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Y·HYDROXYBUTYR'C ACID (GHB), AND [TS LACTONE (GBL) - DANGEROUS 
PSVCHOACTIVE SUBSTANCES. METHOOS OF SEPARATlON AND IDENTIFICATION -
GC/MS AND FTIR. 
ABSTRACT -r-Hydroxybulyric acid (GHB) and its lactone (GBL) are dangerous psychoactive 
substances, which have latcly gained incrcased popularity on American and European illicit drug 
markcts. The only mcthod of separation and identification of these compounds, which is suffi
dently seleetive and sensitive, to be applied to biological tluids, is gas ehromatography folIowed 
by mass spectrometry (OC/MS). Under same circumstances, infi"ared spectroscopy (FTlR) may 
a1so be used. In aur wark, we derivatized analyzed compounds with a silylating reagent (Silyl 
991), and used capiJlary columns (BP1.25 m x 0.22 mm x 0.225 ~lm) for the chromatographic 
analysis. Effectiveness of the proposed procedure was checkcd by analyzing the mixtures of 
GHB and GBL in a soft drink and in urinc. 

Key words: y-hydroxybulyric acid (GBH), y-hydroxybutyrolactone(GBL), gas chromatogmphy 
(GC), mass spectrometry (MS), FTIR, derivatization. 

WSTĘP 

Niebezpieczne właściwości kwasu y-hydroksymasłowego (GHB) oraz wzrost jego 
rozpowszechnienia na nielegalnym rynku narzucają konieczność opracowania szyb
kich i wiarygodnych metod wykrywania i oznaczania tego związku (16). Metody te 
powinny także umożliwiać rozdzielenie mieszaniny GI-IB i towarzyszącego mu często 
laktonu (GBL) oraz przeprowadzenie identyfikacji obu substancji. 

Obecnie brak jest dostatecznie czułych, prostych i specyficznych testów barwnych 
umożliwiających przeprowadzenie wstępnej analizy na obecność kwasu w warunkach 
polowych i laboratoryjnych, a standardowe testy barwne stosowane powszechnie we 
wstępnej analizie substancji narkotycznych tj. testy Marquis'a i Simona nie dają cha
rakterystycznej reakcji barwnej z GHB i jego laktonem. Niedawno zaproponowano 
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(10,15) jedynie cztery testy barwne o składzie: 5 % roztwór chlorku żelazowego, na
sycony roztwór dwuchromianu potasu, roztwór azotanu kobaltu, układ tolu
en/tiocyjanian kobaltu. Trzy pierwsze odczynniki dają reakcje barwną z GHB a 
czwarty z GBL, jednak duża liczba związków chemicznych (m. in. alkohole, jony 
chlorkowe) wywołuje podobne reakcje barwne. Ponadto czynności wstępne i wykona
nie analizy są dość skomplikowane a wyniki, zwłaszcza przy niższych stężeniach 
oznaczanych substancji, nie w pełni miarodajne. 

Lepszą selektywnością względem GHB charakteryzują się zaproponowane przez 
Andera i współprac. (I) testy mikrokrystaliczne wykorzystujące azotan miedzi i azo
tan srebra. Jednak i w tym przypadku czułość analizy nie jest dostateczna. 

Do oznaczania kwasu GHB i laktonu stosowano różnorodne metody instrumental
ne, m. in. chromatografię gazową z detekcją FJD (8), ECD (4) a także sprzężoną z 
detektorem masowym (7,13). Dla względnie czystych próbek, charakteryzujących się 
dużym stężeniem GBL, GHB ije*o soli sodowej stosowano spektrofotometrię w pod
czerwieni (FTIR) Oraz węglowy ( JC NMR) i protonowy (lH NMR) rezonans magne
tyczny (II). Metoda ta pozwala ustalić lub potwierdzić strukturę związku, ale wymaga 
użycia czystych substancji. Do analizy GHB stosowano również HPLC z detekcją UV 
oraz MS (14). Poważnym ograniczeniem w tym przypadku jest niski współczynnik 
absorpcji GHB w nadfiolecie, co wpływa niekorzystnie na poziom detekcji tej sub
stancji w płynach ustrojowych. 

Ogólnie można powiedzieć, że przy analizie GHB i GBL stosuje się zwykle dwa 
schematy postępowania. Pierwszy polega na ilościowym przekształceniu kwasu GHB 
w GBL w środowisku kwaśnym, wykonaniu ekstrakcji ciecz-ciecz i oznaczeniu GBL za 
pomocą odpowiedniej techniki instrumentalnej (17). Druga opiera się na izolacji GHB, 
który w postaci pochodnej disililowej oznacza się metodą GC-FJD lub GC-MS (5). 
Stosując technikę SIM z monitorowaniem jonów m/e 233, 234 i 235 oraz standard we
wnętrzny, deuterowany kwas GHB (y-GHB-d6), oznaczano stężenie GHB w moczu w 
zakresie od 5 do 6100 J.lg/m1. Opublikowano również metody wykorzystujące w przy
gotowaniu próbki technikę SPE (Solid Phase Extraction) (9) oraz SPME (Solid Phase 
Microextraction). Metoda SPME-GC/MS umożliwiła analizę GHB w moczu przy 
stężeniu rzędu nanogramów na mililitr (LOQ~200 ng/ml) (2). Alternatywą dla technik 
ekstrakcyjnych jest technika head-space, która w połączeniu z analizą GC-FJD i GC-MS 
pozwoliła na oznaczenie GHB w moczu i krwi w zakresie stężeń od I do 1000 J.lg/ml (8). 

W niniejszej pracy przedstawiono metodykę rozdziału i identyfikacji y-butyrolaktonu, 
kwasu y-hydroksymasłowego (GHB) oraz jego a- i ~- hydroksyregioizomerów t.j. 
kwasu a-hydroksymasłowego i ~-hydroksymasłowego. 

OH O 

AAOH 

kwas y-hydroksymaslow)' kwas ~-hydroksymasło\Vy kwas u-hydroksymaslO\vy 

Ryc. I. WZOIy strukturalne regioi:!omerów /... .. 111aS1I hydroksymaslo1l'ego. 
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Zastosowano chromatografię gazową z detekcją FIO (Flame Ionization Detektor) 
i detekcją MS. W oparciu o uzyskane wyniki zaproponowano ogólny schemat postę
powania z próbką materiału ciekłego lub stałego mogącego zawierać GBL oraz GHB, 
zarówno w postaci wolnej, jak i soli sodowej. Opracowaną metodykę testowano na 
próbkach symulujących materiał z dystrybucji nie legalnej. Przedstawiono również 
wynik jakościowej analizy moczu zawierającego kwas y-hydroksymasłowy w stężeniu 
50 Ilglml. 

MATERIAŁ I METODY 

Wzorce i odczynniki 

Wzorce soli sodowych kwasu a-hydroksymasłowego (AHB) i ~-hydroksymasłowego 
(BHB) pochodziły z firmy Aldrich. y-butyrolakton pochodził z firmy Sigma Chemi
cais. Analityczną próbkę soli sodowej kwasu y-hydroksymasłowego otrzymano w 
reakcji hydrolizy zasadowej laktonu tego kwasu i oczyszczano ją przez dwukrotną 
krystalizację z bezwodnego etanolu. Strukturę otrzymanego związku potwierdzono 
metodą spektrometrii mas (MS) oraz spektrofotometrii w podczerwieni (FTIR). 

Odczynnik do derywatyzacji, Silyl 991 (BSA/TMCS), zakupiono w firmie Mache
ry-Nagel, Germany. Pozostałe związki chemiczne pochodziły z firm Sigma ChemicaIs 
oraz FIuka i używane były bez dodatkowego oczyszczania. 

Przygotowanie próbek do analizy 
Roztwór GHB w popularnym napoju orzeźwiającym otrzymano rozpuszczając 300 

mg soli sodowej GHB w 10 mI napoju. 
Mocz zawierający GHB w stęż. 50 Ilglml otrzymano rozpuszczając odpowiednią 

ilość soli sodowej kwasu GHB w moczu zdrowej osoby. 
Derywatyzacja odczynnikiem silanującym Silyl 991: do naważek po 0,5 mg soli 

sodowej kwasu a-, ~- i y-hydroksymasłowego dodano 0,5 mI suchej pirydyny i 0,5 mI 
odczynnika Silyl 991, a następnie ogrzewano w temperaturze 80°C przez 30 min. 
Otrzymany roztwór, po ochłodzeniu, używano do analizy GC-FIO i GC-MS. 

Próbkę moczu (2 mI) zakwaszono do pH 4, ekstrahowano układem octan etylu
izopropanol 5:1. Po odwirowaniu, ekstrakt organiczny ostrożnie odparowano w temp. 
pokojowej w strumieniu azotu do objętości kilkunastu mikrolitrów. Pozostałość pod
dano derywatyzacji i analizowano metodą GC-MS. 

Aparatura 
Pomiary widm IR przeprowadzono na spektrometrze podczerwieni z transformacją 

Fouriera firmy BRUKER (Niemcy), model IFS 113v z przystawką mikroskopową. 
Substancję wzorcową lub próbkę badaną nakładano na krysztal KRS-5 (transmisja) i 
mierzono widmo w podczerwieni w zakresie 4000 - 600 cm·1 z rozdzielczością 4 cm,l. 
W celu dobrego uśrednienia szumów zbierano 64 skany. 

Próbkę ciekłą po naniesieniu na KRS-5 odparowywano w strumieniu gazu obojęt
nego w temperaturze pokojowej. Suchą pozostałość, bezpośrednio na krysztale zada
wano acetonem w celu wyodrębnienia poszczególnych substancji. Próbkę stałą po 
analizie FTIR używano po derywatyzacji do badań GC-MS i GC-FIO. 
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Rozdział pochodnych mieszaniny regioizomerów kwasu hydroksymasłowego oraz 
analizę ekstraktu moczu wykonano na chromatografie gazowym HP 6890 sprzężonym 
z detektorem masowym HP 5973. Temperatura komory nastrzykowej wynosiła 250°C. 
Oazem nośnym był hel, objętość przepływu wynosiła 0,6 mI/min. Rejestrację całko
witego prądu jonowego prowadzono w zakresie mas od 40 do 400 amu. Analizę w 
opcji SIM (ekstrakt moczu) prowadzono monitorując jony 117, 147 i 233. Temperatu
rę pieca programowano następująco: początkową temperaturę, 50°C utrzymywano 
przez l minutę, następnie podwyższano o 10°C/min do temperatury 290°C, którą 
utrzymywano przez 3 minuty. Analizę wzorców prowadzono w opcji nastrzyku split 
I :20, a ekstraktu moczu - w opcji nastrzyku splitiess. Objętość nastrzyku V=0,4 "I. 
Rozdział wykonywano na kolumnie kapilarnej BP-I, 25 m x 0,22 mm x 0,25 ~lm. 

Analizę próbki napoju orzeźwiającego wykonano na chromatografie gazowym HP 
5890 seria II, wyposażonym w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FJD). Temperatura 
komory nastrzykowej wynosiła 250°C, a detektora 280°C. Używano kolumny kapilar
nej OV-I, 25 m 0,32 mm x 0,5 ~lm. Opcja nastrzyku: split l :10, objętość nastrzyku 
V=0,5 "I. Program temperaturowy zastosowano identyczny, jak w przypadku analizy 
OC-MS. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

Metoda produkcji kwasu y-hydroksymasłowego polega na reakcji hydrolizy lakto
nu tego kwasu (y-butyrolaktonu) w środowisku zasadowym. Pochodzący z nielegalne
go źródła, źle oczyszczony produkt końcowy może zawierać nieprzereagowany lakton 
i nadmiar zasady lub kwasu służącego do zobojętniania. Należy podkreślić, że w 
skrajnych przypadkach, gdy odczyn roztworu będzie znacząco różnił się od pH 7, 
spożycie produktu może prowadzić do poparzenia jamy ustnej, przełyku oraz uszko
dzeń śluzówki żołądka. 

Kwasy karboksylowe wykazują dużą tendencję do adsorpcji nieodwracalnej na 
kolumnie chromatograficznej, a także ulegają często dekarboksylacji w temperaturze 
panującej w komorze nastrzykowej. W przypadku OHB wysoka temperatura powo
duje, że ulega on częściowo wewnątrzcząsteczkowej estryfikacji przechodząc w 
y-butyrolakton. 

- H20 

Ryc. 2. Reakcja wewnqll'zczqsteczkowej estryfikacji kwasu y-hydl'oksymasloll'ego dojega lak/onu. 

Ponieważ nielegalnie produkowany OHB, obok szeregu innych zanieczyszczeń, 
zawiera często nieprzereagowany lakton, nie można stwierdzić, czy jego obecność 
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wynika z nieprawidlowo prowadzonej syntezy, czy też jest wynikiem tworzenia się 
tego związku podczas analizy metodą chromatografii gazowej. 

Aby ustalić, czy podczas zaproponowanych warunków analizy OHB tworzy się 

GBL, wykonano ekstrakcję wolnego kwasu GHB z zakwaszonego roztworu wodnego 
do rozpuszczalnika aprotonowego i ekstrakt poddano badaniu metodą GC-MS. 
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Ryc. 3. Chromatogram GC-MS ekstraktu kwaśnego wodnego ro=lworll soli sodowej GHE. 
Oznaczenia: (1) CBL; (2) CHB 

W ekstrakcie stwierdzono obecność GHB (t,=8,0 min) oraz GBL (t,=4,8 min). 
Obecność laktonu wskazuje, że powstaje on w trakcie analizy chromatograficznej lub 
na etapie ekstrakcji. Kwaśny odczyn środowiska sprzyja procesowi wewnątrzczą
steczkowej estryfikacji GHB do laktonu. Kształt piku GHB świadczy, że ulega on 
silnej adsorpcji na kolumnie kapilarnej. Podczas prowadzonej w identycznych wanm
kac h ekstrakcji GBL z fazy wodnej nie rejestruje się obecności GHB. 
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Ryc, 4. Chroma/ogram GC-lv/S mieszanhlY disililowych pochodnych regioizomerów kwasu 
hydroksYl1lasloll'ego. Oznaczenia: (1) "'lI'as a-hydroksymaslowy (AHB), (2) kwas fJ-hydro
ksymoslowy (BHB), (3) kwas y-hydroklymasloll'Y (CHB). 
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Na rycA przedstawiono wynik analizy GC-MS pochodnych disillilowych kwasu 
et-, p- i y-hydroksymasłowego (AHB, BHB i GHB). 

Reakcja derywatyzacji hydroksykwasów układem reagentów BSA/TMCS (1 %) w 
pirydynie zachodzi ilościowo w ciągu 20 min, a otrzymane pochodne posiadają bardzo 
dobre właściwości chromatograficzne. Są one stabilne przez około 24 godzin i w za
stosowanych warunkach chromatograficznych ulegają pełnemu rozdziałowi. 
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Na ryc.5 przedstawiono widma MS pochodnych trzech hydroksykwasów. Charak
teryzują się one obecnością niewielkiego piku molekularnego m/e 248. Widmo GHB 
odróżnia się od widma BHB brakiem piku o wartości m/e 191. Pochodna kwasu rJ.

hydroksymasłowego charakteryzuje się, w odróżnieniu od GHB i BHB intensywnym 
pikiem o wartości m/e 131 (tzw. base peak). Wyraźne różnice w widmach masowych, a 
ponadto różne wartości czasu retencji podczas analizy chromatograficznej, umożliwiają 
jednoznaczną identyfikację trzech regioizomerów kwasu hydroksymaslowego. 

Widmo masowe laktonu kwasu y-hydroksymaslowego charakteryzuje się obecno
ścią pików o innych wartościach m/e, co pozwala na jednoznaczne odróżnienie go od 
pochodnych kwasowych. 
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Ryc. 6. Widma MS (AJ i I R (B) lak/ollu kwasu r-hydroklymaslowego. 

RegioizOlnery rJ. i ~ można zaproponować jako wzorce wewnętrzne w oznaczaniu 
ilościowym metodą GC lub I-IPLC próbek GHB pochodzących z nielegalnego rynku. 
Natomiast przy analizie GEB w próbkach krwi i moczu nie można u;tyć jako wzorca 
wewnętrznego kwasu P-hydroksymaslowego, gdyż powstaje on in vivo, a jego stęże
nie jest u osób dotkniętych cukrzycą (12) oraz nadużywających alkoholu znacznie 
podwyższone (6). Może być natomiast użyty do tego celu AHB, który może zastąpić 
bardzo drogą pochodną deuterową (y-GHB-d,). 

Przystawka mikroskopowa spektrofotometru w podczerwieni umożliwia wykona
nie widm odbiciowych i transmisyjnych. Jej użycie znacznie przyśpiesza i ułatwia 
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wykonanie analizy, gdyż nie wymaga pracochłonnego przygotowywania pastylek 
KBr. Oznaczaną substancję mierzy się bezpośrednio na lusterku (odbicie) lub na 
krysztale KRS-5 (transmisja). Ponieważ mikroskop umożliwia obserwację wizualną z 
powiększeniem 150-krotnym, możliwe jest wybranie optymalnego miejsca próbki do 
uzyskania widma. Pozwala to na pracę z próbkami stanowiącymi mieszaniny. Analiza 
FTlR na lusterku lub krysztale KRS-5 nie powoduje destrukcji próbki, którą można 
użyć do dalszych badań, np. metodą OC-MS, TLC lub NMR. 
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Ryc. 7. Widma HI pOdCZeJ1ll ieni (JR) soli sodowych regioizomeró1I' kwasu hydromasloll'ego. Ozna
czenia: (A) I1ffB-Na, (B) BHB-Na, (C) GHB-Na. 
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Ryc, 7 przedstawia widma IR soli sodowych kwasów a-, p- i y-hydroksymasłowych, 
W widmie soli sodowej GHB widoczne jest przy 1557 cm' I silne asymetryczne drga
nie jonu karboksylowego CO-', Pasmo polożone przy 1451 cm' I pochodzi od nożyco
wych drgań grup metylenowych sąsiadujących z jonem karboksylowym, a pasmo 
położone przy 1419 cm,l może być przypisane do nakladających się zginających drgań 
O-H i drgań rozciągających anionu karboksylowego. Pasmo położone przy 10 16 cm-I 
można przypisać do rozciągając?,ch drgań C-O alkoholi pierwszorzędowych. W zakre
sie od ok. 2960 do ok. 2800 cm' obserwuje się pasma pochodzące od drgań rozciągają
cych C-H, natomiast pasmo przy 3317 cm,l pochodzi od drgań rozciągających O-H (II). 

Wykonując serię pomiarową dla soli sodowych kwasów AHB, BHB i GHB obser
wowano zmianę polożenia drgania rozciągającego O-H w kierunku mniejszych czę
stości. Taki efekt może być spowodowany powstawaniem wewnątrzcząsteczkowego 
wiązania wodorowego. Obserwowane przesunięcie asymetrycznego drgania CO" z 
polożenia 1557 cm,l (sól sodowa kwasu GHB) do położenia 1609 cm,l dla analogicz
nej soli kwasu AHB może być spowodowane obecnością elektroujemnego atomu tlenu 
bezpośrednio w sąsiedztwie grupy CO''. 

W widmie GBL uzyskanym w tych samych warunkach obserwuje się położone 
przy 1772 cm' I silne pasmo drgań rozciągających grupy karbonylowej i pasmo drgań 
grupy C-O położone przy 1169 cm' I (ryc.6). 

GHB występuje na rynku narkotykowym jako sól sodowa w postaci czystej lub 
zawierającej różnorodne domieszki. Należy się liczyć z możliwością napotkania pre
paratów w innej formie, np. roztworów soli sodowej w wodzie lub napojach chłodzą
cych. Uproszczone procedury syntezy stosowane w nielegalnych laboratoriach prowa
dzą do otrzymania roztworów soli sodowej GHB, której nie wydziela się do postaci 
stałej. Otrzymane w ten sposób preparaty mogą zawierać, oprócz docelowego pro
duktu, także różne ilości jego prekursora - GBL. 

Metodyka analizy obejmująca procedurę przygotowania próbki oraz stosowane 
metody instrumentalne - FTIR, GC-MS oraz GC-FIO powinny uwzględniać wszystkie 
przedstawione wyżej czynniki. 

Po wykonaniu serii analiz modelowych próbek zawierających różne stężenia soli 
sodowej GHB oraz jego laktonu w różnorodnych matrycach ciekłych i stałych zapro
ponowano ogólny schemat postępowania (ryc. 8). 

Próbka stała lub ciekła poddawana jest wstępnej analizie metodą FTIR, która 
wskazuje na obecność GHB-Na, GBL lub obu składników razem. Na tym etapie ana
lizy otrzymuje się również informację dotyczącą ewentualnej obecności innych sub
stancji i środków o właściwościach psychotropowych lub odurzających. Stałą pozo
stałość po analizie FTIR (dla próbek ciekłych) lub próbkę pierwotną Geśli była w po
staci stałej) poddaje się derywatyzacji odczynnikiem silanizującym i badaniu metodą 
GC-MS lub GC-FIO, które potwierdza lub wyklucza obecność GHB. W celu potwier
dzenia obecności GBL w próbce ciekłej, rozcieńcza się ją wodą w stosunku l: 10, 
a następnie ekstrahuje rozpuszczalnikiem aprotonowym (np. chloroform, octan etylu) 
i analizuje ekstrakt metodą GC-MS lub GC-FID. 
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Analiza danych 
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I I 
GHB GBL GHB+GBL 

Ryc. 8. Schemat postępowania analitycznego. 

Na ryc. 9 przedstawiono wyniki analizy próbki popularnego napoju orzeźwiające
go zawierającego GHB-Na w ilości 30 mg/mI. Widmo IR (B) zawiera bardzo dobrze 
wykształcone pasma soli kwasu GHB na tle sygnałów matrycy skladającej się z sacha
rozy i substancji smakowych. Obecność GHB potwierdzono również metodą GC-FID 
(Al· 
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Ryc. 9. Wyniki analizy GC-F/D (A) i FTIR (B) poplllarnego napojll chlodzącego. zawierającego 
CHB-Na li' stężeniu 30 mg/mI. Oznaczenia na chl'omatogramie: (JJ pochodna disililowa CHB, 
(2) pochodna sili/owa sacharozy. 

Na ryc. 10 przedstawiono wynik analizy moczu zawierającego kwas y-hydroksymasłowy 
w stężeniu ok. 50 fig/mI. Mocz po zakwaszeniu do pH 4 poddano ekstrakcji typu 
ciecz-ciecz, a ekstrakt po odparowaniu i derywatyzacji analizowano metodą OC-MS. 
Rejestrując chromatogram zastosowano technikę monitorowania całkowitego prądu 
jonowego (TIC) oraz technikę SIM. 

W pierwszym przypadku (A) interpretacja jest utrudniona ze względu na bardzo 
liczne piki matrycy moczu, w skład której wchodzą m. in. pochodne kwasów karbo
ksylowych. Zgodnie z oczekiwaniem, technika SIM (B) umożliwiła częściowe "od
rzucenie" tła, lepszą separację piku disi1ilowej pochodnej OHB od sygnałów matrycy i 
uzyskanie znacznie lepszego stosunku sygnał/szum dla piku kwasu. 
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Ryc. JO. rVynik analizy moczu zawierającego GHB li' stęż. ok. 50 pglm/. Oznaczenia.' (A) 
chroma/ogram całkowitego prądujonoll'ega (TIC), (B) chl'omatogl'am SIM, 1 - pik GHB. 

STRESZCZENIE 

Kwas y-hydroksymasłowy (GHB) i jego lakton (GBL) są groźnymi substancjami 
psychoaktywnymi, które w ostatnich latach zyskują wzrastającą popularność na ame
rykańskim i europejskim rynku narkotykowym. Jedyną wystarczająca czułą i selek
tywną metodą rozdzielenia i identyfikacji tych narkotyków w materiale biologicznym 
jest chromatografia gazowa połączona ze spektrometrią masową (GC/MS), a w pew
nych warunkach również spektrometria w podczerwieni (FTlR). W naszej pracy za
stosowano te metody derywatyzując badane związki w pierwszym etapie analizy 
chromatograficznej za pomocą odczynnika sililującego (Silyl 991) oraz używając 
kolumny kapilarne BPI, 25 ITI x 0,22 mm x 0,225 ,LIn. Efektywność proponowanego 
postępowania sprawdzono poddając analizie mieszaninę GHB i GBL w napoju orzeź
wiającym i w moczu. 

Słowa kluczowe: kwas y-hydroksymasłowy (GHB), y-hydroksybutyrolakton (GBL), 
chromatrografia gazowa (GC), spektrometria masowa (MS), FTIR, derywatyzacja. 
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