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Sammanfattning 
De tre "katalysator-elementen" platina (Pt), palladium (Pd) och rodium (Rh), som emitteras 
från katalysatorer i bilarnas avgassystem, har undersökts i blodprover från 100 unga (20-29 
år) kvinnor från Norr- ochVästerbotten (2004) och Skåne (2006-2007). Proverna har 
analyserats med mycket känslig och specifik, högupplösande induktivt kopplad plasma mass-
spektrometri (HR-ICP-MS). 
 
Vi fann att genomsnittlig halt av Pt i blod (B-Pt) var 1-2 (högsta värde: 5) ng/L. B-Pd var i 
genomsnitt <10 (högsta värde: 33) ng/L; om mätvärden under den formella detektionsgränsen 
beaktas var genomsnittet 7 ng/L. B-Rh var i genomsnitt <5 (samtliga värden <5) ng/L; om 
värden under den formella detektionsgränsen beaktades, var genomsnittet 1 ng/L. 
 
Kvinnorna i Norr- och Västerbotten hade högre B-Pt och B-Pd (men inte B-Rh) än de i Skåne. 
Det skulle kunna bero på en skillnad i exponering (från emissioner från katalysatorer, miljön 
eller tandvårdsmaterial), eller på att exponeringen sjunkit mellan 2004 och 2006-2007. Dock 
måste stor reservation knytas till sådana slutsatser. Det är mer troligt att det beror på att 
proverna togs i olika rör. Det kan alltså föreligga en viss kontaminering i rören som användes 
2004. Vidare - hade emission från bilars katalysatorer varit en viktig exponeringskälla, borde 
halten vara högre i det biltäta Skåne jämfört med Norr- och Västerbotten. 
 
Det fanns ingen säker effekt av ålder, och ingen effekt av rökvanor. 
 
Det finns inga skäl att tro att halterna av Pt, Pd eller Rh skulle innebära hälsorisk för 
kvinnorna. 
 
Dessa halter är mycket lägre än vad som tidigare rapporterats. Detta beror säkerligen på att 
den använda provtagnings- och analysmetodiken varit mycket känsligare. Vi har alltså 
anledning hävda, att tidigare studier starkt övervärderat halterna. Detta visar vikten av att 
använda adekvat analysmetodik. 
 
Det finns anledning att med tillräckligt känslig metodik följa upp halterna i olika geografiska 
områden, och att följa utvecklingen över tid, eftersom miljökontamineringen kan förväntas 
variera och öka. 
 
Bakgrund 
Människan exponeras för ett mycket stort antal element. Information finns emellertid 
egentligen bara för några miljömedicinskt problematiska ”klassiker”, fr a bly, kadmium och 
kvicksilver (Skerfving et al, 1999). 
 
För det stora flertalet element saknas studier, med enstaka undantag (Bárány et al, 2002a, 2002b 
och 2002c). Det behövs emellertid information även om andra element. Av särskilt intresse är de 
element inom platinagruppen, som används som ”katalysatorelement” i bilars avgassystem 
[rodium (Rh), palladium (Pd) och platina (Pt)]. Användningen av dessa har ökat starkt under det 
senaste decenniet. Metallerna visar samma mönster av miljöförorening (Wei och Morrison, 1994; 
Zereini et al, 1997; Jarvis et al, 2001). Detta talar för att katalysatorerna är en viktig källa. 
 
Om de tas upp i kroppen borde halterna vara korrelerade. Så var också fallet i våra studier av ca 
200 vuxna individer från Norr- och Västerbotten som undersöktes 1999 (Lundh et al 2002 och 
manuskript). Detta är också i överensstämmelse med våra fynd i helblod och serum bland 
ungdomar i Uppsala och Trollhättan (Bárány et al, 2002a, 2002b och 2002c). Katalysatorerna ger 
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således sannolikt en exponering, även om man inte helt kan utesluta möjligheten att 
kontamination av prover med de olika metallerna samvarierar, vilket skulle kunna orsaka samma 
mönster. 
 
En helt annan fråga är förstås om detta innebär hälsorisker. Av de tre elementen är Pt toxiskt; det 
kan ge typ 1 allergi med IgE-antikroppar, som utlöser symtom från ögon och luftvägar (WHO 
1991). Sådan allergi förekommer emellertid bara om exponeringen är i form av speciella Pt-
salter. Även Pd kan ge hudsensibilisering (WHO 2002). 
 
Alla tre elementen förekommer i blod, som kan användas för biomonitorering. 
 
En viktig fråga är huruvida halterna av dessa element är relaterad till trafikintensiteten, och om 
de ökar med tiden. Information i dessa frågor saknas. 
 
Syfte 
Att dokumentera blodhalter av ”katalysatormetallerna” Pt, Pd och Rh hos unga svenska kvinnor. 
 
Att klarlägga om det finns skillnader mellan norra och södra Sverige. 
 
Att utröna om halterna i norra Sverige har förändrats under perioden 1999-2006. 
 
Att skapa en bas för en tidsmässig uppföljning av halterna framöver i norra och södra Sverige. 
 
Undersökta grupper 
I Norr- och Västerbotten skedde provtagning inom ramen för WHOs MONICA-projekt som 
genomfört populationsbaserade screeningar i Norr- och Västerbotten (Stegmayr et al, 2003). En 
ny omgång provtagning skedde under 2004. Femtio kvinnor i åldern 26-29 år studerades. Av de 
kvinnor i födda 1969-1978 som per brev bjöds in till MONICA-screeningen tillfrågades 240 
kvinnor om de ville lämna blodprov till en studie av metaller. Av dessa kom 167 st (70 %) till 
undersökningen och lämnade blodprov som skickades till Yrkes- och miljömedicinska klinikens 
laboratorium i Lund. Bland dessa var 57 st 26-29 år och av dessa valdes de 50 som först 
ankommit till laboratoriet. Dessa 50 skickades för bestämning av Pt, Pd och Rh. 
 
I Skåne togs blodprover 2006-2007 från kvinnor i samband med besök på gynekologisk 
öppenvårdsmottagning, fr a i samband med preventivmedelsrådgivning. Provtagningsområdet 
omfattar Eslövs och Lunds kommuner. Femtio kvinnor i åldern 20-29 år studerades. Av 
tillfrågade avböjde två (4%) att deltaga. 
 
Totalt har således 100 kvinnor undersökts. 
 
Metodik 
Frågeformulär 
Varje person fyllde i ett omfattande frågeformulär. Vi använde en modifierad variant av 
MONICA-formuläret (Stegmayr et al., 2003). I detta finns en omfattande anamnes vad gäller 
bostadsförhållanden, yrke, rökning, kostvanor och medicinska data. 
 
Provtagning 
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Venöst blodprov togs i armvecket efter noggrann rengöring. I Norr- och Västerbotten 2004 
togs proven i glasrör med litiumheparin (Venoject, VT-100SH, Terumo Europe N.V., Leuven, 
Belgien).  
 
I Skåne 2006-2007 togs proverna i plaströr med litium heparin (Vacuette®; Greiner bio-one, 
Kreismünster, Österrike).  
 
Båda rörtyperna har testats för kontaminering med bl.a. kadmium och kvicksilver, men inte 
katalysatorelementen. Plaströren hade värden avsevärt under vad man brukar finna i glasrör; 
enstaka ng/L för kadmium och något tiotal ng/L för kvicksilver. 
 
Analysmetodik 
Blodet analyserades för Pt, Pd och Rh. 
 
Analyserna gjordes med induktivt koplad plasma mass-spektrometri (HR-ICP-MS) vid 
Analytica AB i Luleå (Rodushkin et al., 1999; Rodushkin and Odman, 2001; Engstrom et al., 
2004; Rodushkin et al., 2004). Detektionsgränsen (limit of detection=LOD) i blod var 0,09, 
0,14 och 0,03 μg/L för respektive Pt, Pd och Rh. 
 
I en del har de registrerade nivåerna, även under den formella detektionsgränsen, använts, 
därför att värdena innehåller mer information än t ex halva detektionsgränsen, och för att inte 
åstadkomma en  förskjutning av datafördelningen.  
 
Metoden hölls under mycket strikt kvalitetskontroll genom analys av interna 
kvalitetskontrollprover. För driftskontroll användes referensmaterial Seronorm Trace 
Elements Whole Blood 1 LOT MR4206 (SERO AS, Billingstad, Norge). Precision är <10% 
för alla element. Noggrannhet kan inte beräknas, eftersom det inte finns något certifierat 
referensmaterial för de tre elementen. Därför spikades en del prover. Genomsnittligt återfanns 
95,6 %, 104,3 % och 96,5 % för respektive Pt, Pd och Rh. 
 
Etik 
Undersökningen gjordes med tillstånd av Regionala Etikprövningsnämnderna i Lund och 
Umeå. Deltagarna gav skriftligt informerat samtycke. 
 
Resultat 
Platina 
Medianhalten av B-Pt för alla kvinnor var 1,7 ng/L. Även när värden under den formella LOD 
medtages blir medianhalten 1,7 ng/L och medelhalten 1,9 ng/L (Figur 1). 
 
Kvinnorna från Norr- och Västerbotten hade signifikant (P<0,001) högre B-Pt än kvinnorna 
från Skåne (Tabell 1 och 2; Figur 2 och 3). 
 
Det var ingen signifikant skillnad mellan de som aldrig rökt (median 1,8 ng/L) och de som var 
rökare eller ex-rökare (1,6 ng/L). 
 
Kvinnorna från Norr- och Västerbotten hade signifikant högre halter än de från Skåne, både 
bland rökare eller ex-rökare (P=0,014) och de som aldrig rökt (P<0,001) (Tabell 1 och 2). 
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I hela materialet steg halten av Pt med åldern (rS=0,35; P<0,001); sådan ålderseffekt fanns 
emellertid varken i Skåne (rS=-0,11; P=0,445) eller Norr- och Västerbotten (rS=0,19; P=0,176) 
separat. 
 
Eftersom det fanns en skillnad i medelålder mellan kvinnorna från Västerbotten och Skåne 
gjordes en multivariat analys, där ålder och län (Skåne eller Västerbotten) lades in i modellen. 
Skillnaden mellan länen var fortfarande signifikant (P<0.001) efter denna justering. 
 
Palladium 
Medianhalten för B-Pd för alla kvinnor var <10 ng/L. Om även halter under den formella 
detektionsgränsen togs med var medianhalten 5,5 ng/L, och medelhalten 7,3 ng/L (Figur 4). 
 
Medianhalten var <10 ng/L i både Norr- och Västerbotten och Skåne (Tabell 1 och 2). Om 
även halter under LOD togs med, blev medianhalterna 8,4 mot 2,8 ng/L, med signifikant 
(P=0,002) högre halter i Norr- och Västerbotten än i Skåne. (Figur 5 och 6). 
 
Det fanns en signifikant korrelation mellan ålder och B-Pd för hela materialet, men endast när 
värden under LOD togs med (rS=0,21, p=0,035). Vid geografisk uppdelning fanns emellertid 
ingen signifikant korrelation mellan ålder och B-Pd (Norr- och Västerbotten; rS=-0,047, 
p=0,74; Skåne; rS=0,048, p=0,74). 
 
Multivariat analys med ålder och län i modellen gav ingen signifikant skillnad mellan länen. 
 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan rökare och icke-rökare, varken totalt eller i Norr- 
och Västerbotten eller Skåne (Tabell 1 och 2), inte heller med värden under LOD medtagna 
(multivariat analys). 
 
Rodium 
Medianhalten för B-Rh för alla kvinnor var <5 ng/L. Om även halter under den formella 
detektionsgränsen togs med blev medianhalten 1 ng/L; medelhalten var också 1 ng/L (Figur 
7). 
 
Medianhalten var <5 ng/L i både Norr- och Västerbotten och Skåne (Tabell 1a och 1b). Om 
även halter under LOD togs med, blev halterna 1.1 mot 0.86 ng/L (P=0.004; Figur 8 och 9). 
 
Det fanns ingen signifikant korrelation mellan ålder och Rh. 
 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan rökare och icke-rökare (Tabell 1 och 2), varken i 
Norr- och Västerbotten eller i Skåne, inte heller med värden under LOD medtagna 
(multivariat analys).  
 
Associationer mellan Pt, Pd och Rh 
Mellan Pt och Pd fanns en signifikant korrelation för hela materialet, men den kvarstod inte 
vid geografisk uppdelning (även vid bruk av värden under LOD; Tabell 3 och 4). 
 
Det fanns ingen signifikant korrelation för Rh med vare sig Pt eller Pd (Tabell 3 och 4). 
 
Diskussion 
Metodaspekter 
Undersökta grupper 
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Vi har valt att undersöka unga kvinnor. Valet av fertila kvinnor beror på att de ofta utgör den 
kritiska delen av populationen vad gäller toxiska effekter, om än inte välbelagt vad gäller de 
här aktuella elementen. Deras ungdom gör också att de inte hunnit ackumulera metaller, vilket 
betyder att de återspeglar pågående exponering, inte tidigare upptag, vilket är viktigt då 
materialet skall användas för studier av tidstrender i exponeringen. 
 
Vi har haft ett visst bortfall av potentiella försökspersoner, litet i Skåne, större i Norr- och 
Västerbotten. Skillnaden beror troligen på sättet att rekrytera, och betingas sannolikt främst på 
unga kvinnors ovilja att utsätta sig för blodprovstagning, och att de har tidsbrist. Vi tror inte 
att bortfallet är snedvridet i förhållande till faktorer som påverkar exponeringen för aktuella 
element. 
 
Den ena gruppen rekryterades i en populationsbaserad screening i Norr- och Västerbotten, den 
andra vid besök på en gynekologisk öppenvårdsmottagning i Eslöv/Lund. Detta kan ha viss 
betydelse, eftersom befolkningen i universitetsstaden Lund har en högre utbildningsnivå än 
den i Norr- och Västerbotten, vilket kan tänkas påverka faktorer som kost- och rökvanor. Det 
är också tänkbart att urvalsmetoden, populationsbaserad screening jämfört med vårdbesök, 
ger vissa skillnader. 
 
Provtagning och analys 
Vi har använt oss av provtagningsutrustning, inklusive rör, som är avsedda för 
elementbestämning, och med låg grad av kontaminering. Kontaminering visar sig oftast som stor 
variation, med enstaka oförklarligt höga halter. Sådana fenomen sågs endast i något enstaka 
prov. Emellertid finns en systematisk skillnad i halter mellan Norr- och Västerbotten 2004 
(högre) och Skåne 2006-2007 (lägre) i halter av Pt och Pd. Detta kan tänkas bero på att olika rör 
användes i de två provtagningsomgångarna och en jämnt fördelad kontamination kan t ex ha 
funnits i heparintillsatsen. De rör som användes i Skåne 2006-2007 hade högre grad av 
metallsterilitet, och hade kontrollerats med avseende på kontaminering med kadmium och 
kvicksilver, där de visade resultat som var bättre än för äldre glasrör. Dessa rör fanns inte att 
tillgå på marknaden inför provtagningen 2004, utan då användes de rör vi då bedömde som 
renast. Kontaminering med Pt, Pd och Rh kontrollerades ej, men kanske varierade den på ett sätt 
som motsvarade mönstret för kadmium och kvicksilver. 

Detektionsgränserna för Pt, Pd och Rh var extremt låga. För de aktuella elementen är 
möjligheterna till verifiering av analyskvalitet dålig; referensmaterial finns nämligen inte i 
rimliga koncentrationsområden. Precisionen i bestämningarna var god, <10%, vilket bör ge 
goda möjligheter att detektera samband mellan halter och bakgrundsfaktorer. 
 
En betydande del av analyserna visade resultat under den formella detektionsgränsen, särskilt 
för Rh. I våra sammanställningar har vi ibland valt att använda de uppmätta resultaten, även 
om de legat under den formella detektionsgränsen. Detta motiveras av att resultaten innehåller 
en viss information, om än mycket osäker (ofta är detektionsgränsen beräknad som den nivå 
där den relativa standardavvikelsen är 33%). En uteslutning av dessa prover ur analysen, eller 
ett skönsmässigt åsättande av ett värde, t ex ett motsvarande halva detektionsgränsen, vilket 
ibland används, skulle vara ett sämre alternativ, eftersom det dels inneburit att den 
information som värdet ändå innehåller hade gått till spillo, och att en snedvridning av 
fördelningen åstadkommits. 
 
Halter av ”katalysatorelement” 
Platina 
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Vi fann att genomsnittligt B-Pt var 1-2 ng/L. Det fanns en skillnad mellan proven från Norr- 
och Västerbotten och Skåne. Det skulle kunna bero på en skillnad i exponering, eller att 
exponeringen sjunkit mellan 2004 och 2006-2007. Dock måste stor reservation knytas till 
sådana slutsatser. Det är mer troligt att det beror på att proverna togs i olika rör. Det kan alltså 
föreligga en viss kontaminering i rören som användes 2004. Vidare - hade emission från bilars 
katalysatorer varit en viktig exponeringskälla, borde halten vara högre i det biltäta Skåne 
jämfört med Norr- och Västerbotten. 
 
Det finns inte många tidigare studier av Pt i helblod (Kiilunen och Aitero, under tryckning). 
 
Hos 325 svenska ungdomar från Trollhättan och Uppsala som undersöktes 1994-96 var halten 
i helblod <100-330 (median <100; 25% över detektionsgränsen) ng/L, medan halten i serum 
var <100-2.000 (median <200; 7% över detektionsgränsen; n=355) ng/L (Bárány et al 2002a, 
2002b och 2002c). Kvoten mellan helblod och serum var 0,93; det fanns ingen korrelation 
mellan halter i blod och serum. 
 
Hos 185 vuxna från Norr- och Västerbotten provtagna 1999 var halten i blodkroppar <90-
5.200 (median 100) ng/L (Lundh et al, 2002 och manuskript). 
 
I en studie av engelska kontorsanställda (N=5) var genomsnittshalten 129 ng/L (Farago et al., 
1998). I en italiensk studie var B-Pt 10+2 ng/L (Petrucci et al., 2005). 
 
Hos personer med yrkesmässig exponering har mycket varierande halter rapporterats (<5-
2.900 ng/L; Kiilunen och Aitero, under tryckning). 
 
Vår aktuella studie visar således betydligt lägre halter, upp till ett par tiopotenser lägre. I viss 
mån kan skillnaderna bero på kontaminering av provtagningsutrustning. Men sannolikt beror 
skillnaden på skillnaden i analysmetodik. Vanlig ICP-MS duger inte; det måste till 
högupplösande instrument. 
 
Den halt vi visat är i själva verket den lägsta som hittills publicerats. Det är en allmän 
erfarenhet att framsteg i provtagning och - framför allt - analysmetodik lett till att 
uppfattningen om normalvärden för metaller sjunkit. Detta har varit fallet för en så 
lättanalyserad metall som bly, och det gäller förstås i mycket högre grad för element som - likt 
katalysatorelementen - förekommer i extremt låga halter. Vi tror alltså att våra värden ligger 
avsevärt mycket närmare sanningen än de tidigare publicerade. 
 
Tidigare resultat måste därför tas med stor reservation. Därmed är det inte heller meningsfullt 
att överväga huruvida det skett en förändring från 1999 (Lundh et al., manuskript) till 2004 av 
B-Pt i Västerbotten. 
 
Vi fann stigande halter av Pt med ökande ålder. Detta är i överensstämmelse med en italiensk 
studie av Pt i urin, i vilken halten var högre hos äldre (>40 år) än hos yngre (Iavicoli et al., 
2004). Dock måste försiktighet tillrådas vid tolkning av vårt resultat, eftersom gruppen i Norr- 
och Västerbotten 2004 var äldre än den i Skåne 2006-2007, och det samtidigt fanns en 
systematisk skillnad mellan de två provtagningarna. Då grupperna granskades var för sig 
fanns ingen ålderseffekt. 
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En del av Pt-exponeringen kommer från Pt i tandvårdsmaterial (Kiilunen och Aitero, under 
tryckning). Det är emellertid osannolikt att detta gäller i de aktuella grupperna, eftersom de är 
unga. Frågan skall emellertid utredas vidare. 
 
I hela materialet fanns en signifikant korrelation mellan B-Pt och B-Pd. Dock föreligger inte 
sådan association om de båda geografiska grupperna beaktas var för sig. Det finns alltså skäl 
att tro, att sambandet inte är reellt, utan beror på den systematiska skillnaden mellan de två 
provtagningarna. 
 
Det finns inga skäl att tro att halterna av Pt skulle innebära hälsorisk för kvinnorna (Kiilunen 
och Aitero, under tryckning). 
 
Palladium 
B-Pd var i genomsnitt <10 ng/L; om mätvärden under den formella detektionsgränsen beaktas 
var genomsnittshalten 7 ng/L. 
 
Halterna i Norr- och Västerbotten 2004 var högre än i Skåne 2006-2007. Liksom vad gäller Pt 
bör detta emellertid tas med en nypa salt. 
 
Det finns bara ett fåtal andra studier av Pd i blod (Satoh , under tryckning). 
 
Hos de 325 svenska ungdomarna från Trollhättan och Uppsala som undersöktes 1994-96 var 
halten i helblod <200-340 (median <200; 15% över detektionsgränsen) ng/L, medan halten i 
serum var <200-3.000 (median <200; 36% över detektionsgränsen; n=353) ng/L (Bárány et al 
2002a, 2002b och 2002c). Kvoten mellan helblod och serum var 0,55; det fanns ingen 
korrelation mellan halter i blod och serum. 
 
Hos 179 vuxna från Norr- och Västerbotten provtagna 1999 var halten i blodkroppar <140-
1.200 (median <140) ng/L (Lundh et al, 2002 och manuskript). 
 
I Kalifornien visade ett poolat prov från 282 individer ur den allmänna befolkningen en halt 
under detektionsgränsen (<100 ng/L; Johnson et al., 1975). I Tyskland visade sju prover halter 
på 30-80 (medelvärde 50) ng/L (Begerow et al., 1997). Hos gruvarbetare var halten <400 
ng/L, liksom hos arbetare i ett Pd-raffinaderi (Johnson et al., 1976). 
 
I studier i Tyskland av relationen mellan Pd i urin och trafikintensitet, kunde någon 
association inte ses (Begerow et al., 1998 och 1999). 
 
Man kan alltså konstatera att de halter vi uppmätt är mycket lägre än vad som tidigare 
rapporterats. Detta beror sannolikt, liksom för Pt, mest på analysmetodik. Vi har anledning 
tro, att våra värden ligger närmare sanningen än de som tidigare publicerats. Av samma skäl 
är det inte meningsfullt att jämföra halter i Norr- och Västerbotten 1999 (Lundh et al., 
manuskript) och 2004. 
 
En del av Pd-exponeringen kommer från Pt i tandvårdsmaterial (Satoh, under tryckning). Det 
är emellertid osannolikt att detta gäller i de aktuella grupperna, eftersom de är unga. Frågan 
skall emellertid utredas vidare. 
 
Det finns inga skäl att tro att halterna av Pd skulle innebära hälsorisk för kvinnorna (Satoh, 
under tryckning). 
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Rodium 
Vi fann att genomsnittligt B-Rh var <5 ng/L; om halter under den formella detektionsgränsen 
beaktas var genomsnittshalten 1 ng/L. Det fanns ingen skillnad mellan Norr- och Västerbotten 
och Skåne.  
 
Det finns inte många tidigare studier av Rh i helblod. 
 
Hos de 324 svenska ungdomarna från Trollhättan och Uppsala som undersöktes 1994-96 var 
halten i helblod <100-380 (median <100; 27% över detektionsgränsen) ng/L, medan halten i 
serum var <100-580 (median <100; 29% över detektionsgränsen; n=355) ng/L (Bárány et al 
2002a, 2002b och 2002c). Kvoten mellan helblod och serum var 0,61; det fanns ingen 
korrelation mellan halter i blod och serum. Hos 183 vuxna från Norr- och Västerbotten 
provtagna 1999 var halten i blodkroppar <30-1.900 (median <30) ng/L (Lundh et al, 2002 och 
manuskript). 
 
De halter vi funnit är alltså, precis som för Pt och Pd betydligt lägre än vad som tidigare 
rapporterats. Vi har anledning tro, att våra halter är närmare sanningen än de som tidigare 
publicerats. 
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Bensryd, Eva Assarsson, Else-Marie Åkerberg och Ulla Andersson. 
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Tabell 1. Halter av platina (Pt), palladium (Pd) och rodium (Rh) i blod hos 50 kvinnor i 
Skåne (20-29 år) och 50 kvinnor i Norr- och Västerbotten (26-29 år). 
 
 Skåne Norr- och Västerbotten 

 
Ålder (medel) 24,3 27,6 
Platina (median, range) 
(10:e och 90:e percentilen) 

1,2 (<1-4,0) 
(<1; 3,0) 
 

2,4 (<1-5,0) 
(1,0; 4,2) 

Palladium (median, range) 
(10:e och 90:e percentilen)  

<10 (<10-33) 
(<10; 18) 

<10 (<10-33) 
(<10; 17) 
 

Rodium (median, range) 
(10:e och 90:e percentilen) 

<5 (<5-<5) 
(<5; <5) 

<5 (<5-<5) 
(<5; <5) 
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Tabell 2. Halter av platina (Pt), palladium (Pd) och rodium (Rh) i blod (ng/L) hos 30 kvinnor 
i Skåne (20-29 år) och 33 kvinnor i Norr- och Västerbotten (26-29 år), som aldrig har varit 
rökare.  
 
 Skåne Norr- och Västerbotten 

 
Ålder (medel) 23,7 27,7 
Platina (median, range) 
(10:e och 90:e percentilen) 

1,2 (<1-3,0) 
(<1; 2,9) 

2,4 (<1-5,0) 
(1,2; 3,7) 
 

Palladium (median, range) 
(10:e och 90:e percentilen)  

<10 (<10-33) 
(<10; 14) 

<10 (<10-17) 
(<10; 16) 
 

Rodium (median, range) 
(10:e och 90:e percentilen) 

<5 (<5-<5) 
(<5; <5) 

<5 (<5-<5) 
(<5; <5) 
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Tabell 3. Rangkorrelationskoefficienter (rS) mellan halter av platina (Pt), palladium (Pd) och 
rodium (Rh) i blod (ng/L) hos 50 kvinnor i Skåne (20-29 år) och 50 kvinnor i Norr- och 
Västerbotten (26-29 år). 
 
 

  Pt    Pd  
 Alla Skåne Norr- och 

Västerbotten
 Alla Skåne Norr- och 

Västerbotten
Pd 
 

rS=0,21 
P=0,038 

rS=0,014 
P=0,922 

Rs=0,14 
P=0,329 
 

  
X 

 
X 

 
X 

Rh 
 

rS=0,044 
P=0,661 

rS=-0,028 
P=0,846 

rS=-0,10 
P=0,473 
 

 rS=0,077 
P=0,444 

rS=-0,002 
P=0,988 

rS=0,032 
P=0,823 
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Tabell 4. Rangkorrelationskoefficienter (rS) mellan halter av platina (Pt), palladium (Pd) och 
rodium (Rh) i blod hos 30 kvinnor i Skåne (20-29 år) och 33 kvinnor i Norr- och Västerbotten 
(26-29 år), som aldrig har varit rökare. 
 
 

  Pt    Pd  
 Alla Skåne Norr- och 

Västerbotten
 Alla Skåne Norr- och 

Västerbotten
Pd 
 

rS=0,24 
P=0,063 
 

rS=-0,061 
P=0,749 

rS=0,29 
P=0,104 

  
X 

 
X 

 
X 

Rh 
 

rS=-0,005 
P=0,966 
 

rS=-0,063 
P=0,743 

rS=-0,20 
P=0,271 

 rS=0,083 
P=0,516 

rS=0,097 
P=0,609 

rS=-0,027 
P=0,883 
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Figur 1. Halter av platina (Pt) i blod (ng/L) hos 100 kvinnor (20-34 år) från Norr- och 
Västerbotten samt Skåne. 
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Figur 2. Halter av platina (Pt) i blod (ng/L) hos 50 kvinnor (25-34 år) från Norr- och 
Västerbotten. 
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Figur 3. Halter av platina (Pt) i blod (ng/L) hos 50 kvinnor (20-29 år) från Skåne. 
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Figur 4. Halter av palladium (Pd) i blod (ng/L) hos 100 kvinnor (25-34 år) från Norr- och 
Västerbotten samt Skåne. 
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Figur 5. Halter av palladium (Pd) i blod (ng/L) hos 50 kvinnor (20-34 år) från Norr- och 
Västerbotten. 
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Figur 6. Halter av palladium (Pd) i blod (ng/L) hos 50 kvinnor (20-29 år) från Skåne. 

Pd
40,0030,0020,0010,000,00-10,00

Fr
eq

ue
nc

y

15

10

5

0

Mean =5,54�
Std. Dev. =7,767�

N =50

 



 20

Figur 7. Halter av rodium (Rh) i blod (ng/L) hos 100 kvinnor (20-34 år) från Norr- och 
Västerbotten samt Skåne. 
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Figur 8. Halter av rodium (Rh) i blod (ng/L) hos 50 kvinnor (25-34 år) från Norr- och 
Västerbotten. 
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Figur 9. Halter av rodium (Rh) i blod (ng/L) hos 100 kvinnor (20-29 år) från Skåne. 
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