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amphetamine and methadone. Efforts were also made to find an internal standard for the method. However, none of the compounds 
tested was found suitable. 
 
In order to get the method usable for routine analysis, which is the goal, further work is required. A suitable internal standard needs 
to be added to the method and thereafter work remains with validation of the method. 
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Abstract 

 

In this project a LC-MS-method for the analysis of gamma-hydroxybutyrate, 

gamma-butyrolactone, 1,4-butanediol, amphetamine and methadone was 

developed.  

 

Initially, the efficiency of the ionisation of the analytes was evaluated with 

respect to the ionisation technique (ESI, APCI and APPI) and the composition 

of the mobile phase. In the next step a number of different columns was tested in 

order to find the one with the greatest potential for separation of the substances 

in question. Using the selected column, the separation was optimised by means 

of experimental design and the software The Unscrambler 7.8. The parameters 

studied were the flow rate, the column temperature and the mobile phase 

composition. The response variables were the resolution between the target 

compounds and the retention time of the last eluting compound. 

 

These experiments showed that, in order to obtain the best ionisation, the mobile 

phase should consist of 5 mM formic acid in water and acetonitrile. ESI should 

be used in the positive mode for all analytes except gamma-hydroxybutyrate, for 

which the negative mode should be applied. The Hypercarb column exhibited 

superior retention of the analytes and was therefore selected for further 

optimisation. The dimensions of this column were 2.1 x 50 mm and the particle 

size 5 µm, connected to a 2.1 x 10 mm precolumn containing the same packing 

material. The optimum of the flow rate and the column temperature were 250 

µl/min and 20 ºC respectively. For the separation of gamma-hydroxybutyrate, 

gamma-butyrolactone and 1,4-butanediol the mobile phase consisted of 100% 

water with 5 mM formic acid. Thereafter a gradient, up to 70% acetonitrile with 

5 mM formic acid, was used in order to elute amphetamine and methadone. 

Efforts were also made to find an internal standard for the method. However, 

none of the compounds tested was found suitable. 

 

In order to get the method usable for routine analysis, which is the goal, further 

work is required. A suitable internal standard needs to be added to the method 

and thereafter work remains with validation of the method. 



 

Sammanfattning 

 

I detta examensarbete utvecklades en LC-MS-metod för analys av gamma-

hydroxibutyrat, gamma-butyrolakton, 1,4-butandiol, amfetamin och metadon. 

 

Till att börja med fastställdes vilken joniseringsteknik (ESI, APCI eller APPI) 

och vilken mobilfassammansättning som gav bäst jonisering av analyterna. 

Därefter testades olika kolonner för att avgöra vilken som hade störst potential 

att separera analyterna. På den valda kolonnen optimerades sedan separationen 

med hjälp av försöksplanering i programvaran The Unscrambler 7.8. De 

parametrar som undersöktes var flödet, kolonntemperaturen samt mobilfasens 

sammansättning. Som respons användes separationen mellan analyterna samt 

analystiden. 

 

Resultatet av dessa försök var att joniseringen skedde effektivast med positiv 

ESI för alla analyter utom gamma-hydroxibutyrat, för vilken negativ ESI ledde 

till effektivast jonisering, och att mobilfasen bör innehålla 5 mM myrsyra i 

vatten och acetonitril. Bäst separation mellan analyterna erhölls med en kolonn 

av typen Hypercarb, varför separationen optimerades på denna kolonn. 

Kolonnens dimensioner var 2,1 x 50mm med 5µm partiklar samt en 2,1 x 10 

mm förkolonn med samma kolonnmaterial. Flödet optimerades till 250 µl/min 

och kolonntemperaturen till 20ºC. Vid separationen av gamma-hydroxibutyrat, 

gamma-butyrolakton och 1,4-butandiol bestod mobilfasen av 100% vatten med 

5 mM myrsyra. För att eluera amfetamin och metadon krävdes sedan en gradient 

upp till 70% acetonitril med 5 mM myrsyra. Försök gjordes även för att hitta en 

intern standard för metoden. Det visade sig dock att ingen av de föreningar som 

testades var lämplig. 

 

För att metoden ska kunna användas till rutinanalys, vilket är målsättningen, 

krävs ytterligare arbete. Metoden behöver kompletteras med en intern standard 

och därefter återstår arbetet med att validera den framtagna analysmetoden. 
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1. INTRODUKTION 
 

Vid vätskekromatografi (LC) separeras olika ämnen genom en fördelning 

mellan en stationär och en mobil fas i en kolonn. LC beskrevs första gången av 

den ryske botanisten Tswett år 1903 då han lyckades separerade växtpigment 

med en enkel form av vätskekromatografi (Harris, 2003). Nästa genombrott på 

det vätskekromatografiska området skedde först på 1940-talet då britterna 

Archer Martin och Richard Synge vidareutvecklade metoden (Harris, 2003). De 

belönades år 1952 med nobelpriset för sitt arbete. Sedan dess har tekniken 

utvecklats till en finkänslig analysmetod som numera benämns högupplösande 

vätskekromatografi (HPLC). Idag blir det allt vanligare att man kopplar ihop 

HPLC-instrumentet med en masspektrometer. Detta kallas då LC-MS. 

 

Sedan några år tillbaka finns det en LC-MS Ion Trap att tillgå på 

Droganalysenheten vid Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). Det finns 

en önskan om att kunna utnyttja detta instrument för analys av gamma-

hydroxibutyrat (GHB), gamma-butyrolakton (GBL) och 1,4-butandiol (1,4-BD). 

I dagsläget analyseras dessa substanser främst med hjälp av gaskromatografi 

med masspektrometrisk detektion (GC-MS). Problemet med denna metod är att 

GHB omvandlas till GBL i den varma injektorn och därmed kan man inte 

särskilja de två ämnena. Eftersom lagstiftningen för dessa substanser skiljer sig 

åt är det viktigt att kunna fastställa provets ursprungliga sammansättning. Därför 

indunstas proverna, som i regel är vattenlösningar, om de ger positivt utslag med 

GC-MS. En GHB-lösning ger då en indunstningsåterstod i form av ett salt. Om 

provet däremot innehåller GBL indunstar provet ofta helt, men vid 

koncentrerade GBL-lösningar kan en vätskeåterstod bli kvar. Indunstningsresten 

analyseras därefter med infraröd(IR)-spektrometri där GHB-saltet och GBL ger 

olika spektra. Om ingen indunstningsåterstod bildas kan istället den ursprungliga 

lösningen analyseras. 

 

Därmed krävs analyser med två olika metoder vilket är tidskrävande. En 

möjlighet att direkt särskilja GHB och GBL är att derivatisera analyterna innan 

GC-MS-analysen men detta anses alltför omständligt för att vara praktiskt 

möjligt vid rutinanalyserna. Dessutom föreligger proverna i vattenlösning vilket 
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gör dem olämpliga för analys med GC eftersom kolonnerna inte tål det i 

längden. Därför efterfrågas nu en ny analysmetod där GHB, GBL och 1,4-BD 

kan identifieras utan någon derivatisering eller ytterligare analys. Om möjligt 

vill man också inkludera substanserna amfetamin och metadon i metoden 

eftersom även dessa ämnen ibland föreligger som lösningar när de kommer till 

SKL. 

 

Syftet med detta projekt var att: 

• Utveckla en LC-MS-metod för kvalitativ analys av GHB, GBL och 1,4-BD 

• Om möjligt även inkludera substanserna amfetamin och metadon i samma 

metod 

• Vidareutveckla analysmetoden till en kvantitativ analys 

• Validera den utvecklade metoden 
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2. BAKGRUND 
 

I Tabell 1 nedan listas strukturer och molekylvikter av de föreningar för vilka 

analysmetoden utvecklades. 

 

Tabell 1. Analyternas strukturer och molekylvikter. 

Förening Struktur Molekylvikt

GHB 104,1

GBL 86,1

1,4-BD 90,1

Amfetamin 135,2

Metadon 309,5

HO
OH

O

O

O

HO
OH

NH2

N
O

 
 

 

2.1. GHB 

 

GHB är en kroppsegen substans som strukturellt är väldigt lik signalsubstansen 

gamma-aminosmörsyra (GABA; Figur 1). GABA har en hämmande funktion i 

hjärnan, vilket är viktigt för att vi ska kunna slappna av och sova (Norlén et al., 

2004). GHB anses vara både en prekursor och en metabolit av GABA 

(Nicholson och Balster, 2001), vilket innebär att de står i en slags jämvikt med 

varandra. Studier har visat att GHB kan binda in till GABAB-receptorn, men det 

finns också undersökningar som pekar på att det finns en specifik GHB-receptor 

i hjärnan (Snead, 2000). GHB isolerades och undersöktes år 1960 av Henri 
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Laborit i ett försök att få fram ett GABA-derivat som kunde passera 

blodhjärnbarriären (Nicholson och Balster, 2001). Laborits tester visade att 

GHB kunde användas som anestesimedel då ämnet hade en sövande effekt. 

Dock visade det sig att den smärtstillande effekten var liten och att 

användningen av GHB kunde ge kramper hos patienten (O´Connell et al., 2000). 

Därför kom användningen av GHB som anestesimedel aldrig att bli särskilt 

omfattande. GHB har också testats vid behandling av alkohol- och 

opiatabstinens (Louagie et al., 1997). Numera används GHB medicinskt endast 

vid narkolepsi, d.v.s. plötsliga anfall av kortvarig sömn under dagtid. Den exakta 

verkningsmekanismen är okänd men man antar att GHB stärker nattsömnen 

(FASS 2007). I Sverige marknadsförs läkemedlet under varunamnet Xyrem®. 

Figur 1. Kemisk struktur av GABA. 

 

Under tidigt 1980-tal kom en studie som pekade på att GHB kunde stimulera 

frisättningen av tillväxthormon (Chappell et al., 2004). Om ämnet egentligen har 

anabola effekter eller ej är allt sedan dess omdiskuterat, men detta ledde till att 

GHB började användas av kroppsbyggare. I samband med detta upptäcktes även 

den euforiska effekten som GHB ger upphov till. 

 

I Sverige är problemet med GHB-missbruk störst i Göteborgstrakten 

(Mickelsson K., 2005). I små mängder ger GHB en känsla av välbefinnande och 

upprymdhet som liknar alkoholberusning (Hartelius J., 2005). Drogen blandas ut 

i dryck och doseras i kapsyler. Eftersom koncentrationen på lösningarna varierar 

är det svårt för användarna att dosera vilket lätt leder till överdosering. De 

oönskade effekterna vid en överdos är bl.a. sänkt puls, hallucinationer, yrsel, 

sänkt kroppstemperatur, kramper och i svåra fall koma och andningsdepression 

(O´Conell et al., 2000). Efter koman får patienten ett snabbt uppvaknande inom 

några timmar (Ingels et al., 2000). Att kombinera GHB med alkohol förstärker 

symptomen (Louagie et al., 1997). Det har också förekommit fall där GHB har 

blandats i drinkar. På detta sätt har personer gjorts till lättare offer för sexuella 

övergrepp (Hartelius, 2005). 

OH

O

H2N
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2.2. GBL 

 

GBL är den motsvarande laktonen till GHB. GBL är en industrikemikalie som 

används till bl.a. rengöring och har ersatt andra lösningsmedel p.g.a. sina goda 

miljö- och arbetsmiljöegenskaper (Mickelsson, 2005). I kroppen omvandlas 

GBL till GHB av laktonaser i blodet och levern (Schneir et al., 2001). Därmed 

har GBL samma effekter som GHB och kan missbrukas på samma sätt. GBL 

kan också användas som utgångskemikalie vid tillverkning av GHB. 

 

 

2.3. 1,4-BD 

 

Precis som GBL är 1,4-BD en industrikemikalie med egenskaper som gör den 

svår att ersätta (Mickelsson, 2005). I kroppen omvandlas 1,4-BD till GHB 

genom enzymatiska oxidationsreaktioner (Smith et al., 2002). Även 1,4-BD kan 

missbrukas på samma sätt som GHB. 

 

 

2.4. Jämvikten mellan GHB och GBL 

 

I vattenlösning står substanserna GHB och GBL i jämvikt med varandra (Figur 

2). Just gammahydroxysyror, till vilka GHB hör, bildar enkelt stabila laktoner 

genom en intramolekylär esterbildning. Denna jämvikt har tidigare undersökts 

vid olika pH-värden (Ciolino et al., 2001) och vid uppblandning i olika 

kranvatten (Jonsson, 2002). Man har då funnit att jämviktsförhållandet är 1:2 

(GHB:GBL). Hur snabbt jämvikten ställer in sig beror på egenskaper hos vattnet 

som pH och konduktivitet. Vid pH 2 ställde jämvikten in sig inom några dagar 

genom sur esterhydrolys medan det tog längre tid vid neutralt pH. Jämvikten 

ställer också in sig snabbare vid högre temperatur. Vid höga pH-värden 

omvandlas GBL till GHB genom basisk esterhydrolys. GHB har ett pKa–värde 

på 4,6 (Chappell et al., 2004). Vid höga pH-värden deprotoniseras därmed GHB 

och en saltlösning bildas. Detta utnyttjas för tillverkningen av GHB. Genom att 

värma GBL tillsammans med natriumhydroxid bildas natriumsaltet av GHB. 

Detta är en enkel process som inte kräver någon större kemisk kunskap. 



 

 
  

6 

Natriumhydroxid finns att köpa som kaustiksoda och uppvärmningen sker enkelt 

i ett vanligt kök. 

Figur 2. Jämvikten mellan GBL och GHB. 

 

 

2.5. Amfetamin 

 

Amfetamin tillhör gruppen syntetiska centralstimulantia. Dessa ämnen har en 

ruseffekt som kännetecknas av kraftkänsla, upprymdhet och ökad vakenhet 

(Svenska Narkotikapolisföreningen, 1996). Amfetaminet kan missbrukas dels i 

pulverform men även användas vid injektionsmissbruk. Dagens problem med 

amfetaminmissbruk har sin bakgrund i andra världskriget då de krigsförande 

makterna distribuerade amfetamin till sina soldater för att öka deras uthållighet 

(Hartelius J., 2005). Medicinskt kan amfetamin användas för att behandla 

narkolepsi och i vissa länder förskrivs det även till barn med diagnoser som 

ADHD (Hartelius J., 2005). Biverkningarna vid amfetaminmissbruk är 

avmagring p.g.a. ämnets aptitdämpande effekt och tandskador till följd av att 

slemhinnorna torkas ut. Vid kraftig påverkan kan missbrukaren bli förvirrad och 

aggressiv (Svenska Narkotikapolisföreningen, 1996).  

 

 

2.6. Metadon 

 

Metadon är en syntetisk opiatersättare som kan användas för att minska 

abstinensbesvären vid avvänjning av heroinmissbrukare (Hartelius J., 2005). 

Metoden är omstridd och det sker ett visst svinn av metadon från dessa 

metadonprogram till illegal försäljning. Ämnet kan också används medicinskt 

som smärtstillande medel vid svåra smärttillstånd (FASS, 2007). 

 

O

O

HO
OH

O

HO
O

O
Na

 NaOHH2O

-H2O pKa 4,6
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2.7. Lagstiftning 

 

GHB, amfetamin och metadon är narkotikaklassade (LVFS,  2000:7). GBL och 

1,4-BD är däremot klassade som hälsofarliga varor (SFS, 2006:167). Att en 

produkt är en hälsofarlig vara innebär att man behöver tillstånd för att få hantera 

den och då endast för vetenskapliga eller industriella ändamål (Hartelius J., 

2005). 

 

 

2.8. Analys av GHB 

 

Många av de analysmetoder som rapporterats användbara för analys av GHB 

bygger på GC-MS. Sådana metoder finns beskrivna för analys av GHB i urin 

(Elian, 2000; McCusker et al., 1999 och Blair et al., 2001) samt i blod och urin 

(Villain et al., 2003). Samtliga dessa metoder bygger på att GHB först 

extraheras ut ur provet och sedan derivatiseras. I dessa biologiska matriser har 

man heller inget behov av att särskilja GHB, GBL och 1,4-BD eftersom GBL 

och 1,4-BD omvandlas till GHB i kroppen. En annan metod som kan användas 

för att detektera GHB är kapillärelektrofores (CE). Det finns beskrivning på en 

metod för analys av GHB i urin (Baldacci et al., 2003) samt en metod utvecklad 

på SKL för analys av GHB, GBL och 1,4-BD (Dahlén och Vriesman, 2002). I 

denna metod används miceller för att möjliggöra separationen av GBL och 1,4-

BD, vilka är oladdade oavsett pH-värde. När miceller används kan inte en MS-

detektor kopplas till instrumentet, vilket krävs för en tillräckligt säker 

identifiering av substanserna. Det är även möjligt att särskilja GHB och GBL 

med IR-spektroskopi (Chappell et al., 2004). En något mer ovanlig analysmetod 

för att kvantifiera GHB är kärnmagnetisk resonans (NMR; Chew och Meyers, 

2003). 

 

GHB har också analyserats med LC-MS. I en av de tidigaste artiklarna på 

området analyserades GHB och GBL med LC-MS och värmespray som jonkälla 

(Mesmer och Satzger, 1998). Kolonnen var en C-18 µBondapak (Waters) med 

dimensionerna 3,9x300 mm och 10 µm partiklar. Mobilfasen bestod av 85% 

acetatbuffert (pH 4) och 15% metanol.  
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En nyare rapport beskriver detektion av endogena halter av GHB i råtthjärnor 

(Fung et al., 2004). För upparbetning av provet användes fastfasextraktion 

(SPE). De använde kemisk jonisation vid atmosfärstryck (APCI) med negativ 

jonisering och en trippel-kvadropol för detektion. För separationen användes en 

kolonn av typen C18 Aqua och mobilfasen bestod av 90% 5 mM myrsyra och 

10% acetonitril. 

 

En LC-MS Ion Trap av precis samma slag som den som finns på SKL har 

använts för att analysera GHB i urin och serum  (Kaufmann och Alt, 2007). De 

derivatiserade GHB med n-butanol före analysen för att få butylestern av GHB. 

Kolonnen som användes var av märket Zorbax SB-C18 (Agilent) med 3,5 µm 

partiklar och dimensionerna 2,1x30 mm. Mobilfasen som användes var en 

gradient av 5 mM ammoniumformat i vatten och 5 mM ammoniumformat i 

acetonitril. Joniseringen utfördes med hjälp av elektrospraysjonisation (ESI) 

med positiv jonisation. 

 

I en annan artikel beskrivs samtidig analys av GHB, GBL och 1,4-BD (Wood et 

al., 2004). De tre föreningarna sattes till urinprov som sedan upparbetades med 

SPE. Separationen åstadkoms på en Atlantis dC18-kolonn (Waters) 3x100 mm, 

5 µm som var termostaterad till 35°C. Joniseringen utfördes i detta arbete med 

positiv ESI och detektion med en tandem masspektrometer. Mobilfasen bestod 

av 90% 0,1% myrsyra i vattenlösning och 10% metanol. Denna metod gav dock 

inte separation mellan GHB och 1,4-BD utan identifieringen och detektionen 

byggde på specifika masstal. 
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3. TEORI  

 

3.1. Instrumentet 

 

LC-MS-instrumentets delar är schematiskt avbildade i Figur 3. 

Figur 3. Schematisk bild av ett LC-MS-instrument. 

 

 

3.1.1. Mobilfaspump 

 

Mobilfasen förvaras i mobilfasflaskor. Från flaskorna sugs mobilfasen upp 

genom ett filter för att undvika att partiklar kommer in i systemet. Mobilfasen 

passerar sedan en avgasare som eliminerar eventuella luftbubblor innan den når 

själva mobilfaspumpen. I pumpen kan två olika mobilfaser blandas för att få en 

gradient. 

 

 

3.1.2. Injektor 

 

För provinjektionen används en autoinjektor. En nål suger upp en bestämd 

volym av provet från en provvial och för det till själva injektorn. Därefter 

kopplas flödet om så att mobilfasen passerar genom nålen och provet förs med i 

mobilfasflödet. 
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3.1.3. Kolonn 

 

Kolonnen är packad med partiklar som oftast består av silika. På dessa korn 

sitter stationärfasen kemiskt inbunden. Det vanligaste är att man använder en 

opolär stationärfas tillsammans med en polärare mobilfas vilket går under 

benämningen ”reversed phase”. I särklass vanligast är att stationärfasen på 

silikakornen består av en C18-fas. Det innebär att en kolvätekedja med 18 

kolatomer har bundits in till silanolgrupperna på silikakornens yta.  

 

Det finns en uppsjö av olika kolonner att välja bland. I dessa försök användes 

bland annat kolonner ur Agilents Zorbax-sortiment. Dessa är ordinära reversed 

phase-kolonner, som i allmänhet retarderar mer opolära föreningar mest. 

Kolonner av typen Hypercarb har en helt annan uppbyggnad med korn som 

endast består av kol. Kolet bildar en grafitliknande yta som kan retardera 

analyterna dels genom hydrofoba interaktioner och dels genom att inducera 

laddningar på ytan som kan retardera polära och laddade delar av molekylerna. 

Hur plana molekylerna är påverkar också hur bra de kan binda in till ytan; ju 

planare molekylerna är desto större anläggningsyta kan de få mot kolytan och 

inbindningen blir starkare. ZIC-pHILIC är också en speciell kolonn. HILIC står 

för Hydrophilic Interaction Chromatography, alltså att retardationen sker genom 

hydrofila interaktioner. Detta påminner mer om straight phase än reversed 

phase. Kornen består av en polymer som är pH-stabil och stationärfasen 

innehåller en zwitterjon, d.v.s. en jon som är både positivt och negativt laddad 

samtidigt. Analyterna kan retarderas genom joninteraktioner med zwitterjonen 

och dessutom binds ett hydrofilt vattenlager in runt stationärfasen som kan 

attrahera polära molekyler. 

 

Det finns möjlighet att använda en kolonnugn som värmer upp kolonnen. 

Genom att höja temperaturen i kolonnen minskar mobilfasens viskositet, vilket 

ger ett lägre tryck som i sin tur möjliggör ett högre flöde. 
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3.1.4. Jonkälla 

 

Jonkällan har två funktioner, att skilja bort mobilfasen från analyterna samt att 

jonisera analyterna. Om flödet skulle föras direkt in i detektorn, som arbetar 

under vakuum, skulle vakuumpumparna inte hinna med att pumpa bort all 

mobilfas. Det skulle leda till att massdetektorn skulle bli överbelastad. 

Mobilfasen torkas därför bort med varm kvävgas som pumpas genom jonkällan, 

s.k. torkgas. 

 

För att detektion i masspektrometern ska vara möjlig krävs att analyterna 

föreligger som joner. Om analyterna är syror eller baser kan de föreligga som 

joner redan i lösningen beroende på mobilfasens pH. För att öka joniseringen 

och möjliggöra detektionen av analyter som inte föreligger som joner krävs en 

jonkälla. Vid GC-MS används oftast elektronbeskjutning (eng. electron impact, 

EI) för att jonisera analyterna. Den metoden medför att det bildas radikaljoner 

som i stor utsträckning fragmenteras. Vid LC-MS används istället en mjukare, 

kemisk jonisation vilket ger mindre fragmentering. De joner som bildas är inte 

radikaler utan bildas genom att en atom adderas eller subtraheras från 

analytmolekylen. Genom att byta tecken på spänningarna i jonkällan och 

detektorn kan man välja att detektera positivt eller negativt laddade joner. 

Molekyljonerna har formen [M+H+]+ vid positiv jonisering och [M-H+]- vid 

negativ jonisering. Dessutom kan adduktjoner bildas, ofta natriumaddukter 

eftersom natrium är vanligt förekommande i vatten. 

 

Vid LC-MS kan några olika typer av jonkällor användas. De som testades vid 

detta projekt var elektrospraysjonisation (eng. electrospray ionisation, ESI), 

kemisk jonisation vid atmosfärstryck (eng. atmospheric pressure chemical 

ionisation, APCI) och fotojonisation vid atmosfärstryck (eng. atmospheric 

pressure photo ionisation, APPI). Dessa jonkällor finns schematiskt avbildade i 

Figur 4.  
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Figur 4. Schematisk bild av ESI, APCI och APPI. 

 

ESI 

ESI är speciellt användbart för polära analyter (McMaster, 2005). Tekniken 

bygger på att mobilfasströmmen får passera genom en metallkapillär. Runt 

kapillären går ett kvävgasflöde som hjälper till med förstoftningen som sker när 

vätskan passerar ut ur kapillären. Eftersom kapillären är lagd under en elektrisk 

spänning bildas laddade droppar av analyterna och mobilfasen i en aerosol. 

Genom att mobilfasen torkas bort allt mer krymper dropparna. När laddningarna 

på en droppes yta kommer allt närmare varandra ökar repulsionskrafterna mellan 

laddningarna. När den kraften blir större än ytspänningen exploderar droppen till 

mindre droppar. Denna process fortgår tills analyterna i princip föreligger som 

enskilda joner i gasfas. Analytjonerna dras sedan in mot massdetektorn dels 

genom det lägre trycket inne i masspektrometern och dels genom en 

attraherande spänning vid mynningen till detektorn.  

 

APCI 

Precis som vid ESI passerar provet in i jonkällan via en kapillär. Aerosolen 

bildas i detta fall med hjälp av kvävgasflödet runt kapillären samt en värmekälla 

som omsluter kapillären. Aerosolen sprayas sedan över en elektriskt laddad nål. 

Nålen ger elektriska urladdningar som gör att molekylerna i mobilfasen 

joniseras. Baserat på protonaffinitet kan laddningen sedan överföras till 

analyterna. 
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APPI 

Denna joniseringsteknik fungerar som APCI med skillnaden att den elektriskt 

laddade nålen är utbytt mot en UV-lampa som kan excitera komponenterna i 

mobilfasen. För att mobilfasen ska absorbera UV-ljuset tillräckligt bra kan det 

vara nödvändigt att tillsätta en modifierare, ofta toluen eller aceton, till 

mobilfasen. 

 

 

3.1.5. Detektor 

 

Massdetektorns uppgift är att separera jonerna med avseende på massa/laddning 

(m/z). Det finns några olika varianter av massdetektorer. Den vanligaste är 

kvadropolen, men det instrument som användes vid detta projekt var utrustat 

med en jonfälla (eng. Ion Trap). Jonfällan består av tre elektroder; en 

ringelektrod och två ”end cap”-elektroder (Figur 5).  

 

 

Figur 5. Schematisk bild av en jonfälla i genomskärning. 

 

I mitten av ”end cap”-elektroderna finns hål genom vilka jonerna kan passera. 

Mellan elektroderna bildas ett tredimensionellt hålrum. Under ett visst 

tidsintervall tillåts jonerna passera in i jonfällan och fångas där med hjälp av 

elektrodernas spänningar. Genom att variera spänningarna på elektroderna får ett 

visst m/z en instabil bana och lämnar jonfällan genom hålet i den utgående ”end 

cap”-elektroden. Dessa spänningar varieras på ett sådant sätt att man skannar 
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över ett m/z-område. Jonerna som lämnar jonfällan kolliderar med en 

elektronmultiplikator där kollisionerna omvandlas till en elektrisk signal. 

 

Förutom att skanna över m/z av moderjonerna kan jonfällan även fragmentera 

joner och därefter detektera fragmenten. Detta sker genom att alla joner förutom 

den man är intresserad av släpps ut ur jonfällan. Sedan ändras spänningarna på 

ett sådant sätt att moderjonen börjar fragmentera. Därefter skannar man över 

fragmenten eller så väljer man att behålla någon av fragmentjonerna och 

fragmentera den ytterligare. Att på detta sätt kunna fragmentera en analytjon i 

flera steg kan vara värdefullt vid strukturbestämningar. 

 

Inuti jonfällan finns ett lågt tryck av heliumgas. Heliumgasens funktion är att 

dämpa jonernas rörelser och hålla dem kvar i jonfällan. Dessutom är det genom 

kollisioner med den inerta gasen som fragmenteringen sker. Detta kallas 

kollisionsinducerad dissociation (eng. collision induced dissociation, CID). 

 

 

3.2. Kromatografiska definitioner 

 

Det finns flera olika parametrar som kan beskriva en kromatografisk separation. 

Kapacitetsfaktorn k´ beskriver hur mycket analyten retarderas av kolonnen 

(Ekvation 1). Ju högre k´ desto större del av tiden spenderar ämnet i 

stationärfasen. 

0

0´
t

tt
k r −

=     Ekvation 1 

tr =elueringstid för analyten 

to =elueringstid för oretarderad förening 

 

Upplösningen, Rs, beskriver hur väl separerade två toppar är i kromatogrammet 

(Ekvation 2). 

)½( 21
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ww

tt
R rr

s
+

−
=    Ekvation 2 

tr1 och tr2 =elueringstid för respektive topp 

w1 och w2 = topparnas bredd vid baslinjen 
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För att två toppar ska vara ordentligt baslinjeseparerade bör Rs vara 1,5 eller 

större. Att mäta en topps bredd vid baslinjen är inte helt enkelt. Därför föredrar 

man oftast att använda bredden vid toppens halva höjd istället. Om toppen 

förutsetts vara normalfördelad (Gauss-formad) så kan förhållandet mellan dessa 

bredder beräknas med Ekvation 3. 

2/135,2
4

ww =     Ekvation 3 

Genom att använda detta förhållande kan Ekvation 2 skrivas om till Ekvation 4. 

)(2
35,2

)2/1(2)2/1(1

12

ww

tt
R rr

s
+

−









=    Ekvation 4 

 

När ett band av ett visst ämne rör sig genom LC-systemet kommer bandet att 

breddas. Detta beskrivs teoretiskt av van Deemters ekvation (Ekvation 5), 

Cu
u

B
AH ++=    Ekvation 5 

där H är höjden av en teoretisk botten, A är breddning till följd av olika långa 

vägar genom kolonnen, B beskriver diffusionen av analyten i mobilfasen, C 

beskriver diffusionen mellan den mobila och stationära fasen och u är 

flödeshastigheten. Ett litet H motsvarar lite bandbreddning.  

 

Bottentalet N kan användas för att beskriva den praktiska bandbreddningen    

(Ekvation 6). 
2

2/1

2

54,516 







=








=

w

t

w

t
N rr    Ekvation 6 

tr = elueringstid 

w = toppens bredd vid baslinjen 

w½ = toppens bredd vid halva maximala höjden 

 

Hur mycket bandbreddning som sker beror alltså på hur lång tid analyten 

spenderar i systemet vilket i sin tur avgörs av bl.a. kolonnens längd. För att 

kunna jämföra effektiviteten hos två kolonner med olika längd kan man beräkna 

höjden av en teoretisk botten (H, Ekvation 7). 

 
N

L
H =     Ekvation 7 

Vid ett litet H blir topparna i kromatogrammet smalare. 
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3.3. Försöksplanering 

 

3.3.1. Faktorförsök 

 

Genom att lägga upp försöken med faktorförsök kan man ta reda på vilka 

variabler som påverkar försökens respons, t.ex. upplösningen mellan 

kromatografiska toppar. Man börjar då med att definiera alla de variabler som 

man tror kan påverka resultatet av försöken. Dessa variabler ges en hög och en 

låg nivå. Vid ett komplett faktorförsök (eng. Full Factorial Design) genomförs 

sedan försök med alla kombinationer av dessa variabler på den låga respektive 

höga nivån. Vid detta tillvägagångssätt blir antalet försök 2k, där k är antalet 

variabler. Det är även möjligt att göra försöken på mer än två nivåer, vilket då 

naturligtvis ger fler försök. Därtill kommer ett antal centrumpunkter, vanligen 

tre stycken, för att bestämma mätosäkerheten. Vid centrumpunkterna ligger 

variablernas värden mittemellan den höga och den låga nivån. Försöken görs i 

en slumpmässig ordning för att undvika att systematiska fel i försöken ska 

framstå som effekter. 

 

Om man har många variabler som man vill undersöka kan antalet försök bli 

väldigt stort. Man kan då välja att istället göra ett reducerat faktorförsök (eng. 

Fractional Factorial Design). Med ett sådant försök testas inte alla 

kombinationer av den höga och den låga nivån på alla variabler. Fördelen är det 

minskade antalet försök som kan spara tid och pengar men nackdelen blir att alla 

effekter inte kan särskiljas från varandra. 

 

Resultaten från försöken matas in i ett datorprogram som beräknar effekterna 

som variablerna ger upphov till samt samspelseffekter mellan dem. Effekterna 

redovisas sedan som stapeldiagram där de olika effekternas betydelse för 

resultatet åskådliggörs. Programmet beräknar även hur signifikanta de olika 

effekterna är. Att en effekt är signifikant innebär att den med stor sannolikhet 

beror på en verklig effekt och inte bara på en slumpmässig variation i resultaten. 

Det finns några olika signifikanstestningsmetoder. Skillnaden mellan metoderna 

ligger i hur det experimentella felet beräknas. Resultaten från signifikanstestet 

redovisas som en F-kvot och ett p-värde. F-kvoten är förhållandet mellan 
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variationen i respons beroende på de undersökta variablernas effekter och 

variationen i respons beroende på det naturliga felet. En stor F-kvot innebär en 

signifikant effekt. p-värdet beskriver samma sak men på ett annat sätt. p-värdet 

visar hur sannolikt det är att effekten ligger inom den naturliga variationen av 

resultaten. Om p-värdet är 0,05 innebär det 5% sannolikhet att resultatet ligger 

inom den naturliga variationen. Ett p-värde ≤ 0,05 brukar tolkas som att 

sannolikheten att effekten är en verklig effekt är tillräckligt stor för att man ska 

kunna säga att effekten är signifikant.  

 

 

3.3.2. Optimering 

 

Genom att göra ytterligare försök kan faktorförsöken utvidgas till en 

optimeringsdesign. Ett sätt att göra detta är med sammansatta försöksplaner med 

centrumpunkt (eng. Central Composite Design, CCD). Detta innebär att man till 

det kompletta faktorförsöket lägger axelpunkter som utvidgar försöksområdet 

(Figur 6). Utifrån de data som CCD-designen ger kan man bygga en responsyta 

där man kan se trender och optimum. 

 

Figur 6. Schematisk bild över försöksupplägg med två variabler vid komplett faktorförsök och 
CCD-design. ( =faktorförsök, =centrumpunkt, =axelpunkt) 
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4. MATERIAL OCH METODER 
 

4.1. Kemikalier 

 

Acetonitril HPLC Grade (Rathburn Chemicals Ltd, Skottland), myrsyra pa. 

(Merck eurolab, Frankrike), ättiksyra 100% (BDH Laboratory Supplies, 

England), ammoniumformat ≥ 95% (Carl Roth GmbH & Co, Tyskland), 

ammoniumacetat 98% (Sigma-Aldrich, Tyskland), Na-GHB (SKLs 

referensförråd), GBL (Sigma-Aldrich, Tyskland), 1,4-BD >98% (Merck-

Schuchardt, Tyskland), amfetaminsulfat (SKLs referensförråd), 

metadonhydroklorid (Apoteksbolaget), valeriansyra (SKLs referensförråd), 2-

brompropionsyra (SKLs referensförråd), Bärnstensyra ≥ 99,0% (Sigma-Aldrich, 

Tyskland), oxalsyra vattenfri ≥ 99,0% (BDH Laboratory Supplies, 

Storbritannien), GABA 97% (Aldrich Chemical Company, USA), 

metylmalonsyra 99% (Sigma-Aldrich, Tyskland), DL-Äppelsyra ≥ 99,5% 

(Merck, Tyskland), natriumvätemaleinat · 3 H2O (SKLs referensförråd), 

malonsyra (Linköpings universitet). Vattnet som användes var avjoniserat med 

systemet Milli-RX 45 (Millipore). 

 

 

4.2. Beredning av lösningar 

 

Stamlösningar av analyterna, var och en för sig, bereddes som vattenlösningar. 

Koncentrationerna på dessa lösningar var 8,3 g/l för GHB; 10,0 g/l för GBL; 

10,0 g/l för 1,4-BD; 0,75 g/l för amfetamin och 9,1 g/l för metadon. 

Stamlösningarna användes för att bereda arbetslösningar. Dessa gjordes genom 

att 10 µl av de stamlösningar vars föreningar skulle ingå i arbetslösningen 

späddes med aktuell mobilfas till en totalvolym på 1 ml. Arbetslösningarnas 

koncentrationer blev därmed ca 100 mg/l för alla analyter, utom amfetamin som 

hade en koncentration som var mer än tio gånger svagare. Samma 

koncentrationer på analyterna användes i samtliga försök. 

 

Anledningen till att amfetamin hade en betydligt lägre koncentration än de 

övriga var att amfetamin vid de allra första testförsöken visat sig ge problem 
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med minneseffekter. Genom att sänka koncentrationen minskades detta problem 

samtidigt som detektorresponsen fortfarande var tillräckligt stor. 

 

Eftersom GBL inte är stabil i vattenlösning bereddes en ny stamlösning av den 

varannan dag. Stamlösningen av GHB (som bereddes från natriumsaltet av 

GHB) ansågs däremot vara stabil och användes under längre perioder. Alla 

stamlösningar förvarades i kylskåp. 

 

 

4.3. Instrumentet 

 

Vid försöken användes en HPLC 1100 (Agilent) som kopplats till en 

massdetektor av typen MSD Ion Trap VL (Agilent). För att styra instrumentet 

användes programvaran ChemStation for LC 3D systems. Massdetektordelen av 

instrumentet styrdes via LC/MSD Trap Control Version 5.3. Resultaten 

utvärderades med DataAnalysis for LC/MSD Trap Version 3.3. 

 

 

4.4. Metodutveckling 

 

4.4.1. Optimering av jonisationen 

 

Målet med dessa försök var att fastställa vilken mobilfas och vilken 

joniseringsteknik som gav effektivast jonisering av analyterna. De tre 

joniseringsteknikerna (ESI, APCI och APPI) testades med både positiv och 

negativ jonisering.  

 

Analyterna, som analyserades en och en, löstes i den mobilfas som skulle testas 

varefter de introducerades via LC-systemet, som vid dessa experiment saknade 

kolonn. Proverna fördes genom systemet av ett mobilfasflöde bestående av 

samma mobilfas som provet preparerats i. Före varje prov analyserades också en 

blank innehållande endast den aktuella mobilfasen. Injektionsvolymen var 40 µl 

och flödet i LC-systemet 300 µl/min. De MS-parametrar som användes finns 

listade i Bilaga 1. 
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Samtliga mobilfaser innehöll acetonitril och vatten 1:1 (v/v). Mobilfasens pH 

varierades genom tillsatts av olika buffertar, organiska syror och salter så att 

koncentrationer och pH-värden var enligt nedan: 

• 5 mM myrsyra pH 3 

• 5 mM myrsyra, 10 mM ammoniumformiat pH 4 

• 5 mM ättiksyra, 10 mM ammoniumacetat pH 5 

• 10 mM ammoniumacetat pH 7 

 

De vanligaste lösningsmedlen vid HPLC är vatten i kombination med metanol, 

acetonitril eller tetrahydrofuran (THF). GHB och GBL har visat sig kunna 

förestras med metanol (Hennessy et al., 2004). För att undvika eventuella 

problem med detta valdes därför metanol bort. THF har en struktur som är lik 

GBL (Figur 7). Man vill kunna skilja bort lösningsmedlet från analyterna i 

övergången mellan HPLCn och MS-detektorn, vilket kan bli ett problem om 

lösningsmedlet och analyten har allt för lika egenskaper. Därmed föll valet på att 

använda acetonitril. 

Figur 7. Kemisk struktur av THF. 

 

 

4.4.2. Initiala kolonntester 

 

Efter att en lämplig mobilfas testats ut var det dags att avgöra vilken kolonn som 

var lämpligast att separera föreningarna på. De kolonner som testades var: 

• Zorbax SB-CN 2,1 x 150 mm 5µm (Agilent) 

• Zorbax SB-PHENYL 2,1 x 100 mm 3,5µm (Agilent) 

• Zorbax SB-C18 2,1 x 100 mm 3,5µm (Agilent) 

• Zorbax SB-Aq 2,1 x 100 mm 3,5µm (Agilent) 

• Hypercarb 2,1 x 50 mm 5µm med förkolonn Hypercarb 2,1 x 10 mm 5 

µm (Thermo) 

• ZIC-pHILIC 2,1 x 100 mm 5µm (SeQuant) med förkolonn Hypurity C4 

2,1X10 mm 5µm (Thermo) 

O
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Dessa kolonner hade något olika dimensioner vilket gjorde att testerna inte var 

helt jämförbara. Dock ansågs de kunna ge en antydan om vilka kolonnmaterial 

som kunde vara användbara för den här separationen. Vid de inledande 

kolonntesterna gjordes försök med att separera en blandning av GHB, GBL och 

1,4-BD. Mobilfasflödet var satt till 250 µl/min och injektionsvolymen var 5 µl. 

För att följa separationen användes positiv ESI och ämnena följdes med 

”extracted ion chromatogram”. Detta innebär att ett specifikt masstal väljs för 

varje analyt. Från det totala jonkromatogrammet (TIC) extraheras sedan 

intensiteten för de valda masstalen ut och ett nytt kromatogram skapas. Vid 

positiv jonisering ger både GHB och GBL en dominerande topp vid m/z 87. För 

att kunna särskilja de två följdes istället [GHB+H+]+ (m/z 105) och [GBL+Na+]+ 

(m/z 109). Molekyljonen för 1,4-BD är m/z 91, men denna gav en väldigt låg 

intensitet vid dessa förhållanden. Därför följdes istället [M-H2O+H+]+ (m/z 73). 

MS-parametrarna var de samma som vid joniseringsförsöken.  

 

Som mobilfas användes kombinationer av vatten och acetonitril som pH-

justerats på det sätt som joniseringsförsöken visat var bäst. För alla kolonner 

utom ZIC-pHILIC testades isokratisk separation med 90, 95 och 100% vatten 

som mobilfas. Vid reversed phase är 100% vatten den svagaste mobilfasen som 

är möjlig och bör ge mesta möjliga retention, vilket ger störst möjlighet till 

separation. Vid dessa försök löstes proven i vatten som pH-justerats på samma 

sätt som mobilfasen. För ZIC-pHILIC-kolonnen är den svagaste möjliga 

mobilfasen 100% acetonitril. Dock anger tillverkaren att fasen behöver minst 

3% vatten för att det hydrofila lagret på stationärfasen ska bildas (SeQuant AB, 

2006). ZIC-pHILIC testades därför isokratiskt med 50, 90, 95 och 97% 

acetonitril. För denna kolonn löstes proverna i acetonitril med samma pH-

justering som mobilfasen. 
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4.4.3. Optimering av separationen 

 

För försöksplanering och resultatutvärdering av dessa försök användes 

programvaran The Unscrambler 7.8.  

 

 

4.4.3.1. Kompletta faktorförsök under isokratiska förhållanden 

 

Vid de inledande faktorförsöken var de variabler som undersöktes 

kolonntemperaturen, flödet och mobilfasens sammansättning (vid isokratiska 

förhållanden). Ett komplett faktorförsök användes, vilket innebar att variablerna 

fick ett högt och ett lågt värde och alla kombinationer av dessa värden testades. 

Detta gav 23 = 8 försök. Dessutom genomfördes tre centrumpunktsförsök. Som 

responsvariabler valdes upplösningen mellan topparna i kromatogrammen, 

retentionstiden för den sista toppen samt trycket i systemet vid försöken. 

Retentionstiden för den sista toppen användes som ett mått på analystiden, 

vilken man vill minimera. Trycket användes som en responsvariabel endast för 

att kontrollera att trycket inte blev för högt; trycket optimerades alltså inte. Vid 

höga tryck ökar risken för läckage i systemet, som tål ca 400 bar. 

 

Separationen följdes på samma sätt som vid de initiala kolonntesterna. Samma 

specifika masstal användes med tillägget att även amfetamin och metadon 

studerades utifrån sina molekyljoner (m/z 136 respektive 310,5). Upplösningen 

beräknades utifrån bredden vid basen av topparna för ”extracted ion 

chromatogram”. Anledningen till att toppbredden mättes som basbredden var att 

programvaran som användes för resultatsutvärdering inte hade någon funktion 

för att mäta bredden vid toppens halva höjd. Att mäta bredden vid baslinjen gav 

sannolikt en större osäkerhet i resultaten eftersom det var svårt att avgöra exakt 

var en topp började och slutade. 

 

Analyterna delades upp i två grupper. Skillnaden mellan grupperna var vid vilka 

mobilfassammansättningar som testen genomfördes. GHB, GBL och 1,4-BD 

separerade vid högre vattenhalt i mobilfasen än amfetamin och metadon. 

Temperaturen och flödet hade däremot samma värden för båda grupperna. 
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Variablernas höga respektive låga värden samt centrumpunkterna redovisas i 

Tabell 2 och 3. 

 

Tabell 2. Värden vid faktorförsöken för GHB, GBL och 1,4-BD.  

 - + Centrumpunkt 
Temperatur (°C) 20 60 40 
Flöde (µl/min) 150 350 250 
% H2O 100 90 95 

 

Tabell 3. Värden vid faktorförsöken för amfetamin och metadon. 

 - + Centrumpunkt 
Temperatur (°C) 20 60 40 
Flöde (µl/min) 150 350 250 
% H2O 70 50 60 
 

 

4.4.3.2. Fortsatta försök för separationen mellan GHB, GBL och 1,4-BD 

 

För att eventuellt kunna reducera analystiden men ändå behålla acceptabel 

separation gjordes ytterligare försök för separationen mellan GHB, GBL och 

1,4-BD. Vid dessa försök varierades mobilfassammansättningen och flödet i 

området runt det som verkade optimalt utifrån faktorförsöken. Detta var alltså 

inga faktorförsök. 

 

 

4.4.3.3. Kompletta faktorförsök med isokratisk del följt av gradient 

 

Därefter konstruerades ett nytt komplett faktorförsök som byggde på en 

inledande isokratisk del i analysmetoden följt av en gradient. Här analyserades 

en blandning bestående av GHB, GBL, 1,4-BD, amfetamin och metadon. Vid 

dessa försök hölls temperaturen och flödet konstant vid de värden som 

föregående försök visat var optimala. De parametrar som varierades var (i) tiden 

som mobilfasen hölls isokratisk samt (ii) tiden för rampen. Detta innebar att en 

kort tid för rampen motsvarade en snabb gradient och vice versa. Metoden finns 
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schematiskt avbildad i Figur 8. De värden som användes i försöken visas i 

Tabell 4. 

 

Tid
isokratiskt

Tid
ramp

Tid

70%

0%

Andelen acetonitril med 5 mM
myrsyra i mobilfasen

 

Figur 8. Schematisk bild av isokratisk del och gradient vid faktorförsöken. 

 

 

Tabell 4. Värden vid faktorförsök med isokratisk del och ramp. 

 

  

 

4.4.3.4. CCD-design för isokratisk del följt av gradient 

 

Utifrån resultaten av dessa försök byggdes ännu ett komplett faktorförsök där 

den isokratiska delen av metoden fick andra värden. Dessa värden redovisas i 

Tabell 5. 

 

Tabell 5. Värden vid faktorförsök med isokratisk del och ramp del 2. 

 - + Centrumpunkt 
Tid isokratiskt (min) 0 2 1 
Tid ramp (min) 2 6 4 
 

Efter att dessa försök genomförts utvidgades försöken till en CCD-design för att 

få en optimeringsyta. Det vanligaste upplägget vid en CCD-design är att utvidga 

försöket på ett sådant sätt som visades i Figur 6. I detta fall var det dock inte 

möjligt eftersom en axelpunkt då skulle ha gett en isokratisk tid på mindre än 0 

 - + Centrumpunkt 
Tid isokratiskt (min) 2 6 4 
Tid ramp (min) 2 6 4 
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min. Därför fick cirkeln med axelpunkterna krympas så att försöksupplägget såg 

ut som i Figur 9. 

 

  

Figur 9. Upplägg för CCD-designen. ( =faktorförsök, =centrumpunkt, =axelpunkt.) 

 

 

4.4.4. Intern standard 

 

För att kunna kontrollera hur väl metoden fungerar vid de kommande 

rutinanalyserna, samt för att ge en säkrare kvantifiering, så behövdes en intern 

standard i metoden. Eftersom det inte var tänkt att någon slags upparbetning av 

provet skulle ske före själva analysen var det inte avgörande att den interna 

standarden var väldigt lik analyterna. Eftersom analyterna dessutom 

representerar ett brett spann av kemiska egenskaper så hade det varit svårt att 

hitta en lämplig intern standard på de grunderna. De föreningar som testades 

finns listade i Tabell 6.  

 

I dessa försök tillsattes de potentiella interna standarderna, en i taget, till en vial 

med en blandning av GHB, GBL, 1,4-BD, amfetamin och metadon. 

Föreningarna som testades hade en koncentration på ca 100 mg/l vid försöken, 

med undantag av maleinsyra (66 mg/l). Joniseringen skedde i första hand med 

positiv ESI, men i de fall där ämnet inte kunde detekteras med denna teknik 

testades även negativ ESI. Vid detektionen användes m/z för föreningarnas 

molekyljoner. 
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Tabell 6. Ämnen som testades som interna standarder tillsammans med sina kemiska 
strukturer och molekylvikter. 

Namn: Struktur: M (g/mol):

Valeriansyra 102,13

2-brompropionsyra 152,98

Bärnstensyra 118,09

Oxalsyra 90,04

GABA 103,14

(DL-)Äppelsyra 134,09

Metylmalonsyra 118,09

Maleinsyra 116,07

Malonsyra 104,06COOHHOOC

COOHHOOC

COOH

Br

COOH

COOH
HOOC

HOOC COOH

H2N COOH

OH

COOH
HOOC

COOHHOOC
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5. RESULTAT 
 

5.1. Optimering av jonisationen 

 

Efter försöken sammanställdes resultaten för varje analyt. De värden som 

användes var toppintensiteterna för respektive molekyljon i ”extracted ion 

chromatogram”. De m/z som användes vid positiv respektive negativ jonisation 

visas i Tabell 7. Från toppintensiteten för provet drogs motsvarande värde i det 

föregående blankprovet. På detta sätt erhölls ett ungefärligt värde på hur bra 

analyterna joniserade i de olika lösningarna och med de olika 

joniseringsteknikerna.  

 

Tabell 7. Kvoten massa/laddning (m/z) för de olika analyterna vid positiv respektive negativ 
jonisation.  

m/z pos m/z neg
GHB 105 ±0,5 103 ±0,5
GBL 87 ±0,5 85 ±0,5
1,4-BD 91 ±0,5 89 ±0,5
Amfetamin 136 ±0,5 134 ±0,5
Metadon 310,5 ±0,5 308,5 ±0,5  

 
 

Resultaten redovisas grafiskt i Figur 10 a-e och i tabellform i Bilaga 2, Tabell A-

E. 
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Figur 10a. Toppintensiteter vid de olika försöken för GHB. 
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Figur 10b. Toppintensiteter vid de olika försöken för GBL. 

 

 

1,4-BD

0,0E+00

5,0E+03

1,0E+04

1,5E+04

2,0E+04

3 4 5 7

pH

In
te

n
s

it
e

t ESI pos

ESI neg

APCI pos

APCI neg

APPI pos

APPI neg

 

Figur 10c. Toppintensiteter vid de olika försöken för 1,4-BD. 
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Figur 10d. Toppintensiteter vid de olika försöken för amfetamin. 
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Metadon
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Figur 10e. Toppintensiteter vid de olika försöken för metadon. 

 

Dessa resultat visade entydigt att den högsta intensiteten erhölls om man 

använde ESI i kombination med mobilfasen med 5 mM myrsyra. För GHB blev 

resultatet bäst med negativ ESI medan de övriga analyterna joniserade bäst med 

positiv ESI. Notera att negativ ESI valdes för GHB i den slutliga metoden 

medan positiv ESI användes för samtliga analyter under utvecklingsarbetet. 

 

Att ett lågt pH-värde skulle kunna hjälpa till att bilda positiva joner är logiskt 

men att det skulle öka bildandet av negativa joner av GHB är svårare att 

förklara. I fallet med GHB, som är en syra, borde negativa joner bildas lättare 

vid ett högt pH-värde. En förklaring kan vara att myrsyran bidrar med andra 

egenskaper som generellt ökar joniseringen med ESI. En sådan egenskap skulle 

kunna vara en minskad ytspänning, vilket skulle göra att en större andel av 

dropparna som bildas i elektrosprayen blir tillräckligt små för att nå detektorn. 

 

En annan fördel med att använda 5 mM myrsyra i mobilfasen var att masspektra 

för GHB och GBL skiljde sig mycket åt med denna mobilfas. Med de övriga 

mobilfaserna och positiv ESI fanns en markant topp vid m/z 105 för GBL, vilket 

är en addition av vatten. Det är samma m/z som för GHB vid positiv jonisation. 

Detta är naturligtvis inte önskvärt eftersom man vill ha masspektra som är enkla 

att särskilja. Genom att dessutom detektera GHB med negativ jonisering blir 

masspektra än mer specifika. 
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5.2. Initiala kolonntester 

 

Av de kolonner som testades gav Zorbax SB-CN, Zorbax SB-PHENYL och 

Zorbax SB-C18 ingen synlig separation av 1,4-BD och GHB, inte ens med 

100% vatten med 5 mM myrsyra som mobilfas. GBL separerade dock från de 

två andra analyterna i samtliga av dessa fall. Ett exempel på detta visas i Figur 

11a. Zorbax SB-Aq gav däremot en viss separation mellan 1,4-BD och GHB vid 

100% vatten med 5 mM myrsyra som mobilfas (Figur 11b), men ej 

baslinjeseparation. ZIC-pHILIC gav ingen separation mellan något av ämnena 

vid 50% acetonitril med 5 mM myrsyra i mobilfasen. Vid 90% acetonitril med 5 

mM myrsyra (Figur 11c) kunde möjligtvis en viss separation skönjas mellan 1,4-

BD och GHB, men då blev signalen låg och brusig och GBL kunde inte 

detekteras. Den dåliga signalen berodde antagligen på att det var för lite vatten i 

mobilfasen som kunde assistera vid joniseringen. Vid ännu lägre vattenhalter 

blev detta problem naturligtvis större. Den kolonn som gav bäst resultat var 

Hypercarb. Vid 100% vatten med 5 mM myrsyra som mobilfas gav denna 

kolonn helt baslinjeseparerade toppar för de tre föreningarna (Figur 11d). Valet 

föll därför på att optimera separationen på Hypercarb-kolonnen. 

 

 

  

Figur 11a. Kromatogram. Kolonn: Zorbax SB-CN (2,1 x 150 mm 5µm). Injektionsvolym: 5 
µl. Flöde: 250 µl/min. Mobilfas: 100% vatten med 5 mM myrsyra. Toppar: (1) 1,4-BD 2,30 
min (2) GBL 3,63 min (3) GHB 2,36 min.  
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Figur 11b. Kromatogram. Kolonn: Zorbax SB-Aq (2,1 x 100 mm 3,5µm). I övrigt som Figur 
11a. Toppar: (1) 1,4-BD 2,04 min (2) GBL 3,25 min (3) GHB 2,22 min. 
 

 

Figur 11c. Kromatogram. Kolonn: ZIC-pHILIC (2,1 x 100 mm 5µm) med förkolonn Hypurity 
C4 (2,1X10 mm 5µm). Mobilfas: 90% acetonitril med 5 mM myrsyra, 10% vatten med 5 mM 
myrsyra. I övrigt som Figur 8. Toppar: (1) 1,4-BD 2,03 min (3) GHB 1,84 min. 
 

 

 

Figur 11d. Kromatogram. Kolonn: Hypercarb (2,1 x 50 mm 5µm) med förkolonn Hypercarb 
(2,1 x 10 mm 5 µm). I övrigt som Figur 8. Toppar: (1) 1,4-BD 1,94 min (2) GBL 3,15 min (3) 
GHB 4,91 min. 
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5.3 Optimering av separationen 

 

5.3.1. Kompletta faktorförsök under isokratiska förhållanden 

 

Försöksupplägg och rådata från de första kompletta faktorförsöken för 

separationen mellan GHB, GBL och 1,4-BD vid isokratiska förhållanden visas i 

Tabell 8. Utifrån dessa data beräknade The Unscrambler signifikansen för 

effekterna (Tabell 9) och effekternas storlek (Figur 12 a-d). 

 

Tabell 8. Försöksdesign från The Unscrambler för komplett faktorförsök av separationen 
mellan 1,4-BD, GBL och GHB.  

         Designvariabler   Responsvariabler  

 Temperatur 
(°C) 

Flöde 
(µl/min) % H2O 

Res  
BD-GBL 

Res  
GBL-GHB 

Rt GHB 
(min) 

Tryck  
(bar) 

Cube001a 20 150 90 0,425 0,224 2,52 67 
Cube002a 60 150 90 0,392 0,346 2,37 37 
Cube003a 20 350 90 0,447 0,173 1,07 149 
Cube004a 60 350 90 0,289 0,128 1,01 83 
Cube005a 20 150 100 2,201 2,726 8,37 62 
Cube006a 60 150 100 0,600 1,773 4,39 35 
Cube007a 20 350 100 1,013 1,720 3,56 133 
Cube008a 60 350 100 0,476 1,275 1,78 76 
Cent-a 40 250 95 0,407 0,628 1,97 72 
Cent-b 40 250 95 0,361 0,590 1,92 72 
Cent-c 40 250 95 0,426 0,643 1,91 73 
 
 

Tabell 9. Signifikanstestning med centrumpunktsmetoden för separationen mellan 1,4-BD, 
GBL och GHB. + och – anger positiv respektive negativ effekt då variabeln ökas. Flera + eller 
– innebär en mer signifikant effekt.  

Variabel 
Res  

BD – GBL 
Res  

GBL-GHB 
Rt GHB 

(min) Tryck 
Temperatur (°C) (A) -- -- --- --- 
Flöde (µl/min) (B) -- -- --- +++ 
% H2O (C) ++ +++ +++ -- 
AB ++ + ++ --- 
AC -- -- --- + 
BC -- -- --- - 
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Figur 12a. Variablernas effekt på upplösningen mellan 1,4-BD och GBL. 
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Figur 12b. Variablernas effekt på upplösningen mellan GBL och GHB. 
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Figur 12c. Variablernas effekt på retentionstiden för GHB. 
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Figur 12d. Variablernas effekt på trycket vid försöken med GHB, GBL och 1,4-BD.  

 

Figur 12a-b visar att upplösningen mellan topparna blir störst vid låg temperatur, 

lågt flöde och stor andel vatten med 5 mM myrsyra i mobilfasen. Vid dessa 

förhållanden blir dock retentionstiden för den sista toppen lång (Figur 12c). 

Figur 12d visar att trycket ökar främst till följd av låg temperatur och högt flöde.  

 

Motsvarande försök gjordes även för amfetamin och metadon. Försöksupplägg 

och rådata från dessa försök visas i Tabell 10. Signifikanstestet för dessa 

experiment visas i Tabell 11 och effekternas storlek i Figur 13 a-c. 

 

Tabell 10. Försöksdesign från The Unscrambler för komplett faktorförsök av separationen 
mellan amfetamin och metadon. 

 Designvariabler Responsvariabler 

 
Temperatur 

(°C) 
Flöde 

(µl/min) 
 

% H2O 
Res 

Amf-Met 
 

Rt Met 
Tryck 
(bar) 

Cube001a 20 150 50 0,327 1,66 52 
Cube002a 60 150 50 0,343 1,48 31 
Cube003a 20 350 50 0,214 0,76 122 
Cube004a 60 350 50 0,239 0,73 70 
Cube005a 20 150 70 3,140 14,65 64 
Cube006a 60 150 70 1,529 3,70 34 
Cube007a 20 350 70 2,786 4,74 142 
Cube008a 60 350 70 1,198 1,88 78 
Cent-a 40 250 60 0,962 2,68 71 
Cent-b 40 250 60 0,859 2,84 69 
Cent-c 40 250 60 1,033 2,93 69 
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Tabell 11. Signifikanstestning med centrumpunktsmetoden för separationen mellan 
amfetamin och metadon. + och – anger positiv resp. negativ effekt då variabeln ökas. Flera + 
eller – innebär en mer signifikant effekt. NS betyder att effekten inte är signifikant. 

Variabel Res Amf-Met Rt Met Tryck 
Temperatur (°C) (A) -- --- --- 
Flöde (µl/min) (B) NS --- +++ 
% H2O (C) ++ +++ ++ 
AB NS ++ -- 
AC -- --- - 
BC NS -- NS 
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Figur 13a. Variablernas effekt på upplösningen mellan amfetamin och metadon.  
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Figur 13b. Variablernas effekt på retentionstiden för metadon.  
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Figur 13c. Variablernas effekt på trycket vid försöken med amfetamin och metadon.  

 

Även för upplösningen mellan amfetamin och metadon var det fördelaktigt med 

låg temperatur, lågt flöde och stor andel vatten med 5 mM myrsyra i mobilfasen. 

Nackdelen med dessa förhållanden var återigen en längre retentionstid för den 

sista toppen. 

 

Vad gäller temperaturen så erhölls den bästa separationen i samtliga fall vid den 

låga temperaturen. Vid en lägre temperatur ökar däremot trycket markant, men 

eftersom trycket aldrig var högre än 149 bar behövdes inte särskilt stor vikt 

läggas vid detta. Därför bestämdes att temperaturen skulle hållas på den låga 

nivån, 20 °C. 

 

Eftersom amfetamin och metadon krävde en starkare mobilfas än GHB, GBL 

och 1,4-BD för att eluera stod det redan här klart att den slutgiltiga metoden 

skulle bestå av två delar; en första del där 1,4-BD, GBL och GHB eluerade och 

därefter en gradient för att eluera amfetamin och metadon. 

 

 

5.3.2. Fortsatta försök för separationen mellan GHB, GBL och 1,4-BD 

 

Målet med dessa försök var att hitta förhållanden som kunde reducera 

analystiden men ändå bibehålla acceptabel separation. Resultaten från dessa 

försök visas i Tabell 12. 
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Tabell 12. Resultat från utökat försök runt optimum för separationen mellan 1,4-BD, GBL 
och GHB. 

% H2O 
Flöde 

(µl/min) 
Res  

BD-GBL 
Res  

GBL-GHB 
Rt GHB  

(min) 
Tryck  
(bar) 

100 210 1,237 2,284 5,91 83 
100 230 1,235 2,058 5,37 91 
100 250 1,569 2,036 5,02 98 
100 260 1,446 1,945 4,92 101 
100 270 1,476 2,081 4,76 105 
100 280 1,383 1,976 4,46 109 
99 210 1,143 1,572 4,54 84 
99 230 1,050 1,763 4,17 93 
99 250 1,183 1,406 3,99 99 
99 270 1,159 1,586 3,51 107 
98 210 0,839 1,274 3,62 85 
98 250 0,841 1,096 2,95 101 

 

Dessa resultat konfirmerade antagandet från faktorförsöken att optimal 

separation fås med en mobilfas bestående av 100% vatten med 5 mM myrsyra. 

Faktorförsöken tydde på att det lägsta flödet (150 µl/min) gav bäst separation. 

Detta utökade försök visade dock att acceptabel separationen av 1,4-BD och 

GBL, vilka var svårast att separera, erhölls även vid 250 µl/min. Genom att öka 

flödet till 250 µl/min kan analystiden reduceras.  

 

Noteras bör att dessa försök inte innehöll några replikat. Därmed kunde ingen 

uppfattning göras om mätosäkerheten. 

 

Resultatet av dessa försök blev alltså att metoden skulle starta med en isokratisk 

del med 100% vatten med 5 mM myrsyra som mobilfas, ett flöde på 250 µl/min 

och en kolonntemperatur på 20°C för att eluera 1,4-BD, GBL och GHB. 

Därefter behövdes en gradient för att eluera amfetamin och metadon.  
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5.3.3. Komplett faktorförsök med isokratisk del följt av gradient 

 

Vid dessa försök hölls temperaturen konstant vid 20°C och flödet var 250 

µl/min. Vid den isokratiska delen av metoden var mobilfassammansättningen 

100% vatten med 5 mM myrsyra och gradienten gick alltid till 70% acetonitril 

med 5 mM myrsyra och 30% vatten med 5 mM myrsyra som mobilfas. 70% 

acetonitril med 5 mM myrsyra var väl över den mobilfasstyrka som krävdes i de 

tidigare försöken med amfetamin och metadon under isokratiska förhållanden. 

Därmed kunde det med säkerhet sägas att denna ramp skulle eluera amfetamin 

och metadon. 

 

Försöksupplägg och rådata från dessa försök visas i Tabell 13. Signifikanstestet 

för dessa försök visas i Tabell 14 och effekternas storlek i Figur 14 a-c. 

 

Tabell 13. Försöksdesign från The Unscrambler för komplett faktorförsök av metod med 
isokratisk del följt av ramp. Vid försöken var flödet 250 µl/min, kolonntemperaturen 20ºC, 
mobilfassammansättningen 100% vatten med 5 mM myrsyra vid den isokratiska delen och 
70% acetonitril med 5 mM myrsyra, 30 % vatten med 5 mM myrsyra vid gradientens slut. 

   Designvariabler                    Responsvariabler

Tid 
isokratiskt 

(min)

Tid 
ramp 
(min)

Res 
BD-
GBL

Res 
GBL-
GHB

Res 
GHB - 
Amf

Res 
Amf - 
Met

Rt 
Met

(min)

Cube001a 2 2 1,000 1,624 4,512 0,731 8,38
Cube002a 6 2 1,033 1,919 8,659 0,894 12,35
Cube003a 2 6 1,184 2,468 4,033 1,675 10,17
Cube004a 6 6 1,144 1,879 5,389 1,099 14,35
Cent-a 4 4 1,000 2,039 6,174 1,241 11,45
Cent-b 4 4 1,035 2,250 5,553 1,220 11,45
Cent-c 4 4 1,060 1,775 5,156 1,052 11,52
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Tabell 14. Signifikanstestning med centrumpunktsmetoden för försök med metod bestående 
av isokratisk del följt av gradient. + och – anger positiv resp. negativ effekt då variabeln ökas. 
Flera + eller – innebär en mer signifikant effekt. NS betyder att effekten inte är signifikant. 

Variabel 
Res 

BD-GBL 
Res 

GBL-GHB 
Res 

GHB - Amf 
Res 

Amf - Met Rt Met 
Tid isokratiskt (min) (A) NS NS + NS +++ 
Tid ramp (min) (B) + NS NS + +++ 
AB NS NS NS NS NS 
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Figur 14a. Variablernas effekt på upplösningen mellan 1,4-BD och GBL vid försöken med 
metod bestående av isokratisk del följt av gradient.  
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Figur 14b. Variablernas effekt på upplösningen mellan GBL och GHB vid försöken med 
metod bestående av isokratisk del följt av gradient. 
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Figur 14c. Variablernas effekt på upplösningen mellan GHB och amfetamin vid försöken med 
metod bestående av isokratisk del följt av gradient.  
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Figur 14d. Variablernas effekt på upplösningen mellan amfetamin och metadon vid försöken 
med metod bestående av isokratisk del följt av gradient.  
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Figur 14e. Variablernas effekt på retentionstiden för metadon vid försöken med metod 
bestående av isokratisk del följt av gradient.  

 



 

 
  

41 

Enligt detta faktorförsök påverkades upplösningen mellan 1,4-BD och GBL 

positivt av en långsam gradient, även om detta var en liten effekt. För 

upplösningen mellan GBL och GHB kunde ingen signifikant effekt påvisas. 

Upplösningen mellan GHB och amfetamin ökade vid en längre isokratisk tid.  

För upplösningen mellan amfetamin och metadon var det positivt med en 

långsam gradient. 

 

I Tabell 13 kan man se att upplösningen mellan GHB och amfetamin i samtliga 

fall var stor. Detta skedde på bekostnad av analystiden som blev onödigt lång. 

 

 

5.3.4. CCD-design för isokratisk del följt av gradient 

 

Försöksupplägg och rådata från dessa försök visas i Tabell 15. 

 

Tabell 15. Försöksdesign från The Unscrambler för CCD-designen av metod med isokratisk 
del följt av gradient. Vid försöken var flödet 250 µl/min, kolonntemperaturen 20ºC, 
mobilfassammansättningen 100% vatten med 5 mM myrsyra vid den isokratiska delen och 
70% acetonitril med 5 mM myrsyra, 30 % vatten med 5 mM myrsyra vid gradientens slut. 

  Designvariabler                     Responsvariabler
Tid 

isokratiskt 
(min)

Tid 
ramp 
(min)

Res 
BD-
GBL

Res 
GBL-
GHB

Res 
GHB - 
Amf

Res 
Amf - 
Met

Rt 
Met

(min)

Cube001a 0 2 1,258 1,989 1,21 0,828 6,37
Cube002a 2 2 1,102 1,924 3,449 0,643 8,42
Cube003a 0 6 1,106 1,909 1,962 1,743 8,4
Cube004a 2 6 1,161 2,081 3,156 1,437 10,37
Cent-a 1 4 1,242 1,874 2,093 0,949 8,54
Cent-b 1 4 1,196 1,763 2,328 0,992 8,54
Cent-c 1 4 1,217 1,855 2,126 1,067 8,55
*L:A-a 0 4 1,169 2,000 1,517 0,977 7,58
*H:A-a 2 4 1,061 1,645 3,513 1,140 9,52
*L:B-a 1 2 1,221 1,919 2,571 0,626 7,34
*H:B-a 1 6 0,843 1,621 2,833 1,250 9,42
Cent-d 1 4 1,211 1,810 2,264 1,155 8,48
Cent-e 1 4 1,118 2,037 2,410 1,138 8,49
Cent-f 1 4 1,161 2,282 2,026 1,078 8,59  
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Till att börja med byggdes responsytor upp där alla samspelseffekter togs med i 

beräkningarna. P-värden från dessa modeller visas i Tabell 16. 

 

Tabell 16. p-värden för variablerna och deras interaktioner för CCD-designen med alla 
interaktioner med i beräkningarna. Signifikanstestning med centrumpunktsmetoden. 

Variabel 
Res 

BD-GBL 
Res 

GBL-GHB 
Res 

GHB - Amf 
Res 

Amf - Met 
Rt  

Met 
Tid isokratiskt (min) (A) 0,4071 0,6422 0,0000 0,3457 0,0000 
Tid ramp (min) (B) 0,0841 0,6784 0,2044 0,0001 0,0000 
AB 0,3108 0,5876 0,0398 0,6628 0,3442 
AA 0,7569 0,7782 0,7524 0,2294 0,5590 
BB 0,2983 0,8997 0,1089 0,8338 0,0002 
 

En variabel anses vara signifikant om p ≤ 0,05. Därmed kan man utifrån Tabell 

15 konstatera att ingen av variablerna var signifikanta för upplösningen mellan 

1,4-BD och GBL samt för upplösningen mellan GBL och GHB. För de övriga 

responsvariablerna fanns en eller två variabler som var signifikanta. När man 

bygger en responsyta kan variabler som inte är signifikanta störa modellen och 

ge ett mindre tillförlitligt resultat. Därför reducerades i möjligaste mån de 

interaktioner som inte var signifikanta bort vid beräkningarna av responsytorna. 

De effekter som var med i beräkningarna av responsytorna visas i Tabell 17. 

Responsytorna för responsvariablerna visas i Figur 15 a-e. 

 

Tabell 17. De effekter som togs med i beräkningarna av responsytorna. 

Res BD - GBL A, B
Res GBL - GHB A, B
Res GHB - Amf A, B, AB
Res Amf - Met A, B
Rt Met A, B, AA, BB  
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Figur 15a. Responsyta för upplösningen mellan 1,4-BD och GBL. 
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Figur 15 b. Responsyta för upplösningen mellan GBL och GHB.  
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Figur 15 c. Responsyta för upplösningen mellan GHB och amfetamin.  
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Figur 15 d. Responsyta för upplösningen mellan amfetamin och metadon. 
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Figur 15 e. Responsyta för retentionstiden för metadon. 

 

För upplösningen mellan 1,4-BD och GBL samt upplösningen mellan GBL och 

GHB var, som tidigare nämndes, inga effekter signifikanta. En anledning till 

detta kan ha varit att mätosäkerheten var stor vid beräkningen av upplösningen 

mellan topparna till följd av den osäkra uppskattningen av topparnas bredd. En 

annan förklaring till att ingen av effekterna blev signifikant kan också vara att 

effekterna faktiskt inte fanns inom det område som undersöktes i dessa 

experiment. I Figur 15a kan man se att responsen varierar mellan ungefär 1,05 

och 1,25. Vid en sådan liten variation är det förståeligt att effekten inte blir 

signifikant. Även i Figur 15b är variationen i responsen liten. Möjligtvis var det 

så att förändringen av mobilfassammansättningen hade en fördröjning innan den 

nådde kolonnen och påverkade analyterna. Innan detta skedde hade troligen de 

tre första analyterna redan hunnit eluera från kolonnen och påverkades därför 

inte av gradienten. 

 

Vad gäller upplösningen mellan GHB och amfetamin så påverkades den främst 

av hur lång den isokratiska delen av metoden var (Figur 15c). Upplösningen 

ökade med längden på den isokratiska delen. Upplösningen mellan amfetamin 

och metadon påverkades av tiden för gradienten (Figur 15d). En långsam 

gradient gav bättre upplösning än en snabb gradient. Dessa effekter syns tydligt i 

kromatogrammen som visas i Figur 16 a-c. 
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Figur 16a. TIC från försök med metod bestående av 0 min isokratiskt med 100% vatten med 5 
mM myrsyra och 2 min ramp upp till 70% acetonitril med 5 mM myrsyra. Injektionsvolym: 5 
µl. Flöde: 250 µl/min. Toppar: (1) 1,4-BD 1,89 min (2) GBL 3,00 min (3) GHB 4,79 min (4) 
amfetamin 5,77 min (5) metadon 6,41 min. 

 

 

Figur 16b. 0 min isokratiskt och 6 min ramp. I övrigt som Figur 16 a. Toppar: (1) 1,4-BD 1,85 
min (2) GBL 2,96 min (3) GHB 4,83 min (4) amfetamin 6,49 min (5) metadon 8,21 min. 

 

 

Figur 16c. 2 min isokratiskt och 2 min ramp. I övrigt som Figur 16 a. Toppar: (1) 1,4-BD 1,88 
min (2) GBL 2,94 min (3) GHB 4,69 min (4) amfetamin 7,78 min (5) metadon 8,43 min. 

 
 

 

Figur 16 d. 2 min isokratiskt och 6 min ramp. I övrigt som Figur 16 a. Toppar: (1) 1,4-BD 
1,86 min (2) GBL 2,94 min (3) GHB 4,70 min (4) amfetamin 8,60 min (5) metadon 10,37 
min. 
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5.4. Intern standard 

 

Den metod som användes för att testa ut en intern standard var 2 min isokratiskt 

och därefter en ramp på 6 min (motsvarande Figur 16 d). Anledningen till att 

just denna metod användes var att den långa isokratiska tiden och den 

långsamma rampen gav störst chans till separation mellan ämnet i fråga och de 

övriga analyterna. 

 

Resultaten för de ämnen som testades som intern standard var som följer: 

• Oxalsyra, maleinsyra och malonsyra kunde inte detekteras. 

• GABA eluerade vid det ungefärliga t0. 

• Valeriansyra sameluerar med amfetamin. 

• Bärnstensyra eluerade mellan amfetamin och metadon men gick ihop med 

amfetamin. 
 

• Äppelsyra detekterades endast med negativ ESI och av retentionstiden att 

döma så eluerar den mellan amfetamin och metadon.  
 

• 2-brompropionsyra eluerade efter metadon men gav en väldigt låg 

detektorrespons. 
 

• Metylmalonsyra eluerade efter metadon men gav en svag topp som var 

ovanligt bred. 

 

Huvudmålet med dessa försök var att hitta ett ämne som eluerade mellan GHB 

och amfetamin, det område vars bredd kunde styras genom att ändra tiden för 

den isokratiska delen av metoden. Dessvärre eluerade inget av de ämnen som 

testades i det området. Då återstod de ämnen som kunde detekteras och 

samtidigt inte sameluerade med någon av analyterna. GABA eluerade före 1,4-

BD. Problemet med GABA var dock att ämnet eluerade redan vid den tidpunkt 

som uppskattats till ett ungefärligt t0. Vid denna tidpunkt är det därmed ökad 

risk för att olika föroreningar som inte retarderas av kolonnen eluerar och 

riskerar att ge störningar, vilket gör GABA olämplig. De föreningar som då 

återstod var 2-brompropionsyra och metylmalonsyra. Ingen av dessa gav snygga 

toppar i kromatogrammet. Slutsatsen blev därför att ingen av de testade 

föreningarna var lämplig, varför ytterligare försök behövs. 
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5.5. Kromatogram med byte mellan positiv och negativ jonisering 

 

Eftersom GHB gav en högre instensitet för molekyljonen med negativ ESI än 

positiv ESI, delades kromatogrammet upp i segment med olika jonisering. 

Genom att bestämma olika tidsintervall i metoden kan man variera 

massdetektorns inställningar mellan dessa segment. Figur 17 a-b illustrerar hur 

denna teknik kommer att användas i den utvecklade metoden.  

 

 

Figur 17a. TIC med segment. Försök med metod bestående av 0 min isokratiskt med 100% 
vatten med 5 mM myrsyra och 6 min ramp upp till 70% acetonitril med 5 mM myrsyra. 
Injektionsvolym: 5 µl. Flöde: 250 µl/min. Toppar: (1) 1,4-BD 1,79 min (2) GBL 2,81 min (3) 
GHB 4,54 min (4) amfetamin 6,48 min (5) metadon 8,26 min. 

 

 
Figur 17b. Samma figur som 17a men inzoomad på GHB-toppen. 
 

Masspektra för analyterna under dessa förhållanden visas i Figur 18 a-e. För en 

ännu säkrare identifiering kan dessutom fragmentering av moderjonerna 

användas, så kallad MS2.  
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Figur 18a. Masspektra för 1,4-BD. 
 

 
Figur 18b. Masspektra för GBL. 
 

 
Figur 18c. Masspektra för GHB. (ESI neg.) 
 

 
Figur 18d. Masspektra för amfetamin. 
 

Figur 18e. Masspektra för metadon. 
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6. SLUTSATSER 

 

I detta arbete har en LC-MS-metod för analys av GHB, GBL och 1,4-BD 

utvecklats. Jämfört med den nuvarande analysmetoden, som bygger på GC-MS 

och IR-spektroskopi, är denna metod enklare och mindre tidskrävande. 

Dessutom inkluderades amfetamin och metadon i metoden, vilket gör den än 

mer användbar. 

 

Övriga målsättningar med projektet var att vidareutveckla metoden till en 

kvantitativ analysmetod och därefter validera metoden. Detta hade dock lägre 

prioritet och har inte hunnits med inom ramen för detta examensarbete. 

 

För att metoden ska kunna användas vid rutinanalys återstår en del arbete. Till 

att börja med måste en lämplig intern standard hittas. Först efter detta kan den 

slutgiltiga metoden fastställas. Det är också viktigt att ta reda på hur lång 

ekvilibreringstid mellan analyserna som krävs för att få reproducerbara resultat. 

Därefter ska den kvantitativa delen av metoden utvecklas och metoden 

valideras. 



 

 
  

51 

7. TACKORD 

 

Först och främst ett stort tack till mina eminenta handledare, Mirja Lenz och 
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BILAGA 1 – MASSPEKTROMETERNS INSTRUMENTINSTÄLLNINGAR 

 
Tabell A. Masspektrometerns inställningar. 

ESI pos. och neg.    
Nebulizer: 40,0 psi   
Dry Gas: 10 l/min   
Dry Temp: 350 ˚C   
Target: 30000   
HV Capillary: ±3500 V   
    
    
APCI  pos. neg. 
Nebulizer: 60,0 psi   
Dry Gas: 5 l/min   
Dry Temp: 350 ˚C   
Vaporizer Temp: 400 ˚C   
Corona:  +4000 nA -10000 nA 
Target:  10000 30000 
Target mass: 100 m/z   
HV Capillary: ±3500 V   
    
    
APPI  pos. neg. 
Nebulizer: 60,0 psi   
Dry Gas: 5 l/min   
Dry Temp: 350 ˚C   
Vaporizer Temp: 400 ˚C   
Target:  10000 30000 
Target mass: 100 m/z   
HV Capillary: ±2000 V   
    
    
Generellt    
Target mass: 100 m/z   
Max. Accu Time: 200,00 ms   
Scan: 20-320 m/z   
Compound Stability: 50%   
Trap Drive Level: 100%   
Optimize: Normal   
 

 



 

 

BILAGA 2 – TOPPINTENSITETER VID JONISERINGSFÖRSÖKEN 

 
Tabell A. Toppintensiteter vid jonisering av GHB. 

pH ESI pos ESI neg APCI pos APCI neg APPI pos APPI neg
3 7,0E+03 7,2E+05 1,2E+04 -2,1E+01 -7,3E+01 0,0E+00
4 1,7E+04 9,0E+04 1,0E+01 8,7E+03 1,5E+02 2,7E+04
5 1,7E+05 3,5E+04 2,2E+04 2,2E+02 2,9E+03 1,0E+03
7 2,0E+05 3,8E+04 3,3E+04 4,3E+03 1,0E+03 1,1E+04  

 
Tabell B. Toppintensiteter vid jonisering av GBL. 

pH ESI pos ESI neg APCI pos APCI neg APPI pos APPI neg
3 3,5E+05 7,7E+01 1,2E+03 1,0E+01 0,0E+00 0,0E+00
4 1,8E+04 8,0E+00 7,6E+03 2,5E+01 -5,0E+01 -3,7E+03
5 1,5E+04 0,0E+00 2,9E+03 4,1E+01 4,0E+01 -1,3E+02
7 1,5E+04 -3,0E+01 1,5E+03 2,8E+01 6,0E+02 2,0E+03  

 
Tabell C. Toppintensiteter vid jonisering av 1,4-BD. 

pH ESI pos ESI neg APCI pos APCI neg APPI pos APPI neg
3 1,6E+04 2,0E+01 9,0E+02 -1,3E+01 -1,1E+02 0,0E+00
4 1,3E+04 7,5E+01 1,3E+03 -1,4E+01 3,3E+02 6,0E+01
5 9,9E+03 3,0E+01 -4,6E+01 2,8E+01 2,5E+01 0,0E+00
7 1,2E+04 9,2E+01 5,9E+02 5,3E+01 6,7E+02 0,0E+00  

 
Tabell D. Toppintensiteter vid jonisering av amfetamin. 

pH ESI pos ESI neg APCI pos APCI neg APPI pos APPI neg
3 8,4E+06 -4,5E+01 -4,5E+02 -1,2E+02 -9,2E+02 0,0E+00
4 3,4E+06 -3,2E+02 1,2E+06 3,5E+01 1,9E+06 2,7E+02
5 2,9E+06 -1,3E+02 3,2E+06 -4,3E+01 4,6E+02 0,0E+00
7 3,0E+06 -1,5E+02 3,2E+06 0,0E+00 1,9E+06 1,9E+02  

 
Tabell E. Toppintensiteter vid jonisering av metadon. 

pH ESI pos ESI neg APCI pos APCI neg APPI pos APPI neg
3 9,5E+07 -2,2E+02 1,2E+04 -4,2E+01 5,9E+01 -4,1E+01
4 6,2E+06 1,4E+02 1,8E+06 3,2E+01 1,5E+06 1,1E+03
5 5,9E+06 1,0E+02 5,3E+06 3,3E+01 6,5E+01 1,2E+02
7 7,9E+06 -1,7E+02 5,4E+06 -5,0E+01 2,6E+06 7,4E+02  


