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Sammanfattning
Blodprov för metallanalyser tas vanligtvis via prov av venblod från armvecket. Detta är dock en
invasiv metod och provtagningen måste utföras av medicinskt utbildad personal. Ett sätt att erhålla
blod med en mindre invasiv metod och som ger betydligt mindre blodvolym är att genom ett stick i
fingret droppa kapillärblod på ett filterpapper som får torka. Ytterligare fördelar med denna
provtagningsmetod är att det blir möjligt med ”självprovtagning” och att för en mindre kostnad kan
blod samlas in från fler personer.
Vi genomförde ett utvecklingsprojekt för att ta fram en metod för att samla in och mäta metallerna
kadmium, kvicksilver och bly i torkat blod (blodspottar på filterpapper) erhållet via självprovtagning
genom stick i fingret.
Vi tog fram en sur tvättmetod för att tvätta bort metaller (bakgrundshalter) i filterpapper innan de
kan användas för provtagning. Vi utvecklade en enkel men effektiv alkalisk urlakningsmetod av
metaller i blodspottarna. Vi tog fram ett självprovtagningskit för blodspottar samt instruktionsvideo
designat för att minimera kontaminering av metaller i omgivningsmiljön. Vi jämförde
venblodsprovtagning med självprovstagning för 17 försökspersoner och fann överensstämmelse
framförallt för bly. Vi gjorde en inter-laboratoriejämförelse för mätning av metaller i blodspottar från
fem personer och fann överensstämmelse för kvicksilver och bly.
Studien visar att det är möjligt att mäta toxiska metaller i små volymer från blodspottar erhållna via
självprovtagning. Emellertid skilde sig halterna i venblod och i blodspottar för vissa personer och
framförallt för kadmium. Det beror troligen på att blodspottarna kan kontamineras vid utstansning
med de stansverktyg som finns att köpa på marknaden. Ytterligare metodutveckling via framtagning
av adekvat stansverktyg rekommenderas för att kunna mäta kadmium i blodspottar samt att därefter
testa metoden i HÄMI-projekt.

2

Introduktion
Blodbaserade tester används för övervakning av exponering för farliga ämnen, tex metallerna bly
kadmium och kvicksilver, i miljön. Testerna baseras vanligtvis på venösa blodprover som tagits av
personal i hälso- och sjukvården.
Torkade blodspottar är en provtagningsteknik som innefattar en liten volym blod från ett nålstick till
exempel i fingret och som samlas upp på specifika filterpapper. Blodet får torka i pappret före lagring
eller analys av olika ämnen. Denna metod används rutinmässigt vid nyföddhetsscreeningen för
allvarliga behandlingsbara genetiska sjukdomar (Li och Lee 2014). Användningen av torkade
blodspottar istället för helblod används i ökande utsträckning även för andra applikationer, såsom
mätningar av proteiner, läkemedel, narkotika eller miljöexponeringar (McClendon-Weary et al. 2020;
Nyanza et al. 2019; Broberg et al. 2021).
Det finns flera fördelar med att använda torkade blodspottar jämfört med blodprov från venblod.
Blodspottar kräver en mindre invasiv provtagning och lagring samt transport är billigare och enklare,
vilket gör blodspottar fördelaktiga för fältbaserad forskning. Det finns också några begränsningar.
Eftersom blodvolymen i en blodspott är liten (upp till 75 µL) kan det vara svårt att få tillräcklig
känslighet vid analys av vissa ämnen. En annan nackdel är låg homogenitet i fördelningen av vissa
analyter i blodspottar (Li och Lee 2014). Slutligen innehåller filterpapper betydande och varierande
bakgrundsförorening av vissa metaller (Chaudhuri et al. 2009; Funk et al. 2013).
Exponering för metaller såsom bly, kvicksilver och kadmium sker huvudsakligen genom vissa yrken,
luftföroreningar och intag via kosten. Metallexponeringen är ett folkhälsoproblem eftersom dessa
metaller är toxiska och kan skada flera organ, såsom nervsystemet, levern och njurarna, och orsaka
allvarlig sjukdom (Nordberg et al. 2015). Dessutom ansamlas kadmium i livmodern och både bly och
metylkvicksilver passerar livmodern till fostret vilket kan skada fostrets utveckling (Kippler et al.
2010; Sakamoto et al. 2013). Det är därför av vikt att övervaka exponeringen för dessa metaller i
befolkningen. Hälsorelaterad miljöövervakning för bly, kvicksilver och kadmium sker via mätningar i
helblod i studier finansierade av Naturvårdsverket.
Syfte med studien
Syftet med uppdraget är att utveckla och validera en blodprovstagningsmetod som bygger på blod
från fingret insamlat på filterpapper för bestämning av metallhalt med fokus på kadmium, kvicksilver
och bly. Metoden skall vara ett komplement till ordinarie blodprovstagning av venblod.
Material och metod
Studien har tillstånd från Etikprövningsmyndigheten.
Fingertoppsblod och venblod från sjutton försökspersoner ingick i utvärderingen. Alla preparationer
för analys utfördes i duplikat. Vid undersökning av recovery från utstansningar av filterpapper
användes blod från The German External Quality Assessment Scheme, Erlangen Germany (G-EQUAS,
R63 7A).
Filterpapprena som användes var PerkinElmer 226 Ahstrom paper (Perkin Elmer Health Science INC,
Greenville, USA), samma papper som för närvarande används inom den nationella
nyföddhetsscreeningen för medfödda behandlingsbara sjukdomar. Initialt testades även Whatman
#903 Protein Saver cards (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) men eftersom de gav samma
bakgrundshalter av metaller efter tvätt fortsatte vi med PerkinElmer 226 Ahstrom paper.
Filterpapper klipptes så att de skulle passa i en provtagningskassett. För att tvätta bort eventuella
metaller i filterpappret genomfördes därefter följande tvätt. Det utklippta pappret lades i en
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syralösning (5% saltsyra/ 5% salpetersyra) över natten. Dagen efter tvättades pappret med sonikering
i ultraljudsbad under 10 min, fem gånger i Milli-Q-vatten, därefter med ytterligare en sonikering
under 10 min i ultraljudsbad med Milli-Q-vatten, och slutligen fem sköljningar med Milli-Q-vatten.
Pappret fick torka under en plasthuv.
Utstansningar av blodspottar och blankspottar utfördes med ett 8 mm utstansningsverktyg (EMSCore Sampling Tool, Electron Microscopy Sciences, Hatfield, PA) (Figur 1). Blankspottar stansades ut
utanför den streckade markeringen. Vi provade även 5 mm stans men det resulterade i för liten
blodvolym och för osäkra resultat och därför gick vi vidare med 8 mm stansverktyget. Stansverktyget
gick inte att rengöra med tvätt utan att eventuellt laka ut metaller ut verktyget. Istället rengjordes
stansverktyget mellan stansningen av blodspottar från olika individer genom ett antal stansningar på
oexponerade tvättade kort.

Figur 1. Filterpapper med blodspottar utstansade (8 mm).
Spottarna lakades ur i ett syradiskat 13 ml Sarstedt polypropylen-rör (Sarstedt, Nurmberg, Germany)
rör med 1 ml alkalisk lösning (Nobrega et al. 2006), bestående av 1% TritonX-100, 1% EDTA och
0,12% ammoniak i Milli-Q-vatten (Barany et al. 1997). Den alkaliska lösningen tillsattes till röret som
sedan fick stå i rumstemperatur över natten. Innan analys tillsattes intern standard till rören vilka
sedan centrifugerades (2500 g, 10 min) varefter eluatet överfördes till syradiskade 7 ml Sarstedt PP
rör för analys. Effektiviteten av urlakning utvärderades genom järmförelse med spottar med
kontrollblod från G-EQUAS.
Volymen i en 8 mm utstansning bestämdes genom att med pipett applicera 10, 20 och 30 µL
kapillärblod på filterpapper. Efter torkning bestämdes spottarnas diametrar i mikroskop varefter
deras area beräknades. Utifrån lineärregressionen area/volym (r=0,998) bestämdes arean av en 8
mm utstansning till 20,5 µg/L.
Blodspott-/blankspotts-eluat och venblod analyserades vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin,
Lunds universitet med induktiv kopplad plasma-masspektrometri (ICP-MS; iCAP Q, Thermo
Scientific, Bremen, GmbH) försedd med kollisionscell och kinetisk energidiskriminering.
Ett självprovtagningskit samt skriftliga instruktioner togs fram och testades på 17 frivilliga vuxna
försökspersoner rekryterade på Lunds universitet (Figur 2).
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Figur 2. Efter nålstick i fingret droppas blod
i markerade cirklar i filterpappret. Det
förtvättade filterpappret ligger hela tiden i
en provtagningskassett för att skydda mot
kontaminering av metaller i omgivningen,
tex i damm.

Försökspersonerna gav först informerat samtycke och därefter tog en sjuksköterska ett venblodsprov
varefter försökspersonerna fick ett självprovtagningskit med sig för självprovtagning hemmavid.
Försökspersonerna skickade efter självprovtagning proverna via reguljär post till laboratoriet på Avd.
för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet. En instruktionsvideo har tagits fram för att
komplettera de skriftliga instruktionerna (videon kan delas efter kontakt med Thomas Lundh eller
Karin Broberg).
För analysjämförelse mellan laboratorium utfördes dubbla utstansningar från fem olika filterpapper
med fingertoppsblod från fem försökspersoner. En utstansning från vardera filterpappret skickades i
ett syradiskat 13 ml Sarstedt polypropylen-rör, till laboratorium på Institutet för miljömedicin,
Karolinska Institutet, som efter eluering analyserades med ICP-MS (Agilent 7900, Agilent
Technologies, Santa Clara CA, USA) försedd med kollisionscell.

Resultat
Resultatet från analysen av utstansningen (blank spottar) från tvättade filterpapper (n=14) tyder på
en effektiv tvättning av filterpapprena. Medianhalten och range var för kadmium 0,03 µg/L (0,010,04 µg/L), kvicksilver 0,13 µg/L (0,11-0,15 µg/L), och bly 0,37 µg/L (0,24-0,55 µg/L) att jämföras med
halter av respektive metall i urlakningslösningen som för kadmium var < 0,03, kvicksilver 0,15 och bly
0,10 µg/L. Detektionsgränsen (LOD) beräknat på 3*SD för utstansningarna var för kadmium 0,03
µg/L, kvicksilver 0,04 µg/L och bly 0,09 µ/L. Rapporteringsgränsen (LOQ) beräknad som 5*LOD var för
kadmium 0,15 µg/L, kvicksilver 0,20 µg/L och bly 0,45 µg/L.
Analysen av utstansningar av filterpapper (n=14) med tillsats av kontrollblod från The German
External Quality Assessment Scheme, Erlangen Germany (G-EQUAS, R63 7A) visade en effektiv
urlakning av filtrerpapperna. Analysresultaten av utstansningarna, jämfört med kontrollblodets
målvärde och acceptansområde, för kadmium (medelvärde ± standardavvikelse) 0,19 ± 0,03 µg/L vs.
0,22 (0,13-0,31) µg/L, kvicksilver 0,38 ± 0,05 µg/L vs. 0,36 (0,21-0,51) µg/L och bly 6,4 ± 0,33 µg/L vs.
7,8 (5,9-9,7) µg/L.

Alla försökspersonerna samlade kapillärblod från fingertoppen på filterpapper enligt instruktioner
och skickade tillbaka prover till laboratoriet. Metallkoncentrationer i blodspottar från 17 personer
som genomfört självprovtagning var för kadmium (median, range) 0,26 (0,12-0,57) µg/L, kvicksilver
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1,4 (0,30-5,3) µg/L och bly 16 (6,4-38) µg/L. Resultaten av metallhalten i blodspottar från
självprovtagning och motsvarande halt i respektive venblod redovisas i Tabell 1.
Tabell 1. Jämförelse mellan metallhalter i blodspott och venblod från 17 personer.
Kadmium (µg/L)
Kvicksilver (µg/L)
Bly (µg/L)
Prov
Blodspott
Venblod
Blodspott
Venblod
Blodspott
Venblod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0,26
0,18
0,17
0,29
0,17
0,57
0,27
0,46
0,17
0,43
0,12
0,19
0,15
0,54
0,48
0,26
0,41

0,24
0,11
0,16
0,24
0,16
0,27
0,23
0,24
0,17
0,35
0,11
0,17
0,27
0,28
0,35
0,25
0,22

1,0
1,5
2,7
1,3
5,3
2,7
0,64
0,30
0,95
1,4
0,75
2,0
2,3
2,6
0,91
0,92
2,7

0,99
0,89
2,5
0,58
4,4
1,0
0,40
0,07
0,94
1,1
0,69
2,2
2,5
2,8
0,84
0,75
2,8

10
38
8,2
13
15
20
7,6
21
21
30
31
6,4
10
19
23
9,3
16

10
31
8,2
13
14
12
3,9
17
18
24
33
8,0
15
18
23
9,3
15

Avvikelsen mellan metallanalys av blodspottar och venblod var för kadmium (median, range) 0,04
(0,01-0,30) µg/L, kvicksilver 0,21 (0,01-1,6) µg/L och bly 1,31 (0,01-8,2) µg/L.
Avvikelsen mellan två blodspottar från samma filterpapper (n=17) från självprovtagningen var för
kadmium (median, range) 0,02 (0,01-0,15) µg/L, kvicksilver 0,07 (0,02-0,35) µg/L och bly 0,74 (0,085,6) µg/L.
Innehållet i blankspottar från självprovtagningen var för kadmium (median, range) 0,06 (0,01-0,41)
µg/L, kvicksilver 0,15 (0,01-0,60) µg/L och bly 1,3 (0,20-9,8) µg/L.
Avvikelsen mellan två preparationer av venblod var för kadmium (median, range) 0,01 (0,01-0,02)
µg/L, kvicksilver 0,03 (0,02-0,39) µg/L och bly 0,24 (0,08-1,5) µg/L. Metallhalt för kontrollerna (GEQUAS, R66 7A) som analyserades i tillsammans med venblodet var för kadmium (medelvärde ±
standardavvikelse) 0,25 ± 0,01 µg/L vs. certifierad halt 0,27 (0,18-0,36) µg/L, kvicksilver 0,31 ± 0,01
µg/L vs. 0,32 (0,20-0,44) µg/L och bly 13,8 ± 0,25 µg/L vs. 13,3 (10,7-15,9) µg/L.
Resultat för fem utstansade blodspottar som analyserats för jämförelse vid annat laboratorium
(Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet) redovisas i Tabell 2.
Tabell 2. Fem utstansade blodspottar analyserades med ICP-MS på två olika svenska
laboratorier. AMM = Avd. för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet; KI = Karolinska
Institutet
Kadmium (µg/L)
Kvicksilver (µg/L)
Bly (µg/L)
Lab
AMM
KI
AMM
KI
AMM
KI
Prov-1
Prov-2

0,40
0,25

0,40
0,32

0,81
2,1

1,0
2,4

37
9,9

34
7,5
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Prov-3
Prov-4
Prov-5

0,50
0,82
0,63

0,45
0,41
0,41

2,3
2,6
0,92

2,7
2,9
1,1

18
23
24

17
18
20

Diskussion
Att analysera metaller från torkade blodspottar i filterpapper är en utmaning, dels innehåller
filterpapprena metaller, dels finns det stor risk för kontaminering vid självprovtagning och
preparation av prover. I litteraturen finns flera studier (t ex Chaudhuri et al. 2009; Funk et al. 2013;
Nyanza et al. 2019) som utvecklat provtagning av metaller via torkade blodspottar och använt denna
metod i fältstudier. Syftet med detta projekt var att utveckla en metod för svenska förhållanden och
som ska kunna användas i studier, tex i HÄMI. Detta projekt har lett till framtagande av 1) en
tvättmetod av filterpapper för mätning av metaller; 2) en enkel och effektiv urlakningsmetod av
metaller i torkade blodspottar, 3) ett självprovtagningskit för blodprovstagning från finger med
insamlande av bloddroppar på filterpapper (blodspottar) som kan skickas via vanlig post. Kitet har
kompletterats med en manual för provtagning i textform och en video. Kitet har provats på frivilliga
försökspersoner och alla personerna lyckades genomföra självprovtagningen; 4) jämförande analys
venblod och blodspott från fingerblodprov men överensstämmelse ffa för kadmium och i viss mån
för kvicksilver men sämre för bly samt 5) jämförande analys av blodspottar mellan två metalllaboratorier med överensstämmelse i viss mån för kadmium men framförallt för kvicksilver och bly.
Det fanns vissa skillnader mellan mätning i blodspott och venblod och framförallt för kadmium för
vilka värdena generellt var låga och vissa skillnader kan därför bero på mätosäkerhet. Det kan även
bero på kontaminering av blodspottar från omgivning eller från utstansningsverktyget som inte
kunde rengöras optimalt mellan stansningarna.
Studien har identifierat möjligheter till förbättring av metoden genom att 1) börja med att stansa ut
blankspottar från filterpapper innan utstansningen av prov-blodspottarna utförs, varvid eventuell
kontaminering från stansen (rester av blod) skulle då kunna minimeras; samt framförallt 2) designa
ett stansverktyg i kvarts och ett underlag av teflon för att minska kontaminering från omgivning och
andra prover samt få väldigt skarpa utstansningar och möjlighet till förenklad tvätt av stansverktyget
mellan utstansningarna.
Att mäta metaller i små blodprovsvolymer erhållna via egenprovtagning har flera fördelar för HÄMI:
det leder till mindre ingrepp (mindre invasivt) och metoden kan med fördel användas vid provtagning
av barn, fler personer (i fler åldersgrupper och större geografiska regioner) kan provtas för mindre
kostnad. Metoden skulle tex kunna användas i tidstrendserierna för bly och kadmium och i POPUP
men det kräver att metoden först testas i fältstudier. Att mäta ytterligare metaller än kadmium,
kvicksilver och bly kräver emellertid ytterligare metodutveckling. Andra metaller av intresse skulle
kunna vara till exempel krom, mangan, nickel samt metaller som förekommer i elektronik och kan
förekomma i höga halter vid elektronikåtervinning.
Konklusion
Studien har tagit fram en metod för att med självprovtagning samla blod på filterpapper som kan
användas för att mäta kadmium, kvicksilver och bly. Ytterligare metodutveckling via framtagning av
adekvat stansverktyg rekommenderas för att kunna mäta bly i blodspottar samt att därefter testa
metoden i HÄMI-projekt.

Tack
Studien har stöttats av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet samt Naturvårdsverket.
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