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Tio fall av sannolik expone-
ring för gammahydroxibutyrat
(GHB) har under 1996 kommit
till Giftinformationscentralens
(GIC) kännedom. GHB har ta-
gits peroralt i centralstimule-
rande syfte.

Gammahydroxibutyrat (GHB) är en
endogen substans som finns i de flesta
av kroppens vävnader, bl a hjärnan men
framför allt i njurarna, hjärtat och ske-
lettmuskulaturen. Substansen benämns
också 4-hydroxismörsyra, gamma hy-
drate, gamma-OH, 4-hydroxybutyrate,
sodium oxybate samt som preparat-
namn bl a Somatomax, Anetamin,
Somsanit. Den utgör såväl en metabolit
som en prekursor till gammahydroxi-
smörsyra (GABA) (Figur 1) men till
skillnad från GABA passerar den lätt
över blod–hjärnbarriären. Meningarna
går isär om den skall betraktas som en
neurotransmittor eller ej. Enligt Chin
och Kreutzer [1] har en GHB-receptor
isolerats i hippocampus. Syntetiska
agonister och antagonister har i djur-
modell visat större affinitet till GHB-
receptorn (som anses vara en G-pro-
teinkopplad receptor ) än GHB själv
[2, 3].

GHB syntetiserades första gången
för ungefär 30 år sedan och har fram till
1990, då FDA (US Food And Drug Ad-
ministration) förbjöd receptfri försälj-
ning av substansen, betraktats som när-
mast atoxisk.

Användning
GHB utvecklades först som aneste-

simedel men bristande analgetisk effekt
har begränsat användningen. Substan-
sen är fortfarande registrerad som anes-
tesimedel i flera europeiska länder [4,
5]. GHB har därutöver använts medi-
cinskt vid flera vitt skilda tillstånd som
narkolepsi, alkoholism, alkoholabsti-

nens, alkoholberoende myoklon dysto-
ni samt vid förlossningar (värkstimule-
rande, smärtlindrande samt cervixdila-
terande). GHB har även nyttjats som se-
dativum och anxiolytikum [6-9].

På 1980-talet marknadsfördes GHB
legalt i USA (ofta via hälsokostbutiker)
som bantningsmedel, tillväxthormon-
stimulerare, hypnotikum, euforiseran-
de medel samt afrodisiakum.

Verkningsmekanism
och effekter
GHB ger CNS-depression och häm-

mar temporärt frisättningen av dopa-
min i vissa delar av hjärnan, vilket le-
der till upplagring av dopamin och se-
dan ökad frisättning när GHB-effekten
avtar. Detta kan förklara de positiva
seneffekterna i form av välbefinnande
i efterförloppet. GHB anses, enligt Ta-
kahara [10], stimulera frisättningen av
tillväxthormon (GH). Dessutom höjs
prolaktinnivåerna, och pentosshunten
aktiveras med ökad proteinsyntes som
följd. 

Legal status
I Sverige är GHB ej reglerad i lag

men finns tillgänglig på licens för medi-
cinsk användning. Indikationen är fa-
miljär neurologisk sjukdom med myo-
klonier.

GHB kan analyseras i plasma och
urin. Avdelningen för klinisk kemi vid
Sahlgrenska sjukhuset kan bestämma
GHB i urin.

Dosberoende symtom
Symtomen är dosberoende och kom-

mer relativt snabbt, inom 15–30 minu-
ter efter peroralt intag och inom 2–15
minuter efter intravenös injektion. Sto-
ra individuella skillnader i klinisk effekt
föreligger och samma individ kan rea-
gera olika för samma dos vid olika till-
fällen. Effekterna potentieras av samti-
digt intag av alkohol och bensodiazepi-
ner samt vid fasta.

I lägre doser om 10–20 mg/kg kan
amnesi och minskad muskeltonus upp-
träda. Huvudvärk, yrsel, somnolens,
förvirring och eufori kan uppkomma ef-
ter intag av 20–30 mg/kg. Vid större do-
ser uppträder illamående och kräkning-
ar, okontrollerbara skakningar, kramp-

liknande tillstånd och djup medvetslös-
het med risk för andningsdepression.
Påverkan på cirkulationen synes be-
gränsad men bradykardi förekommer
liksom lindrig hypotension. Agitation
och hallucinationer är sällsynta. Vid
anestesi används doser om 60–90
mg/kg.

Vid förgiftningar med enbart GHB
klingar symtomen av inom 2–4 timmar
och kan då följas av ett välbefinnande,
och personer som har somnat kan vak-
na upp (även mitt i natten) pigga och
alerta. Dödsfall finns inte rapporterade
efter rena GHB-förgiftningar och inte
heller några allvarliga kvarstående
men.

Symtomatologin i följande till GIC
rapporterade fall stämmer väl överens
med ovanstående litteraturuppgifter.
Två tonåringar intog okänd mängd
GHB och åtminstone den ena upplevde
en kortare euforiperiod följd av yrsel, il-
lamående, domningskänsla i benen
samt somnolens, men blev ej medvets-
lös. Den andre som sannolikt tagit en
större dos blev relativt snabbt medvets-
lös och reagerade endast vid kraftig
smärtstimulering. Båda var cirkulato-
riskt och respiratoriskt stabila. Inom 12
timmar efter intag var båda vakna och i
stabilt tillstånd.

En drygt 20-årig muskelbyggare
som i två års tid regelbundet nyttjat
GHB i kombination med GABA och al-
kohol sökte sjukhusvård på grund av
obehagskänslor och blodiga kräkning-
ar. Han observerades ett dygn på sjuk-
hus och återkom sedan efter ytterligare
ett dygn på grund av svår ångest och
synhallucinationer. Denna gång hade
patienten tagit både amfetamin och
GHB.

Två män i yngre medelåldern kom
till sjukhus djupt medvetslösa och hy-
poterma efter intag av GHB, amfetamin
och alkohol. Båda var respiratoriskt och
cirkulatoriskt stabila. Morgonen efter
befanns patienterna vara i det närmaste
återställda och lämnade sjukhuset.

Behandling
Absorptionen torde kunna begränsas

med tidig ventrikeltömning och instilla-
tion av medicinskt kol. I övrigt är be-
handlingen symtomatisk och under-

TIO FÖRGIFTNINGAR
MED GAMMAHYDROXIBUTYRAT
Endogen substans använd i kroppsbyggarkretsar

Författare
PETER MYRENFORS

biträdande överläkare, Giftinforma-
tionscentralen, Stockholm.



1974 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR  20  •  1996

stödjande. Någon specifik antidot finns
ej men naloxon uppges ha viss effekt på
djur [1, 11].

Ingen ofarlig substans
Substansen GHB har dokumentera-

de kliniska effekter med klar centralner-
vös påverkan. Intag kan resultera i över-
gående eufori och trötthet men steget är
inte långt till medvetslöshet med risk
för andningsdepression och apné. Sub-
stansens relativa lättillgänglighet och
låga pris kan medföra ytterligare ökad
användning.

Avsaknaden av dokumenterade
dödsfall och allvarliga sequelae hittills
får, liksom det faktum att substansen är
endogen, ej leda till att den betraktas
som ofarlig. Gammahydroxibutyrat bör
uteslutande användas på medicinsk in-
dikation och under kontrollerade be-
tingelser.
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Figur 1. Del av gammahydroxi-
butyrsyrans metabolism.


