
Af Lone M. Severinsen, professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, 
lone.marianne.severinsen@gmail.com og Klaus Frobenius, klinisk 
diætist, klaus.frobenius@gmail.com.

Sort te er kendt som en god absorptionshæmmer af ikke- 
hæmjern fra tarmen. Projektet skulle undersøge, om effekten 
af at drikke te kunne måles i koncentrationen af serum-ferrit-
in, samt om en intervention med fokus på te kunne forbedre 
sygdomshåndteringen hos patienter med hereditær hæmokro-
matose.

Denne artikel omhandler kun de resultater, der er forbundet med in-
terventionen med te. Læs også om hæmokromatose og nærværende 
bachelorprojekt i Diætisten, Nr. 141., juni 2016, side 24-25.

Hereditær hæmokromatose - resumé
Hereditær hæmokromatose (HH) er en relativt ukendt sygdom, på 
trods af, at trods af at det er den hyppigst forekommende genmu-
tation i Dan mark. Omkring en ud af 200 personer, dvs. 0,5% af 
befolkningen, hvilket svarer til ca. 20.000 etniske danskere, er i risiko 
for at udvikle sygdommen (1). Genmutationen medfører en øget 
jernabsorption fra tarmen, hvilket øger jernophobningen i kroppen. 
På grund af dette øges risikoen for organ- og ledskader, som kan give 
kroniske smerter og øget dødelighed.  Den primære behandling af HH 
er venesectio, så jerndepoterne i kroppen nedbringes. Jernindholdet 
måles på indholdet af serum-ferritin i (2).
Det er fødevarer som kaffe, te og kornprodukter, der har en hæm-
mende virkning på absorptionen af jern, fordi de indeholder po-
lyphenol. Polyphenol danner et tungtopløseligt kompleks med jern og 
hæmmer dermed absorption af jern i tarmen (Figur 1).
 

Jernabsorption fra kosten
Jernabsorptionen foregår hovedsagelig i duodenum, men kan ske i 
hele tyndtarmens længde. Jernoptaget fra en varieret kost er afhæn-
gig af behovet for jern, kostens indhold af jern og kostens øvrige 
sammensætning. Små jernlagre eller øget produktion af erytrocytter 
fremmer den procentvise absorption af jern fra tarmen, mens store 
jernlagre, stort jernindtag og nedsat erytropoiese nedsætter absorpti-
onen.
Jernet i kosten forekommer både som hæmjern og som ikke-hæmjern. 
Hæmjernet er bundet til globin og findes hovedsageligt i kød, blod, 
indmad, fjerkræ og fisk. Omkring 40 % af jernindholdet i disse mad-
varer er hæmjern. Optaget af hæmjern er effektivt (absorptionsgrad 
15-35 %), fordi det ikke påvirkes af kostfaktorer.
Ikke-hæmjernet forekommer både i vegetabilske og animalske føde-
varer. Ikke-hæmjernet ioniseres til Fe3+ ved hjælp af mavesyren og 
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Figur 1. Jernabsorption fra kosten (3).
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bliver reduceret til Ferro jern (Fe 2+), før det kan optages. Komponen-
ter i kosten kan virke stimulerende eller hæmmende på jernoptaget. 
Ascorbinsyre er en vigtig fremmer af absorptionen. Derudover er det 
påvist, at en faktor, “kødfaktoren” (antageligt et peptid), som frigøres 
under fordøjelsen af kød, fjerkræ og fisk, også fremmer optaget af 
ikke-hæmjern. Polyphenoler i te og kaffe samt fytinsyre i kornpro-
dukter hæmmer derimod optagelsen. Absorptionsgraden af kostens 
ikke-hæmjern er 2-20 %.
Grunden til, at te hæmmer jernoptagelsen, er, at polyphenol i teen 
danner et tungtopløseligt kompleks med jern, der blokerer for jern-
transporten fra tarmen til blodbanen (4).
 
Metode
Data og empiri blev genereret igennem en klinisk ikke-randomiseret 
ernæringsintervention samt en VAS-undersøgelse og interview med 
forsøgsdeltagerne.
I forsøget indgik i alt 13 deltagere, der var testet positive for genet 
C282Y, der disponerer for udvikling af HH. Forsøgsdeltagerne blev 
opdelt i 3 grupper: 
Gruppe A bestod oprindeligt af fire mænd og tre kvinder i alderen 38 
til 69 år med behandlingskrævende HH, flere med senkomplikationer 
såsom udtalt træthed og ledsmerter. 
Gruppe B bestod af fire mænd i alderen 23 til 61 år uden kliniske 
symptomer, men i risiko for at udvikle HH. Desværre måtte én patient 
udgå pga. helbredsmæssige problemer. 
Gruppe C var en kontrolgruppe, der ikke deltog i interventionen. 
Gruppe C bestod af to mænd på henholdsvis 64 og 69 år, begge med 
behandlingskrævende HH og senkomplikationer. Kontrolgruppen var 
med som et sammenligningsgrundlag for de andre deltagere. Gruppe 
A og B fungerer som deres egne kontrolgruppe. 
Interventionen forløb over en periode på 21 sammenhængende dage. 
Der blev udtaget blodprøve før og efter interventionen. En betingelse 
for at patienterne kunne deltage i forsøget var, at behandlingen ikke 
måtte seponeres i interventionsperioden. 
Alle forsøgsdeltagere fik udleveret den samme te til brug i hele peri-
oden.
Deltagerne blev instrueret i at indtage teen tidligst fem minutter før 
måltidet eller under måltidet. Deltagerne skulle registrere, hvor mange 
kopper te de indtog om dagen, på et udleveret skema. For at optime-
re udtrækning af polyfenoler i teen blev forsøgsdeltagerne instrueret i 
at lade teen trække i 4 minutter.

Resultater
Ved at sammenligne hældningskoefficienterne på faldet af koncen-
trationen af serum ferritin i blodprøverne hos forsøgsdeltagerne, var 
målet, at kunne påvise et øget tab i koncentrationen af serumferritin, 
i den periode, hvor interventionen med te foregik. 
Data tenderer for de fleste af patienterne i en støt nedadgående ret-
ning for ferritintallet i hele undersøgelsesperioden, også før interventi-
onen med te, sandsynligvis som følge af de regelmæssige venesectio, 
som patienterne undergik i forbindelse med deres behandlingsforløb. 
Det har naturligvis influeret på datasættet. På figur 1 ses, at niveauet 
af serum-ferritin fluktuerer for visse patienter. Af disse grunde, og da 
patienternes s-ferritinniveauer ikke er målt samtidigt og med samme 
tidsinterval i forhold til interventionen, er der valgt at belyse effekten 
af te på niveauet af serum-ferritin ved hjælp af sammenligning af 
hældninger beregnet via lineær regression for hver enkelt patient, 
hvor hældninger af best-fit linjer over punkterne før interventionen, 
efter interventionen og over alle punkter, beregnes. Disse hældninger 
er desuden underlagt normalfordelingstest med Shapiro-Wilks test og 
er ikke fundet normalfordelte.

 

Figur 2. Koncentrationerne af serum-ferritin (�g/L)  
for patient 3, 9 og 11 (6).

Grafen viser bedste glidende gennemsnitslinje over tilgængelige blod-
prøver, før og efter interventionen.
Sidste punkt på linjerne repræsenterer afsluttende blodprøve (efter 
intervention) og næstsidste punkt før interventionen. På figur 2 er 
patient 3, 9  og 11´s hældningskoefficienter på blodprøven taget 
efter interventionen, og de ligger forholdsvis inden for den samme 
range. Hældningskoefficienterne er henholdsvis -23.5, -42 og -30. 
Patient 3 har inden interventionen en let stigende hældning på 3.9 
i perioden august 2015 til marts 2016. Patient 9 har i perioden juni 
2015 til april 2016 inden interventionen en hældning på -45.8, hvilket 
indikerer at patient 9´s serum-ferritin niveau er faldet langsomme-
re i interventionsperioden end før. Patient 11 (gruppe C) har ikke 
deltaget i interventionen, men har det største tab af serum-ferritin af 
de tre patienter. Det indikerer flere ting. Der kan være en variation i 
patienternes gene relle ferritin-koncentration, som udligner effekten af 
interventionen. Se eventuelt kurven for patient 5 (Figur 2). 

 
Figur 3. Koncentrationen af serum-ferritin (µg/L) for patient 5 (6).

I forløbet med rekruttering til forsøget blev de mulige deltagere infor-
meret om forsøget og dets omfang. Patient 11 kan have fulgt anvis-
ninger i perioden uden at informere projektet. Hvis dette er tilfældet, 
indikerer det informationsbias (5).
I figur 2 er hældningskoefficienten af linjen over de to sidste punkter 
på grafen (efter intervention) udregnet til -303, der er markant stejlere 
end hældningskoefficienten over punkterne før interventionen på 
-68.9. Derved kan en hæmmende effekt på ferritin-niveauet fristende 
tilskrives interventionen. Dog ses det af figuren, at patient 5 også 
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før interventionen har oplevet store fluktuationer i sit ferritin-niveau. 
Påfaldende er især de to fald, hvor patienten antages at have været 
tappet for at nedbringe ferritin-niveauet. Denne variation i patien-
tens generelle ferritin-koncentration udligner derfor den sig nifikante 
effekt, der evt. havde været af interventionen, hvilken heller ikke 
fandtes ved statistisk analyse (Figur 3). 
 
Figur 4. Koncentrationerne af serum-ferritin (µg/L) for patient 3 (6).

Patient 3 (figur 4), som er en del af Gruppe A, skiller sig ud fra re sten 
af patienterne. Denne patient blev som den eneste ikke behand let 
med venesectio under interventionen. Patientens hældning på kurven 
efter interventionen var -23.5, uden venesectio behandling, hvilket 
indikerer, at interventionen kan have haft en effekt.

Konklusion
Datasættet er baseret på begrænset patientmateriale og forsøgspe-
riode. Forsøget blev udført under de omstændigheder, som det blev 
tilladt af hospitalerne og Videnskabsetisk Komite. Patienterne var i 
gang med et behandlingsforløb, der ikke måtte afbrydes, hvorfor det 
var vanskeligt at standardisere forsøget, således at det blev udført ens 
for alle patienter. Der var variation i patienternes generelle serum-fer-
ritin-koncentration, som udlignede effekten af interventionen. De 
fleste patienter blev behandlet med venesectio under interventionspe-
rioden. Behandlingen inkluderer ikke blodprøver ved hver eneste ve-
nesectio. En stor del af initiativet for at få foretaget blodprøverne var 

hos patienterne. Blodprøverne skulle tages på blodprøvelaboratoriet i 
stedet for på afdeling K på Bispebjerg Hospital. Dette var der flere af 
patienterne, der gav udtryk for var “besværligt”, “tidskrævende” og 
“irriterende”: Derfor blev blodprøverne ikke timet korrekt i forhold til 
interventionens afslutning.
Af disse årsager fandtes ingen signifikante effekter af interventionen, 
og der kan ikke tolkes konklusivt på data. Med disse forbehold in 
mente sås dog enkelte interessante tendenser i datasættet, der kunne 
tyde på, at samtidig indtagelse af te til måltider kan have en hæm-
mende effekt på optagelsen af jern. Forsøget var et pilotprojekt, og 
ved en eventuel gentagelse af studiet for at belyse effekten af te på 
serum-ferritin niveauet bør studiedesignet standardiseres og optime-
res på hospitalsniveau såvel som på eksperimentelt niveau. Samtidig 
bør forsøgsperioden øges. 
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6. Forfatternes egne figurer.  

Serum ferritin ligger normalt mellem 50-100 �g/L
Forsøgsdeltagernes serum-ferritin lå på 71-3000 �g/l
Serum ferritin kan stige, hvis der er en infektion i kroppen.
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