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SAMMANFATTNING 

 

På Nationellt forensiskt centrum analyseras olika typer av biologiska spår från 

brottsplatser. Biologiska spår som misstänks vara sperma förprövas. Det finns olika 

tekniker och metoder för att förpröva varav en är Kinds reagens. Metoden bygger på att 

sädesvätskan innehåller stora mängder surt fosfatas som reagerar med kemikalierna i 

Kinds reagens. Vanligtvis droppas reagenset på materialet som ska testas. En positiv 

reaktion ger ett lila färgomslag som betyder närvaro av surt fosfatas och det kan 

indikera förekomst av sperma. Studiens syfte var att validera två lösningar Kinds 

reagens innehållande Fast blue B salt med olika Chemical Abstracts Service (CAS)-

nummer från två olika tillverkare. Sperma från tre personer späddes, applicerades på 

tops och tyg och fick torka minst tre veckor. Sperma från en av spädningsserierna 

placerades även på sten, löv och pinnar. För test av Kinds reagens specificitet testades 

det även med frukt, grönsaker och andra produkter. Resultaten visade att båda 

lösningarna är lika sensitiva och specifika. Båda reagensen har en sämre sensitivitet vid 

test på tyg än på tops. Vid test på tops erhölls positiva resultat ända till spädning 1:512, 

med tyg ner till 1:16. Slutsatsen blev att de två lösningarna av Kinds reagens är lika 

sensitiva och ger likvärdiga resultat.  

 

Nyckelord: surt fosfatas, Kinds reagens, förprövningsmedel, sperma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Validation of two variants of Kinds reagent 

 

ABSTRACT 

 

At the National Forensic Center in Linköping, Sweden, different types of biological 

traces are analyzed from crime sites. Biological traces suspected of being sperm are 

tested with Kinds reagent. The method is based on the fact that the sperm fluid contains 

large amounts of acid phosphatase which reacts with the chemicals in the Kinds reagent. 

The reagent is usually dropped onto the material to be tested. A positive reaction gives a 

purple color change which means the presence of acid phosphatase and it can indicate 

the presence of sperm. The aim of the study was to validate two solutions of Kinds 

reagent containing Fast blue B salt with different CAS numbers from two different 

manufacturers. Sperm from three people were diluted, applied to cotton swabs and 

fabrics and allowed to dry for at least three weeks. Sperm from one of the dilution series 

was also placed on stone, leaves and sticks. For testing of Kinds reagent specificity, it 

was also tested with fruit, vegetables and other products. The results showed that both 

solutions are equally sensitive and specific. Both reagents have a lower sensitivity when 

tested on fabric than at cotton swab. When tested on cotton swab, positive results were 

obtained down to dilution 1: 512, with fabric down to 1:16. The conclusion was that the 

two solutions of Kinds reagents are equally sensitive and give equivalent results. 

 

 

Keywords: acid phosphatase, Kinds reagent, presumptive test, sperm.  
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1. INLEDNING 

 

1.1 Polisen och Nationellt forensiskt centrum 

 

Vid olika typer av brott kan det vara avgörande att hitta DNA för en fällande dom. I 

Sverige utförs majoriteten av alla undersökningar och analyser av material från 

brottsutredningar på Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Linköping (1). 

Material som undersöks för att hitta eventuellt DNA utgörs av olika biologiska spår, 

exempelvis saliv, sperma, blod, urin och olika typer av sekret. Dessa spårsäkras på olika 

sätt beroende på om de finns på lösa eller fasta föremål eller som vätskor. Besudlingar 

med biologiska spår kan finnas på exempelvis olika tillhyggen, kläder, cigarettfimpar 

och lakan (1). 

I Sverige används en speciell spårsäkringssats av hälso- och sjukvården när de 

undersöker brottsoffer för sexuella övergrepp, ”Spårsäkringssats efter sexuella 

övergrepp”, även kallat ”rape-kit”. Spårsäkringssatsen finns för att spårsäkringen ska 

kunna genomföras på ett enkelt sätt av sjukvårdspersonal och att spårsäkringen är 

standardiserad. Spårsäkringssatsen innehåller bland annat tops, biopack-påsar för 

spårsäkrat material, tejpfolier, rör för blod och urin till drog- och alkoholanalyser, 

måttband och instruktioner om hur spårsäkringen ska gå till. Spårsäkringssatsen är 

utrustad för att kunna användas till både kvinnor, män, barn och avlidna personer, 

misstänkta gärningspersoner och målsägare (1).  

Vid all typ av hantering av material och prover som ska undersökas för DNA finns en 

risk för kontamination vid oförsiktigt handhavande. Därför finns rutiner och regler för 

hur material ska hanteras för att undvika kontamination. På NFC finns dessutom en 

lagstadgad elimineringsdatabas med DNA-profiler från personal som på olika sätt 

hanterar prover och kan riskera att kontaminera dem. Det sker en automatisk sökning 

mot databasen när ett DNA-spår ska läggas in i spårregistret (1, 2). 

När material med eventuellt biologiska spår inkommer till NFC för analys görs först en 

okulär granskning av materialet och vid behov används en så kallad ljuskälla för att 

kunna upptäcka eventuella fläckar/besudlingar som inte syns för blotta ögat. Misstänks 
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förekomst av sperma görs alltid en förprövning, även kallat indikativt test, av 

besudlingen då det testas för surt fosfatas (1, 3). Kinds reagens är den 

förprövningsmetod som används på NFC för att påvisa surt fosfatas. Små bitar, ca två 

gånger två mm, klipps av materialet och placeras på filterpapper. Därefter droppas 

Kinds reagens på materialbiten och resultatet läses av efter fem minuter. Resultatet 

bedöms och graderas efter hur stark färgreaktionen är, från negativ (-) till olika kraftiga 

positiva reaktioner (+, ++, +++) (4). Genom att göra ett preparat och färga in eventuella 

spermier kan spermier ses i ljusmikroskop. Eftersom det handlar om intorkat material 

kommer spermierna i många fall att ha förlorat sin svans och huvudets karakteristiska 

form och närvaro av en tydlig akrosom utgör basen för att bekräfta förekomst av 

spermier. Finns spermier i provet kan man få fram en DNA-profil som i sin tur kan 

jämföras mot misstänkta och fungera som bevis (3). 

Hundar har använts inom polisen i flera år och det finns olika typer av sökhundar som 

kan användas på brottsplatser för att underlätta kriminalteknikers arbete. De olika 

typerna är narkotikasökhund, brandhund, sprängämnessökhund och kriminalsökhund. 

Kriminalsökhundar kan söka efter kroppsdelar, lik, blod och sperma. Spermasökhundar 

utvecklades för att kunna söka av större områden, främst utomhus, där det annars kan 

vara svårt att hitta biologiska spår. De hjälper till att hitta den exakta brottsplatsen och 

begränsa sökområdet och hjälper på så sätt kriminaltekniker att säkra spår som kan 

skickas till NFC för analys (1).  

 

1.2 Sperma 

 

Sperma består av spermier och sekret utsöndrade av olika organ och körtlar. Några 

ämnen i de olika sekreten är surt fosfatas, citronsyra, fruktos och fosforylkolin. 

Spermierna utgör ungefär 2-5 % av totala mängden sperma som brukar variera mellan 

tre och fem ml (5). 

Begreppet azoospermi betyder att det inte finns några spermier i sädesvätskan. Det 

förekommer hos ungefär 1 % av den manliga populationen. Det kan bero på olika 

orsaker och man kan dela in orsakerna i tre grupper utifrån vart problemet är lokaliserat, 

pre-testikulärt, testikulärt och post-testikulärt (6). När det produceras väldigt lite eller 
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ingen sädesvätska alls heter det aspermi. Det kan bero på ingen produktion av 

sädesvätska eller oförmåga att ejakulera (7). Då det sura fosfataset finns i själva 

sädesvätskan kommer en besudling från en person med azoospermi ge ett positivt utslag 

vid förprövning för surt fosfatas, dock finns inga spermier att få fram DNA från (8). 

 

1.3 Surt fosfatas 

 

Enzymet surt fosfatas upptäcktes 1925 i urin och 1935 kunde man påvisa att stora 

mängder av enzymet finns i bland annat testiklarna, bitestiklarna och prostatan (9, 10). 

Surt fosfatas i sädesvätska har sitt ursprung i prostatan. Koncentrationen av surt fosfatas 

varierar för olika individer men även vid olika tidpunkter för en individ. Enzymet finns i 

flera andra kroppsvätskor och sekret, exempelvis saliv, vaginalsekret och nässekret, 

men i mycket lägre koncentrationer än vad det vanligtvis är i sperma. Surt fosfatas 

förekommer även i en rad olika livsmedel, men även hos vissa djur och växter (11, 12). 

Tidigare användes surt fosfatas med ursprung i prostatan som markör för prostatacancer 

då den maligna vävnaden prolifierar och frisläpper surt fosfatas ut i serum. Idag däremot 

är det vanligare att screena för prostata-specifikt antigen (PSA) som anses vara mer 

specifik och speciellt vid tidiga stadier av sjukdomen (13).  

 

1.4 Kinds reagens 

 

Det finns flera olika lösningar för att påvisa surt fosfatas och de skiljer sig åt genom att 

innehålla olika sorters substrat och färgämnen (14). Kinds reagens är en av dem och är 

idag den förprövningsmetod som används på NFC för att påvisa förekomst av surt 

fosfatas, vilket indikerar närvaro av sperma. Det är en väl beprövad metod som 

utvecklades i mitten på 1900-talet. Metoden för Kinds reagens bygger på surt fosfatas 

förmåga att spjälka en fosfatgrupp från ett substrat som kan reagera med ett färgämne 

(11).  

Det substrat som kommer användas i studien är naftylfosfat och färgämnet är Fast blue 

B salt. Enzymet surt fosfatas spjälkar fosfatgruppen från substratet naftylfosfat som i sin 

tur kan forma ett komplex med färgämnet, Fast blue B salt, som ger en lila färg (8, 15). 
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Andra ämnen som innehåller surt fosfatas kan ge färgomslag vid test med Kinds reagens 

och alltså ge falskt positiva svar. Men det blir oftast en annan färg än den efterfrågade 

lila färgen som det blir vid spermaförekomst. Dock är det endast lila färgomslag som 

räknas som positivt resultat för surt fosfatas (16).  

Flera av kemikalierna i Kinds reagens är hälsoskadliga. Ättiksyra är starkt frätande och 

irriterande och skadligt för luftvägar och slemhinnor. Echtblausalz är skadligt och 

misstänks vara cancerogent vid längre exponering. Natrium-naftylfosfat är irriterande 

för ögon, hud och slemhinnor. Kinds reagens bör därför alltid beredas i dragskåp och en 

så låg exponeringen som möjligt bör eftersträvas (17).  

Vanligtvis används Kinds reagens genom att det droppas på mindre bitar av materialet 

som ska undersökas men ibland kan en pressmetod användas på större plagg eller 

liknande. Då fuktas stora ark av filterpapper med vatten, dessa trycks sedan mot 

undersökningsmaterialet. Därefter får pappret torka och sedan sprayas pappret med 

Kinds reagens och resultatet läses av efter fem minuter. Genom att markera föremålets 

placering mot filterpapperet kan man se var någonstans en besudling finns som kan 

undersökas vidare (4). Det var pressmetoden som användes när Kinds reagens började 

användas (11). På grund av de hälsoskadliga kemikalierna i reagenset är droppmetoden 

att föredra framför pressmetoden då det används mindre mängder av reagenset och det 

blir en avsevärt mindre aerosol spridning vid droppmetoden. 

 

1.5 Syfte 

 

Syftet med studien var att validera två olika lösningar av Kinds reagens med Fast blue B 

salt från två olika tillverkare och med olika CAS-nummer. 
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2. MATERIAL OCH METOD 
 

2.1 Spädning av sperma  

 

Seriespädning gjordes på färska spermaprover frivilligt donerat av tre okända individer 

”Donator 1-3”. Sperman späddes med Milli-Q-vatten (tabell 1). Seriespädningarna 

gjordes i duplikat av två olika operatörer. 

Tabell 1. Spädningsserie av sperma. Sperma spädes med Milli-Q-vatten. 

Koncentration H2O (ml) Sperma (ml) Totalvolym (ml) 

Ospädd -   

1:4 1,5 0,5 från ospädd 1,5 

1:16 1,5 0,5 från 1:4 1,5 

1:64 1,5 0,5 från 1:16 1,5 

1:256 1,5 0,5 från 1:64 1,0 

1:512 1 1,0 från 1:256 2,0 

 

2.2 Beredning av Kinds reagens 

 

Kinds reagens variant ett (benämns Kinds 1 i tabeller) gjordes genom att först lösa 

50,25g 99,5% natriumklorid, CAS-nr 7647-14-5 (Sigma-Aldrich, Darmstadt, Tyskland), 

5g koncentrerat natriumacetat, CAS-nr 6131-90-4 (Sigma-Aldrich, Darmstadt, 

Tyskland), 1g Fast blue B salt, CAS-nr 20282-70-6 (Chemos GmbH Co. KG, 

Regenstauf, Tyskland) och 1,25 ml 96% ättiksyra, CAS-nr 64-19-7 (Sigma-Aldrich, 

Darmstadt, Tyskland) i 250 ml Milli-Q-vatten. Därefter blandades 0,5g Natrium-

naftylfosfat, CAS-nr 81012-89-7 (Sigma-Aldrich, Darmstadt, Tyskland) med 0,25 ml 

TWEEN 20, CAS-nr 9005-64-5 (Sigma-Aldrich, Darmstadt, Tyskland) och tillsattes 

sedan till lösningen. Detta fick stå mörkt under omrörning över natt för att sedan 

filtreras genom filterpapper.  

Kinds reagens variant två (benämns Kinds 2 i tabeller) gjordes på samma vis som 

variant 1 men istället för Fast blue B salt, CAS-nr 20282-70-6 (Chemos GmbH Co. KG, 

Regenstauf, Tyskland) användes Fast blue B salt med CAS-nr 14263-94-6 (Sigma-

Aldrich, Darmstadt, Tyskland) och det fick stå under omrörning mörkt i fem timmar 

innan det filtrerades genom filterpapper. 
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2.3 Sensitivitet 

 

130 µl ospädd sperma och av respektive spädningssteg från de båda seriespädningarna 

från de tre individerna pipetterades på tops i replikat om fem. 50 µl av ospädd och av 

varje steg med seriespädd sperma droppades på vitt bomullstyg i replikat om tre. Detta 

fick torka i rumstemperatur i tre veckor. 50 µl ospädd sperma och sperma spädd 1:4, 

1:16 och 1:64 från donator 2 droppades på torkat löv, stenar, torr pinne, pinne fuktad 

med vatten och det fick torka i rumstemperatur en vecka. Negativa kontroller utgjordes 

av Milli-Q-vatten, 130 µl droppades på fem tops och 50µl droppades på vitt bomullstyg 

i tre replikat. 

Små bitar, ca 2*2 mm, klipptes av tre tops från varje spädningssteg från alla 

seriespädningar och placerades på separata filterpapper. 1-2 droppar av Kinds reagens 

variant ett droppades på de avklippta topsbitarna och efter fem minuter lästes resultatet 

av. Samma procedur upprepades men istället droppades Kinds reagens variant två på 

klippta topsbitar och resultaten lästes av efter fem minuter. 

Ungefär 2*2 mm stora bitar klipptes från varje besudling på tyget, placerades på 

filterpapper och Kinds reagens variant ett droppades på, resultatet lästes av efter fem 

minuter. Samma procedur gjordes även med Kinds reagens variant 2.  

Tops fuktades med fysiologisk koksaltlösning (0,9% NaCl), gnuggades mot besudlingar 

på sten, pinne eller löv. En bit av topsen klipptes, 2*2mm, placerades på filterpapper 

och Kinds reagens ett doppades på. Resultatet lästes av efter fem minuter. Detta 

upprepades men med Kinds reagens två. 

Alla reaktioner bedömdes visuellt av två operatörer, noterades och fotograferades. 

Färgomslagen graderades efter hur kraftig lila färg som utvecklades, exempel över hur 

resultaten kan se ut och bedöms visas i figur 1. 

Vid utvärdering av de två reagensens sensitivitet tas ingen hänsyn till donatorerna men 

resultaten från tops, tyg och naturmaterial jämförs var för sig. Alla resultat från test med 

Kinds reagens ett på ett av testmaterialen jämförs med alla resultat från test med Kinds 

reagens två på samma material. Blir minst 75% av reaktionerna på de olika 

spädningsstegen samma med båda reagensen anses de vara likvärdiga och alltså lika 

sensitiva. 
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Figur 1. Reaktioner vid test av Kinds reagens droppat på klippta bitar av tops 

besudlade med sperma. Exempel på hur de olika reaktionerna kan se ut och hur 

resultaten graderas. Från negativt resultat (-) längst till vänster, till positivt (+), mycket 

positivt (++) och längst till höger mycket starkt positivt (+++). Fotograf: Maja 

Rosendahl.  

 

2.4 Specificitet 

 

Tops gnuggades mot uppskuren gurka, banan, morot, äpple och melon. Tops doppades i 

bodylotion, schampo och tvättmedel utblandat med vatten. Det fick sedan torka i 

rumstemperatur över natt.  

Bitar, ca 2*2 mm, klipptes av tops som vidrört gurka, äpple, melon, morot, banan eller 

doppats i schampo, tvättmedel eller bodylotion och placerades på filterpapper. Även 

torrt tvättmedelspulver placerades på filterpapper. Kinds reagens ett eller två droppades 

på de klippta bitarna och tvättmedelspulvret, efter fem minuter lästes resultatet av. 

Resultaten bedömdes visuellt, graderades från negativt (-) till positivt (+), mycket 

positivt (++) eller mycket starkt positivt (+++). Om annan färg än lila uppkom noterades 

denna. Alla resultat fotograferades. 

Vid bedömning av de två reagensens specificitet jämförs antalet positiva reaktioner med 

antalet negativa reaktioner. Stämmer resultaten mellan reagensen överens med minst 75 

% anses de två reagensen som likvärdiga och lika specifika.  
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3. RESULTAT 
 

3.1 Sensitivitet Tops 

 

När Kinds reagens variant ett och två testades på ospädd sperma på tops blev samtliga 

reaktioner mycket starkt positiva, tre plus. Även vid test med spädd sperma, 

koncentrationerna 1:4 och 1:16, blev majoriteten av resultaten mycket starkt positiva 

och alltså tre plus, några få blev två eller ett plus, för både Kinds reagens variant ett och 

två. Ungefär hälften av reaktionerna på tops från spädningssteg 1:64 blev mycket starkt 

positiva och resten fick svagare reaktioner, ett och två plus. De flesta av de svagare 

reaktionerna blev vid test med Kinds variant två. Av sperma spädd till 1:256 på tops 

blev de flesta resultaten starkt positiva, två plus, och några få blev positiva, ett plus, och 

det var jämn fördelning mellan de båda Kinds-lösningarna. Över hälften av alla 

reaktioner blev positiva vid test av tops med sperma spädd till 1:512, resterande 

reaktioner blev negativa och de var framför allt vid test med Kinds variant två (tabell 2-

4). 

 

 Tabell 2. Resultaten efter test av två varianter av Kinds reagens testade på tops med 

ospädd och spädd sperma från donator 1. Resultaten graderades från negativ (-) till 

olika starka positiva (+, ++, +++) reaktioner.  

 

 

 

 

Kinds 1 

(-, +, ++, +++) 

Kinds 2 

(-, +, ++, +++) 

Spädningsserie 

1A 

Spädningsserie 

1B 

Spädningsserie 

1A 

Spädningsserie 

1B 

TOPS: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

OSPÄDD +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

1:4 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

1:16 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

1:64 +++ ++ ++ +++ +++ +++ + + + ++ ++ +++ 

1:256 + + + + ++ ++ + + + ++ + ++ 

1:512 + + + + + + - - - - + - 
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Tabell 3. Två varianter av Kinds reagens testade på tops med ospädd och spädd sperma 

från donator 2, där spädningsserien gjordes i duplikat. Resultaten graderades från 

negativ (-) till olika starka positiva (+, ++, +++) reaktioner. 

 

 

 

 Tabell 4. Två varianter av Kinds reagens testade på tops med ospädd och spädd 

sperma från donator 3, spädd i duplikat. Resultaten graderades från negativ (-) till 

olika starka positiva reaktioner (+, ++, +++). 

 

 

 

 

 

 

Kinds 1 

(-, +, ++, +++) 

Kinds 2 

(-, +, ++, +++) 

Spädningsserie 

2A 

Spädningsserie 

2B 

Spädningsserie 

2A 

Spädningsserie 

2B 

TOPS: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

OSPÄDD +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

1:4 +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ 

1:16 +++ +++ +++ + +++ +++ +++ +++ +++ + + +++ 

1:64 +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ +++ + +++ 

1:256 + + + +/- + + + + + + + + 

1:512 + + - + + + + - - - + - 

 

Kinds 1 

(-, +, ++, +++) 

Kinds 2 

(-, +, ++, +++) 

Spädningsserie 

3A 

Spädningsserie 

3B 

Spädningsserie 

3A 

Spädningsserie 

3B 

TOPS: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

OSPÄDD +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

1:4 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

1:16 +++ +++ +++ + +++ +++ ++ +++ +++ ++ ++ +++ 

1:64 ++ ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ - ++ ++ 

1:256 + - - - - + - + + + - - 

1:512 - - - - - - + + + - + + 
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3.2 Sensitivitet Tyg 

 

Vid test av Kinds reagens variant ett och två på tyg med ospädd sperma blev samtliga 

reaktioner mycket starkt positiva, tre plus. Knappt hälften av resultaten för nästa 

spädningssteg, 1:4, blev starkt positiva alltså två plus och resten blev positiva, ett plus. 

De flesta av de svagare positiva reaktionerna var vid användning av Kinds reagens två. 

Med spädd sperma 1:16 på tyg blev nästan 80% av resultaten positiva, ett plus, resten 

negativa och fördelningen av resultat var jämn mellan de två reagensen. Från 

spädningssteg 1:64 till 1:512 blev samtliga resultat negativa (tabell 5-7).  

 

 Tabell 5. Resultaten efter test av två varianter av Kinds reagens testade på vitt 

bomullstyg med ospädd och spädd sperma från donator 1, spädd enligt spädningsserie i 

två replikat. Resultaten graderades från negativ (-) till olika starka positiva (+, ++, 

+++) reaktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

Kinds 1 

(-, +, ++, +++) 

Kinds 2 

(-, +, ++, +++) 

Spädningsserie 

1A 

Spädningsserie 

1B 

Spädningsserie 

1A 

Spädningsserie 

1B 

TYGFLÄCK: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

OSPÄDD +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

1:4 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

1:16 + + +/- + + +/- +/- + + + + + 

1:64 - - - - - - - - - - - - 

1:256 - - - - - - - - - - - - 

1:512 - - - - - - - - - - - - 
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Tabell 6. Resultaten efter test av två varianter av Kinds reagens testade på vitt 

bomullstyg med ospädd och spädd sperma från donator 2, spädd i duplikat av två 

operatörer. Resultaten graderades från negativ (-) till olika starka positiva reaktioner 

(+, ++, +++). 

 

 

 

 Tabell 7. Resultaten efter test av två varianter av Kinds reagens testade på vitt 

bomullstyg med ospädd och spädd sperma från donator 3, spädd i duplikat av två 

operatörer. Resultaten graderades från negativ (-) till olika starka positiva reaktioner 

(+, ++, +++). 

 

 

 

Kinds 1 

(-, +, ++, +++) 

Kinds 2 

(-, +, ++, +++) 

Spädningsserie 

2A 

Spädningsserie 

2B 

Spädningsserie 

2A 

Spädningsserie 

2B 

TYGFLÄCK: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

OSPÄDD +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

1:4 ++ + ++ + + ++ + ++ + + ++ + 

1:16 + + +/- + + +/- - + + +/- + + 

1:64 - - - - - - - - - - - - 

1:256 - - - - - - - - - - - - 

1:512 - - - - - - - - - - - - 

 

Kinds 1 

(-, +, ++, +++) 

Kinds 2 

(-, +, ++, +++) 

Spädningsserie 

3A 

Spädningsserie 

3B 

Spädningsserie 

3A 

Spädningsserie 

3B 

TYGFLÄCK: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

OSPÄDD ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ 

1:4 + + + + + + + + + + + + 

1:16 - - - - + + - - + - + + 

1:64 - - - - - - - - - - - - 

1:256 - - - - - - - - - - - - 

1:512 - - - - - - - - - - - - 
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3.3 Sensitivitet Naturmaterial 

 

Vid test med de två varianterna av Kinds reagens på ospädd sperma bedömdes samtliga 

reaktioner som mycket starkt positiva på alla fyra material. På löv blev även spädd 

sperma 1:4, 1:16 mycket starkt positiva. Sperma spädd 1:64 på löv blev starkt positivt 

med båda lösningarna av Kinds reagens. Spädd sperma 1:4 och 1:16 applicerad på sten 

gav positiva reaktioner vid test av båda varianterna av Kinds medan 1:64 blev negativt. 

Test på den torra pinnen gav exakt samma resultat för båda lösningarna Kinds, mycket 

positiva reaktioner för spädning 1:4 och positiva reaktioner vid 1:16 och 1:64. Kinds 

reagens ett testad på den fuktiga pinnen gav positiva reaktioner på spädd sperma, Kinds 

reagens variant två gav resultaten starkt positiv på 1:4, positiv vid test av 1:16 och 

negativt resultat med 1:64 (tabell 8).  

 

Tabell 8. Resultaten som erhölls när Kinds reagens testades på naturmaterial besudlade 

med ospädd och spädd sperma från donator 2. Resultaten graderades från negativ (-) 

till olika starka positiva reaktioner (+, ++, +++). 

 

 

3.4 Specificitet 

 

Vid test av Kinds lösning ett och två på frukt blev banan positiv vid Kinds ett men ej 

med Kinds lösning två. När äpple testades blev det ett rött färgomslag med båda 

lösningarna av Kinds, alltså blev det negativt. När gurka och morot testades med Kinds 

variant ett blev det positivt men med Kinds två positivt/negativt resultat. Melon blev 

positivt/negativt med både Kinds variant ett och två. Schampo och bodylotion gav inga 

reaktioner med varken Kinds ett eller två. Tvättmedel löst i vatten fick en brunorange 

 Kinds 1 

(-, +, ++, +++) 

Kinds 2 

(-, +, ++, +++) 

Material: Sten Löv Pinne Fuktad pinne Sten Löv Pinne Fuktad pinne 

Ospädd +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

1:4 + +++ ++ + + +++ ++ ++ 

1:16 + +++ + + + +++ + + 

1:64 - ++ + + - ++ + - 
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färg, alltså negativt. Torrt tvättmedelspulver blev även det negativt då det fick en 

brunorange färg (tabell 9).  

 

Tabell 9. Resultaten efter att Kinds reagens testades med frukt, grönsaker och andra 

produkter applicerade på tops. Resultaten graderades från negativt (-) till olika starka 

positiva reaktioner (+, ++, +++), alternativt noterades färg på färgomslaget om det ej 

var lila. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kinds 1 

(-, +, ++, +++) 

Kinds 2 

(-, +, ++, +++) 

Banan + - 

Äpple Rött Rött 

Morot + + 

Gurka + +/- 

Melon +/- +/- 

Bodylotion - - 

Schampo - - 

Tvättmedel utblandat i 

vatten 

Beigebrunt Brunorange 

Torrt tvättmedelspulver Brunorange Brunt 
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4. DISKUSSION 
  

4.1 Sensitivitet  

 

När Kinds reagens variant ett och två testades på tops erhölls flera positiva reaktioner på 

sperma spädd till 1:512. Det blev även mycket tydliga och starka reaktioner ända ner till 

koncentrationen 1:64. Spädningsserie 1A och B (donator 1) applicerade på tops fick fler 

positiva reaktioner med Kinds reagens ett än två. Tops med spädningsserie 3A och B 

(donator 3) däremot fick fler positiva reaktioner med Kinds lösning två än med lösning 

ett. För spädningsserie 2A och B (donator 2) är det något fler negativa reaktioner med 

Kinds två än med Kinds variant ett. Det är överlag ingen skillnad mellan de två 

reagensen vilket betyder att lösningarna är lika känsliga.  

Sensitiviteten mellan tops och tyg skiljer sig åt ganska mycket. Vid test av de två Kinds 

lösningarna på tyg med sperma detekteras sperma spädd 1:16, vid lägre koncentrationer 

blev samtliga reaktioner negativa. En anledning till detta kan vara att det är en mindre 

mängd sperma som appliceras på tyg än på tops. Spädd sperma sugs lätt in i tyget och 

ger relativt stora fläckar, ca tre cm i diameter. På tops är det dels mer sperma som 

appliceras men det blir även mer koncentrerat. Vid tidigare studier (opublicerade) med 

liknande koncept undersöktes det hur mycket vätska som krävs för att hela topsen ska 

bli fuktig. Anledningen till att hela topsen helst ska bli fuktig är för att det ska gå att 

klippa bitar från topsen som med säkerhet innehåller det applicerade provet. Ospädd 

sperma har en trögflytande konsistens vilket gjorde att det inte absorberades lika bra på 

topsen som spädd sperma. Ospädd sperma absorberades även dåligt vid applicering på 

tyg, det blev mycket mindre fläckar än med spädd sperma, ungefär en till två cm i 

diameter. 

Tyget är inte tvättat och skulle kunna vara behandlat med något ämne eller kemikalier 

som påverkar surt fosfatas och minskar enzymets aktivitet. Det skulle förklara de 

svagare reaktionerna vid test av tyg jämfört med tops. För att undersöka detta vidare 

skulle tyg kunna tvättas innan applicering av sperma och se om det blir någon skillnad. 

Ytterligare tester av andra typer av tyg, exempelvis spetstyg eller något mörkt tyg, hade 

även varit att föredra men uteslöts ur denna studie på grund av tidsbrist. 
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För att efterlikna fler möjliga provmaterial undersöktes även material från naturen så 

som stenar, pinnar och löv. En av pinnarna fuktades med vatten innan applicering av 

sperma för att efterlikna regn innan besudling tillkommit. På den fuktade pinnen 

absorberades de applicerade proverna upp snabbare än av den torra pinnen. Det är en 

väldigt liten skillnad mellan resultaten från den torra och den fuktade pinnen. Fuktig 

pinne fick två reaktioner som var svagare än hos den torra pinnen, i övrigt var resultaten 

samma. Regn före besudling behöver alltså inte betyda att sperma späds ut. Beroende på 

hur porös en sten är kan mer eller mindre sperma absorberas av stenen vilket kan vara 

orsaken till att det blev svagare reaktioner vid test av sten än av de andra materialen. 

Kinds variant ett och två testade på naturmaterial ger näst intill identiska resultat vilket 

visar att de är lika sensitiva även vid test av material från naturen.  

Då surt fosfatas förekommer främst i människor, djur och växter finns det flera möjliga 

felkällor då tester utförs på material från naturen (11). Dels kan djur ha varit i kontakt 

med materialet och överfört surt fosfatas som i sin tur reagerar med Kinds och ger 

positivt utslag. Löv kan innehålla surt fosfatas och alltså ge positiva reaktioner. Dock är 

falsk positiva reaktioner att föredra framför falskt negativa för att aldrig missa sperma 

och spermier. 

För att se exakt hur specifik metoden är skulle ytterligare ett eller två spädningssteg i 

spädningsserien varit att föredra. Spädningsserien konstruerades utifrån tidigare studier 

(opublicerade) och vid de försöken var samtliga reaktioner negativa vid spädning 1:512. 

Om sperman fått torka längre tid vid de andra studierna kan det vara en förklaring till att 

det blev negativt vid spädning 1:512. Desto längre tid som går mellan besudling med 

sperma och test av enzymaktiviteten med Kinds reagens, desto svagare blir reaktionen. I 

denna studie fick tops och tyg med sperma torka minst tre veckor innan test. Material 

finns kvar så testerna skulle kunna göras om efter ytterligare ett par veckor eller 

månader för att se hur enzymaktiviteten minskar med tiden och om det fortfarande blir 

lika kraftiga reaktioner. 

Storleken på biten som klipps av materialet kan ha betydelse när det kommer till hur 

kraftig reaktionen blir när det testas med Kinds reagens. Är det en väldigt liten mängd 

sperma på biten som testas kanske det blir ett negativt resultat även fast det finns 
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sperma. Samtidigt bör inte en för stor bit klippas så att allt för mycket material 

förbrukas.  

Hållbarheten för Kinds reagens variant ett är ett år efter tillverkningsdatumet. Kinds 

lösning två har i princip samma innehåll så hållbarheten är troligtvis densamma som för 

lösning ett. För att säkerhetsställa detta bör tester göras kontinuerligt för att se om 

känsligheten minskar med tiden.  

 

4.2 Specificitet 

 

För att undersöka specificiteten för de två lösningarna testades de även med andra 

ämnen. När äpple testades blev det ett färgomslag men färgen var röd och vid test med 

Kinds reagens är det enbart ett lila färgomslag som räknas som positivt och påvisar 

förekomsten av surt fosfatas. Saker som ger exempelvis röda eller rosa färgomslag 

innehåller troligtvis något som reagerar med något av ämnena i Kinds reagens. Då de 

ger färgomslag skulle en okunnig och oerfaren person kunna missta ett färgomslag för 

ett positivt resultat när det i själva verket är negativt. Dock är falskt positiva reaktioner 

att föredra framför falskt negativa då alla positiva prov på NFC undersöks vidare. 

Några produkter testades för att de som intorkad fläck skulle kunna likna intorkad 

sperma. Dessa var schampo, tvättmedel och bodylotion. Enbart tvättmedel gav ett 

färgomslag men det blev brunorange vilket betyder negativt resultat.  

Eftersom surt fosfatas även förekommer i andra kroppsvätskor och sekret utöver sperma 

skulle ytterligare tester kunna göras på exempelvis mun-, näs- och vaginalsekret.  

 

4.3 Övrigt 

 

Fördelar med Kinds reagens som förprövningsmedel för sperma är att stora batcher med 

lång hållbarhet relativt enkelt kan beredas. Det är smidigt att använda och ger resultat 

inom fem minuter. Nackdelar är att det innehåller hälsoskadliga och cancerogena 

ämnen. 

Kinds reagens är den förprövningsmetod som är vanligast förekommande men det finns 

flera andra. En av dessa är testkittet Phosphatesmo KM. Metoden används för tillfället 
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ej på NFC utan endast av kriminaltekniker på brottsplatser. Tillverkaren är Macherey-

Nagel, Tyskland och det är ett kit som består av ett förslutet testpapper och det blir ett 

lila färgomslag vid förekomst av surt fosfatas. Fördelar med Phosphatesmo är att inget 

reagens behöver beredas då det kommer färdigt och det är inte hälsofarligt på något sätt. 

Metoden ger snabbare resultat, fem sekunder till skillnad från Kinds fem minuter (18). 

Kinds reagens bör kontinuerligt jämföras och testas mot andra metoder för att eventuellt 

kunna byta ut den mot en metod som ej är cancerogen. 

Vid beredning av reagens, spädning av spermaprover och avläsning av resultat 

närvarade alltid två operatörer för att minimera felkällor. Tre donatorer ansågs rimligt 

och hanterbart i förhållande till studiens storlek och tidsram. Mängden surt fosfatas i 

sperma kan variera mellan olika individer (11). Utifrån resultaten kan det antas att 

mängden surt fosfatas inte skiljer sig åt mycket mellan de tre donatorerna. I vidare 

studier skulle fler donatorer kunna inkluderas och halten surt fosfatas mätas för att 

kunna jämföra med resultaten vid test med Kinds reagens.  

I Sverige läses resultat av efter fem minuter vid test med Kinds reagens, starka 

reaktioner (+++) kan läsas av tidigare. Över hela världen har det under en lång period 

varit vanligt att läsa av resultaten efter två minuter. En studie gjordes i England för att 

undersöka om tiden skulle förlängas och studien visade att majoriteten av alla reaktioner 

uppkommer inom två minuter. Dock utvecklades det flera färgomslag efter två minuter, 

flertalet av dem var svaga reaktioner men ändock positiva. Dessa reaktioner skulle alltså 

missas vid avläsning efter endast två minuter (19). En annan studie visar samma sak, för 

ospädd och sperma spädd till 1:200 erhölls en snabb reaktion med ett färgomslag inom 

två minuter. För sperma spädd mellan 1:200 och 1:1000 däremot tog reaktionerna 

längre tid och färgomslag uppkom efter mellan fem och tio minuter (20). Fem minuter 

anses därför som en rimlig tid för att läsa av resultaten. 

Vid jämförelse mellan Kinds reagens ett och två bedömdes de vara likvärdiga då de i 

majoriteten av testerna visar på lika stor känslighet och specificitet. Sett till helheten har 

de små skillnaderna mellan resultaten för de två lösningarna och mellan donatorerna 

ingen väsentlig betydelse. 
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4.4 Slutsats 

 

Slutsatsen är att Kinds reagens ett innehållande Fast blue B salt med CAS-nummer 

14263-94-6 från Sigma ger likvärdiga resultat som Kinds reagens två innehållande Fast 

blue B salt, CAS-nummer 20282-70-6 från Chemos. Båda lösningarna ger samma 

resultat och det är ingen skillnad mellan dem gällande sensitivitet eller specificitet. 
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