studien användes <10,7µmol/L enligt 

rekommendationer från Sentinel Diagnostics (10). Vid jämförelsen mellan instrumenten 

Beckman Coulter AU680 och Thermo Konelab Prime 30i hittades 11 värden där 

resultatet var högre än cut-off värdet på Beckman Coulter AU680 och lägre än cut-off 

värdet med Thermo Konelab Prime 30i. Resultatet visade att Beckman Coulter AU680 

gav systematisk högre värden än Thermo Konelab 30i (figur 3) (tabell a) (bilaga III).  
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Figur 2.  Korrelation av zinkkoncentration mellan Beckman Coulter AU680 instrument 1 och referens 

metoden Thermo Konelab Prime 30i med spårmetallrör med mörkblå kork (n=46). Blodproverna var 

tagna på klinisk kemiska laboratoriet i Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Korrelationskoefficienten (r) 

blev 0,93. 

 

 

 
Figur 3. Bias av zinkkoncentration på Beckman Coulter AU680 instrument 1 (µmol/L) (n=46) (X: 

Thermo Konelab Prime 30i. Differensen mellan Thermo Konelab Prime 30i (X) och Beckman Coulter 

AU680) (Y). 

 

Hållbarhetsstudie 

Vid analys av 10 volontärers serumprov 4 dagar i rad, visade resultatet av S-Zink en 

varierad zinkkoncentration. Samtliga serumprover visade en lätt minskning av 

medelvärdet av S-Zink mellan dag 1 och dag 4 (tabell III). Av 10 prover var det endast 

provnummer 1 som hade en lätt ökning av zinkkoncetration på dag 1 jämfört med dag 4. 

Resultat av S-Zink visade varierat zinkkoncentration oberoende av dag (tabell III). 
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Tabell III. Sammanställning av hållbarhet av S-Zink (µmol/L) dag 1–4 presenterades. Medelvärdet av 

samtliga serumprover beräknades för varje dag 

Prov  DAG 1  DAG 2  DAG 3  DAG 4  

1 8,6 8,4 8,9 9 

2 13,3 13,1 13,2 13 

3 12,2 12,2 12,1 11,7 

4 12,1 12,2 12,4 11,8 

5 11,6 11,3 12 11,5 

6 12,9 12,8 13 12,5 

7 14,6 14,7 14,7 14,6 

8 9,1 9,2 9,2 8,7 

9 14,5 14,3 14,6 14 

10 9,4 9,2 9,7 9,1 

Mv 11,8 11,7 11,9 11,6 

 

 

Provrörsjämförelse 

Vid jämförelse av analysresultat från serumprover i olika rörtyper visade dessa 

varierade zinkkoncentration (figur 4). Serumrören utan tillsats (röd & mörkblå) gav 

liknande resultat i zinkkoncentration, trots att spårmetallrören (mörkblå) innehöll 

silicapartiklar. Medelvärdet av zinkkoncentrationen av serumrör utan tillsats (röd) var 

9,3 µmol/L och för spårmetallrören (mörkblå) var 9,7 µmol/L (tabell IV). De 

serumrören med gel (gul) gav ett högre medelvärde i zinkkoncentration (11,8 µmol/L) 

än i jämförelse med serumrören utan tillsats (9,5 µmol/L) (tabell V). För enskilda 

volontärers serumprover var den minsta skillnaden 5,4 % och den största skillnaden var 

30,5 %. Beräkningen av samtliga rörtypernas medelvärde visade att de serumrör som 

innehöll gel gav i genomsnitt 18,8 % högre värde än serumrören utan tillsats (tabell V).  

 

 

Figur 4. Jämförelse av zinkkoncentration mellan serumrör med gel eller utan tillsats. Båda serumrören 

utan tillsats gav liknande mätvärden. 
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Tabell IV. Sammanställning av provernas zinkkoncentration i olika rörtyper. Medelvärdet av 

zinkkoncentrationen i serumrören utan tillsats beräknades (µmol/L). Serumrören med gel jämfördes med 

serumrör utan tillsats. Detta anges i höger i tabellen och den procentuella skillnaden beräknades. 

Prov Serum utan tills (röd) Serum m. gel (gul) Serum utan tills (mörkblå) 

1 12 14,5 11,3 

2 10,1 11,9 10,2 

3 9,8 13,1 9,7 

4 8,7 12,1 8,2 

5 8,3 10 8,1 

6 9,2 11 11,7 

7 10,7 15,3 12,8 

8 8,4 10,2 8 

9 6,5 7,8 6,7 

10 9,2 11,8 10,7 

Mv 9,3 11,8 9,7 

 

 

 

 

Tabell V. Sammanställning av skillnaden i zinkoncentration (µmol/L) mellan serumrör utan tillsats och 

serumrör med gel. Zinkkoncentrationen av båda serumrören utan tillsats (röd & mörkblå) beräknades för 

att jämföras med zinkkoncentrationen i serumrör med gel (gul). Skillnad i zinkkoncentration mellan 

rörtyperna presenterades i enheten µmol/L och i procent (%). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prov 

Zinkkonc. i serumrör Zinkkonc. i serumrör  Skillnad i zinkonc mellan  Skillnad av zinkkonc  

ut. tills (röd & 
mörkblå) 

m. gel (gul)  serumrör m. gel och ut. tills 
mellan rörtyperna 

(%) 

1 11,7 14,5 2,8 19,8 

2 10,1 11,9 1,8 15,2 

3 9,7 13,1 3,3 25,5 

4 8,4 12,1 3,7 30,5 

5 8,2 10 1,8 17,6 

6 10,4 11 0,6 5,4 

7 11,8 15,3 3,6 23,3 

8 8,2 10,2 2 19,2 

9 6,6 7,8 1,2 15,8 

10 10 11,8 1,8 15,3 

Mv 9,5 11,8 2,3 18,8 
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DISKUSSION 

 

Syftet med examensarbetet var att validera bestämningen av S-Zink på två Beckman 

Coulter AU680 instrument, genom att jämföra tidigare resultat analyserade med Thermo 

Konelab 30i. Dessutom var syftet att utföra en hållbarhetsstudie samt jämföra resultat 

från analys av S-Zink i olika provrörstyper. 

 

Imprecisionsstudier 

Resultatet av precisionsstudien av S-Zink jämfördes med åsatta CV-värdet som erhölls 

från företaget Sentinel Diagnostics. Företagets analytiska mätfel bestämdes genom att 

använda reagens, kontroller och poolade humanserum från Sentinel Diagnostics enligt 

ett protokoll särskilt utformat för Beckman Coulter AU instrumentserie (12).  

 

Mellanliggande precision 

Precision är en grad av överensstämmelse mellan ett resultat och ett sant värde. 

Resultatet av precisionsstudien av S-Zink jämfördes med åsatta CV-värdet som erhölls 

från företaget Sentinel Diagnostics. CV anger hur stor standardavvikelsen är i 

förhållande till medelvärdet. Ett lågt värde på CV tyder på hög mätnoggrannhet (16). 

Vid analys av S-Zink gav instrument 1 och 2 likvärdiga värden på varje kontrollnivå. 

Medelvärdet för kontroll 1 för instrumenten blev 13,2 och 13,4 µmol/L. Medelvärdet för 

kontroll 2 för instrumenten blev 21,9 och 22,0 µmol/L. CV gav högre värden än det 

rekommenderade värdet från Sentinel Diagnostics, vilket tyder på sämre precision på 

reperterbarhet och mätnoggrannhet. Den mellanliggande precisionen för zink hade 

sämre precision än det åsatta värdet. För S-Zink var det ingen av instrumenten som gav 

bättre precision än det åsatta värdet (11,19). 

 

Repeterbarhet 

Repeterbarheten för analys av S-Zink blev acceptabel på både instrument 1 och 2. 

Kontroll 1 avvek lite mellan lägsta och högsta uppmätta värden på instrument 1  

(Mv 13,5 µmol/L) (12,9–14,5 µmol/L). Samma iakttagelse kunde även ses på 

instrument 2 (Mv 13,1 µmol/L) (12,6–14,1 µmol/L). Kontroll 2 hade inte heller någon 

större spridning mellan minsta och högsta CV på instrument 1 och 2 (19).  

 

Jämförelse mellan två olika instrument 

Korrelationsstudien gjordes på Thermo Konelab Prime 30i och Beckman Coulter 

AU680 (instrument 1) vid analys av S-Zink. Korrelationen mellan instrumenten var god 

(r=0,93). Den rekommenderade beslutsgränsen för uteslutande zinkbrist anges vid   

<10,7 µmol/L enligt Sentinel Diagnostics vid analys av zink (11). Cut-off värdet för 

Thermo Konelab Prime 30i som används av Länssjukhuset Ryhov avdelning klinisk 

kemiska laboratoriet var < 11 µmol/L, eftersom de använder sig av samma reagens (14). 

Vid jämförelsen mellan instrumenten Beckman Coulter AU680 och Thermo Konelab 

Prime 30i hittades 11 värden där resultatet var högre än cut-off värdet på Beckman 

Coulter AU680 och lägre än cut-off värdet med Thermo Konelab Prime 30i (tabell a) 

(bilaga III). För uteslutning och bedömning av zinkbrist så har högre zinkvärden mindre 
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betydelse eftersom gränsen går vid <11 µmol/L för normalt zinkvärde och <6 µmol/L är 

associerat med allvarlig zinkbrist (3). Anledningen varför zinkkoncentrationen var 

högre på Beckman Coulter AU680 än Thermo Konelab Prime 30i var oklart. Metoden 

för båda instrumenten var densamma, men det som skiljde sig kan vara hanteringen av 

provmaterialet. Vanligtvis skickas patientprover till laboratoriet Länssjukhuset Ryhov 

för analys av zink, då skickas proverna fryst och analyseras samma eller följande dag 

(14). Men i studien analyserades proverna samma dag som provtagningen i Ryhov och 

förvarades nerfrysta i -70ºC 1–2 veckor innan de åter analyserades i Kalmar. Många av 

de prover som befinner sig vid cut off-gränsen hamnar då över tidigare värden. I studien 

har man inte tagit hänsyn till koncentrationen och aktiviteten hos zinkberoende enzymer 

vid bedömning av resultatet. Det finns dock inga studier som bekräftar idén. Den högt 

troligaste orsaken var att kalibreringen mellan instrumenten skiljde sig åt.  

 

Bias är det systematiska metodfelet som uppstår vid insamlandet och tolkningen av 

data. Slumpmässiga avvikelser mellan metoder eller instrument beskrivs med hjälp av 

spridningen hos differenserna mellan de parvisa mätningarna (22). Ett Bland-Altman 

diagram visar överrensstämmelsen mellan två kvantitativa metoder. Den bias som 

beräknades mellan instrumenten Thermo Konelab Prime 30i och Beckman Coulter 

AU680 visade att instrumentet Beckman Coulter AU680 gav konsekvent högre värden 

än Thermo Konelab Prime 30i (figur 2). Om överenstämmelsen hade varit god skulle 

differenserna vara ungefär lika stora oavsett medelvärde. Studien visade att 

instrumenten skiljer sig åt (23). 

 

Hållbarhetsstudie och provrörsjämförelse 

I hållbarhetsstudien användes gelrör (gul kork) för att underlätta hanteringen och 

avhällningen av serum. Hållbarhetsstudien visade att zinkkoncentrationen kunde variera 

mellan olika dagars analys. Proverna kunde både öka och minska i zinkkoncentrationen. 

För att se den översiktliga förändringen jämfördes provernas zinkkoncentration dag 1 

med dag 4, den visade att förändringen var marginellt liten och har därför ingen större 

klinisk betydelse. 

 

I jämförelsen mellan olika provrörstyper kunde studien visa markanta skillnader i 

zinkkoncentration. De serumrör som innehöll gel (gul kork) gav i genomsnitt 18,8 % 

högre värde än serumrören utan tillsats (mörkblå, röd kork). Den röda korken till 

serumrören är gjord av brobutylgummi och gummi i sig består av en rad olika material 

och kan innehålla metall eftersom gummi är oljebaserat (10). Laboratoriet i klinisk kemi 

i Jönköpings län har slutat använda BD Vacutainer® spårmetallrör (mörkblå kork) precis 

som många andra laboratorier. När laborariet i klinisk kemi i Jönköping skulle byta 

rörtyper för S-Zink 2016, utgick de från vad andra laboratorier använde och vad 

företaget rekommenderade till analysen. I slutändan beslöt de sig för att använda 

serumrör utan tillsats (röd kork), eftersom röret används även till andra analyser för t.ex. 

läkemedel. Företaget BD tillverkar sedan många år en speciell mörkblå kork där 

gummit består av halobutyl elastomer. Korken ger minimala avfällningar för en rad 

spårmetaller (9).  

 



15 

 

15 

 

Analysresultat kan variera beroende på analysmetod och dessutom påverkas av rörets 

innehåll. Även provrörens korkar har betydelse då de också kan läcka zink. Sentinel 

Diagnostics rekommenderar att varje laboratorium ska fastställa ett eget 

referensintervall (10). Detta är dock svårt att utföra på mindre laboratorier av praktiska 

skäl. För diagnostiskt syfte så skall analysresultatet bedömas i samband med patientens 

tidigare sjukdomshistorik och andra kliniska fynd. 

Utöver serum så kan zink även analyseras i plasma. Plasmaprover föredras framför 

serum vid zinkanalyser därför att zink kan kontamineras av granulocyter, trombocyter 

och leukocyter under koaguleringsprocessen (3). Mätningar av zinkplasma görs 

vanligtvis med FAAS (Flame atomic absorbtion spectrometry), men analysen görs även 

med fotometriska metoder (24).  

 

Felkällor 

Det finns flera felkällor som kan påverka analysresultaten i denna studie. Vid 

behandling med antileptika eller kelater (t.ex. penicillin) kan orsaka zinkbrist (3). 

Eventuell hemolys av provmaterialet kan påverka analysresultatet eftersom erytrocyter 

har upp till 5–10 gånger mer zinkkoncentration än i serum. Dessa prover ska inte 

analyseras. Korkarna på rör utan tillsats, samt geltillsatsen innehåller zink, kan störa 

analysresultaten (6). Rör som innehåller EDTA (etylendiamintetraättiksyra) hindrar 

komplexbildningen mellan zink och 5-med 5-Br-PAPS [(2–5-bromo-2-pyridylazo) -5-

(N-propyl-N-sulfo-propylamino) fenol] (11). Osäkerhetskällor som preanalytisk 

variation kan minimeras genom utbildning av personal. 

 

Ekonomi 

Kostnaden för varje enskild zinkanalys beräknades till 40 kr i Kalmar. På klinisk 

kemiska laboratoriet i Länssjukhuset Ryhov kostar analysen 49,30 kr för interna 

beställningar. När proverna skickas externt från Kalmar kostar zinkanalysen 70,10 kr 

per prov. Under 2015 utfördes 746 analyser vid den klinisk kemiska laboratoriet i 

Jönköpings län på prover som skickades externt från Kalmar. 

 

Slutsats 

Slutsatsen av studien blev att precisionen med S-Zink på instrumentet 1 och 2 Beckman 

Coulter AU680 med reagens från Sentinel Diagnostics acceptabel. De båda 

instrumenten visade likvärdiga resultat. Korrelationen mellan Beckman Coulter AU680 

och Thermo Konelab Prime 30i var godtagbart. Korrelationskoefficienten visade att det 

fanns ett samband mellan instrumenten (r=0,93), men beräkningen av bias med hjälp av 

Bland-Altmandiagram visade att instrumenten skiljde sig åt. Resultatet visade att 

Beckman Coulter AU680 gav systematisk högre värden än Thermo Konelab 30i. 

Studien visade 18,8% skillnad vid analys med olika rörtyper där S-Zink i rör med gel 

gav högre värden än serumrör utan tillsats. Hållbarheten vid förvaring av serum i 

kylskåp under 4 dagar var bra. Vid införandet av den nya metoden, S-Zink, 

rekommenderas serumrör utan tillsats. 
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TACK 

 

Ett stort tack till Martin Carlsson: huvudhandledare, Länsenheten för klinisk kemi i 

Kalmar län. 

Kerstin Sandholm: interna handledare, Linnéuniversitetet, Kalmar. 

Helena Stenling, Laboratorieingenjör, Länsenheten för klinisk kemi i Kalmar län. 



17 

 

17 

 

REFERENSER 

 

1. Burtis CA, Edward. Burns, David, editor. The textbook of Clinical Chemistry 

and Molecular Diagnostics. 4 ed: Elsevier; 2006. 

2. Bonaventura P, Benedetti G, Alberede F et. al. Zinc and its role in immunity and 

inflammation. Autoimmunity reviews, 2015;14 (4):277-85 

3. Nilsson-Ehle, P. Laurells, E, editor. Klinisk Kemi i Praktisk Medicin. 9 ed. 

Lund: Studentlitteratur; 2012. 

4. Livsmedelsverket. [cited 2016]. Available from: 

http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-

mineraler1/zink/  (2016-11-02) 

5. Livingstone C. Zinc: physiology, deficiency, and parenteral nutrition. Nutrition 

in clinical practice : official publication of the American Society for Parenteral 

and Enteral Nutrition. 2015;30 (3):371-82. 

6. Finch CW. Review of trace mineral requirements for preterm infants: what are 

the current recommendations for clinical practice? Nutrition in clinical practice : 

official publication of the American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. 

2015;30 (1):44-58. 

7. Yanagisawa H. Zinc deficiency and clinical practice--validity of zinc 

preparations. Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan. 

2008;128 (3):333-9. 

8. https://www.bd.com/resource.aspx?IDX=10155 (2018-02-05 kl. 19.02) 

9. https://www.fishersci.com/shop/products/bd-vacutainer-plastic-blood-collection-

tubes-trace-element-testing-k-e-k-edta-10-8mg-13-x-100mm-6-0ml/14816155 

(2017-08-06 kl. 19.12) 

10. http://www.sentinel.it/en/laboratory/clinical-

chemistry.aspx?L1=clinical+chemistry&idL1=8&idL2=9 (2017-08-06 kl. 19.16) 

11. Koch, R. Direct colorimetric determination without deproteinization of zinc (Zn) 

concentration in serum, plasma on:Beckman Coulter AU680[Performace data]. 

Milano:Sentinel Diagnostics; (2014) 

12. P/S-Zink (masskoncentration, cobas c501) Metodbeskrivning Zink_P_S_cobas , 

Klinisk kemi, Labmedicin Skåne. 2010. 

http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/zink/
http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/zink/


18 

 

18 

 

13. Validering/verifiering av kvantitativa och kvalitativa metoder-Vägledning. 

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och tekniskt kontroll. 2011;SWEDAC 

DOC01:55 (4) 

14. Dwowska E. , Holm.  Wik, Anne. S-Zink med Konelab Prime 30i. 

Metodbeskrivning, Medicinsk diagnostik, Kemilaboratoriet Jönköping. 

2015;2:5. 

15. Beskrivning till "Mall för utprovning av en ny metod/instrument". Klinisk kemi 

och transfusionsmedicin, Landstinget i Kalmar län,. 2014:7 

16. Interna och externa kontroller, Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- 

och Funktionsmedicin. SWEDAC. 2006;4. 

17. Kvalitetssäkring. EQUALIS. 2016. http://www.equalis.se/sv/om-equalis/vad-

aer-extern-kvalitetssaekring/ (2016-11-02) 

18. Produktbeskrivning. Autonorm Human Liquid L1, L-2, SERO 

19. Ejlertsson G, Statistik för hälsovetenskap. Studentlitteratur AB, Lund (2003) 

20. Zinc NIST. National Institute of Standards and Technology (NIST). 2016. 

21. Sekretess. Vårdhandboken. 

http://www.vardhandboken.se/texter/sekretess/oversikt/ (2016-11-02) 

22. Björk J. Praktisk statistik för medicin och hälsa, 1:a uppl, Liber AB; 2010 

23. Bring J, Taube A, Wikman P.Introduktion till medicinsk statistik, 2:a uppl. 

Lund, Studentlitteratur AB; 2015. 

24. Dutra RL, Cantos GA, Carasek E. Analysis of zinc in biological samples by 

flame atomic absorption spectrometry: use of addition calibration technique. 

Biological trace element research. 2006;111 (1-3):265-79. 

  



19 

 

19 

 

  

BILAGOR 

Bilaga I Den mellanliggande precisionen för zink på Beckman Coulter AU680 

 

Tabell a. Resultat av mellanliggande precision för zink vid analys av kontroll 1. Åsatt 

värdet var angivet från Sentinel Diagnostics Åsatt värdet för kontrollen var 15,3 

µmol/L. CV-värdet var 2,1%. 
  DAG 1   DAG 2   DAG 3   DAG 4    DAG 5   

Nr Instr.1 Instr. 2 Instr.1 Instr. 2 Instr.1 Instr. 2 Instr.1  Instr. 2 Instr.1 Instr. 2 

1 12,40 12,57 13,24 12,93 14,33 12,94 14,16  13,85 12,73 15,71 

2 12,57 12,59 13,24 12,88 13,44 12,82 13,92  13,90 12,94 14,48 

3 12,57 12,35 13,19 12,69 13,42 12,98 13,80  14,12 12,91 14,27 

4 12,35 12,62 12,78 12,58 13,85 12,92 13,47  14,23 12,53 14,44 

5 12,62 12,71 12,98 12,64 14,48 12,97 13,52  13,86 12,64 14,32 

6 12,71 12,40 12,69 12,89 13,58 13,48 13,47  13,80 12,74 14,27 

7                      

8                      
Mv 12,54 12,54 13,02 12,77 13,85 13,02 13,72  13,96 12,75 14,58 

Sd 0,14 0,14 0,24 0,15 0,46 0,23 0,28  0,17 0,16 0,56 

 1,09 1,10 1,86 1,17 3,31 1,79 2,07  1,24 1,23 3,84 

Max 12,71 12,71 13,24 12,93 14,48 13,48 14,16  14,23 12,94 15,71 

Min 12,35 12,35 12,69 12,58 13,42 12,82 13,47  13,8 12,53 14,27 

              

Beräkning 5 dagar   Instr. 1 Instr. 2  1 och 2 

 

 

Beckman 

Coulter CV 

   Mv tot.  13,18 13,37  13,27      

   Cv tot.  4,50 6,23  5,45   2,1   

    
Sd 

total   0,593 0,833   0,724 

 
      

 

Tabell b. Resultat av mellanliggande precision för zink vid analys av kontroll 2. Åsatt 

värdet var angivet från Sentinel Diagnostics. Åsatt värde för kontrollen är 23,1 µmol/L. 

CV-värdet var 1,7%. 
  DAG 1    DAG 2   DAG 3   DAG 4   DAG 5   

Nr Instr.1 Instr. 2  Instr.1 Instr. 2 Instr.1 Instr. 2 Instr.1 Instr. 2 Instr.1 Instr. 2 

1 21,14 20,49  23,02 22,56 24,00 21,52 20,71 22,87 21,37 23,27 

2 20,96 20,79  22,80 22,37 23,88 20,96 21,12 23,19 21,54 23,03 

3 20,87 20,36  23,07 21,87 23,62 21,22 20,83 23,04 21,43 22,89 

4 20,86 20,81  22,74 21,29 23,52 21,57 20,54 22,84 21,45 22,89 

5 20,86 21,09  22,79 21,44 24,01 21,41 20,34 22,74 20,71 23,14 

6 20,63 21,22  22,85 21,28 23,18 21,02 21,89 22,94 20,70 23,43 

7                      

8                      
Mv 20,89 20,79  22,88 21,80 23,70 21,28 20,91 22,94 21,20 23,11 

Sd 0,17 0,33  0,13 0,56 0,32 0,26 0,55 0,16 0,39 0,22 

CV 0,79 1,60  0,59 2,57 1,37 1,21 2,63 0,70 1,83 0,93 

Max 21,14 21,22  23,07 22,56 24,01 21,57 21,89 23,19 21,54 23,43 

Min 20,63 20,36  22,74 21,28 23,18 20,96 20,34 22,74 20,7 22,89 

              

Beräkning 5 dagar  

 

 Instr. 1 Instr. 2  1 och 2  

Beckman 
Coulter CV 

   Mv tot.   21,91 21,98  21,95     
   CVtot.   5,57 4,43  4,99  1,7   

    
Sd 

total 

 

  1,222 0,974   1,096       
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Bilaga II Repeterbarheten för zink 

 

Tabell a. Instrument 1. Resultat av repeterbarheten av zink med 2 kontrollnivåer. 

Resultatet anges i enhet µmol/L. 
Kontroll 1 Kontroll 2      

14,33 23,06      
13,44 22,87      
13,42 23,14      
13,85 22,71      
14,48 22,54      
13,58 22,71      
13,33 23,11      
13,01 22,86      
12,94 22,46   Kontroll 1 Kontroll 2 

13,65 24 Mv 13,49 23,1 

13,15 23,88 SD 0,46 0,46 

12,93 23,62 Mv+2SD 14,4 24,06 

13,01 23,52 Mv-2SD 12,57 22,24 

12,96 24,01 Mv+3D 14,86 24,52 

13,03 23,18 Mv-3D 12,11 21,78 

13,93 23,22 Beckman CV 3,39 1,97 

13,52 22,9 Sentinel CV 2,4  2,4  

13,93 22,83 Min 12,93 22,5 

13,59 23,29 Max 14,48 24 

13,62 23,07 
Åsatt Mv enl. 
Sentinel 15,3 23,1 

 

Tabell b. Instrument 2. Resultat av repeterbarheten av zink med 2 kontrollnivåer. 

Resultatet anges i enhet µmol/L. 
Kontroll 1 Kontroll 2      

13,77 22,87      
12,78 23,19      
12,55 23,04      
13,43 22,84      
14,09 22,74      
12,6 22,94      
12,6 23,24      

13,07 22,55      
13,03 21,45   Kontroll 1 Kontroll 2 

12,89 22,89 Mv 13,06 22,5 

13,21 22,67 SD 0,39 0,52 

12,9 22,59 Mv+2SD 13,83 23,58 

12,95 22,88 Mv-2SD 12,28 21,51 

13,16 22,14 Mv+3D 14,22 24,1 

13,48 22,55 Mv-3D 11,9 20,99 

12,97 21,59 Beckman CV 2,96 2,3 

12,92 21,83 Sentinel CV 2,4 2,4 

12,98 21,8 Min 12,55 21,5 

12,82 22,58 Max 14,09 23,2 

12,94 22,55 
Åsatt Mv. enl. 
Sentinel 15,3 23,1 
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Bilaga III Korrelation för zink 

 

Tabell a. Korrelation av zink mellan Kone Prime 30i och Beckman Coulter AU680(instrument 

1). X= Kone Prime 30i, Y=Beckman Coulter AU680. Enhet: µmol/L. De värden som är 

markerade med fetstil anger olika nivåer. Nr 1,6,7, 25, 31,32, 34, 41, 42, 43 och 44 avviker. 

 
Nr X (<10,7) Y (<10,7)  X-Y 

*1 8,6 11,7 -3,1 

2 6,0 7,5 -1,5 

3 5,9 8,2 -2,3 

4 5,6 6,7 -1,1 

5 10,9 12,3 -1,4 

*6 10,6 13,3 -2,7 

*7 10,4 13,6 -3,2 

8 11,1 11,4 -0,3 

9 9,1 9,6 -0,5 

10 8,0 10,6 -2,7 

11 9,4 9,5 -0,1 

12 8,0 9,1 -1,1 

13 11,0 10,9 -0,1 

14 9,0 9,6 -0,6 

15 8,5 9,1 -0,6 

16 11,0 11,8 -0,8 

17 8,9 9,1 -0,2 

18 11,1 11,3 -0,3 

19 7,5 8,3 -0,8 

20 14,0 14,8 -0,8 

21 5,2 7 -1,8 

22 12,7 14 -1,3 

23 3,4 5,3 -1,9 

24 4,1 6,4 -2,3 

  *25 7,3 11,1 -3,8 

26 11,6 13,2 -1,6 

27 12,0 12,7 -0,8 

28 11,2 13,6 -2,4 

29 11,3 11,9 -0,6 

30 8,1 9,2 -1,1 

*31 9,3 11,5 -2,2 

*32 9,7 12,2 -2,5 

33 8,7 10 -1,3 

*34 9,1 11,2 -2,1 

35 2,6 4,6 -2,1 

36 4,2 5,9 -1,8 

37 2,6 5,2 -2,6 

38 8,1 10,3 -2,2 

39 4,0 6,4 -2,4 

40 7,4 10 -2,6 

*41 7,7 11,6 -3,9 

*42 8,9 11,4 -2,5 

*43 9,9 12 -2,1 

*44 9,8 13,3 -3,5 

45 6,5 8,2 -1,7 

46 11,5 14 -2,5 
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Tabell b. Antal gånger metoderna erhöll värden som var högre eller lägre än cut-off 

gränsen (10,7 µmol/L) vid analys av zink på Beckman Coulter AU680(instrument 1) 

och Kone Prime30i. 

 

Instrument (<10,7µmol/L) (>10,7µmol/L) 

Beckman Coulter 23 23 

Kone Prime 30i 34 12 
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