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Sammanfattning 
Abstract 

 En metod för detektering och kvantifiering av gamma-hydroxysmörsyra (GHB) i urin 
med gaskromatografi (GC) är framtagen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. 
Metoden är relativt unik då den inte kräver upparbetning i form av derivatisering, 
indunstning eller extraktion. Urinen surgörs med koncentrerad saltsyra och 
internstandard, gamma-valerolakton, tillsätts. GHB övergår då till laktonformen, 
gamma-butyrolakton (GBL). Därefter injiceras provet direkt på en GC-FID med en 
kapillärkolonn för glykoler och alkoholer. Detektion ner till 100 µmol/L är möjligt 
med en variationskoefficient mellan 6 och 12 %. Provsvar erhålls efter 6,5 minuter. 
Metoden är dock inte fullständig då en del frågetecken kvarstår. Bland annat bör det 
undersökas om andra föreningar, som kan förekomma i urin, kan eluera samtidigt 
som GHB. Om ja så bör vidare analyser genomföras för att separera GHB och den 
andra föreningen. Metoden kan däremot användas i nuläget som en screeninganalys 
för att snabbt få ett svar på om GHB finns närvarande eller inte. Verifiering kan 
sedan ske med GC-MS.  
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A method for determination and quantification of gamma-hydroxyburyric acid 
(GHB) in urine samples is developed at Sahlgrenska universitetssjukhus. No time 
consuming procedures as derivatization and exctration is required, which makes the 
method fairly unique. Hydrochloric acid and internal standard, gamma-valerolakton, 
is added to the urine sample before the sample is injected to a gas chromatograph 
with a flame ionization detector and a column for glycols and alcohols. The 
hydrochloric acid makes the GHB convert into gamma-butyrolactone (GBL) which 
is easier to separate in the gas chromatograph. Limit of detection was found to be 
100 µmol/L and test result is received after 6,5 minutes. There are still some 
question marks around the method, for example, there is a possibility that another 
substance elute at the same time as GHB. More tests are required to determine 
whether or not it is so. For now the method can be used as a screening analysis to 
hastily detect GHB presence. Verification can be done with GC-MS.  
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Inledning 
Gamma-hydroxysmörsyra, GHB, är en drog som har stort fäste på Västkusten och framför allt 
i Göteborgsområdet. På grund av att drogen är svårdoserad är risken för överdosering stor. 
Patienter som kommer in akut till sjukhuset på grund av överdosering är ofta medvetslösa, 
eventuellt med andningsdepression. Det är därför viktigt att snabbt kunna konstatera vad 
personen i fråga fått i sig och hur mycket av det, då det påverkar vilken medicinsk behandling 
som skall sättas in. På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg finns i dagsläget en metod som 
används vid droganalyser, där bland annat GHB analyseras på en gaskromatograf med en 
massdetektor (GC-MS). Analysen är inte optimerad för GHB och den är inte tillgänglig 
dygnet runt. Ett akutprov tar vanligtvis uppemot ett dygn att få svar på, men kan pressas ner 
till 5-6 timmar. Anledningen till att det tar så lång tid är att metoden kräver upparbetning av 
provet i form av extraktion, derivatisering och indunstning. I GHB-fallen kan man inte alltid 
vänta så länge då patienten kan hinna avlida innan provsvaret kommit.    
 

Syfte 

Syftet med examensarbetet var att ta fram en stabil, noggrann och reproducerbar metod som 
på kort tid kan identifiera och kvantifiera GHB i urin med hög precision och låg 
detektionsgräns. Önskvärt var att kunna detektera halter ner mot 100 µmol/L.  
 

Avgränsningar 

Metoden skulle tas fram på en gaskromatograf både av praktiska och strukturmässiga skäl. 
Kolonn och därmed stationärfas, innerdiameter och filmtjocklek är fasta parametrar av 
anledningen att gaskromatografen som fanns att tillgå även användes till analys av bland 
annat etylenglykol. Att byta kolonn mellan analyser skulle vara för tidskrävande när akuta 
prover kommer in. Även val av gaser är en fast parameter. En massdetektor hade varit den 
optimala detektorn under dessa försök men av ekonomiska skäl fanns ingen att tillgå. 
Ett av kraven för metoden var att den inte skulle innehålla en tidskrävande upparbetning. 
Därav är inte derivatisering, indunstning eller extraktion aktuellt. Provmatrisen är begränsad 
till urin då GHB snabbt går ur blodet och därför kan vara svår att detektera.  
 

Metodval 

Informationen om GHB är hämtad ur följande källor:  
• Artikeln ”GHB - farlig, beroendeframkallande och svårkontrollerad ”partydrog””, 

från Läkartidningen (2001)  
• En intervju som genomförts med Mattias Gullberg som är akut socionom på Mini-

Maria på Hisingen. Han har under många år jobbat med GHB-frågor och ungdomar 
• CAN´s hemsida (Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning) och 

Internetmedicin. Båda Internetsidorna är välkända och trovärdiga källor  
• Ett häfte om GHB, ”Agera i tid, rädda liv!”, som Göteborgs Stad gett ut  
• Häftet ”Narkotika - dopningsmedel och hälsofarliga varor” 
• Boken Organic Chemistry 
• Föreläsningsanteckningar från en kurs på SKL (Statens kriminaltekniska 

laboratorium)  
• Kort intervju med Kai Knudsen, docent och överläkare vid anestesikliniken på 

Sahlgrenska, samt Mirja Lenz Torbjörnsson på SKL.  
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Informationen om gaskromatografi är hämtad ur tidigare kurslitteratur, Quantitative Chemical 

Analysis och Basic Gas Chromatography.   
 
Figurer och foton är hämtade ur föreläsningar från SKL, häftet Narkotika .- dopningsmedel 

och hälsofarliga varor, Wikipedia, och böckerna Quantitative Chemical Analysis och Basic 

Gas Chromatography. 
 

Bakgrund 
Nedan följer övergripande fakta om GHB och en kort sammanställning över 
gaskromatografens olika delar. 
 

GHB 

Bakgrund  

Gamma-hydroxybutarat eller gamma-hydroxysmörsyra, GHB, är en organisk syra och en 
kroppsegen substans som förekommer i mindre mängder naturligt i kroppen. GHB är både 
modersubstans och metabolit till signalsubstansen GABA (gamma-aminosmörsyra), som 
återfinns i det centrala nervsystemet. GHB passerar lätt över blod-hjärnbarriären till skillnad 
från GABA och kan därför snabbt påverka det centrala nervsystemet. Effekter som variationer 
i vakenhet och sänkt kroppstemperatur är vanligt, liksom känslan av berusning, eufori och 
aggressivitet (1). GHB hämmar frisättningen av centralt dopamin och det är troligen orsaken 
till de uppkomna effekterna (2). 
 
GHB saluförs inte i Sverige för tillfället men är registrerat under namnet Xyrem, och har 
tidigare använts vid narkolepsi. GHB har även använts för behandling av en neurologisk 
variant av epilepsi (3). Från början togs GHB fram som ett narkosmedel med mer lugnande än 
smärtlindrande effekt. Undersökningar görs även i andra länder för att se om GHB kan 
användas vid alkohol- och heroinavgiftning (1). I februari 2000 klassades GHB som narkotika 
men används idag bland ungdomar, främst män i 20-25 års ålder, som berusningsmedel (4) 
och i många fall i kombination med andra droger så som alkohol och sömnmedel.  
”Kärt barn har många namn” och GHB går bland annat under smeknamnen ”Gobbe”, ”Liquid 
Ecstacy” och ”Tvål”. Det kan enkelt framställas hemma ur lösningsmedlet GBL (gamma- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 1. GHB förvaras ofta i PET-

flaskor (8). 

Foto 2. GHB-kristaller (5). 
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butyrolakton) och NaOH (kaustiksoda). Konsistensen blir då oftast simmig eller oljig, och 
smaken lite salt. Färdigblandad GHB förvars ofta i en PET-flaska, se foto 1, och intas 
kapsylvis. En till två kapsyler motsvar ett rus. GHB kan även intas i kapslar, då i kristallin 
form (1). GHB-kristaller har en väldigt speciell struktur som gör dem lätta att känna igen vid 
indunstning (5), se foto 2. Ruset varar vanligtvis i en till fyra timmar. Det kan liknas vid ett 
alkoholrus med eufori och muskelavslappning, men utan baksmälla (4, 5, 6). Vid illegal 
framställning finns dock risken att syntesen misslyckas och lösningen blir alkalisk med 
frätande egenskaper (1), viket medför att många kräks så fort de får GHB i munnen (7). 
 

GBL och BD 

GBL är ett miljövänligt lösningsmedelsalternativ som används inom industrin bland annat för 
klottersanering men även vid kemikalietillverkning (5,6), se 
foto 3. 2005 blev GBL klassat som hälsofarlig vara på grund 
av att det lätt omvandlas i kroppen till GHB. 1,4-butandiol, 
BD, är ett annat lösningsmedel som även de används inom 
industrin och klassats som hälsofarlig vara av samma 
anledning (5). BD är en klarröd eller blå, genomskinlig 
vätska och går därför ofta under namnen ”hallongobbe” och 
”hallonsaft”. Att de är klassade som hälsofarlig vara betyder 
att det är olagligt att köpa, sälja, överlåta, inneha och 
framställa GBL och BD utan särskilda tillstånd. Överträdelse 
av lagen ger allt ifrån böter till 1 års fängelse. Det kan 
jämföras med om man istället skulle inneha GHB. Straffet för ringa narkotikabrott är allt ifrån 
böter till sex månaders fängelse medan straffet för grovt narkotikabrott är som lägst 2 års 
fängelse och som högst 10 års fängelse (6). 
 

Effekter 

Effekterna är dosrelaterade och varierar från gång till gång (4). Steget mellan eufori och 
trötthet är inte långt ifrån medvetslöshet och andningsdepression, då dosintervallet är väldigt 
snävt och risken för ofrivillig överdosering är stor (2). Psykiska tecken vid GBH-påverkan är 
just eufori, lugn, dåsighet och hallucinationer (psykos) men även ökad sexuell retbarhet, 
framför allt hos män (8).   
 
Några symptom vid överdosering är; 

• Berusning 
• Fluktuerad vakenhet och andning 
• Plötslig sömnighet 
• Skakningar 
• Oro 
• Kramper 
• Illamående 
• Kräkningar 
• Långsam puls 
• Koma 
• Blodtrycksfall 

De två sista symptomen gäller främst vid kraftig överdosering (4). GHB-rus följs ofta av 
sömn med ett oroligt och hastigt uppvaknande (8). 

Foto 3. GBL (5). 
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Omhändertagande 

På grund av att det inte finns något motgift till GHB behandlas i huvudsak symptomen istället 
för orsaken vid akut överdosering (4). Magsköljning hjälper oftast inte då GHB tas upp för 
snabbt i vävnaden (1). Det viktigaste är att noga övervaka patienten då vakenhet och andning 
fluktuerar. Vid otillräcklig andning behöver man understödja med endotrakeal intubation och 
respirator. Även cirkulationen kan behöva understödjas då GHB påverkar 
kroppstemperaturen. I vissa fall kan blodtrycksfall, akut förvirring och motorisk oro behöva 
behandlas. Är patienten våldsam och aggressiv kan denne behöva sövas (4). Aggressiviteten 
tros kunna bero på ett plötsligt frisättande av ansamlat dopamin, som frisätts till följd av att 
GHB-koncentrationerna minskar i kroppen (2).  
 
Sovande patienter som inte går att väcka får i regel sova ruset av sig på IVA 
(intensivvårdsavdelningen) under uppsikt. Patienterna brukar vanligtvis snabbt känna sig 
återställda efter uppvaknandet och kan skrivas ut om inte aggressivt beteende uppvisas. 
 
Urinprov tas i samband med akut överdosering och framför allt om patienten inte är vid 
medvetandet. Drogscreening utförs för att undersöka möjligheten av blandförgiftning med 
alkohol eller andra droger (4). Mängden intaget GHB som utsöndras oförändrad i urinen är 
mindre än en procent och halveringstiden är kort. Intag mellan 12,5 och 50 mg GHB/kg 
kroppsvikt har en halveringstid på 20-30 minuter (2). I regel går drogen ur kroppen på fem till 
sex timmar vilket gör det svårt att spåra (6). Urinkoncentrationer runt 3 – 60 mmol/L är 
förekommande. 50 mg GHB/kg kroppsvikt eller mer räknas som höga doser och 10 mg 
GHB/kg kroppsvikt räknas som relativt låga doser. 20-30 g GHB/kg kroppsvikt anses som 
dödliga doser. Trotts detta finns det fall där man dokumenterat doser upp till 144 g GHB/kg 
kroppsvikt, där personen i fråga inte haft alvarliga påföljder (2). 
 
Det finns inga direkta men efter en GHB-överdos, men en biverkning är ofta kraftiga 
sömnsvårigheter under 3-4 veckor och depression. Även abstinensbesvär i form av till 
exempel hallucinationer, oro och skakningar kan förekomma. Uppföljning av GHB-patienter 
är viktigt då ofta blandmissbruk förekommer (4). 
 

Missbruk 

GHB är beroendeframkallande men enligt Mattias Gullberg som jobbar som akut socionom 
på Mini-Maria på Hisningen, kan det ta allt ifrån 1-6 månader av regelbunden användning 
innan man fastnar i ett fysiskt beroende. Han poängterar dock att om man har ett tidigare 
beroende av andra droger så ökar riskerna att fastna fortare. Ungdomar tar ofta GHB på fester 
som ett berusningsmedel. Drogen ger en känslan av att vara störst, bäst, vackrast och kåtast. 
Vilket medför att många väljer att fortsätta ta den även innan beroende uppstått. Mini-Maria 
är en öppenvårdmottagning för ungdomar och deras anhöriga. De arbetar med frågor och 
bekymmer som rör GHB och teamet består av både socionomer, läkare och sjuksköterskor.  
 
Många GHB-missbrukare är en fara för både sig själv och sin omgivning. När som helst när 
man är påverkad av GHB kan man falla i medvetslöshet och andningen kan upphöra. Därför 
är den direkt livsfarlig för en själv. Det skiljer GHB lite från andra droger, just att den är så 
svår doserad och därför lätt att överdosera (7), framför allt i kombination med andra droger 
(1). De individuella faktorerna för dagen så som sömn, mat, och den fysiska hälsan påverkar 
hur en kapsyl slår. Ena gången kan det vara eufori och ett fantastiskt rus och andra gången 
döden. Aggressivitet förekommer och GHB-missbrukare begår ofta våldsbrott och bildstölder. 
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Den stora risken för att man plötsligt somnar medför att man är en stor fara för sin omgivning 
om man skulle få för sig att köra bil, vilket många gör (7). 
 
Som tidigare nämnts är ungdomar en stor användargrupp av GHB. De tar GHB i 
berusningssyfte antingen som komplement till eller istället för alkohol (1). GHB har starkast 
fäste på Västkusten men finns i hela Sverige. Missbruket har legat på en relativt jämn nivå 
under de senaste åren med en viss tendens till ökning (7). Andra grupper av användare är 
amfetamin- och ecstasymissbrukare som tar GHB som ”återställare” eller ”avtändare”. Även 
kroppsbyggare har använt sig av GHB i syfte att frisätta tillväxthormon. Effekten är dock inte 
vetenskapligt bekräftad (1).  
 
Det förekommer även drogning med GHB vid rån och våldtäkter då offret bli omtöcknat och 
lättare att utnyttja (5). Det är dock inte lika vanligt i Sverige som i till exempel USA (7). 
 

Kemiskt 

Karboxylsyror som har en hydroxidgrupp på γ- eller δ-kolet kan undergå en intramolekylär 
esterifikation, och ger då en cyklisk ester som produkt, även kallad γ- respektive δ-lakton.  
Reaktionen är syrakatalyserad och laktonen hydrolyseras av vattenbaserade baser (9). GBL är 
som namnet antyder en γ-lakton och dess motsvarande karboxylsyra är GHB. I 
vattenlösningar av GBL spontanbildas GHB och en jämvikt uppstår. Jämvikten är enligt 
nedan; 
 
 
 
 
 
 
Vid låga pH förskjuts jämvikten åt vänster (mot GBL) och vid höga pH förskjuts den åt höger 
(mot GHB) (5).  
 

H2O H2O 
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Gaskromatografi 

Gaskromatografi, GC, är en fördelningskromatografi, där molekyler diffunderar i en 
stationärfas. Alla föreningar som är tillräckligt flyktiga och termiskt stabila kan analyseras 
med GC. Figur 1 visar en schematisk bild över de större delarna i en gaskromatograf. Man 
kan säga att den består av tre ugnar injektorugnen, kolonnugnen och detektorugnen. Prov 
injiceras i injektorn där det förångas för att sedan transporteras vidare genom kolonnen med 
hjälp av bärgas. Analyterna separeras i kolonnen och detekteras sedan i detektorn som är 
lokaliserad direkt efter kolonnen. De olika delarna kommer att gås igenom lite närmare i 
avsnitten som följer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kolonnen 

Hjärtat i gaskromatogtrafen är kolonnen. Det vanligaste är att man använder en 
kapillärkolonn. Det är en lång, smal kapillär med en tunn vätskefilm (stationärfasen) som är 
bunden till kolonnväggens insida. Figur 2 visar ett tvärsnitt av en kapillärkolonn, observera att 
figuren ej är proportionerligt. Separationen sker genom att föreningarna i provet interagerar 
med stationärfasen. Kolonnen sitter i en ugn där man kan ställa in en exakt temperatur. Det är 
viktigt att kolonnen är så varm att analyterna förångas men samtidigt inte vara så varm att 
analyterna går rakt igenom, då ingen separation sker. Kolonnen kan vara från 15 till 100 m, 30 
m är vanligast. Innerdiametern är vanligtvis mellan 0,10 till 0,53 mm. Smalare kolonner ger 
en högre upplösning men kräver samtidigt ett högre tryck för att få igenom bärgasen och 
provet. Den smalare kolonnen medför även sämre provkapacitet. Kolonnväggen är täckt med 
en stationärfasfilm, 0,1 till 5 µm tjock. Ju tjockare filmen är desto större kapacitet har 
kolonnen men samtidigt blir kromatograferingen sämre då det tar längre tid för analyterna att 
uppnå jämvikt mellan stationärfasen och mobilfasen (bärgasen). Vid analys av väldigt flyktiga 
föreningar kan det dock vara bra med en tjockare film, då man vill bromsa dessa föreningar 
mer för att få en bra separation. Man använder olika stationärfaser beroende på vad man skall 
analysera. Stationärfasen består oftast av polysiloxaner och vill man till exempel analysera 
dodekan använder man sig av en opolär stationärfas, då opolära föreningar lätt kan absorberas 
i vätskefilmen och därmed retarderas. Vill man istället analysera en polär förening är det 
bättre att använda sig av en mer polär stationärfas. Generellt gäller att för att få en snabbare 

Figur 1. En gaskromatograf består av tre delar, injektorn, detektorn och kolonnen (11). 
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separation, öka temperaturen och för att få en bättre separation skall man se till att hålla 
analyterna kvar längre i stationärfasen.  
 
Det finns även packade kolonner men de är inte så vanliga nu för tiden och tas inte upp i 
denna rapport (10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilfasen 

Bärgasen är systemets mobilfas, och transporterar provet och analyterna från injektorn, genom 
kolonnen till detektorn. Vanligtvis används helium, vätgas eller kvävgas som bärgas. Valet av 
bärgas beror dels på säkerhet, vätgas medför en viss risk för knallgasexplosion, dock liten risk 
vid rätt hantering. Det beror även på flödet och höjden av en teoretisk botten (plate hight, H). 
Liten höjd är att föredra då det ger fler teoretiska bottnar, vilket betyder att fler jämvikter kan 
ställa in sig under separationen. Det leder till bättre separation och smalare toppar. Van 
Deemterkurvan, figur 3, visar hur flödet hänger ihop med höjden av en teoretisk botten och 
valet av bärgas. Vätgas är det bästa alternativet då högre flöde kan användas, utan att den 
teoretiska bottnen blir för hög. Det ger kortare retentionstider vilket är att föredra då man vill 
ha snabba analyser. Helium är dock vanligast i praktiken och kompatibel med de flest 
detektorerna. Optimalt flöde ökar i ordningen N2 < He < H2 (10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Tvärsitt av en kapillärkolonn 

med flytande stationärfas (10). 

Figur 3. Van Deemterkurva (10). 
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Temperaturprogram och Isotermisk analys 

Vid en GC-analys kan temperaturen i kolonnugnen antingen hållas konstant, så kallad 
isotermisk analys, eller ändras under analysens gång enligt ett förprogrammerat 
temperaturprogram. Isotermisk analys är inte lämpligt att använda om analyterna har ett brett 
kokpunktsintervall. Då finns det risk att lättflyktiga föreningars toppar samkromatograferar 
(det vill säga eluerar samtidigt) medan mer svårflyktiga föreningar inte eluerar alls. Då är 
istället ett temperaturprogram ett bättre val. Ett exempel på ett temperaturprogram är: 
kolonnugnen startar på 40˚C och ligger där i en minut. Därefter ökas temperaturen med  
10 ˚C/minut tills ugnen når 250˚C, temperaturen hålls där konstant i en minut. Det är viktigt 
att alla föreningar och föroreningar går ut ur kolonnen innan nästa analys. Annars finns risk 
för att de stör efterkommande kromatograferingar och smutsar ner kolonnen. Ett sätt att ”blåsa 
rent” kolonnen är att låta kolonnugnen ligga på en hög temperatur i några minuter mellan 
körningarna.  Detta är extra viktigt om man inte går så högt i temperatur under analysen och 
det finns risk för föroreningar i provet (10). 

Splitinjektion  

En liten mängd prov, vanligtvis 1µL, injiceras i en varm injektorugn genom en 
gummipackning, ett septum, med en speciell spruta. Ugnens temperatur kan variera från 200-
350 ˚C, det väsentliga är att allt prov snabbt skall övergå i gasfas. En schematisk bild över en 
typisk injektor ses i figur 4. I injektorn sitter en glasliner, bärgas driver provet genom linern 
och vidare till kolonnen. Oftast sitter någon form av mixningskammare i linern. 
Mixningskammaren kan till exempel vara glasull, vars syfte är att dels samla upp orenheter 
(11), det vill säga svårflyktiga föreningar, och dels att blanda prov och bärgas till en homogen 
gas. En tryckreglerare vid splitventilen reglerar hur mycket av provet som skall gå på 
kolonnen. Vanligtvis är det bara 0,2-2 % av provet som gör det, resterande del går ut genom 
en splitventil. Den del som inte går på kolonnen kallas split ratio, eller splitförhållande och 
kan ligga på allt ifrån 50:1 till 600:1 (10). På så sätt kan man använda splitflödet till att späda 
provet med bärgas. Den lilla mängden prov kombinerat med det höga gasflödet genom linern, 
medför till ett smalt startband och en högupplöst separation (11). I början av injektorn sitter 
ytterliggare en ventil som blåser bort eventuellt skräp från septat, så kallat septumventil. 
Ungefär 1 % av det totala gasflödet går ut där (10). 

 
Splitinjektion har en klar nackdel och det är att 
spårämnesanalyser är begränsade på grund av att en 
så liten fraktion av provet går på kolonnen. För 
spårämnesanalyser används lämpligtvis 
injektionsmetoder som till exempel splitless- eller 
on-columninjektion. Vid en splitlessinjektion stängs 
splitflödet under någon minut med följden att allt 
prov går på kolonnen, istället för en lite fraktion som 
vid splitinjektion. På det sättet kan man analysera 
ytterst små mängder analyt, så kallade 
spårämnesanalyser (11). 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Schematisk bild över en liner med 

mixningskammare (10). 
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Flamjonisationsdetektor, FID 

FID är en generell GC-detektor med hög känslighet som reagerar på kolvätebindningar i 
organiska föreningar. Eluat från kolonnen bränns i en låga av vätgas och luft (flöden ofta runt 
30 respektive 400 mL/min), och joner bildas genom en radikal enligt nedan; (11) 
 
 •CH + O → CHO+ + e- 
 
Bara en av 100 000 kolatomer bildar jon, men trots detta är detektorn väldigt känslig och 
responsen reproducerbar då jonproduktionen är proportionell mot antalet vätebindande kol. 
En typisk bild av en FID ses i figur 5 nedan. Eluatet från kolonnen blandas med vätgas och 
leds upp i en brännare. Potentialskillnad mellan brännartippen och collectorn medför att 
elektroner dras till collectorn och kan där mätas. Collectorn brukar ligga runt +200 till 300V 
över brännartippen. När inget prov bränns produceras en ström på cirka 10-14 A, vilket 
kommer från orenheter i vätgasen och luften. När prov bränns produceras en ström på runt  
10-12 A. Strömmen omvandlas till volt, amplifieras, filtreras från brus och omvandlas slutligen 
till en digitalsignal (10). Innan detektorn tillsätts oftast kvävgas som makeup-gas. Detta för att 
ge bärgasen och analyterna extra skjuts in i detektorn, då flödet annars är lågt, ca 1mL/min. 
Med tillsatt makeup-gas får man upp flödet till cirka 30 mL/min. Analyterna riskerar att 
blandas med varandra när det kommer ut ur den smala kolonnen om inte flödet mellan 
kolonnen och detektorn är tillräckligt högt (11). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 5. Schematisk bild av en FID (10). 
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Experimentellt 
GHB är en svår förening att analysera med en gaskromatograf då den är väldigt polär och där 
med även svårflyktig. För att göra analysen möjlig med GC omvandlas GHB till GBL genom 
surgörning med saltsyra. GBL är inte lika polär och framför allt är den mer flyktig och mer 
termisk stabil än GHB. Gamma-valerolakton, GVL, är vald till internstandard, IS, för dess 
likheter med GBL. För att kunna kvantifiera GHB (GBL) så behövs en internstandard som 
uppför sig i princip identiskt med GBL under kromatograferingen, vilket GVL gör. I figur 6 
ser man likheterna mellan GBL och GVL samt GHB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lösningar 

Gamma-hydroxybutyrat-Na , saltform av GHB, (100mmol/L), internstandard gamma-
valerolakton, IS, (20 mmol/L) och koncentrerad saltsyra (12,1 mol/L) är beställda ifrån 
Reagensberedningen på Sahlgrenska universitetssjukhus. Urinproven förvarades i kyl under 
analyserna och i frys vid längre förvaring.  

Provberedning 

Kalibreringslösningar bereddes utifrån stamlösningarna ovan. Drogfri urin (0-urin), med en 
kreatininhalt på 7,23 mmol/L, spetsades till följande koncentrationer: 0, 0.1, 0.5, 1, 5, och 10 
mmol/L GHB i 10 mL mätkolvar. (Kreatinin är en slutprodukt i 
kväveomsättningen och utsöndras ur musklerna. Vid urinprovsanalyser 
används kreatinin som ett mått på hur koncentrerad urinen är. Ju högre 
koncentration kreatinin desto mer koncentrerad är urinen. Värden 
mellan 1-20 mmol/L kreatinin är förekommande. 1 mmol/L kreatinin 
ses vanligtvis bara hos spädbarn medan 20 mmol/L kreatinin är väldigt 
koncentrerad urin). Till samtliga lösningar sattes sedan  
400 µL IS respektive koncentrerad saltsyra. Kalibreringskurva togs 
upp med R2-värdet 1, se diagram 1 under resultat. Även ett blankprov 

bereddes av urin, internstandard och saltsyra och två driftkontroller. En 
hög på 8 mmol/L och en låg på 0,7 mmol/L GHB (DK 8 respektive 
DK 0,7).   
 
Vid analys av urinprover sattes 500 µL urinprov, 20 µL IS och 20 µL koncentrerad saltsyra 
till ett eppendorfrör. Proven centrifugerades i 2 minuter i 13 000 varv/minut för att svårlösliga 
föreningar och salter skulle falla till botten. Supernatanten fördes sedan över till en vial för 
analys. Foto 4 visar en bild av vialer innehållande två olika GHB-prov.  

GBL 

GVL 

GHB 

Figur 6. Strukturformler för GBL, GVL (IS) samt GHB (Wikipedia).  

 

Foto 4. Två vialer 

innehållande olika 

koncentrerade urin (privat 

foto). 
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Instrument 

Analyserna utfördes på en gaskromatograf av märket Agilent Technologies 6850 med en 
flamjonisationsdetektor (FID). Autoinjektor användes för att få en bra reproducerbarhet i 
analyserna. Kolonnen är en kapilärkolonn med måtten 25m x 0,25 mm. Kolonnen är av 
fabrikatet Varian och stationärfasen är en CP-Wax 57 CB. CP-Wax 57 CB har en filmtjocklek 
på 0,20 µm och har en unik selektivitet för glykoler och alkoholer då den består av 100 % 
kemiskt bunden polyetylenglykol. Splitinjektion och liner med glasull användes och 0,5 µL 
prov injicerades varje gång.   

Separationsmetod/Analysbetingelser 

Analysbetingelser var: injektionstemperatur 250 ˚C, tryck 19 psi, splitförhållande 50:1, 
detektionstemperatur 300 ˚C, initial temperatur 100 ˚C i en minut, ökning med 10˚C/minut till 
115 ˚C där den fick ligga i 4 minuter. Konditionering efter varje körning, 220˚C i 10 minuter. 
Total analystid 16,50 minuter, provsvar efter 6,5 minuter.   
 
 

Resultat  

Metodframtagning 

Då tidigare försöks gjorts för att få fram en bra metod var valet av internstandard redan 
undersökt, och gamma-valerolakton var funnen lämplig på grund av sina likheter med GBL. 
En kraftig surgöring med koncentrerad saltsyra antogs omvandla all GHB till GBL. Det vill 
säga att all GHB som eventuellt fanns i urinproven skulle övergå till laktonformen vid 
surgöringen. Det skall även påpekas att halten endogen GHB är så låg att den antas vara 
försumbar i urinen.  
 
För att finna en metod som på ett tillräckligt snabbt och tillfredställande sätt separerade GBL 
från andra föreningar i urinen utgick jag ifrån tidigare försök och modifierade dessa tills en 
mer lämplig metod var funnen. Vid isotermiska analyser fann jag att en annan okänd förening 
eluerade ungefär samtidigt som GHB (GBL) och gav då ett litet tillskott i GHB-arean. 
Temperaturer mellan 120-127 ˚C testades men utan tillfredställande resultat. I kromatogram 1 
visas en isotermisk analys, 120 ˚C i 6 minuter. a) Visar ett kromatogram innehållande GHB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kromatogram 1. Isotermisk analys, 120 ˚C 6 minuter. a) Urin innehållande GHB, Rt 4,654. b) 

blankprov (ren urin med tillsatt IS). Toppen vid Rt 4,4 är IS-toppen. 
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och b) är ett kromatogram av ett blankprov. Vi kan se i b) att där GHB-toppen eluerar, 
retentionstid (Rt) 4,65, eluerar även något annat och bidrar då till en felaktig ökad GHB-area 
och därmed även GHB-koncentration. Vid ökad temperatur flyttades den andra föreningens 
topp till vänster i kromatogrammet och minskades temperaturen flyttades den åt höger. Dock 
kunde inte den okända föreningens topp separeras tillräckligt från GHB- och IS-topparna för 
att metoden skulle kunna användas. De isotermiska analyserna gav även generellt bredare och 
fulare toppar.  
 
Temperaturer mellan 115-130 ˚C verkade fungera bra för temperaturprogram och olika 
gradienter undersöktes. Gradienter ifrån 0,2 ˚C/minut till 10 ˚C/minut testades och 
slutresultatet blev följande: starttemperatur 100 ˚C i en minut, ökning med 10˚C/minut till  
115 ˚C där temperaturen hölls konstant i 4 minuter. Kromatogram 2 visar en analys med 
temperaturprogrammet ovan. Efter varje analys konditionerades kolonnen i 10 minuter i  
220˚C för att minimera risken för smitta. Total analystid 16,50 minuter, provsvar erhålls redan 
efter 6,5 minuter. Underökningar med ren urin gjordes även för att bekräfta att föreningen 
som eluerade samtidigt som GHB i tidigare försök, inte kom ifrån orenheter i saltsyran eller 
internstandarden. Dock kunde inte föreningen/föreningarna identifieras. 

 
 
För att utreda hur stabil metoden var analyserades ett tjugotal urinprov där GHB-halten 
förväntades vara noll, så kallade 0-urin. Koncentrationerna på urinproverna varierade från 
0,61 mmol/L kreatinin till 27 mmol/L. Drygt hälften av urinproven var helt rena från GHB-
toppar. Ungefär sex stycken gav en liten markering vid retentionstiden för GHB, dock så liten 
att den kan betraktas som bakrundsbrus och därmed inte borde påverka halten GHB nämnvärt. 
Det skall poängteras att inga beräkningar dock är gjorda på detta. Kromatogram 3 visar ett av 
de urinproven som gav en liten tagg vid GHB’s retentionstid. Den stora toppen som syns i 
kromatogram 3 är IS-toppen. 
 
 
 
 
 

Kromatogram 2. Kromatogram av 

kalibreringslösning 3. GHB-koncentration  
1 mmol/L. Den första stora toppen med Rt 

5,495 är IS-toppen medan efterföljande topp 

med Rt 5,851 är GHB-toppen. 
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Tre av proven gav en tydlig topp vid GHB. Koncentrationer mellan 18 – 96 µmol/L 
uppmättes. Kromatogram 4 visar ett 0-urin med en GHB-koncentration på 89 µmol/L. Det är 
dock inte säkert att det är GHB som eluerar vid 5,8 i de aktuella urinen. Fler försök behövs 
göras för att kunna konstatera det. Analys med samma kolonn och betingelser men med en 
masspektrometer istället för FID skulle vara nästa steg i en vidare utvärdering av metoden.  
 
Förutom små ”taggar” vid GHB’s retentionstid, återfanns även i viss urin en ”ökning av 
baslinjen” eller en ”kulle”, se kromatogram 5. ”Kullen” skulle kunna ge en relativt stor 
felaktig ökning av GHB-arean framför allt om GHB-koncentrationerna i urinproven är relativt 
låga.    
 
 

Kvantifiering  

En kalibreringskurva togs fram från fem kalibreringslösningar med koncentrationer mellan 
0,1 – 10 mmol/L och en kreatininhalt på 7,23 mmol/L, se diagram 1. En hög och en låg 
driftkontroll bereddes ur samma urin för att kalibreringen lätt skulle kunna kontrolleras efter 
ett visst antal analyser eller efter linerbyte.  
 

Kromatogram 3. 0-urin med en 

liten markering vig GHB’s 
retentionstid. 

Kromatogram 4. 0-urin med en 

tydlig GHB-topp. Koncentration 
uppmätt till 89µmol/L.  

 

Kromatogram 5. ”Kulle” vid GHB’s 

retentionstid. 

Kalibreringskurva för kreatininhalt 7,23 mmol/L

y = 0,8922x + 0,0195

R2 = 1
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Diagram 1. Erhållen kalibreringskurva för kreatininhalt 7,23 mmol/L. På x-axeln kan GHB koncentrationen 

urskiljas och på y-axeln areakvoten, mellan GHB och IS areorna.  



 14  

Fyra urinprov med olika koncentrationer, A utspätt (0,61 mmol/l kreatinin), B och C mellan 
koncentrerat (6,56 respektive 7,23 mmol/l kreatinin) och D koncentrerat (27 mmol/l 
kreatinin), spetsades med GHB så att slutkoncentrationen uppgick till 100 µmol/L GHB. Alla 
urinen analyserades sedan mellan 10 och 20 gånger för att få fram ett mått på spridningen och 
för att se med vilken säkerhet man kan detektera GHB i urin vid ”limit of detektion”. För att 
kunna jämföra de olika urinprovens spridningar beräknades variationskoefficienten (CV) som 
är en normaliserad standaravvikelse. Variationskoefficienten är provseriens standardavvikelse 
dividerat med absolutbeloppet av dess medelvärde uttryckt i procent. Diagram togs upp för att 
få en visuell bild av hur stabil metoden är.  
 
Nedan följer erhållna diagram för urinproven, diagram 2-5.  
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Diagram 2. Resultat för urin A efter 10 analyser, kreatininhalten är 0,61 mmol/L. Den rosa mätserien visar den förväntade 

GHB-koncentrationen.  
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Diagram 3. Resultat för urin B efter 20 analyser, kreatininhalten är 6,56 mmol/L. Den rosa mätserien visar den förväntade 

GHB-koncentrationen.  
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Urin C (100 umol/L)
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Diagram 4. Resultat för urin C efter 10 analyser, kreatininhalten är 7,23 mmol/L. Den rosa mätserien visar den förväntade 

GHB-koncentrationen.  
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Diagram 5. Resultat för urin D efter 11 analyser, kreatininhalten är 27 mmol/L. Den rosa mätserien visar den förväntade 

GHB-koncentrationen.  

 
Diagrammen ovan visar att urin A, C och D har en låg variationskoefficient, det vill säga att 
spridningen mellan de uppmätta GHB-koncentrationerna är liten inom varje urinprovserie. A 
har en variationskoefficient på 6,6 %, C och D har en variationskoefficient runt 12 %. Urin B 
hade en väldigt hög variationskoefficient, 27 %, trots att fler analyser kördes. Tre av 
analyserna misstänktes vara outliers (koncentrationerna 189, 169 respektive 43 µmol/L), men 
det visade sig inte vara så. Det är däremot de som bidragit till den stora spridningen. Om de 
analyserna uteslöts gick variationskoefficienten ner till 12 %. Resultaten är samanställda i 
tabell 1.  
 
Tabell 1.  Sammanställda resultat för urin A-D .  

Urin n CV 
(%) 

Medel- 
värde (µmol/L) 

Kreatinin 
(mmol/L) 

A 10 6,6 104 0,61 
B 20 27,0 110 6,56 
C 10 12,5 104 7,23 
D 11 11,6 104 27 
För att undersöka om den stora spridningen i B bara fanns vid den lägre koncentrationen, 
blandades ett nytt prov av B med slutkoncentrationen 200 µmol/L GHB, urinprov B2. 
Resultatet ses i diagram 6. Medelvärdet är utmärkt i diagrammet (den rosa mätserien) och 
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ligger på 163 µmol/L. Medelvärdet och den låga spridningen på 5,6 % tyder dels på att det 
skett något fel vid beredningen av provet och att slutkoncentrationen var närmare 160 µmol/L 
än 200 µmol/L. Men det tyder även på att vid högre koncentrationer är spridningen bättre, det 
vill säga lägre, även om koncentrationen inte är mycket högre vilket även analys av 
driftkontrollerna pekar mot. Driftkontroller har körts regelbundet under analyserna av 
urinproven. Variationskoefficient för DK 0,7 är 3,8 % och det är baserat på 25 analyser 
utspridda över hela försöksperioden. Motsvarande siffra för DK 8 är 1,3 %, se tabell 2. 
Resultaten indikerar att metoden är stabilare, det vill säga har en lägre spridning, vid högre 
koncentrationer.   
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Diagram 6. Resultat  för B2 med en GHB-koncentration på ca 160 µmol/L och  kreatininhalt på 6,56 mmol/L. Den rosa 
mätserien visar medelvärdet av koncentrationerna.  

 

Tabell 2. Sammanställda resultat för urinproven B2, DK 0,7 och DK 8. 

Urin n CV 
(%) 

Medel- 
värde (µmol/L) 

Kreatinin 
(mmol/L) 

B2 10 5,6 163 6,56 
DK 0,7 25 3,8 710 7,23 
DK 8 10 1,3 8262 7,23 
 
 
Urin innehåller väldigt många föreningar som är mer eller mindre svårflyktiga. Det medför att 
linern och glasullen ganska snabbt blir smutsiga. Risken att svårflyktiga föreningar, som till 
exempel salter, fastnat i glasullen ökar ju mer koncentrerad urinen är. En smutsig liner kan 
medföra smitta till efterkommande prov om inte linern byts ut. Jag kom fram till att om bara 
GHB-prover analyseras så klarar linern i alla fall mellan 15 och 20 analyser innan den 
behöver bytas. Foto 5 visar en liner efter ca 17 analyser med relativt koncentrerat urin. Det 
syns tydligt att mycket föroreningar blivit kvar i linern. Det skall dock tilläggas att 
driftkontrollen efter de 17 analyserna var ok. Hur mycket och hur snabbt linern blir smutsig, 
och därmed obrukbar, beror dels på hur koncentrerad urinen är, hur bra packad linern är och 
vad urinen innehåller. Skall man däremot analysera andra ämnen, som till exempel 
etylenglykol, på samma liner begränsas GHB analyserna drastigt, då etylenglykolproverna är 
mycket känsligare för smitta än GHB-proverna. Jag kom fram till att linern måste bytas innan 
varje etylenglykolanalys för att vara säker på att inte smitta skall ske.  
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Foto 5. Liner efter ca 17 GHB-körningar (privat foto). 

Vid analyser av höga halter GHB, till exempel halter från 500 µmol/L och uppåt, tenderar 
GHB-toppen att svansa. 
 
Det visade sig att urinproverna med GBL höll sig stabila i kylen och behövde inte frysas ner 
emellan analyserna. De klarade sig i några veckor i kylen utan att förändras vilket tydligt 
kunde urskiljas i driftkontrollerna och blankprover som kördes kontinuerligt, och vars 
kromatogram inte ändrats från gång till gång. Jag kunde även på samma sätt se att 
nedfrysning och upptining inte påverkade urinprovets samansättning.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att kunna jämföra den framtagna metoden med den befintliga så analyserades ett antal 
patientprover med varierande GHB-koncentrationer med båda metoderna. I diagram 7 ses ett 
sambandsdiagram av detta. På x-axeln visas resultaten för de uppmätta GHB-
koncentrationerna med GC-MS (befintliga metoden) och på motsvarande sätt visar y-axeln 
resultaten för GC-FID (den nya metoden). Lutningen på regressionslinjen är 1,03, vilket 
betyder att GC-FID genererar värden som i snitt ligger 3 % över GC-MS-värdena. R2-värdet 
är 0,9949, interceptet är 0,19 och totalt antal punkter, det vill säga patientprov, är 9 stycken. 
Den streckade linjen visar y = x, medan den heldragna linjen är regressionslinjen. 
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Diagram 7. Sambandsdiagram över GC-FID och GC-MS. 
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Slutsatser 
Det kan konstateras, baserat på de försök som gjorts, att analysmetoden som tagits fram under 
examensarbetet har god potential till att analysera både höga och låga halter av GHB med en 
hög precision och riktighet. Metoden är snabb, svar efter 6,5 minut och kräver ingen större 
upparbetning. Det gör att man drastiskt skulle kunna reducera nuvarande provsvarstider. Idag 
tar det ca ett dygn innan man får ett svar på ett misstänkt GHB-prov. Med denna metod skulle 
man rent teoretiskt kunna ge ett provsvar bara minuter efter provtagningen. I praktiken skulle 
man kunna ha ett provsvar inom en timma.  
 
Undersökningar visar att metoden är stabil både vid högre och lägre koncentrationer av GHB. 
Dock finns en risk att andra ämnen i urinen kan störa kvantifieringen vid lägre 
koncentrationer och därför är detektionsgränsen bestämd till 100 µmol/L. Urin innehåller 
väldigt många olika föreningar och sammansättningen av föreningarna är olika från urin till 
urin eftersom de påverkas av vad man ätit och hur kroppens ämnesomsättning är för tillfället. 
Mer undersökningar behövs göras för att kunna få bättre kunskap om vad urinen kan innehålla 
och vad som i sånt fall skulle kunna störa kromatograferingen. De 0-urin som påvisade GHB i 
mina försök behöver inte ha innehållit GHB. För att få reda på om det var GHB eller vad det 
annars var som eluerade vid GHB’s retentionstid skulle man kunna analysera samma prov 
igen på samma kolonn och med samma betingelser som tidigare men med en 
masspektrometer istället för en FID som detektor. Då skulle man kunna identifiera vad som 
eluerade ut vid den aktuella tidpunkten. Tyvärr fanns det inte utrymme för en sådan analys 
under mitt arbete, men det skulle kunna vara intressant att titta närmare på vid en eventuellt 
vidare utvärdering av metoden. Skulle det till exempel vara så att det är en specifik förening 
som eluerar samtidigt som GHB skulle man eventuellt kunna undersöka om den föreningen 
går att förändra på något sätt eller tas ut med någon enkel metod. Alternativt är att jobba på att 
ta fram en ännu bättre metod som skulle kunna separera GHB och den störande föreningen 
bättre. Genom olika försök kunde det konstateras att föreningen inte var någon orenhet i vare 
sig saltsyran eller internstandarden.   
 
Kvantifiering av koncentrationer ner till 100 µmol/L är möjligt med en variationskoefficient 
mellan 6 och 12 %. Urinprov B visade på misstänkta outliers. Orsaken till dessa är inte 
konstaterad, det skulle kunna ha något med linern och packningen att göra eller att kolonnen 
eller sprutan blivit smittad eller förstörd. Vad som talat emot det är att analyser före, emellan 
och efter de misstänkta outlierna är ok. Även körda driftkontroller visar på att allt är i sin 
ordning. Kanske behöver man analysera dubbelprover för att kunna utesluta outliers. Analys 
av samma urin fast med en något högre GHB-koncentration gav en lägre spridning, en 
variationskoefficient på 5,6 %. Mer körningar på urin B hade kanske visat på att de tre 
misstänkte outlierna varit outliers. Man kanske dock inte behöver lägga så mycket energi på 
att metoden skall klara att detektera så låga koncentrationer som 100 µmol/L då intoxikationer 
har visat sig ligga antingen mycket högre än 100 µmol/L, snarare runt några 1000 µmol/L, 
eller så finns det bara spår av GHB. Spår av GHB skulle eventuellt kunna vara höga halter av 
endogent GHB. Även här behövs mer undersökningar för att kunna säga något med säkerhet.  
 
Nackdelen med högre GHB-koncentrationer är att det ger svansade toppar. Anledningen till 
det är troligen den att kolonnen blir överladdad. För mycket analyt gör att stationärfasen i 
kolonnen blir mättad. Med enklare ord betyder det att det är fullt i stationärfasen så de 
molekylerna som inte kan få plats, och därmed ställa in sig i den jämvikten som skall ske där, 
smiter före genom kolonnen. Svansen på toppen är helt enkelt de molekylerna som satt längst 
in i stationärfasen och därmed blev efter. Problemet med svansningen är att det ger en sämre 
kromatografi då separation inte kunnat ske optimalt.  
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Urin innehåller som sagt många ämnen och föreningar med varierande flyktighet. Ju mer 
svårflyktiga föreningar desto smutsigare blir linern, vilket tydligt ses i foto 5 i tidigare avsnitt. 
På grund av att man inte vet innan vilka ämnen ett urinprov innehåller och hur flyktiga dess är 
så är det svårt att säga exakt hur många analyser en liner klarar av innan den behöver bytas. 
Min uppfattning var att man i alla fall kan analysera mellan 15-20 GHB-prov innan linern 
behöver bytas. Däremot är etylenglykolproverna känsligare mot smitta och därför behöver 
linern bytas innan varje etylenglykolanalys om man har analyserat GHB innan. 
 
Analys av patientprover visar att den framtagna metodens GHB-värden bara skiljer sig 3 % 
ifrån den befintligas. Vilket är ett bra resultat, framför allt då det baserats på så få värden. Fler 
punkter i sambandsdiagrammet hade kanske visat en ännu bättre överrensstämmelse. Det skall 
dock påpekas att den befintliga metoden inte är optimerad för GHB-analyser varför den nya 
metoden lika väl kan vara mer ”rätt” än den befintliga.     
 
Man kan konstatera att metoden inte är färdigutvecklad än och att det finns en del lösa trådar 
kvar att knyta ihop. Men den har potential till att bli en tillförlitlig, snabb och stabil metod 
som klarar av både höga och låga koncentrationer av GHB. Metoden skulle teoretiskt sätt 
kunna tas i bruk redan idag på Sahlgrenska i Göteborg, men skulle då i först hand fungera 
som en screeninganalys. Det vill säga man undersöker om urinprovet innehåller GHB eller 
inte. Man skulle även få en bra indikation på om det är ett stort intag eller inte. Ett positivt 
svar skulle sedan kunna verifieras med GC-MS, då analysen inte längre är lika akut. Man har 
redan konstaterat att GHB finns och satt in åtgärder. För att köra kvantifiering med metoden 
på GC-FID hade jag rekommenderat att några fler analyser och försök gjorts för att få ett 
bättre underlag för styrgränser och variationskoefficienter.  
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