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Inden for det sidste halve år, har der været et stigende antal
henvendelser til Forgiftningsrådgivningen på H:S Bispe-
bjerg Hospital omhandlende forgiftninger med gammahy-
droxybutyrat (GHB) (egne data).

Forgiftningssymptomerne beskrevet i litteraturen er om-
fattende – fra let hypotoni og somnolens til kvalme, opkast-
ning, bradykardi, CNS- og respirationsdepression (1). Stoffet
indtages typisk af unge mennesker, hyppigst mænd, ofte
sammen med alkohol og andre rusmidler, primært på disko-
teker og natklubber, hvorfor patienterne oftest indlægges
mellem kl. 00.00 og 06.00 (2). GHB sælges som en farveløs,
lugtfri væske, som pulver eller som kapsler. Den flydende
form er klar, let olieret og har en mild, opløsningsmiddelag-
tig lugt og en saltholdig smag, der let maskeres ved at til-
sætte stoffet til »drinks« (3). GHB indtages sædvanligvis i
perorale doser på 2-3 gram (35 mg/kg) (3). Stoffet sælges
blandt andet via Internettet, hvor også opskriften på frem-

stilling af stoffet er let tilgængelig (4). Det kaldes »flydende
ecstasy« og sælges i Danmark under navne som Fantasy,
Natural power og Pro-G. 

Baggrund
Klinisk brug
GHB blev først syntetiseret i 1960 af franskmanden Laborit
som en GABA (gammaaminosmørsyre)-analog. GHB passe-
rer i modsætning til GABA let blod-hjerne-barrieren og frem-
kalder en hypnotisk tilstand. Stoffet har tidligere været an-
vendt som anæstetikum, men blev hurtigt forladt på grund af
den høje incidens af opkastninger og myoklonier samt mang-
lende analgetiske effekt; visse lande i Europa anvender dog
fortsat stoffet hertil. GHB anvendes eksperimentelt til be-
handling af narkolepsi. Randomiserede studier har på denne
indikation vist såvel forbedret længde som kvalitet af rapid
eye movement (REM)-søvnen. Der er ikke set tegn på tole-
rance, og kun få bivirkninger er observeret i doser på 25-30
mg/kg hver tredje time (5). GHB anvendes også eksperi-
mentelt til behandling af alkohol- og opioidabstinenssympto-
mer (6, 7), hvor virkningen indtræder prompte og varer 3-4
timer. I et repræsentativt randomiseret, dobbeltblindt stu-
dium fandtes GHB i doser på 50 mg/kg effektivt at reducere
abstinenssymptomer som tremor, sved, depression, kvalme,
ængstelse og rastløshed. Eneste bivirkning var kortvarig
svimmelhed (7). Andre indikationsområder har været be-
handling af alkoholisme (8), som sedativum og anxiolytikum
(9). Stoffets evne til at reducere iltforbruget i vævene har
medført eksperimentel anvendelse af GHB ved tilstande som
sepsis, myokardieinfarkt og ved cerebral iskæmi (10). Des-
uden har GHB været anvendt ved fødsler som vestimulator
og smertestillende middel (11). Stoffet er ikke registreret
som lægemiddel i Danmark (personlig meddelelse). 

Misbrug
GHB blev solgt på helsekostmarkedet i USA som kosttil-
skud, som hypnotikum og som muskelopbyggende stof, ind-
til det blev forbudt af FDA (US Food and Drug Administra-
tion) i november 1990. Det blev indtil da nærmest betragtet
som atoksisk. Forbuddet kom, da der i en femmåneders pe-
riode blev rapporteret 57 forgiftningstilfælde med sympto-
mer i form af kvalme og opkastning, coma og respirations-
depression. Siden har det, primært på grund af den
euforiserende effekt, været populært som misbrugsstof i
USA (12). Denne popularitet er steget markant inden for de
sidste fem år, og stoffet er  siden midten af 1990’erne dukket
op i Europa, primært England (13, 14) og nu også i Danmark
(egne data).

Gammabutyrolakton (GBL) er et GHB-pro-drug, der me-
taboliseres til GHB. Det absorberes i højere grad end GHB.
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Gammahydroxybutyrat
– en endogen substans og et nyt rusmiddel
Kliniske aspekter hos den akut forgiftede patient

Resumé

Inden for det sidste halve år har der været et stigende
antal henvendelser til Forgiftningsrådgivningen på
H:S Bispebjerg Hospital om potentielle forgiftninger
med misbrugsstoffet gammahydroxybutyrat. Ofte ind-
lægges patienterne akut kort tid efter indtagelsen i be-
vidstløs tilstand. Når unge mennesker udviser sym-
ptomer som svækket bevidsthed eller coma, bør man
mistænke gammahydroxybutyrat-indtagelse. Virknin-
gen af gammahydroxybutyrat indtræder inden for 15
til 30 min, og patienterne restitueres oftest spontant in-
den for få timer (3 til 5). De hyppigste dosisafhængige
symptomer er en vis svækkelse af bevidsthedsintensi-
teten ledsaget af eufori stigende over somnolens til
coma samt opkastning, bradykardi, aggressiv adfærd,
apnø og respirationsdepression. Tilfælde med respira-
tionsinsufficiens og død er beskrevet. Gammahy-
droxybutyrat indtages ofte sammen med alkohol og
andre rusmidler, der potenserer virkningen. Behand-
lingen er symptomatisk.

Litteraturen er gennemgået med speciel vægt på
kliniske forhold inkl. toksikologi samt forslag til be-
handling.

Antaget den 22. november 1999.
H:S Bispebjerg Hospital, klinisk biokemisk afdeling og klinisk farmakologisk
enhed.



FDA advarede i 1999 mod brug af GBL på grund af tal-
rige forgiftningstilfælde, og producenterne blev bedt om at
trække produkterne tilbage, hvilket blev efterfulgt. GBL fin-
des i øvrigt også i acetonefri neglelakfjerner og i cyanoakryl-
lim og visse opløsningsmidler (bl.a. til fjernelse af graffiti). 

Farmakologi
Kemi
GHB er et såkaldt designer drug. Dette udtryk stammer fra
USA og bruges som samlenavn på alle illegale, syntetisk
fremstillede rusmidler. Det kaldes »flydende ecstasy« hvil-
ket er et misvisende navn, både på grund af en helt anderle-
des strukturformel end ecstasy, men også på grund af de vidt
forskellige virkningsmekanismer og effekter mellem de to
stoffer. GHB er en endogen substans, hvis funktion er
ukendt. Det findes i de fleste af kroppens væv, bl.a. i  nyre,
hjerte, skeletmuskler og brunt fedt, hvor koncentrationen er
10-15 gange større end i hjernen (15). I CNS er koncentra-
tionen højest i substantia nigra, thalamus og hypothalamus
(16). GHB passerer let blod-hjerne- og placentabarrieren
(17).

Farmakokinetik
GHB absorberes hurtigt fra gastrointestinalkanalen efter
peroral indtagelse, og virkningen indtræder inden for 15 til
30 min. Maksimal plasmakoncentration (Cmax) optræder in-
den for 20 til 60 min. Virkningsvarigheden (tmax) er 3-5 timer.
Eliminationshalveringstiden (t½) er 35 min; 2-5% udskilles
uomdannet i nyrerne (18).

GHB er et GABA-derivat. Mens GABA (en inhibitorisk
neurotransmitter) findes i koncentrationer i størrelsesor-
denen mmol/l, er GHB-koncentrationen 1/1.000 af dette
(µmol/l). GHB metaboliseres til succinyl-semialdehyd, som
oxideres til succinat, der via Krebs’ cyklus (19) omdannes til
kuldioxid, der udskilles gennem udåndingsluften. Se Fig. 1
(15).

Farmakodynamik
GHB inducerer i store doser CNS-depression i form af seda-
tion, søvn og anæstesi. Disse effekter ses, når koncentratio-
nen i hjernen er ca. 100 gange større end det endogene ni-
veau. GHB har specifikke bindingssteder i hjernen, hvor det
udøver en GABA-lignende aktivitet, øger hjerneopioiderne
og hæmmer dopaminfrigørelsen (20).

GHB har affinitet til to receptorer i hjernen, dels en GHB-
specifik receptor og dels en GABAB-receptor; affiniteten til
GHB-receptoren er 1.000 gange større end til GABAB-recep-
toren (15). I fysiologiske koncentrationer har GHB ingen
agonistisk effekt på GABAB. GHB bindes ikke til GABAA-re-
ceptorerne.

GHB øger opioidkoncentrationen i hjernen; en mulig for-
klaring kan være den øgede dopaminfrisætning (21, 22). Me-
kanismerne er dog ufuldstændigt belyst.

Symptomerne kan muligvis forklares ved et initialt hæm-
met dopaminrespons, der sekundært afløses af en øget dopa-
minfrisætning (15, 20). 

En øget serotoninkoncentration i hjernen er også beskre-
vet (20). 

GBH modulerer som nævnt REM-søvnen. Det forbedrer
søvndybden og kontinuiteten, hvilket kan forklare følelsen  af
udhvilethed såvel som amnesien, når patienten vågner op
(15, 21). Mekanismen er ukendt.

Idet GHB såvel som REM-søvn i sig selv stimulerer fri-
sætning af væksthormon (17, 21) og GHB også øger prolak-
tinniveauet medførende en øget proteinsyntese, har disse
teoretiske anaboliske effekter (øget fedtkatabolisme samt
øget muskelvækst) bidraget til at gøre GHB populært i body-
builderkredse. Dette har dog ikke i kontrollerede under-
søgelser vist sig effektivt.

Kliniske symptomer
Peroral GHB
Den primære virkning er en dosisrelateret CNS-depression.
Symptomerne er ved op til 10 mg GHB/kg (0,7-1,4 gram)
kortvarig amnesi og hypotoni. Ved 20-50 mg GHB/kg (1,4-
3,5 gram) ses en vis svækkelse af af bevidsthedsintensiteten
ledsaget af eufori samt svimmelhed stigende til somnolens,
der ved 50-70 mg GHB/kg (3,5-5,0 gram) går over i coma.
Herudover ses bradykardi, bradypnø og Cheyne-Stokes’ re-
spiration, irregulær respiration, kvalme og opkastning (1-2,
23-27). Se Fig. 2. Af flere kasuistiske meddelelser og retro-
spektive undersøgelser fremgår det endvidere, at andre al-
mindelige overdoseringssymptomer er hovedpine (28), des-
orientering, urin- eller urge-inkontinens (28), myoklonier,
især i ekstremiteter og kæben (28), samt hypotermi (25, 29,
23). Agitation og aggressiv adfærd kan forekomme trods
næsten total apnø, specielt når patienten stimuleres eller i
opvågningsfasen efter CNS-depressionen (2, 25, 26). Sjældne
symptomer er hypertension, ortostatisk hypotension (17),
hæmaturi, hallucinationer, akut delirium (26, 30) og Wer-
nicke-Korsakoffs syndrom (22). 

Paraklinisk er beskrevet ekg-forandringer i form af højre-
sidig grenblok, ST-elevation og U-takker, der umiddelbart
synes at være uden hæmodynamisk betydning (2, 23, 25, 26).

Der er stor inter- og intraindividuel forskel i forgiftnings-
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Fig. 1. GHB-metabolisme fra ref. 15.



symptomernes karakter og grad. Stoffet indtages oftest sam-
men med alkohol (40 til 60%), der virker synergistisk med
GHB og/eller andre misbrugsstoffer, specielt amphetamin,
ecstasy og cocain (30 til 50%), der potenserer virkningen.
Koncentrationen af det indtagne stof er oftest ukendt eller
usikker, da det fremstilles illegalt. Alle disse faktorer med-
virker til, at symptomerne er uforudsigelige. 

Er der alene indtaget GHB, ses oftest spontan restitution
inden for få timer (25). Opvågningen kan være brat; fra en
dyb komatøs tilstand rejser patienten sig pludselig op i sen-
gen og er fuldstændig vågen. Patientens symptomer forsvin-
der herefter hurtigt og permanent (26). Dødsfald er beskre-
vet ved såvel GHB alene som GHB sammen med andre
misbrugsstoffer (31, 32) og skyldes oftest respirationsinsuf-
ficiens.

Intravenøs GHB
En intravenøs dosis på 50-60 mg/kg giver generel anæstesi
inden for 5 min, og varer 1-2 timer (29). Der er normalt fuld
restitution efter otte timer.

Den letale dosis
LD50: I dyrestudier er denne vist at være 5-15 gange den do-
sis, der medfører coma.

Abstinenssymptomer
Efter langvarigt brug (år) af store doser er der set abstinens-
symptomer i form af ængstelse, tremor, ataksi, søvnløshed
og okulomotoriske forstyrrelser (4, 15, 33). Akut delirium er
set ved ophør efter store daglige indtag gennem et år (30).

Dosis
En tilstræbt dosis er hyppigst 2-3 gram, men er som anført
ofte usikker. Så lidt som 5 gram peroral GHB har medført
CNS-depression. Op til 20-30 gram er indtaget uden alvorlige
følger. 

Laboratoriemålinger/monitorering
GHB kan måles i blod og urin ved gaskromatografisk me-
tode, men finder ikke rutinemæssigt sted. Stoffet kan på-
vises i urinen op til 12 timer efter indtag. GHB kan i øjeblik-
ket analyseres på Retskemisk Institut i København og i
Århus (personlig meddelelse) samt på klinisk kemisk afde-
ling, Vejle Sygehus. Det medbestemmes ikke i rutine-urin-
narkoscreeningsanalyser. Hos symptomatiske patienter bør
serum-elektrolytter og blodglukose måles, ligesom patienter
med respirationsdepression bør overvåges med pulsoxyme-
tri og arteriepunktur. Intubation og mekanisk ventilation kan
være nødvendig. Den neurologiske funktion bør monitore-
res, evt. ved Glasgow Coma Scores (GCS). Det har vist sig,
at patienter, der initialt har en GCS på 8 eller mindre, hyppi-
gere udvikler episoder med bradykardi og emesis (25, 23), li-
gesom den lave score kan være en indikator for restitue-
ringsfasens længde: Jo lavere værdi, jo længere tid til
patienten genvinder sin bevidsthed (25). Ved mistanke om al-
koholindtag bør S-ethanol bestemmes.

Behandling
Patienten bør i svære tilfælde selvfølgelig indlægges. I let-
tere tilfælde kan patienten observeres i den akutte modtage-
afdeling, men hvis der fortsat er symptomer efter seks timer,
bør patienten indlægges.

1. Absorptionsprofylakse: På grund af den hurtigt indsæt-
tende CNS-depression er emesis kontraindiceret. Da stoffet
absorberes lynhurtigt, er ventrikelaspiration i de fleste til-
fælde ikke indiceret. Aktivt kul kan anvendes, dog under
hensyntagen til bevidsthedsniveauet.

2. Symptomatisk behandling: Behandlingen er symptoma-
tisk efter de gængse retningslinjer og stiler mod at sikre suf-
ficient respiration med frie luftveje (obs. aspirationsfare) og
evt. sikre den kardiovaskulære funktion. Bradykardi kræver
sædvanligvis ingen behandling; atropin kan anvendes. Me-
kanisk ventilation kan være nødvendig. Ved agitation, moto-
risk uro og krampetendens gives diazepam.

3. Antidotbehandling: Store doser naloxon (Narcanti) har
vist effekt på rotter (33, 34), men der er ikke påvist nogen
sikker effekt på mennesker. Flumazenil (Lanexat) har vist ef-
fekt på rotter (35), men har ikke vist effekt på GHB-forgift-
ninger hos mennesker. Physostigmin (kolinesterasehæm-
mer) har været nævnt som mulig antidot (36), men der
foreligger endnu ikke evidens for, at dette kan anbefales
generelt. Således kan ingen antidot anbefales.

4. Behandling af samtlige indtagne stoffer: GHB indtages
ofte sammen med andre misbrugsstoffer og alkohol, hvilket
man skal tage højde for ved behandlingen. Mulige differen-
tialdiagnoser til coma bør udelukkes.

Diskussion
GHB er et potentielt farligt stof. Det er populært i misbrugs-
miljøerne, primært på grund af den euforiserende effekt, der
opnås ved mindre doser (25). Ved overdosering kan der ud-
vikles coma og respirationsdepression (25, 23, 27). Forgift-
ningssymptomerne opstår formentlig på grund af en lille af-
stand mellem »eufori-dosis« og »coma-dosis«. Dette kan få
fatale konsekvenser, hvis luftvejene blokeres eller misbruge-
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Lette symptomer amnesi
hypotoni
svækkelse af bevidsthedsintensiteten
eufori
svimmelhed
kvalme og opkastninger
myoklonier (kæbe og ekstremiteter)

Moderate symptomer somnolens
bradykardi
bradypnø og Cheyne-Stokes’ respiration

Svære symptomer respirationsdepression
coma

Andre manifestationer hovedpine
desorientering
urin- og urge-inkontinens
hypotermi
agitation og aggressiv adfærd

Sjældne hallucinationer, abstinenssymptomer,
manifestationer Wernicke-Korsakoffs syndrom, hæmaturi,

ekg-forandringer

Fig. 2. Kliniske manifestationer.



ren udvikler respirationsstop, når misbrugeren er alene (31).
Koncentrationen af GHB i den indtagne væske er oftest
ukendt og usikker; det indtages ofte sammen med alkohol og
andre rusmidler, hvorved effekten bliver uforudsigelig og
farlig. I udlandet er der set  en stigning i antallet af misbru-
gere, som anvender GHB som hypnotikum i kombination
med andre rusmidler, fx ecstasy, amphetamin og cocain.
Misbrugeren presser kroppen til det yderste ved brug af de
CNS-stimulerende stoffer for derefter at få så kort og effek-
tiv en søvn som mulig med GHB. Grundlaget for dette ligger
sandsynligvis i GHB’s virkning på søvnen. REM-søvnen
fremmes, hvorved brugerne teoretisk vil kunne få en mere
effektiv søvnproces. Dette vil kunne kompensere for den
store fysiske og til dels psykiske belastende aktivitet, bru-
gerne af de CNS-stimulerende stoffer er udsat for gennem
længere tid. Brugerne vil kunne øge deres formåen i de ak-
tive perioder, hvis hvileprocessen er effektiv (13).

Konklusion
GHB bruges i stigende grad som rusmiddel, også i mindre
traditionelle  misbrugsmiljøer. Det lille terapeutiske indeks
samt en usikker koncentration i produktet har ført til mange
tilfælde af coma og respirationsdepression. De hyppigste
symptomer er herudover bradykardi, opkastninger, hypo-
termi, myoklonier samt agitation og aggressiv adfærd, speci-
elt ved stimulation. Der findes i øjeblikket ingen behandling
ud over den symptomatiske. GHB-forgiftning er en differen-
tialdiagnose ved coma af ukendt årsag, specielt hos unge
mennesker.

Summary
Jytte Engelsen & Hanne Rolighed Christensen:
Gammahydroxy buturic acid – clinical aspects of
acute poisoning.

Ugeskr Læger 1999; 161: 6903-7.

During the last six months, the Poison Control Centre at
Bispebjerg Hospital, Copenhagen, Denmark, has observed
an increasing number of patients intoxicated with GHB, a
drug of abuse. The patients are often admitted to the emer-
gency ward shortly after having taken the drug, unconscious
or comatose. If younger patients present with these symp-
toms, intoxication with GHB should be seriously considered.
The effects are seen within 15 to 30 minutes after oral in-
gestion of the drug. Spontaneous recovery usually occurs
within three to five hours. The most common effects are mild
euphoria, sedation, vomiting, somnolence, bradycardia, ag-
gressive behaviour, apnoea, respiratory depression, and
coma. Normally the patient breathes adequately, but insuffi-
cient respiration may occur and deaths have been described.
The drug is often consumed together with alcohol and other
drugs of abuse, which strengthens the effect of GHB. Treat-
ment is symptomatic.

A review of the literature with special emphasis on clinical
effects included toxicology and treatment is given.

Reprints: Jytte Engelsen, klinisk biokemisk afdeling, H:S Bispebjerg Hospital,
DK-2400 København NV.
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Udbredelsen af primært de CNS-stimulerende illegale
rusmidler amphetamin, ecstasy og cocain har vist markant
stigning i Danmark og Vesteuropa inden for de sidste ti år (1,
2). Større udbud og derved lavere priser har øget omfanget
af stofmængden målt med antal beslaglæggelser foretaget af
politiet i Danmark og EU. En fordobling af antal henvendel-
ser om disse stoffer til forgiftningsrådgivningen på H:S

Bispebjerg Hospital inden for de sidste tre år (egne data), ty-
der på et øget antal forgiftningspatienter samt et øget infor-
mationsbehov hos de behandlende læger om denne type
akut forgiftede patienter. Indholdsmæssig vil denne artikel
derfor primært fokusere på de akutte toksikologiske sym-
ptomer og behandlingsaspekter, sekundært omhandle de
farmakologiske virkningsmekanismer og diagnostiske toksi-
kologiske analysemuligheder.

Farmakologi
Amphetamin og amphetaminderivatet, MDMA (methylen-
dioxymetamphetamin, hyppigst benævnt ecstasy, hvilket be-
nyttes i artiklen), blev oprindelig introduceret som slanke-
midler, men henhører i dag under gruppen af såkaldte
designer drugs, der er syntetiske og kemisk modificerede
substrater fremstillet med tanke på misbrug, og udgør i øje-
blikket de hyppigst anvendte rusmidler i denne gruppe. For-
uden tabletter forefindes amphetamin i modificeret form
som metamphetamin, der i forskellige pulverforme ryges
(»ICE«) eller injiceres i.v. (3). Kemisk analyse af ecstasytab-
letter har vist, at kun 45% indeholdt overvejende ecstasy
(MDMA), mens resten indeholdt amphetamin, andre am-
phetaminderivater, caffein, ephedrin og chinin (4, 5). Sidste
år er der rapporteret indhold af amphetamin i 40% af ecstasy-
tabletterne undersøgt på Retskemisk Institut, Århus (per-
sonlig meddelelser 1999). Endvidere er der påvist stor varia-
tion i mængden af aktivt stof i de illegalt fremstillede
tabletter. I Danmark har flere amphetaminlignende medika-
menter markedsføringstilladelse; amfepramon (Dobesin, Re-
genon) til behandling af fedme, samt methylphenidat (Rita-
lin) til behandling af narkolepsi.

Mange illegale rusmidler findes traditionelt mest udbredt
i de lavere sociale klasser, hvorimod specielt ecstasymisbrug
ofte ses i mellemklassen, typisk blandt unge under uddan-
nelse (4).

Cocain stammer fra cocaplanten og blev tidligere benyttet
medikamentelt som hudappliceret lokalanalgetikum med va-
sokonstriktoriske egenskaber. Cocain sælges i pulverform,
hvor det bliver sniffet, i mindre grad injiceret i.v. og desuden
røget efter yderligere forarbejdelse som crack. 
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Resumé

Udbredelsen af rusmidlerne amphetamin, ecstasy og
cocain stiger i det danske samfund, hvilket medfører
et øget antal forgiftningstilfælde. I udlandet er der rap-
porteret flere dødsfald efter indtagelse af få doser af
rusmidlerne. Amphetamin, ecstasy og cocain øger
mængden af dopamin, noradrenalin og serotonin i ner-
vesystemet, hvilket medfører CNS-stimulation og en
generel sympatomimetisk stimulation. Behandlings-
krævende symptomer er hyppigst kardiovaskulære og
centralt udløste, manifesterende sig som takykardi,
hypertension og kramper, senere hypotension og
coma. Desuden ses hyppigt hypertermi og rabdomyo-
lyse samt påvirkning af nyre-, lunge- og leverfunktion.
Hypertermi anses som en vigtig indikator for en dårlig
prognose og bør behandles aggressivt. Her beskrives
behandlingsmæssige overvejelser baseret på retro-
spektive opgørelser og dyreforsøg i mangel af egent-
lige kontrollerede undersøgelser. Endvidere beskri-
ves farmakologiske og diagnostiske aspekter vigtige
for den optimale behandling af amphetamin-, ecstasy-
og cocainforgiftede patienter.
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