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Sammanfattning	  
En metod som kan användas för att extrahera opolära narkotika- och läkemedelssubstanser ur 
matriser med ett högt fettinnehåll har tagits fram. Metoden är baserad på ett 
extraktionsprotokoll från Livsmedelsverket (SLV K1-f4-m018.3) som används för analys av 
bekämpningsmedel i animaliska livsmedel. Metoden har sedan optimerats för forensiska 
applikationer genom att ändra olika variabler. Två av variablerna som testades var olika typer 
av extraktionsmedel och mängden tillsatt C18 (oktadekylsilyl)-sorbent. Experimenten visade 
att acetonitril som extraktionsmedel och en ökad tillsats av C18 eliminerade den största 
andelen av fettmolekylerna i matrisen utan att kompromissa med utbytet av den undersökta 
analyten. Analyterna som undersöktes var 5F-AKB48, tetrahydrocannabinol (THC) och 
alprazolam och den fettinnehållande matrisen utgjordes av smör. För att undersöka fetthalten 
och utbytet av analyterna i proverna efter extraktionen gjordes först en haltbestämning med 
kvantitativ kärnmagnetisk resonans-spektroskopi (NMR), och när en metod hade tagits fram 
som både gav bra uppbindning av fett och högt utbyte av analyten testades metoden på ett 
GC-MS (Gas chromatography mass spectrometry)-instrument i syfte att undersöka 
borttagning av fettsyror och kolesterol.  
 
Metoden delades upp i två extraktionssteg där provet först behandlades med vattenfri 
natriumsulfat och extraherades med acetonitril följt av centrifugering. En portion av 
acetonitrilfasen togs sedan ut och sattes till ett nytt rör innehållande sorbenterna C18 och PSA 
(primär-sekundär-amin). Lösningen extraherades och centrifugerades en gång till varefter en 
portion av acetonitrilfasen överfördes till en GC-vial och analyserades med GC-MS. Metoden 
lyckades minska fetthalten i smörproverna från ca 80- till 3-5 % fett samtidigt som ett utbyte 
av analyterna erhölls på 70-90 %. Analyten med högst utbyte efter extraktionen var 5F-
AKB48 med ett utbyte på cirka 90 %. Utbytet för alprazolam och THC blev 72- respektive 75 
%. Vid extraktion med etylacetat, som var det extraktionsmedel som användes i den 
ursprungliga metoden (SLV K1-f4-m018.3), erhölls inga minskningar av fetthalten 
överhuvudtaget utan hamnade runt 80 % i samtliga analyser. När metodens kapacitet testades 
med ökade fetthalter visade det sig att fetthalten efter extraktionen blev lägre i de prover som 
hade en högre fetthalt från början. Utbytet av analyten (5F-AKB48 i detta fall) påverkades 
däremot inte nämnvärt av de ökade fetthalterna utan höll sig stabilt runt 85 %.  
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Abstract 
A method that can be used for extraction of nonpolar narcotics and medicines from fatty 
matrixes has been developed. The method is based on an extraction protocol developed by the 
Swedish National Food Agency (SLV K1-f4-m018.3) used for analysis of pesticides in 
animal products. This method was optimized for forensic purposes by investigation of a 
number of variables. Two of the variables tested were type of extraction solvent and the 
amount of the sorbent C18 (octadecylsilyl). The experiments showed that when acetonitrile 
was used as the extraction solvent with an increased amount of C18 the fat content in the 
martrix was decreased without compromising the yield of the analyte of interest. The 
investigated analytes were 5F-AKB48, tetrahydrocannabinol (THC) and alprazolam and the 
fatty matrix tested was butter. To calculate the fat content and the recovery of the analytes in 
the samples after the extraction the samples were first analyzed with quantitative nuclear 
magnetic resonance spectroscopy (NMR). When a method with high capacity in terms of 
removal of fat and high recovery of the analyte had been developed, the method was tested on 
a GC-MS (Gas chromatography mass spectrometry)-instrument to examine the removal of 
fatty acids and cholesterol.  
 
The method was divided into two extraction steps where the sample first was treated with 
anhydrous sodium sulfate and extracted with acetonitrile followed by centrifugation. A 
portion of the acetonitrile phase was then placed in a new tube containing the sorbent 
materials C18 and PSA (primary-secondary-amine). The solution was extracted and 
centrifuged once again and the acetonitrile phase was then placed in a GC-vial and analyzed 
with GC-MS. The method managed to decrease the fat content in the samples from 80- to 3-5 
% with a recovery between 70-90 % of the analytes. The analyte with the highest recovery 
was 5F-AKB48 with a recovery of 90 %. The recovery of alprazolam was 72 % and the 
recovery of THC was 75 %. When the samples were extracted with ethyl acetate, the 
extraction solvent from the original method (SLV K1-f4-m018.3), no decrease in fat contents 
was obtained. The fat content of the samples remained around 80 % in all experiments 
conducted in ethyl acetate. Samples containing increasing fat content showed an interesting 
trend where the fat content decreased after the extraction. The recovery of the analyte (in 
these experiments 5F-AKB48) was not affected by the increased initial fat content with a 
stable recovery around 85 %.	   	  
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Förkortningar 
NFC = Nationellt forensiskt centrum 
ACN = Acetonitril 
GPC = Gel permeation chromatography 
C18 = oktadekylsilyl 
PSA = Primär-sekundär-amin 
NMR = Nuclear magnetic resonance 
GC-MS = Gas chromatography-mass spectrometry 
QuEChERS = Quick easy cheap effective rugged and safe 
d-SPE = Dispersive solid phase extraction 
THC = Tetrahydrocannabinol 
SIM = Selected ion monitoring 
EI = Electron ionization 
LOD = Limit of detection 
LOQ = Limit of quantification  
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1. Inledning 
 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med det här projektet var att utveckla och förbättra en metod som idag används på 
Nationellt forensiskt centrum (NFC) vid analys av narkotika, gifter och läkemedel i 
fettinnehållande matriser. Metoden som togs fram skulle kunna extrahera ut opolära 
fettlösliga substanser i matriser med ett högt fettinnehåll och vara anpassad för analys med ett 
GC-MS-instrument. Metoden skulle vara generell och kunna appliceras på många olika typer 
av fettinnehållande matriser. Målet var att ta fram en metod med god förmåga gällande 
borttagning av fettmolekyler som samtidigt gav ett högt utbyte av eventuella narkotika-, gift- 
eller läkemedelssubstanser. 
 

1.2 Projektplan 
Vid planeringen av arbetet upprättades en tidsplan (se System och process) där en rad 
aktiviteter och delmål sattes upp i syfte att få en överblick över tidsåtgången för hela 
projektet. 
 
Examensarbetet utfördes på droganalyssektionen på NFC i Linköping. NFC är 
polismyndighetens nationella avdelning för forensisk verksamhet och har som huvuduppgift 
att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter, 
dvs. polis, åklagare och domstol (1). Droganalyssektionen analyserar olika sorters prover för 
att ta reda på om de innehåller till exempel narkotika, dopningspreparat eller läkemedel. 
Proverna som fås in för analys kan bestå av exempelvis pulver, växtmaterial, tabletter eller 
vätska. Det görs också jämförelseanalyser för att undersöka om proverna kommer från samma 
tillverkningssatser (2). 
 

1.3 Frågeställningar 
• Vad påverkar borttagningen/uppbindningen av fettmolekyler? 
• Hur stor andel fett är det möjligt att få bort? 
• Hur fördelar sig en mellanstor opolär substans i en extraktion av en fettinnehållande 

matris? 
 

1.4 Problemformulering 
Till NFC inkommer begäran om analys av narkotika, läkemedel och andra ämnen i samband 
med förgiftningar och drogningar. De inskickade materialen utgörs ibland av mat och 
bakverk, vilket är en komplex blandning av ämnen, ur vilken de eventuellt tillsatta drogerna 
ska extraheras innan analys. Särskilt besvärliga är material med en hög fetthalt, exempelvis 
kakor, brownies, fudge och smör.  
 
Matriser som mat och bakverk med ett högt fettinnehåll är ett problem både vad gäller 
provupparbetning och analys. Opolära substanser som löser sig bra i fett måste kunna 
extraheras ut från matrisen för att kunna göra en kvalitativ och kvantitativ analys. För att 
kunna kvalifiera en viss analyt måste andelen fettmolekyler som följer med analyten i 
extraktionen minimeras eftersom de kan interagera med analyten i den gaskromatografiska 
analysen. Fettmolekyler kan även förstöra GC-kolonnen om större mängder injiceras eftersom 
de är för stora för att förångas i injektorn. Valet av lösningsmedel och komponenter i 
extraktionen är därför avgörande för hur utbytet i extraktionen kommer att se ut. 
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Lösningsmedlet i extraktionen ska kunna extrahera ut en viss analyt samtidigt som det måste 
finnas någon/några slags komponent/-er i extraktionen som kan binda upp fettmolekylerna 
och förhindra att de följer med analyten. Komponenterna som sätts till extraktionslösningen 
måste därför ha stor kapacitet och kunna ta upp större andelen av de närvarande 
fettmolekylerna. 
 

1.5 Metoder som tidigare har använts för upprening av fett 
Majoriteten av metoderna som används för att rena upp prover från fett baseras på 
extraktioner av olika slag. Valet av extraktionstyp beror både på hur matrisen ser ut, dvs. om 
matrisen är ett fast material eller en vätska och vad analyterna som ska analyseras har för 
kemiska egenskaper. Analyser av pesticider av olika slag är vanligt förekommande analyser 
och har applicerats på en mängd olika matriser. Pesticider är bekämpningsmedel som sätts till 
olika råvaror för att undvika att de angrips av skadliga organismer. Pesticiderna är ofta 
opolära och fettlösliga substanser vilket gör det intressant att studera resterna av dessa i 
fettinnehållande livsmedel. Detta görs i syfte att kontrollera att gränsvärdena för de tillåtna 
mängderna pesticider i livsmedel inte överskrids. 
 
En metod som från början utvecklades just för analys av pesticider är en metod som kallas 
“QuEChERS” som är en akronym för Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe. 
Metoden utvecklades i syfte att analysera rester av pesticider i främst frukt och grönsaker (3), 
men har sedan optimerats på olika sätt för andra typer av livsmedel. Metoden innebär att 
provet, dvs. livsmedlet som ska analyseras först extraheras med acetonitril (ACN) och 
torkmedel i form av magnesiumsulfat (MgSO4) och natriumklorid (NaCl). Blandningen 
skakas och centrifugeras varefter en viss mängd av ACN-fasen överförs till ett nytt provrör. 
Lösningen renas sedan genom en typ av fastfasextraktion som kallas d-SPE (dispersive solid 
phase extraction) som innebär att provlösningen extraheras med sorbenten PSA (primär-
sekundär-amin) och torkmedlet MgSO4. PSA är en amin med två aminofunktionaliteter och 
fungerar som en svag anjonbytare. PSA är därmed bra för uppbindning av organiska syror, 
socker, polära pigment och fettsyror (4). Efter tillsats av PSA och MgSO4 skakas och 
centrifugeras lösningen återigen och ACN-fasen tas ut och indunstas till torrhet med kvävgas. 
Provet löses sedan upp i ett organiskt lösningsmedel och analyseras med GC-MS. För 
analyser av livsmedel med ett högre fettinnehåll än frukt och grönsaker har metoden senare 
modifierats genom att sorbenten C18 (oktadekylsilyl) tillsätts tillsammans med PSA i 
uppreningssteget (5). C18 består av silikapartiklar som är derivatiserade med långa opolära 
kolkedjor och lämpar sig bra för uppbindning av stora opolära fettmolekyler som triglycerider 
(6). Modifieringen möjliggör därmed uppbindning av flera molekyler och lämpar sig bra för 
eliminering av fett.  
 
Förutom PSA och C18 har även andra komponenter använts för att rena prover från fett. Vid 
analyser av pesticider i animaliskt fett av olika slag användes exempelvis zirkoniumdioxid 
(ZrO2) och deaktiverade aluminiumpatroner som sorbentmaterial (7, 8). Analyser av 
pesticider har även gjorts i vegetabiliska oljor som olivolja och sojabönsolja (9, 10). Vid 
analys av pesticider i sojabönsolja gjordes en vätske-vätskeextraktion följt av centrifugering, 
frysning och d-SPE. I vätske-vätskeextraktionen testades olika vätskefas-fördelningar mellan 
acetonitril, petroleumeter, aceton och n-hexan och sorbentmaterialen som testades i 
fastfasextraktionen var PSA, grafitiserat kol (GCB) och C18. Utöver pesticider har även 
hormoner och östrogen-liknande substanser analyserats i olika fettinnehållande livsmedel (11, 
12). Vid analys av östrogenliknande substanser har både en frysningsmetod och 
zinkdioxidfiltrering använts för att eliminera fetterna i matrisen. Frysningen användes för 
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analys av anabola steroider och syntetiska hormoner i kött där man tog hänsyn till fettets och 
hormonernas olika fryspunkter i metanol. Separationen av fett erhölls genom att köttprovet 
centrifugerades vid en temperatur som understeg 4 °C i kall metanol. Vid en analys av 
östrogen och bisfenol A i mjölk visade sig en kombination av denna frysningsmetod och en 
avfettning med n-hexan vara mycket effektiv. Filtreringen med zinkdioxid (ZnO2) testades vid 
analys av hormoner i äggextrakt där fetterna först fälldes ut med hjälp av ZnO2 varefter provet 
centrifugerades. Denna metod eliminerade mer än 90 % av fetterna utan att förlora 
signifikanta mängder av de sex hormonerna som undersöktes.  
	  

1.6 Metoder som används hos NFC för fettinnehållande matriser 
Idag används två metoder på NFC framtagna av Livsmedelsverket för analys av 
bekämpningsmedel i fettinnehållande matriser; en för analys av animaliska livsmedel (SLV 
K1-f4-m018.3) och en för analys av feta livsmedel (SLV K1-f4-m017.1). Båda metoderna 
fungerar i ett begränsat koncentrationsintervall. Metoden för analys av animaliska livsmedel 
kan användas för prover med en fetthalt på 0-20 % och metoden för analys av feta livsmedel 
är lämplig att använda för prover med en fetthalt >20 %. Det utmärkande som skiljer 
metoderna åt är själva reningsprocessen av fetterna. Metoden för analys av animaliska 
livsmedel baseras till stor del på QuEChERS-metoden som nämndes tidigare, med några få 
modifikationer. Livsmedelsverkets metod för animaliska livsmedel innefattar först en tillsats 
av torkmedel i form av 5 g vattenfri natriumsulfat till 5 g prov i syfte att binda upp eventuellt 
vatten i provet. Därefter tillsätts sorbenterna C18 och PSA i syfte att binda upp fettmolekyler 
och provet extraheras med etylacetat.  
 
I metoden för feta livsmedel extraheras provet först med vattenfri natriumsulfat och en 
blandning av etylacetat/cyklohexan (1+1). Därefter renas provet med Gel permeation 
chromatography (GPC). Provet injiceras på en GPC-kolonn med en storlek på 25x300 mm 
innehållande SX-3-porer som separerar molekylerna i provet efter storlek. Denna metod är 
dock både tidskrävande och kräver specifik utrustning, vilket kan ses som en nackdel i en 
verksamhet som kräver snabba, tillförlitliga och smidiga analyser.  Därför används denna 
metod ytterst sällan på NFC. Det optimala vore följaktligen att hitta en metod som kan få bort 
stora mängder fett ur proverna och samtidigt vara snabb och inte kräva alltför många moment. 
 

1.7 Avgränsningar 
Metoden som utvecklades utgick endast från Livsmedelsverkets metod för analyser av 
bekämpningsmedel i animaliska livsmedel (SLV K1-f4-m018.3) eftersom den andra metoden 
med gelfiltrering ansågs vara för tidskrävande och kostsam. Matrisen som undersöktes bestod 
av smör (fetthalt 82 %) och metoden som togs fram testades slutligen på ett livsmedel som 
NFC fått in i ett narkotikaärende. Analyterna som undersöktes och som skulle extraheras ut 
från matrisen var 5F-AKB48, THC och alprazolam.  
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2. Teori 
 

2.1 Matriser och analyter 

2.1.1. Smör 

Smör är en komplex matris och består mestadels av mättade fettsyror. Utöver de mättade 
fettsyrorna finns även en del omättade fettsyror samt vatten och salter. De mättade fettsyrorna 
som förekommer i smör är framför allt palmitinsyra, myristinsyra och stearinsyra medan de 
omättade fetterna utgörs av främst oljesyra (13). Fettsyrorna bildar ofta triglycerider, dvs. 
triestrar av glycerol och tre fettsyror med samma eller olika struktur och det är främst 
triglyceriderna som kan vara svåra att få bort vid en extraktion eftersom de är stora och 
lipofila molekyler. 
	  

2.1.2 THC  

Ett exempel på en opolär narkotikasubstans som löser sig bra i fett är Δ9-tetrahydrocannabinol 
(THC) som är den mest psykoaktiva substansen i cannabis. Cannabis är ett samlingsnamn för 
de berusningsdroger som kan framställas ur växten cannabis sativa och innefattar marijuana, 
hasch och cannabisextrakt. Marijuana är den mest brukade illegala drogen i världen och består 
av torkade och söndersmulade växtdelar från cannabisplantan (14). THC påverkar det centrala 
nervsystemet och orsakar symptom som eufori, avslappning, förstärkning av sinnen, ökad 
aptit och förvrängning av omgivningen. Substansen kan ge fysiologiska effekter som ökad 
hjärtfrekvens, muntorrhet och ökat blodtryck (15). THC kan även ge bieffekter som hunger 
och försämrade koordinations- och minnesfunktioner. Effekterna som THC ger beror på att 
substansen binder till kroppens så kallade cannabinoidreceptorer (CB). Det finns två 
identifierade cannabinoidreceptorer i kroppen; CB1 och CB2, och THC är en lågeffektiv 
partiell agonist till dessa. CB1-receptorer finns lokaliserade i hjärnan och framkallar de 
psykoaktiva effekterna av cannabinoider medan CB2-receptorer främst är lokaliserade i de 
perifera immuncellerna och ger effekter som påverkar immunsystemet (16). Eftersom THC är 
en fettlöslig cannabinoid tas den upp och lagras i fettvävnad och organ med hög fetthalt, till 
exempel hjärna och lever. Den största delen av THC metaboliseras i levern, där THC 
omvandlas till metaboliten 11-hydroxi-Δ9-THC, och utsöndras sedan via urinen och 
avföringen.  
 
Att förtära THC genom att äta THC-innehållande mat och bakverk har blivit ett alltmer 
förekommande fenomen. Det vanligaste sättet att tillsätta THC tycks vara att först lösa upp 
THC i smör som man sedan använder vid tillagningen av maten eller bakverket. Det 
problematiska med förtäring av THC-innehållande produkter är att ruseffekten inte uppstår 
förrän efter ett par timmar och därför kan det vara svårt att avgöra hur stor mängd THC 
personen i fråga får i sig samt hur länge effekten kvarstår. Vid rökning är det lättare att 
kontrollera intaget eftersom den psykoaktiva effekten uppstår nästan omedelbart (16). 
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Figur 1. Strukturformel för THC 
 

2.1.3 5F-AKB48 

De senaste 10 åren har allt fler syntetiska cannabinoider upptäckts på den illegala 
drogmarknaden, där framför allt produkten Spice har blivit mycket omtalad. Spice är ett 
samlingsnamn för torkat växtmaterial där en eller flera syntetiska cannabinoider har tillsatts. 
Vanligtvis röks spiceblandningen genom en vanlig cannabispipa, vattenpipa eller i 
cigarettpapper. Till skillnad från THC så kan de syntetiska cannabinoiderna i spice vara 
högeffektiva fullständiga agonister av CB-receptorerna, vilket innebär att kraftigare 
psykoaktiva och immunologiska effekter kan uppnås (17). Syntetiska cannabinoider 
produceras i laboratorium genom organisk syntes och förekommer ej naturligt. Syntesen 
baseras ofta på strukturen hos naturliga cannabinoider som kan utvinnas från cannabisplantan 
men är något modifierade. Modifieringen görs ofta i syfte att tillverka substanser som ännu 
inte är klassade som narkotika eller hälsofarliga vara och på så sätt undgå lagen.  
 
5F-AKB48 har det systematiska namnet N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-
karboxamid och är en syntetisk cannabinoid som klassades som hälsofarlig vara av 
hälsomyndigheten 2013 (18). 5F-AKB48 är en analog av substansen AKB48, även kallad 
APINACA, som hittades i rökblandningar på den illegala drogmarknaden i Sverige 2012. 
Flertalet av de syntetiska cannabinoiderna har visat sig ha hög bindningsaffinitet för 
cannabinoidreceptorerna CB1 och CB2. Många av de nya syntetiska cannabinoiderna som 
identifierats saknar dock forskningsunderlag vilket gör det svårt att säga något om deras 
farmakologiska och toxikologiska effekter (19). 
 

 
Figur 2. Strukturformel för 5F-AKB48 
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2.1.4 Alprazolam 

Alprazolam är en snabbverkande psykoaktiv läkemedelssubstans som hör till klassen 
bensodiazepiner. Alprazolam används främst vid behandling av panikattacker och andra 
ångestliknande tillstånd men även som ett extra hjälpmedel vid vissa depressionssjukdomar. 
Alprazolam, liksom övriga bensodiazepiner, binder till så kallade GABA (gamma-
aminobutyric acid)-receptorer, som är jonotropa receptorer och reglerar flödet av joner över 
cellmembranet (20). När alprazolam binder till en GABA-receptor ökar utsöndringen av den 
hämmande signalsubstansen GABA. GABA verkar hämmande på det centrala nervsystemet 
genom att hämma överföringen av impulser mellan nervceller, vilket bidrar till lugnande och 
ångestdämpande effekter (21). Vid längre tids användning av bensodiazepiner finns risk för 
utveckling av beroende och missbruk. Alprazolam är därför narkotikaklassat enligt  
Läkemedelsverkets förteckning IV och V och vid förskrivning av alprazolam krävs särskild 
receptblankett och förskrivarkod (22). 
 

	  
Figur 3. Strukturformel för alprazolam 

 

2.2 Analysmetoder 

2.2.1 Fastfasextraktion 

Extraktion innebär att man separerar eller löser ut bestämda beståndsdelar ur en blandning av 
ämnen genom att utnyttja den större lösligheten hos en eller flera av komponenterna i ett 
tillsatt extraktionsmedel. Vid fastfasextraktion utnyttjas kromatografiska stationärfaser eller 
molekylinmärkta polymerer för binda upp och isolera analyter från ett prov i syfte att 
underlätta analysen. Oftast är stationärfasen fastbunden i en sprutliknande SPE (Solid phase 
extraction)-kolonn som först konditioneras och tvättas med olika lösningsmedel. Provet 
tillsätts och sköljs sedan igenom kolonnen med upprepade tillsatser av lösningsmedel (23). 
Grundprincipen är att analyterna som ska elimineras från provet binds upp av den stationära 
fasen medan analyten som ska analyseras eluerar ut, eller tvärtom. Separationen av analyter 
baseras främst på poläritet och principen ”lika löser lika”. Väljs en opolär staionärfas kommer 
således opolära substanser bindas upp av fasen medan mer polära analyter kommer att elueras 
ut genom kolonnen med lösningsmedlet utan att bindas upp. Genom att använda olika starka 
lösningsmedel med avseende på polaritet kan metoden göras mer selektiv beroende på hur 
starka interaktionerna är mellan analyt och stationärfas gentemot analyt och lösningsmedel. 
Om exempelvis ett starkt polärt lösningsmedel med en opolär fast fas används kommer 
lösningmedlet endast eluera ut de mest polära analyterna. Används däremot ett mer opolärt 
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lösningsmedel med en opolär stationärfas börjar lösningmedlet konkurrera med den opolära 
staionärfasen om de mer opolära analyterna. Sorbentmaterialen som används kan exempelvis 
vara av hydrofobisk karaktär eller fungera som anjon- eller katjonbytare och genom att ändra 
exempelvis pH, lösningsmedel och jonstyrka kan selektiviteten ökas för de analyter som ska 
extraheras ut.  
 
I detta projekt användes dock ingen SPE-kolonn utan de fasta sorbentmaterialen var i 
pulverform och tillsattes i provet tillsammans med lösningsmedlet. 
 

2.2.2. Kärnmagnetisk resonans 

Nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR), eller kärnmagnetisk resonans-spektroskopi 
som det heter på svenska, är en analysmetod som bland annat används för identifiering av 
kemiska och biokemiska substanser, bestämning av kemiska strukturer och haltbestämning. 
Metoden grundar sig på att atomkärnorna hos vissa grundämnen, exempelvis 1H-kärnor 
(protoner) och 13C (kol-13)-kärnor, uppför sig som om de vore magneter som snurrar runt en 
axel. När en molekyl som innehåller väteprotoner eller 13C-element placeras i ett starkt 
magnetiskt fält och samtidigt bestrålas med elektromagnetisk energi av en viss frekvens, 
absorberar atomkärnorna energi genom en process som kallas magnetisk resonans. Kärnornas 
magnetiska moment är relaterade till deras spinn, som lyder kvantmekanikens lagar. Enligt 
dessa kan de magnetiska momenten orientera sig på bara ett fåtal sätt i förhållande till det 
magnetiska fältet. Olika orienteringar karakteriseras av skilda energinivåer, och 
energiskillnaderna beror på styrkan hos det magnetiska fältet. Ett sätt att mäta skillnaden 
mellan energinivåerna är att ändra sändarens radiofrekvens. Vid resonans ändras kärnspinnens 
orientering, vilket alstrar en elektrisk signal i en mottagare. Signalens styrka avsätts som 
funktion av frekvensen i ett diagram som kallas NMR-spektrum.  NMR-spektrat ger 
användbar information om bland annat strukturen hos en molekyl. Antalet signaler i spektrat 
talar om hur många olika set av protoner som finns i molekylen och positionen av signalen 
längs x-axeln talar om hur den magnetiska omgivningen av varje protonset ser ut som utmärks 
av den omgivande elektrondensiteten. Arean under signalen talar om hur många protoner som 
mäts och splittringsmönstret av varje signal anger antalet protoner på närliggande atomer till 
den proton som mäts (24). 
 
NMR-spektroskopi kan under rätt experimentella tillstånd användas som en kvantitativ 
metod. På grund av att NMR är en ganska okänslig metod måste varje experiment upprepas 
ett antal gånger (beroende på provets koncentration) och samlas för att ett spektrum med 
godtagbara signal-till-brus-förhållanden ska erhållas. I ett kvantitativt NMR-experiment måste 
en tillräckligt lång relaxationstid finnas mellan upprepningarna så att provet kan ta emot lika 
mycket strålning varje gång och därigenom leda till ett kvantitativt resultat. I detta projekt 
användes kvantitativ NMR för att haltbestämma fetthalten och analythalten i provet efter 
extraktionen. 
 

2.2.3 Gaskromatografi masspektrometri 

Gaskromatografi masspektrometri (GC-MS) är en analysmetod där kemiska föreningar 
separeras och detekteras med hjälp av en gaskromatograf som är kopplad till en 
masspektrometer. Gaskromatografi är en separationsmetod där analyter separeras med 
avseende på deras flyktighet och interaktion med en stationär fas. Provet som ska analyseras 
sprutas in genom ett septum till en varm injektor där provet förångas. De förångade 
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analyterna transporteras sedan genom en kolonn med hjälp av en inert gas, ofta helium, som 
utgör själva mobilfasen. På insidan av kolonnen sitter en stationärfas som består av antingen 
ett pulverformigt adsorptionsmedel eller en svårflyktig vätskefilm bunden direkt till 
kolonnens insida eller till ett poröst pulver som packats i kolonnen (23). Analyterna separeras 
sedan i kolonnen genom att de bromsas upp av stationärfasen olika mycket och eluerar olika 
fort. Ett ämne som inte alls bromsas upp av den stationära fasen rör sig med samma hastighet 
som den mobila fasen och en analyt som bromsas upp dvs. löser sig i stationärfasen 
retarderas. Tiden det tar för en analyt från att den injiceras till att den når detektorn kallas 
retentionstid, och beror både på temperaturen i kolonnen, analyternas kokpunkt och hur väl 
analyterna interagerar med stationärfasen. Analyter med hög kokpunkt som interagerar med 
stationärfasen kommer således att nå detektorn senare än lågkokande analyter som inte löser 
sig i stationärfasen.  
 
När analyterna passerat kolonnen kommer de till masspektrometern, där de joniseras och 
accelereras i högvakuum av ett starkt och elektriskt fält för att slutligen nå en detektor. Först 
leds molekylerna in i en jonkälla där de bombarderas med elektroner med en kinetisk energi 
på 70 eV som strömmar ut från ett varmt filament. Detta leder till att molekylerna joniseras 
och fragmenteras. Denna joniseringsmetod kallas Electron ionization (EI) eller electron 
impact och bidrar till en hög grad av fragmentering. Jonerna accelereras sedan in i en 
massanalysator bestående av fyra parallella metallstavar som separerar jonerna efter masstal. 
De två stavarna mittemot varandra har samma laddning, och över samtliga stavar läggs en 
konstant spänning och en pendlande radiofrekvens-spänning. Det elektriska fältet avleder 
jonerna i olika banor mellan stavarna fram till detektorn där endast joner med ett specifikt 
masstal släpps igenom åt gången. Genom att ändra potentialen över stavarna låter man joner 
med olika masstal passera under en viss tid, och det är detta som kallas för ett scan. De tunga 
jonerna kommer att mätas först och sedan trappar man ner med 0,1 masstal per steg tills hela 
masstalsområdet har scannats av. Tiden man väljer att ägna åt varje masstal kan justeras och 
ju längre tid som väljs desto högre blir känsligheten. För hög känslighet innebär dock en 
längre analystid och att kromatografiska signaler kan gå förlorade. I stället för att scanna alla 
masstal inom ett område kan man välja att analysera i SIM (Selected ion monitoring)-mode, 
där endast ett fåtal utvalda joner detekteras. Tiden som ägnas åt varje specifikt masstal blir 
således mycket längre jämfört med scan-mode vilket gör att fler joner detekteras och metoden 
blir känsligare. När jonerna har separerats i massanalysatorn når de slutligen detektorn som 
består av en högenergisk dynod och en elektronmultiplikator. Dynoden ser till att alla joner 
producerar en liknande elektrisk respons vid detektorn för att undvika att joner med olika 
masstal producerar olika responser. När jonerna träffar dynoden frigörs elektroner som i sin 
tur accelereras mot elektronmultiplikatorn. Elektronmultiplikatorns insamlade information 
kan sedan studeras i ett masspektrum där detektorresponsen visas som en funktion av 
masstalet. I masspektrumet kan molekyljonen identifieras vid det högsta erhållna masstalet av 
en signifikant topp som inte kan förväxlas med isotoper eller bakgrundssignaler.  
 
Den gaskromatografiska analysen kan sedan studeras i ett kromatogram med tillhörande 
masspektrum för varje punkt. När man talar om ett kromatograms utseende brukar man 
använda begrepp som separationsfaktor (!), retentionsfaktor (k), resolution (R), bottental 
(N), bottenhöjd (H) och den linjära bärgashastigheten (!x). Ett annat centralt begrepp är den 
så kallade van Deemter-kurvan som är en graf över hur bottenhöjden påverkas av den linjära 
bärgashastigheten. Vid kapillär-GC påverkas bottenhöjden främst av två faktorer i van 
Deemter-kurvan. Den ena faktorn är B/  !x,som beskriver den longitudinella diffusionen och 
påverkas av hur länge provet kommer i kontakt med stationärfasen. Den andra faktorn är C!x 
som beskriver hur lång tid det tar för jämvikten mellan stationärfas och mobilfas att ställa in 
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sig. Minskas dessa faktorer så minskar även bottenhöjden, som i sin tur ökar bottentalet, 
vilket ger smala toppar i kromatogrammet. Separationsfaktorn beskriver förhållandet mellan 
retentionsfaktorerna för två analyter. Retentionsfaktorn i sin tur beskriver föhållandet mellan 
tiden analyten spenderar i stationärfasen och tiden analyten spenderar i mobilfasen. 
Resolutionen beskriver avståndet mellan topparna och är proportinell mot både bottentalet, 
separationsfaktorn och retentionsfaktorn. 
 
Van Deemter-ekvationen ser ut som följer:  H ≈ A + B/!x + C*!x   
H=bottenhöjden, A=multiple paths (kan försummas vid kapillär-GC), B/!x-termen beskriver 
den longitudinella diffusionen och C*!x-termen beskriver tiden det tar för jämvikten mellan 
stationärfas och mobilfas att ställa in sig, och beror av den linjära bärgashastigheten !x. 
 
Bottenhöjden (H) påverkar i sin tur bottentalet (N) genom ekvationen H = L/N där 
L=kolonnlängden. Resolutionen mellan två toppar i kromatogrammet kan fås genom 
sambandet Rs = !

!
∗ !!!

!
∗ !
!!!

  där !=separationsfaktorn och != medelvärdet av 
retentionsfaktorerna. 
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3. System och process 
 
Projektet inleddes med ett projektmöte där syfte och mål med projektet diskuterades utifrån 
den tid som fanns att tillgå, det vill säga 10 veckor. Den första projektveckan skulle sedan 
ägnas åt litteraturstudier av tidigare publicerade metoder för analys av opolära substanser i 
fettinnehållande matriser. Litteratursökningen skulle även innefatta fakta om de två befintliga 
metoder från Livsmedelsverket som NFC använder sig av idag där metodernas ingående 
komponenter skulle undersökas på en mer detaljerad nivå. Utifrån informationen om 
metoderna skulle sedan en av de befintliga metoderna på NFC väljas ut i syfte att testa dess 
kapacitet för fetteliminering. Metoden skulle testas med flera olika typer av matriser med ett 
högt fettinnehåll, som exempelvis smör, choklad och fudge och slutligen skulle även proverna 
spikas med en opolär substans i syfte att se hur den opolära substansen fördelade sig. Därefter 
skulle metoden utvecklas och optimeras där målet var att få bort så mycket fett som möjligt 
utan att förlusten av den spikade substansen blev för stor. 
 

 
Figur 4. Gantt-schema för projektet med planerade aktiviteter och milstolpar.	  
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4. Material och metoder 
 

4.1. Kemikalier 
Smöret som utgjorde matrisen i analyserna var ”Arla normalsaltat svenskt smör” med en 
fetthalt på 82 % enligt innehållsförteckningen. Sorbenterna C18 och PSA (båda Agilent 
Technologies) hade en partikelstorlek på 40 !". Torkmedlet som användes var vattenfritt 
Na2SO4 från EMD Millipore corporation. Internstandarden som användes i NMR-analyserna 
var 1,3,5-trimetoxibensen (Armar Chemicals) med en renhet på 99,94 %. Lösningsmedlet i 
NMR-analyserna var deutererad kloroform (CDCl3) och var inköpt från Armar Chemicals. 
Lösningsmedlena etylacetat, aceton och metanol var inköpta från Merck, etanol var inköpt 
från Kemetyl och acetonitril kom från Fischer Scentific. Analyten 5F-AKB48 var införlivat 
från beslag, THC kom från THC Pharm och alprazolam var inköpt från Apoteksbolaget. 
Kakan som analyserades var av typen ”Chocolate chip cookie” och kom från ett beslag i ett av 
NFC:s tidigare narkotikaärenden. 
 

4.2. Instrument  
NMR-instrumentet som användes vid haltbestämningen av fettmolekyler och analyter var 
NMR Bruker Avance III 400 MHz där antalet scans ställdes in till 32 och 
relaxationsväntetiden (D1) sattes till 60 sekunder enligt NFC:s metod DM-074. 
 
GC-MS- instrumentet som användes var modell Agilent 7890A/5975C (Agilent 
Technologies) med en HP-5MS-kolonn (Agilent Technologies; längd 30 m, filmtjocklek 0,25 
!", innerdiameter 0,250 mm). Proverna injicerades med splitinjektion (1 µμl) med ett split-
ratio om 50:1. Temperaturprogrammet som användes innefattade en starttemperatur på 50 ℃ 
som hölls i 4 min, följt av en ökning på 15 ℃ per minut upp till 300 ℃ där temperaturen hölls 
i 15 min. Masspektrometern var ett singelkvadrupolinstrument där proverna joniserades med 
electron impact. 
 

4.3. Provberedning  
Smör vägdes upp i ett falconrör på en analysvåg med 4 decimalers noggrannhet tillsammans 
med 5 g Na2SO4, 200 mg C18 och 200 mg PSA. I de försök där proverna spikades med en 
analyt vägdes 10 mg av analyten upp och sattes till falconröret direkt efter smöret. Efter 
invägning av smör, analyt, torkmedel och sorbenter tillsattes 10 ml extraktionsmedel och 
blandningen extraherades genom att först vortexas ca 30 sek på MS2 Minishaker. Därefter 
sattes proverna på en rotamixer (Heidolph REAX 2) i 30 min följt av centrifugering (Hettich 
Rotanta 460 R) i 6 min på 2920 rpm. Efter centrifugeringen överfördes en portion av den 
organiska fasen till ett kimaxrör och indunstades till torrhet med kvävgas. Efter indunstningen 
vägdes 2-3 milligram internstandard in till det indunstade provet med 5 decimalers 
noggrannhet på en analysvåg, och provet löstes sedan upp i 700 µμl deutererad kloroform följt 
av en kvantitativ NMR-analys. Vid GC-MS-analyserna bereddes proverna som beskrivet fram 
till indunstningssteget, där organfasen överfördes till en GC-vial och analyserades i stället för 
att indunstas. Samtliga prover gjordes i duplikat (med undantag för GC-MS-analyserna) för 
att öka analysresultatens riktighet. 
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4.4 Test av befintlig metod 
Det första försöket innefattade tester av den befintliga metoden från livsmedelsverket med 
ökade fetthalter, dvs. med ökade mängder tillsatt smör i syfte att undersöka metodens 
fetthaltsbegränsningar. Fetthalterna som testades motsvarade 5-, 10-, 20-, 30- och 50 % 
beräknat utifrån 5- och 1 g prov. Extraktionsmedlet som användes var etylacetat och 5 ml av 
etylacetatfasen togs ut efter centrifugeringen till indunstningen.  
	  
Därefter bereddes tre smörprover innehållande 10 % fett av 1 g prov. Till det första provet 
uteslöts tillsats av Na2SO4, till det andra provet uteslöt tillsats av C18 och PSA och till det 
sista provet tillsattes varken Na2SO4, C18 eller PSA. Detta gjordes i syfte att studera 
fettelimineringsförmågan för torkmedlet respektive sorbenterna för att kunna avgöra vilken 
påverkan de tillsatta komponenterna hade i fettelimineringsprocessen. 
	  
För att se hur en opolär och fettlöslig narkotikasubstans fördelade sig mellan faserna i 
extraktionen av fettinnehållande prov analyserades en syntetisk cannabinoid (5F-AKB48) i 
smörprover med ökade fetthalter. En mängd motsvarande ca 10 mg 5F-AKB48 vägdes upp 
och sattes till smörproverna med ett fettinnehåll motsvarande 5-, 10-, 20-, 30- och 50 % av 1 g 
prov. Extraktionsmedlet som användes var etylacetat och efter extraktionen togs 5 ml av 
etylacetatfasen ut till indunstning.  
	  

4.5 Metodutveckling 

4.5.1 Extraktion i två steg och tillsats av ökade mängder C18 

Ett smörprov innehållande 10 % fett av 1 g prov bereddes varefter 5 g Na2SO4 tillsattes och 
blandningen extraherades i 10 ml etylacetat. Därefter togs 5 ml av etylacetatfasen ut och 
sattes till ett nytt rör innehållande sorbenterna C18 och PSA. Blandningen extraherades på 
samma sätt som innan och av etylacetatfasen togs 3 ml ut till indunstning. En schematisk bild 
över de två extraktionsstegen kan ses i Figur 5 nedan. 
 
Därefter vägdes smör motsvarande 10 % fett av 1 g upp till tre prover varefter 5F-AKB48, 
Na2SO4 och etylacetat tillsattes till samtliga prov. Blandningen extraherades och 5 ml 
etylacetatfas överfördes till nya kimaxrör innehållande 200-, 800- och 2000 mg C18 och 200 
mg PSA. Blandningen extraherades återigen och 3 ml av etylacetatfasen togs ut (med 
undantag för provet innehållande 2000 mg C18 då endast 2 ml kunde tas ut) och indunstades 
till torrhet med kvävgas och analyserades med NMR som innan. 

 
Figur 5. Uppdelning av extraktionen i två steg med skilda tillsatser av torkmedel (Na2SO4) 
och sorbenter (C18/PSA). 
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4.5.2 Test av olika extraktionsmedel 

För att se hur olika extraktionsmedel påverkade extraktionen byttes etylacetaten ut mot 
aceton, kloroform, metanol, etanol och acetonitril. Vid försöken med aceton, kloroform och 
metanol tillsattes varken analyt, Na2SO4, C18 eller PSA, utan endast smör och 5 ml 
extraktionsmedel. Vid försöken med etanol och acetonitril extraherades smör motsvarande 10 
% av 1 g prov, 10 mg 5F-AKB48, 5 g Na2SO4, 200 mg C18 och 200 mg PSA med 10 ml 
extraktionsmedel, där extraktionen var uppdelad i två steg på samma sätt som beskrevs 
tidigare. I försöken med aceton, kloroform och metanol togs största möjliga volym ut till 
indunstning och vid försöken med etanol och acetonitril togs 3 ml ut till indunstning. 
 

4.5.3 Analysförsök med 5F-AKB48, THC och alprazolam med två olika mängder 
C18 i acetonitril 

För att se hur två andra opolära substanser, utöver 5F-AKB48, fördelade sig i extraktionen 
spikades smörprover även med substanserna THC och alprazolam. Totalt bereddes 6 prover 
(inga duplikat), två prover innehållande 10 mg 5F-AKB48, två prover innehållande 1 ml THC 
och två prover innehållande 10 mg alprazolam. Respektive analyt testades sedan med två 
olika C18-mängder, 200- och 600 mg. I övrigt gick provupparbetningen till på samma sätt 
som innan med samma mängder tillsatt Na2SO4 och PSA och extraktion i två steg. 
 

4.5.4 Analysförsök med 5F-AKB48 med ökade mängder smör i acetonitril 

För att se hur den utvecklade metoden hanterade större fetthalter än 10 % testades tillsats av 
ökade mängder smör motsvarande 20-, 30- och 50 % fett av 1 g prov. Analyten som 
analyserades var 5F-AKB48 och mängden C18 valdes till 600 mg. 
 

4.5.5 GC-MS- analys med 5F-AKB48, THC och alprazolam i acetonitril 

Smörprover med en fetthalt på 10 % av 1 g prov spikades med samtliga analyter, dvs. 5F-
AKB48, THC och alprazolam och extraherades i två steg med acetonitril. Mängden C18 som 
tillsattes var 600 mg och i stället för att indunsta proverna efter det andra extraktionssteget 
överfördes acetonitrilfasen till en GC-vial följt av analys med GC-MS. Även ett blankprov 
med endast acetonitril togs ut och analyserades med GC-MS i syfte att se hur lösningsmedlet 
kromatograferade. 
 

4.5.6 Analysförsök med THC-innehållande kaka 

För att se hur den framtagna metoden fungerade på ett riktigt prov testades metoden på ett 
ärendematerial som NFC fått in i form av en kaka. Kakan var av typen “Chocolate chip 
cookie” (se bild i Bilagor) och mortlades till smulor i en mortel. Ett duplikat med 1- och 5 g 
prov extraherades i två steg med acetonitril som tidigare. Mängden tillsatt C18 var 600 mg 
och provet analyserades både med NMR och GC-MS. 
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5. Resultat 
	  
För att testa vilka komponenter som påverkade uppbindningen av fettmolekyler undersöktes 
fetthalten före och efter extraktionen i olika prover med kvantitativ NMR-analys. Proverna 
spikades även med några opolära analyter (5F-AKB48, alprazolam och THC) i syfte att 
studera utbytet av dessa substanser efter extraktionen. En rad olika variabler testades för att se 
hur elimineringen av fett och utbytet av de opolära substanserna kunde optimeras. Samtliga 
prover (om inget annat anges) gjordes i duplikat och resultatet som redovisas är ett 
medelvärde av duplikaten. För att se hur fetthalter och analytutbyte beräknades utifrån NMR-
analysen finns detta bifogat i Bilagor. När en bra metod hade tagits fram med avseende på 
fetteliminering och analytutbyte testades metoden även på ett GC-MS-intrument. 
	    

5.1 Test av befintlig metod 
De första försöken som gjordes var att testa att extrahera smörprover i etylacetat med ökade 
ursprungliga fetthalter i syfte att se hur mycket fett sorbenterna C18 och PSA kunde binda 
upp. Fetthalterna som undersöktes var 5-, 10-, 20-, 30- och 50 % fett beräknat utifrån 5 g 
respektive 1 g smör. Proverna som innehöll 30- och 50 % fett av 5 g smör uteslöts dock inför 
NMR-analysen eftersom de ansågs innehålla för mycket fett för att kunna analyseras. 
Resultatet kan ses i Tabell 1 nedan. 
	  
Tabell 1. Analysförsök med ökade fetthalter utifrån 5- och 1 g prov. Proverna extraherades i 
etylacetat med tillsats av 5 g Na2SO4, 200 mg C18 och 200 mg PSA. 
 

Fetthalt av 5 g 
prov (%) Mängd smör (mg) Smörets fetthalt efter 

extraktion (%) 

5 305 84 

10 610 74 

20 1220 74 

Fetthalt av 1 g 
prov (%) Mängd smör (mg) Smörets fetthalt efter 

extraktion (%) 

5 61 99 

10 122 91 

20 244 86 

30 366 86 

50 610 79 

 
Resultaten visade ingen större eliminering av fett, men en trend som går att tyda är att ju 
större mängd fett som fanns i provet från början, desto mindre mängd fett fanns kvar efter 
extraktionen. När fetthalten beräknades utifrån NMR-spektrat sattes en molekylvikt på 
fettmolekylerna till 765 g/mol, vilket är en uppskattad genomsnittsvikt för triglycerider med 
de vanligaste ingående fettsyrorna i smör. Enligt innehållsförteckningen innehöll smöret 82 % 
fett men denna siffra är inte direkt jämförbar med de fetthalter som beräknas utifrån NMR-
analyserna eftersom de beräknats på olika sätt. Fetthalterna som beräknades utifrån NMR-
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analyserna användes därför endast för att jämföra proverna med varandra (se beräkningar i 
Bilagor). 
 
För att se hur stor mängd fett torkmedlet, sorbenterna respektive enbart extraktionsmedlet i 
extraktionen kunde eliminera gjordes även försök med och utan torkmedel, PSA och C18. 
Dessa försök gjordes i smörprover med 10 % fett av 1 g smör. Resultaten från NMR-
analyserna kan ses i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Extraktion av smör med etylacetat med uteslutning av Na2SO4, C18 och PSA. I 
provet utan C18 och PSA tillsattes 5 g Na2SO4, och i provet utan Na2SO4 tillsattes 200 mg 
C18 och 200 mg PSA. I provet utan varken Na2SO4 eller C18/PSA extraherades endast smör i 
etylacetat. Samtliga prov innehöll 10 % fett av 1 g prov (122 mg smör). 

 

Smörprover Smörets fetthalt 
efter extraktion (%) 

Utan C18 och PSA 90 

Utan Na2SO4 87 

Utan Na2SO4, C18 och 
PSA 83 

	  
Analyserna som gjordes med och utan torkmedel och sorbenter visade inga större 
förändringar i fetthalter efter extraktionen. Försöket med endast sorbenter gav ungefär samma 
resultat som vid försöket med endast torkmedel och vid uteslutning av både torkmedel och 
sorbenter erhölls till och med en något lägre fetthalt än vid de andra försöken. Slutsatsen som 
kan dras från dessa försök var att i detta lösningsmedel (etylacetat) hade torkmedlet och 
sorbenterna en väldigt liten effekt på elimineringen av fettmolekyler. 
	  
För att se hur en opolär narkotikasubstans fördelade sig i extraktionen gjordes försök med den 
syntetiska cannabinoiden 5F-AKB48 i smörprover med ökade fetthalter. Extraktionsmedlet 
som användes var etylacetat och de erhållna fetthalterna och utbytet av analyten kan ses i 
Tabell 3 nedan.  
 
Tabell 3. Extraktion av 5F-AKB48 med ökade fetthalter i etylacetat. Till samtliga prover 
tillsattes 5 g Na2SO4, 200 mg C18 och 200 mg PSA. 
 

Fetthalt av 1 g 
prov (%) 

Mängd smör 
(mg) 

Smörets fetthalt 
efter extraktion (%) 

Utbyte 5F-AKB48 
(%) 

5 61 81* 108* 

10 122 85 101 

20 244 81* 97* 

30 366 78 98 

50 610 74 89 

*Resultatet	  har	  baserats	  på	  ett	  av	  duplikaten	  p.g.a.	  för	  stor	  spridning	  mellan	  proverna.	  
 
Precis som tidigare så visade resultatet att fettmängden efter extraktionen blev lägre i de 
prover där fetthalten var högre från början. Resultatet visade även att utbytet av analyten blev 
något mindre med en ökad fetthalt.  Både andelen fettmolekyler och analyt minskade alltså 
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med en ökad ursprunglig fetthalt i provet. Två prover erhöll ett utbyte som översteg 100 % 
vilket troligtvis beror på mätfel vid invägd mängd internstandard. Resultatet från proverna 
innehållande 5- och 20 % fett har endast utgått från ett av duplikaten på grund av för stor 
variation mellan proverna, där det resultat som bäst följde den hypotetiska trenden valdes ut. 
Resultatet illustreras även i ett diagram som kan ses i Figur 6. 
	  

 
Figur 6. Diagram över hur fetthalten och utbytet av 5F-AKB48 ändras med ökad fetthalt i 
provet. 
	  

5.2 Metodutveckling 

5.2.1 Extraktion i två steg och tillsats av ökade mängder C18 

Eftersom PSA och C18 inte verkade ha någon större effekt gällande uppbindning av fett 
testades ett nytt försök där extraktionen delades upp i två steg. En anledning till att C18 och 
PSA inte hade så stor fettbindningskapacitet i de tidigare försöken kunde vara att den större 
mängden natriumsulfat som tillsattes tillsammans med sorbenterna begränsade deras 
bindningsytor och därmed bindningskapaciteten. En annan teori är att utfällning av 
proteinmaterial och salter från smöret som sker i etylacetat tog upp C18/PSA:s bindningsytor. 
Det nya försöket innefattade därför tillsats av natriumsulfat och sorbenter i två separata steg, 
där natriumsulfaten tillsattes i steg ett och C18/PSA i steg två.  
 
Ett smörprov utan analyt och tre prover med 5F-AKB48 med ökade mängder C18 
analyserades i syfte att se hur dels uppdelningen av extraktionen påverkade elimineringen av 
fett samt hur mängden C18 påverkade fettelimineringen och analytutbytet. Resultatet kan ses i 
Tabell 4. 
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Tabell 4. Analysförsök med extraktion i två steg och med en ökad mängd C18. Proverna 
innehöll 10 % fett av 1 g prov och extraktionsmedlet som användes var etylacetat. I det första 
extraktionssteget tillsattes 5 g Na2SO4 och i det andra steget tillsattes 200 mg PSA 
tillsammans med de ökade mängderna C18. 
 

Prov Mängd C18 
(mg) 

Smörets fetthalt 
efter extraktion (%) 

Utbyte 5F-
AKB48 (%) 

Smör 200 81  

Smör + 5F-AKB48 200 87* 100* 

Smör + 5F-AKB48 800 80 96 

Smör + 5F-AKB48 2000 74 95 

*Möjligen	  felaktig	  invägd	  mängd	  internstandard	  
	  
Jämförs provet utan 5F-AKB48 med provet som motsvarar detta prov från de tidigare 
analyserna där extraktionen skedde i ett steg har fetthalten minskat från 91 % till 81 % fett 
vilket tyder på att två extraktionssteg var att föredra. Studeras de olika tillsatta mängderna 
C18 framgår det att ju mer C18 som tillsattes, desto lägre blev fetthalten efter extraktionen 
vilket tyder på att C18 påverkar elimineringen av fett., men effekten var långt ifrån 
stoikiometrisk med mängden C18. Det gick även att tyda en minskning av analytutbytet med 
en ökad mängd C18. 
 

5.2.2 Test av olika extraktionsmedel 

Eftersom majoriteten av fettmolekylerna fördelade sig i etylacetatfasen, genom hela 
extraktionen, trots tillsats av ökade mängder C18 och uppdelning av extraktionen, så testades 
en rad nya extraktionsmedel. Extraktionsmedlena som testades var metanol, aceton, 
kloroform samt acetonitril och etanol. Resultaten från analyserna kan ses i Tabell 5. 

Tabell 5. Analysförsök med metanol, aceton, kloroform, acetonitril och etanol som 
extraktionsmedel. Samtliga smörprover innehöll 10 % fett av 1 g prov. I proverna med 
metanol, aceton och kloroform tillsattes inget torkmedel eller sorbenter. I proverna med 
acetonitril och etanol tillsattes ca 10 mg 5F-AKB48, 5 g Na2SO4, 200 mg C18 och 200 mg 
PSA där extraktionen var uppdelad i två steg som innan. 
 

Prov Extraktionsmedel Smörets fetthalt 
efter extraktion (%) 

Utbyte 5F-
AKB48 (%) 

Smör Metanol 30  

Smör Aceton 80  

Smör Kloroform 71  

Smör + 5F-
AKB48 Acetonitril 15 98 

Smör + 5F-
AKB48 Etanol 73 103* 

*Möjligen	  felaktig	  invägd	  mängd	  internstandard	  
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Resultatet visade att varken aceton, kloroform eller etanol bidrog till någon tydlig minskad 
fetthalt medan extraktionen med metanol och acetonitril reducerade fetthalten till 30- 
respektive 15 %. Utbytet av cannabinoiden blev hög i både acetonitril och etanol, men med 
någon felkälla i etanolprovet eftersom utbytet beräknades till över 100 %. Med tanke på att 
extraktionen i acetonitril visade eliminering av stora mängder fett samtidigt som ett högt 
utbyte av analyten erhölls valdes acetonitril som extraktionsmedel till kommande analyser.  
	  

5.2.3 Analysförsök med 5F-AKB48, THC och alprazolam med två olika mängder 
C18 i acetonitril  

För att bestämma vilken mängd C18 som var lämpligast att använda testades tillsats av olika 
mängder C18 återigen, men denna gång med acetonitril som extraktionsmedel. Förutom 5F-
AKB48 testades även två andra opolära substanser, alprazolam och THC, i syfte att se hur 
dessa substanser fördelade sig i extraktionen. Resultaten kan ses i Tabell 6. 
	  
Tabell 6. Extraktion av 5F-AKB48, alprazolam och THC med acetontril med olika mängder 
C18. Fetthalten i samtliga prover var 10 % av 1 g prov och mängden tillsatt Na2SO4 och PSA 
var 5 g respektive 200 mg. 
 

Prov Mängd 
C18 (mg) 

Smörets fetthalt 
efter extraktion (%) 

Utbyte 
analyt (%) 

Smör + 5F-
AKB48 200 15 98 

Smör + 5F-
AKB48 600 5 90 

Smör + 
alprazolam 200 15 91 

Smör + 
alprazolam 600 5 72 

Smör + THC 200 13 78 

Smör + THC 600 5 75 

	  
Av resultatet framgick att en större mängd fett eliminerades med en ökad mängd C18 i 
samtliga prover, dvs. ju mer C18 som tillsattes desto fler fettmolekyler bands upp i 
extraktionen. Vid tillsats av 200 mg C18 erhölls en slutgiltig fetthalt på ca 15 % och vid 
tillsats av 600 mg C18 erhölls en fetthalt på 5 % i samtliga prover. C18 verkade alltså ha en 
betydande effekt med avseende på uppbindningen av fett i extraktionen. Gällande utbytet av 
analyt erhölls ett högre utbyte vid en mindre tillsats av C18, vilket kan bero på att C18 även 
binder upp en del av analyten i extraktionen. Om utbytet mellan de tre analyterna jämförs 
framgår det att det högsta utbytet i extraktionen fås av 5F-AKB48. Utbytet av THC och 
alprazolam blev ganska lika vid tillsats av 600 mg C18, men vid tillsats av 200 mg blev 
utbytet av alprazolam större. 
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5.2.4 Analysförsök med 5F-AKB48 med ökade mängder smör i acetonitril  

För att se hur utbytet påverkades av den ursprungliga mängden fett i provet testades tillsatser 
av 5F-AKB48 i ökade mängder smör. Fetthalterna som testades var 10-, 20-, 30- och 50 % 
fett av 1 g prov och mängden C18 sattes till 600 mg eftersom det visade störst eliminering av 
fett i de tidigare försöken. Resultatet kan ses i Tabell 7 nedan. 
 
Tabell 7. Extraktion av 5F-AKB48 i ökade mängder smör med acetonitril. Till samtliga 
prover tillsattes även 5 g Na2SO4, 600 mg C18 och 200 mg PSA där extraktionen var 
uppdelad i två steg som innan. 
 
Fetthalt av 1 g 

prov (%) 
Mängd 

smör (mg) 
Smörets fetthalt 

efter extraktion (%) 
Utbyte 5F-
AKB48 (%) 

10 122 4,9 90 

20 244 3,9 85 

30 366 3,1 85 

50 610 2,5 85 

	  
Resultatet visade återigen att ju mer fett som fanns i provet från början, desto lägre blev 
fetthalten i provet efter extraktionen. Utbytet av cannabinoiden påverkades inte nämnvärt av 
de ökade fetthalterna i provet utan behöll ett relativt stabilt utbyte. Resultatet kan även 
studeras grafiskt i Figur 7. 
	  

	  
Figur 7. Diagram över smörets fetthalt och utbyte av 5F-AKB48 efter extraktion av 5F-
AKB48 med acetonitril med ökade mängder fett från start.  
 
Diagrammet visade att utbytet av 5F-AKB48 inte påverkades nämnvärt av de ökade 
fettmängderna i provet utan utbytet hamnade runt 85 % med undantag för provet innehållande 
10 % fett där utbytet blev ca 90 %. Smörets beräknade fetthalter efter extraktionen hamnade 
under 5 % i samtliga prover. 
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5.2.5 GC-MS- analys med 5F-AKB48, THC och alprazolam i acetonitril 

När en bra metod hade tagits fram med avseende på eliminering av fett och ett bra utbyte av 
analyt testades metoden på ett GC-MS-instrument i syfte att kvalifiera några spikade 
smörprovers innehåll efter extraktion. Smörproverna spikades med alla tre analyterna, dvs. 
5F-AKB48, THC och alprazolam och extraherades som innan med acetonitril. I stället för att 
indunsta proverna efter extraktionen överfördes acetonitrilfasen till en GC-vial följt av analys 
med GC-MS. Kromatogrammet från GC-MS-analysen kan ses i Figur 8. 

Figur 8. Kromatogram för smörprover spikade med 5F-AKB48, THC och alprazolam efter 
extraktion med acetonitril och tillsats av 5 g Na2SO4, 200 mg PSA och 600 mg C18. 
 
Alla tre substanser gav tydliga utslag i kromatogrammet där den första toppen med en 
retentionstid på 20,077 min representerade THC, följt av alprazolam vid 23,199 min och 5F-
AKB48 vid 25,720 min. Masspektrum för vardera analyt kan ses i Figur 9. Den utvecklade 
metoden visade sig ge tydliga toppar i kromatogrammet för var och en av de tre substanserna 
vilket tyder på att utbytet i extraktionen var relativt högt.  
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Figur 9. Masspektrum för de tre substanserna som detekterades i kromatogrammet jämfört 
med ett referensbibliotek.  
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5.2.6 Analysförsök med THC-innehållande kaka  

För att testa den framtagna metoden med acetonitril som extraktionsmedel och en tillsats av 
600 mg C18, vilket verkade vara det optimala förhållandet med avseende på fetteliminering 
och analytutbyte, testades metoden på ett narkotikaärende NFC fått in i form av en THC-
innehållande kaka. Resultatet från NMR-analysen kan ses i Tabell 8 nedan. 
 
Tabell 8. Analysförsök av kaka (ärendematerial) 
 

Prov Mängd 
kaka (g) 

Kakprovets fetthalt 
efter extraktion (%) 

Halt THC 
(%) 

Kaka med 
THC-innehåll 1 0,6 0,05 

Kaka med 
THC-innehåll 5 0,24 0,04 

 
När ett medelvärde av de två kakproverna beräknades visade det sig att kakan innehöll 0,45 
mg THC/g kaka och fetthalten i kakan efter extraktionen blev 0,42 %. Kakproverna 
analyserades även med GC-MS och kromatogrammet och masspektrum från analysen där 5 g 
prov analyserades kan ses i Figur 10 och 11. 	  
 

Figur 10. Kromatogram för kaka efter extraktion med acetonitril och tillsats av 200 mg PSA 
och 600 mg C18. 
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En tydlig topp gick att detektera vid retentionstiden 20,075 min och masspektrat för den 
detekterade toppen kan ses i Figur 11. Därefter följde en rad mindre toppar där masspektrum 
för de tydligare topparna undersöktes mot referensbibliotek, dock utan några signifikanta 
träffar.  

	  
Figur 11. Masspektrum för substans som detekterats vid retentionstiden 20,075 min i 
kromatogrammet jämfört med referensspektra för THC. 
	  

5.3 Processanalys 
 
När en litteraturstudie gjordes om metoder som har använts för fettinnehållande matriser 
tidigare lades största fokus på att hitta en metod som var smidig att genomföra och som var 
anpassad för analys med GC-MS. När de befintliga metoderna som NFC använder sig av hade 
studerats togs beslutet att försöka utveckla Livsmedelsverkets multimetod för analys av 
bekämpningsmedel i animaliska livsmedel eftersom den andra metoden med gelfiltrering 
krävde specifik utrustning och hade blivit för tidskrävande. Tanken från början var att flera 
olika typer av fettinnehållande matriser skulle testas men det slutade med att smör fick utgöra 
matrisen i samtliga tester, eftersom fler matriser hade bidragit till för många experiment med 
tanke på tidsaspekten. I stället lades fokus på valet av de tillsatta komponenterna i 
extraktionen och hur extraktionen på olika sätt kunde optimeras med avseende på 
fetteliminering. Det var från början inte helt bestämt vilken eller vilka analyter som skulle 
undersökas mer än att det skulle vara en opolär substans som kan tänkas förekomma i 
narkotikaärenden hos NFC. Analyterna som sedan valdes var 5F-AKB48, THC och 
alprazolam. Optimeringsförsöken av metoden utgick mestadels ifrån ”En variabel i taget-
metoden” där en variabel i taget ändrades i syfte att se hur det påverkade responsen, som i 
detta fall var fetteliminering och analytutbyte. Efter varje genomförd analys togs ett beslut om 
vilka variabler som skulle ändras till nästkommande försök baserat på resultatet från de 
tidigare analyserna, och så fortgick det tills en tillräckligt bra metod hade tagits fram som 
lyckades få ner fetthalten tillräckligt mycket för att provet skulle kunna analyseras med GC-
MS. 
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6. Diskussion och slutsats 
	  
 
När den befintliga metoden från livsmedelsverket undersöktes erhölls inga tydliga 
minskningar av fetthalten i provet efter extraktionen, trots tillsats av ökade mängder sorbenter 
och uppdelning av extraktionen i ett extra steg. Det var först när extraktionsmedlet byttes ut 
som en tydlig minskning i fetthalten kunde ses. Etylacetat som utgjorde extraktionsmedel i 
den befintliga metoden antogs därför vara för opolärt gentemot sorbenterna vilket bidrog till 
att fettmolekylerna till största delen befann sig i vätskefasen genom hela extraktionen i stället 
för att bindas upp av sorbenterna. Resultaten från samtliga analyser med etylacetat visade 
därför att det fanns en stor mängd fett kvar i proverna efter extraktionen. Extraktionsmedlet 
som gav det bästa resultatet av de som testades var acetonitril som lyckades minska 
smörprovets fetthalt till 5 % samtidigt som ett utbyte av analyten erhölls på 70-90 % beroende 
på vilken av analyterna som analyserades och mängden C18 som tillsattes. Analyten med det 
högsta utbytet var 5F-AKB48, vilket tyder på att den substansen var något mer polär än de 
andra och befann sig till största delen i acetonitrilfasen under hela extraktionen. THC och 
alprazolam fördelade sig ungefär likadant i extraktionen och utbytet av dessa var ungefär lika 
stort. 
 
När mängden fett i provet ökades visade det sig att fetthalten efter extraktionen blev lägre i de 
prover som hade en högre fetthalt från början. En teori till varför mer fett eliminerades ju 
högre fetthalten var i provet från början kan vara att C18-fasen tillsammans med fettsyrorna 
och triglyceriderna i smöret bildade så kallade miceller. Miceller är klotformade ansamlingar 
av molekyler som formar sig med de hydrofila delarna pekandes utåt mot vätskefasen och de 
hydrofoba delarna inåt mot klotets mitt. Miceller har dock en kritisk gräns för hur stora de kan 
bli och hur mycket fett de klarar av att binda. Därför skulle det vara intressant att testa hur 
stor andel fett provet kan innehålla innan trenden bryts. Den högsta fetthalten som testades i 
detta projekt var 50 % fett av 1 g prov där fetthalten eliminerades till 2,5 % efter extraktionen. 
Utbytet av analyten 5F-AKB48 påverkades däremot inte nämnvärt av de olika fetthalterna 
utan höll sig stabilt runt 85 %.  

En annan trend som gick att se var att fetthalten minskade med ökad mängd tillsatt C18, där 
en tillsats av 600 mg valdes som den optimala mängden. För att optimera metoden ytterligare 
skulle ett framtidsförsök kunna vara att testa hur pass mycket fetthalten kan fås ner med ännu 
högre tillsatser C18. Dock är C18 relativt dyrt att köpa in så där får man överväga hur mycket 
det är lönsamt att tillsätta. En högre tillsatt mängd C18 skulle även kunna bidra till en för stor 
förlust av analyten. 

Metoden valdes att delas upp i två extraktionssteg eftersom en misstanke fanns om att den 
stora mängden torkmedel som tillsattes bidrog till att salter och proteiner från smöret fälldes 
ut och därmed hämmade kapaciteten för C18 och PSA. Uppdelningen av extraktionen med 
etylacetat visade dock bara en minskning av fetthalten från 90- till 80 % och denna 
uppdelning av extraktionen valdes sedan att behållas i samtliga efterkommande analyser. Det 
skulle vara intressant att testa att återgå till extraktion i ett steg där torkmedel och sorbenter 
tillsätts samtidigt där acetonitril utgör extraktionsmedel. Om inga större ökningar av fetthalten 
skulle visa sig skulle detta bidra till en snabbare analys med färre upparbetningssteg, och man 
skulle på så sätt spara en del tid. 

En annan faktor som skulle vara intressant att undersöka i framtiden är torkmedlet. Mängden 
och typen torkmedel var konstant under samtliga försök och därför skulle det vara passande 
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att se hur ändringar av den variabeln påverkar metoden. I nuläget används natriumsulfat som 
torkmedel i syfte att binda upp eventuellt vatten i proverna. I QuEChERS-metoden har 
magnesiumsulfat och natriumklorid använts som torkmedel så dessa skulle kunna vara ett 
alternativ att testa. Mängden torkmedel som tillsätts i nuläget är 5 g vilket är en ganska stor 
mängd, och därför skulle det vara intressant att testa om mängden gick att minska ner utan att 
påverka metodens kapacitet gällande fetteliminering och analytutbyte.  

För att metoden ska kunna användas hos NFC vid analys av narkotika- och gift i 
fettinnehållande matriser krävs det att metoden valideras på olika sätt. Eftersom analyserna 
som genomförs hos NFC används som underlag vid brottsmål är det av stor vikt att metoderna 
är pålitliga och validerade. Som metoden ser ut idag kan den endast användas för kvalitativa 
analyser, dvs. när man endast vill identifiera en viss substans i ett prov. För att metoden ska 
kunna användas som en rutinmässig analys för både kvalitativa och kvantitativa analyser 
måste metoden uppfylla en del kvalitetskrav. Metodens kapacitet och begränsningar måste 
exempelvis undersökas för att kunna bestämma metodens LOD (Limit of detection) och LOQ 
(Limit of quantification). 
 
Slutsatsen som kan dras av detta är att, av de variabler som undersöktes, erhölls det bästa 
förhållandet mellan låg fetthalt och högt analytutbyte med acetonitril som extraktionsmedel 
och tillsats av 5 g natriumsulfat, 600 mg C18 och 200 mg PSA, där extraktionen var uppdelad 
i två steg.	   	  
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7. Bilagor 
	  

7.1 Haltberäkning utifrån NMR-spektrum 
Nedan följer ett exempel på hur fetthalten och analythalten beräknades utifrån den 
kvantitativa NMR-analysen. Analysen representerar extraktionen av 5F-AKB48 med 
acetonitril där fetthalten i provet från början var 50 % av 1 g prov. Integralen har 
multiplicerats med spädningsfaktorerna vid extraktionen där först 5 ml togs ut av den 
ursprungliga acetonitrilvolymen på 10 ml till det andra extraktionssteget. Därefter togs 3 ml 
av dessa 5 ml ut och indunstades följt av NMR-analys. NMR-spektrumet för ett av duplikaten 
från denna analys kan ses i Figur 12. 
Kvantitativ	  NMR-‐	  analys	  

	   	   	   	   	  Dnr:	   Smor5FC1860050	  
	   	   	   	  Provsubstans:	   Smör	  (motsv.	  50	  %	  fetthalt)	  +	  5FAKB48,	  separat	  utfällningssteg	  

	  
	  

Innan	  upprening	  med	  600	  mg	  C18+200	  mg	  PSA	  
	   	  Intern	  standard:	   1,3,5-‐trimetoxibensen	  

	   	   	   	  Lösningsmedel:	   CDCl3	  
	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  Instrument:	   Bruker	  Avance	  III	  400	  MHz	  
	   	   	  Data	  filer:	   C:\Bruker\nmrdata\2015\April\Smor5FC1860050	  

	   	  
	   	   	   	   	   	   	  Exp	  nr:	   10	   Proton	   Prov	  Smor5FC1860050a	  

	   	  
	  

10	   Proton	   Prov	  Smor5FC1860050b	  
	   	  

	   	   	   	   	   	   	  Konstanter:	   	  	   Standard	   Smör	   5F-‐AKB48	  
	   	  

	  
Mw	  (g/mol)	   168,19	   765	   383,50	  

	   	  
	  

Renhet	  (%)	   99,94	   -‐	   -‐	  
	   	  

	  
NMR	  signal	  (ppm)	   6,09	   4,28	   8,38	  

	   	  
	  

Antal	  protoner	   3	   2	   1	  
	   	  

	   	   	   	   	   	   	  Analys	  1	   	  	   Standard	   Smör	   5F-‐AKB48	  
	   	  

	  
m	  (mg)	   1,88	   611	   11,61	  

	   	  

	  
Integrerad	  area	   300	  

111,14	  
(370,47)	  

72,23	  
(240,77)	  

Integral	  x	  2	  x	  5/3	  
(spädningsfaktorer)	  

	  
Renhet	  (%)	   -‐	   2,59	   88,84	  

	   	  
	   	   	   	   	   	   	  Analys	  2	   	  	   Standard	   Smör	   5F-‐AKB48	  

	   	  
	  

m	  (mg)	   2,41	   611	   12,46	  
	   	  

	  
Integrerad	  area	   300	  

97,59	  
(325,3)	  

66,70	  
(222,23)	  

Integral	  x	  2	  x	  5/3	  
(spädningsfaktorer)	  

	  
Renhet	  (%)	   -‐	   2,42	   81,32	  

	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  

Medelvärde	  Halt	  (%)	   -‐	   2,51	   85,08	  
	   	  Resultat:	   SD	   -‐	   0,12	   5,32	  
	   	  

	  
RSD	  (%)	   -‐	   4,82	   6,25	  
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P(std): Renhet internstandard 
P(subst): Substansens renhet (halten) 
Mw(std): Molekylvikt för internstandard i g/mol 
Mw(subst): Molekylvikt för provsubstans i g/mol 
m(std): Mängd invägd internstandard i mg 
m(prov): Mängd invägt prov i mg 
nH(std): Antal protoner i internstandardtopp 
nH(subst): Antal protoner i provtopp från substansen 
A(std): Integralarea för internstandardtopp 
A(prov): Integralarea för substanstopp 
	  

Figur 12. NMR-spektrum för prov innehållande 50 % fett av 1 g spikad med 5F-AKB48 och 
separat upprening med först 5 g Na2SO4 och sedan 600 mg C18 och 200 mg PSA. Spektrumet 
representerar ett av duplikaten (Analys 2). 

 
  

	  
Beräkningsformel:	  
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7.2 THC-innehållande kaka 
I Figur 13 nedan ses en bild på de THC-innehållande kakorna som analyserades med den 
framtagna metoden. 
 

 
Figur 13. Kakor med THC-innehåll.  
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8. Tack 
 
Ett stort tack riktas till handledare Pia Borgsjö och Simon Dunne på NFC som varit till stor 
hjälp och bidragit med vägledning under projektets gång. Tack vare deras kunskap och 
erfarenhet inom området har projektet kunnat genomföras på ett smidigt och systematiskt sätt 
från början till slut. Jag vill även tacka min examinator Johan Dahlén som tog kontakt med 
NFC vilket ledde till att jag fick genomföra det här projektet.   
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