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Sammanfattning 
Drogpartiklar i utandningsluft är ett nytt forskningsområde med stora möjligheter att utvecklas för 

sjukdomsdiagnostik. En stor fördel är att provtagning kan utföras med större enkelhet och att 

proceduren kan upplevas som mindre integritetskränkande än till exempel blod- och urinprov. 

Det övergripande syftet med det här examensarbetet var att undersöka egenskaperna hos en apparat för 

provtagning vid namn SensAbues, som är framtagen för att samla in partiklar i utandningsluft för 

drogtestning. En del av syftet var att undersöka den variation som existerar i resultaten från tidigare 

forskning kring droganalys via utandningsprov. Examensarbetet utfördes utifrån litteraturstudier samt 

sex experiment. Utifrån teori och resultat ges rekommendationer på förändringar och förbättringar på 

provtagaren. 

Experiment I-III var relaterade till SensAbues egenskaper. De egenskaper som undersöktes var 

provtagarens flödesmotstånd (experiment I), hur partiklarna fördelar sig över provtagaren (experiment 

II) samt partikelstatistik gällande utandade partiklar samt provtagarens insamlingseffektivt 

(experiment III). I experiment IV-VI undersöktes anledningen till tidigare resultats variation, där det 

framförallt var tre hypoteser som låg som grund för experimentuppställningarna: 1) Att ökat 

flödesmotstånd skulle stimulera partikelbilandet och därmed öka koncentrationen av utandade 

drogpartiklar (experiment IV). 2) Att en speciell andningsmanöver skulle stimulera partikelbilandet 

och därmed öka koncentrationen av utandade drogpartiklar (experiment V). 3) Att partiklar från 

munhålan, som till exempel saliv, kontaminerar filtret vilket är anledningen till variationen i tidigare 

resultat (experiment VI). 

Resultaten från experiment I visar att det mesta flödesmotståndet sitter i provtagarens munstycke. I 

experiment II undersöktes spridningen av metadonpartiklar över provtagarens olika delar. Resultatet 

visar att det förekommer stor spridning och det verkar som att endast en liten del, cirka 3 % av 

metadonpartiklarna som andas ut fastnar i filtret, det vill säga den del som analyseras i laboratoriet. I 

experiment II går det inte att dra några slutsatser om provtagarens effektivitet, det vill säga hur stor 

andel av utandade metadonpartiklar som fångas upp av provtagaren, detta undersöks i experiment III. I 

experiment III undersöks provtagarens effektivitet och resultaten visar att provtagaren fångar upp cirka 

99 % av utandade partiklar (alla utandade partiklar, ej drogpartiklar) Resultaten i experiment IV visade 

att ökat flödesmotstånd inte verkar ha någon betydelse för partikelkoncentrationen (generellt utandade 

partiklar, ej drogpartiklar). Resultaten i experiment V visade inte på att den speciella 

andningsmanövern bidrar till ökad koncentration av utandade drogpartiklar jämfört med vanlig 

provtagning. Det mest troliga skälet till tidigare forsknings varierande resultat är att partiklar från 

munhålan kontaminerar filtret, vilket visas i resultatet från experiment VI. Utifrån resultaten i 

experiment I-VI ges rekommendationer för utveckling av provtagaren. 
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Abstract 
Analysis of drug particles in exhaled air is a new research area with great potential for medical 

diagnoses. A major advantage is that sampling can be performed much easier and that the procedure 

may be perceived as less intrusive than, for example, blood or urine samples. 

 

The overall aim of this thesis work was to investigate some of the properties of a sampler named 

SensAbues, which is designed to collect particles in exhaled air. Another part of the purpose was to 

examine the variation in the results of previous research related to drugs through expiration. The work 

was based on literature studies and six separate experiments.  

 

Experiments I-III was related to SensAbues properties. The properties examined were the sampler's 

flow resistance (experiment I), how the particles are distributed over the sampler (experiment II) and 

particle statistics regarding exhaled particles and the sampler's collection effectiveness (experiment 

III). In experiments IV-VI previous research results variety was examined based on primarily three 

hypotheses: 1) Increased resistance would stimulate the amount of exhaled particles and thereby 

increase the concentration (experiment IV). 2) That a special breathing maneuver would stimulate the 

amount of exhaled particles and thereby increase the concentration (experiment V). 3) That particles 

from the oral cavity, such as saliva, would contaminate the filter and explain the variation in previous 

research results (experiment VI). 

 

The results from experiment I show that most of the flow resistance is located in the sampler's nozzle. 

In experiment II it shows that there is a great distribution of methadone particles over the sampler's 

different parts. Only a small part, about 3% of methadone particles exhaled trapped in the filter, which 

is the part that is analyzed in the laboratory. In experiment II, it is not possible to draw any 

conclusions about the sampler's efficiency, this examined in experiment III. In experiment III the 

sampler's effectiveness is examined and the results show that the sampler captures approximately 99% 

of exhaled particles (all exhaled particles, not drug particles). Results in experiment IV showed that 

the increased flow resistance does not seem to have any bearing on the particle concentration 

(generally exhaled particles, not drug particles). The results of experiment V did not show that the 

particular breathing maneuver contributes to increased concentration of exhaled drug particles 

compared with normal breathing. The most likely reasons for the variation in previous research are 

that particles from the mouth contaminate the filter, as shown in the results of experiment VI. 

Experiments I-VI leads to recommendations for further development of the sampler. 
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Förord 
Rapporten är skriven i kursen HL202X och är ett examensarbete i årskurs fem på KTH:s 

civilingenjörsprogram i medicinsk teknik. 

Ett stort tack till båda mina handledare, Olof Beck på Karolinska Institutet och Lars-Gösta Hellström 
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Sist men inte minst ett stort tack till alla som tålmodigt deltagit i de olika experimenten och som 

korrekturläst rapporten. 

 

 

Åsa Danielsson 19 augusti 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi 
 

Innehåll 
1 Inledning ................................................................................................................................................ 1 

1.1 Problemformulering och målsättning ............................................................................................ 2 

1.2 Experiment I-VI ............................................................................................................................ 2 

2 Bakgrund och teori ................................................................................................................................ 5 

2.1 Droger och provtagning ................................................................................................................. 5 

2.2 Drogers metabolism ...................................................................................................................... 5 

2.3 Analysmetoder ............................................................................................................................... 6 

2.4 Provtagning med SensAbues ......................................................................................................... 7 

2.5 Tidigare studier på drogpartiklar i utandningsluft ......................................................................... 9 

2.6 Respiratoriska systemet ............................................................................................................... 11 

2.6.1 Luftvägarna ......................................................................................................................... 11 

2.6.2 Andningsfysiologi ............................................................................................................... 12 

2.6.3 Luftvägsstängning ............................................................................................................... 13 

2.7 Aerosolpartiklar ........................................................................................................................... 14 

2.7.1 Definition och karaktär ........................................................................................................ 14 

2.7.2 Aerosoldynamik .................................................................................................................. 14 

2.7.3 Insamlingsmetoder- filtrering .............................................................................................. 17 

3 Material och metoder ........................................................................................................................... 19 

3.1 Experiment I: Tryckfall över SensAbues olika delar .................................................................. 19 

3.2 Experiment II: Fördelning av drogpartiklar i SensAbues ............................................................ 20 

3.3 Experiment III: Partikelstatistik utandade partiklar samt SensAbues insamlingseffektivitet. ..... 20 

3.4 Experiment IV: Flödesmotståndets betydelse för partikelbildandet ............................................ 22 

3.5 Experiment V: Andningsteknikens betydelse för partikelbildandet ............................................ 23 

3.6 Experiment VI: Kontamination av utandningsprovet från munhålan .......................................... 25 

3.7 Instrument .................................................................................................................................... 26 

3.7.1 Flödeskälla och flödesregulator ........................................................................................... 26 

3.7.2 Spirometer ........................................................................................................................... 26 

3.7.3 U-rörsmanometer ................................................................................................................. 26 

3.7.4 Vätskekromatografi–tandem masspektrometri .................................................................... 28 

3.7.5 Optisk partikelräknare ......................................................................................................... 32 

3.7.6 OPC programvara ................................................................................................................ 34 

3.7.7 Makro i Excel ...................................................................................................................... 34 

3.7.8 Ultraljudsflödesmätare ........................................................................................................ 34 

4 Resultat ................................................................................................................................................ 35 

4.1 Experiment I: Tryckfall över SensAbues olika delar .................................................................. 35 



 xii 
 

4.2 Experiment II: Fördelning av drogpartiklar i SensAbues ............................................................ 36 

4.3 Experiment III: Partikelstatistik utandade partiklar samt SensAbues insamlingseffektivitet. ..... 37 

4.4 Experiment IV: Flödesmotståndets betydelse för partikelbildandet. ........................................... 40 

4.5 Experiment V: Andningsteknikens betydelse för partikelbildandet. ........................................... 42 

4.6 Experiment VI: Kontamination av utandningsprovet från munhålan .......................................... 43 

5 Diskussion ........................................................................................................................................... 45 

5.1 Generellt om experimenten ......................................................................................................... 45 

5.1.1 Karaktärisering av SensAbues provtagare ........................................................................... 45 

5.1.2 Metadonpartiklars partikelfördelning över SensAbues ....................................................... 46 

5.1.3 Partikelstatistik av utandade partiklar samt SensAbues insamlingseffektivet ..................... 47 

5.1.4 Andningsteknikens betydelse för antalet påvisade drogpartiklar ........................................ 48 

5.2 Eftersträvansvärda egenskaper hos en provtagare ....................................................................... 48 

5.3 Nuvarande provtagare, problem och förslag på förbättringar ..................................................... 49 

5.3.1 Munstycket .......................................................................................................................... 49 

5.3.2 Hylsa och filter .................................................................................................................... 49 

5.3.3 Standardiseringspåsen ......................................................................................................... 51 

5.4 Framtida rekommendationer ....................................................................................................... 53 

6 Referenser ............................................................................................................................................ 55 

 

Bilagor 

A. Provtagningsanvisning SensAbues   

B. Kod till andningsmanöverprogrammet i experiment V 

C. Korrigerat storleksintervall för utandade partiklar enligt Mie-teori 

D. Makro i Excel för att beräkna bland annat partikelkoncentration och volymflöde. 

E. Exempel på plot efter provtagning i experiment III och IV. 

 

 

 

 

 

 



 xiii 
 

Förkortningar och symboler    

D  Karaktäristiska utsträckningen av ett föremål 

e− Elektron 

E Insamlingseffektivitet filter (antal) 

Em Insamlingseffektivitet filter (massa) 

ERV Exspiratorisk reservvolym 

Fe Yttre kraft på partikel 

Ff Friktionskraft partikel 

Fm Motståndskraft partikel 

Ft Tröghetskraft partikel 

FRC Funktionell reservoarkapacitet 

FVC  Forcerad vitalkapacitet  

g Tyngdacceleration (9,82 m/s²) 

Δh Höjdskillnad i mmH2O 

HPLC High pressure liquid cromotography 

IRV  Inspiratorisk reservvolym 

KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

LC-MS/MS Liquid cromotography-tandem masspektrometry 

m/z massa/laddning 

M∙  Modermolekyl 

M∙
+ Moderjon 

𝜂  Gasens viskositet 

n Antal deltagare 

ng Nanogram 

OPC Optisk partikelräknare 

p0 Atmosfärstryck u-rörsmanometer 

pa Applicerat tryck u-rörsmanometer 

𝜌 Gasens densitet 

ρ0 Standarddensitet partikel 

PDA Diodmatrisdetektor  



 xiv 
 

pg  Picogram 

PID Fotojoniserande detektor 

PP Polypropen 

PVC Polyvinylklorid  

R Korrelationskoefficient 

Re Reynolds tal 

RT Retentionstid  

RTLF Respiratory tract lining fluid  

RV Residualvolym  

S Partikels bromssträcka 

s Standardavvikelse stickprov 

STk Stokes tal 

𝜏  Partikels relaxationstid. 

TCG Termisk konduktivitetsdetektor 

TLC Total lungkapacitet 

U0  Gasens hastighet långt ifrån där flödesfältet kröks 

V Relativ hastighet mellan gas och föremål 

VC Vitalkapacitet 

VT Tidalvolym 

X+ Positiv jon 

𝑥 Medelvärde stickprov 

Y∙ Fri radikal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xv 
 

Figurförteckning 

Figur 1. SensAbues........................................................................................................................................ 1 

Figur 2. Övergripande beskrivning av experiment I-VI. ............................................................................... 3 

Figur 3. Sprängskiss av SensAbues. .............................................................................................................. 7 

Figur 4. Tvärsnitt av SensAbues samt partiklarnas och luftens rörelsemönster. ........................................... 8 

Figur 5. Olika lungvolymer vid in- och utandning ...................................................................................... 12 

Figur 6. Illustration av mekanismen bakom luftvägsstängning. .................................................................. 13 

Figur 7. Exempel på impaktorkonstruktion. ................................................................................................ 16 

Figur 8. Insamlingseffektivitet för några deponeringsmekanismer ............................................................. 17 

Figur 9. Experimentuppställning experiment I. ........................................................................................... 19 

Figur 10. Experimentuppställning experiment III. ...................................................................................... 21 

Figur 11. Experimentuppställning experiment IV. ...................................................................................... 22 

Figur 12. Grafiskt gränssnitt för andningsprogrammet. .............................................................................. 24 

Figur 13. Schematisk beskrivning av u-rörsmanometer .............................................................................. 27 

Figur 14. Schematisk beskrivning av HPLC. .............................................................................................. 28 

Figur 15. Exempel på kromatogram ............................................................................................................ 29 

Figur 17. Exempel på masspektrum. ........................................................................................................... 32 

Figur 18. Schematisk beskrivning av Grimm Dust Monitor. ...................................................................... 33 

Figur 19. Resultat experiment I. Tryckfall över olika delar av SensAbues ................................................. 35 

Figur 20. Resultat experiment II. Metadonpartikelfördelning över provtagaren ......................................... 36 

Figur 21. Resultat experiment III. Medelvärde för antal och storleksfördelning av utandade partiklar...... 37 

Figur 22. Resultat experiment III Antal partiklar/prov för respektive provtagning och deltagare. ............. 38 

Figur 23. Tryckfall över Maxmot, SensAbues och Minmot. ....................................................................... 40 

Figur 24. Resultat experiment IV. Minimalt och maximalt flödesmotstånd. .............................................. 41 

Figur 25. Resultat experiment V. Betydelsen av varierad andningsteknik .................................................. 42 

Figur 26. Exempelritningar på provtagare ................................................................................................... 50 

Figur 27. Exempelritning, munstycke med skruvanordning. ...................................................................... 51 

Figur 28. Exempelritning, mekanisk standardiseringsmodul.. .................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 



 xvi 
 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Detektionstider för några provtagningsmetoder ............................................................................. 6 

Tabell 2. Sammanställning av åtta studier gällande drogsubstanser i utandningsprov ............................... 10 

Tabell 3. Sammanställning resultat studie 4. ............................................................................................... 11 

Tabell 4. Deltagarinformation experiment II. .............................................................................................. 20 

Tabell 5. Deltagarinformation experiment III. ............................................................................................ 20 

Tabell 6. Deltagarinformation experiment V. ............................................................................................. 24 

Tabell 7. Deltagarinformation experiment VI. ............................................................................................ 25 

Tabell 8. Medelvärdet, standardavvikelsen och procentuell fördelning i experiment II. ............................ 37 

Tabell 9. Medelvärde och standardavvikelsei experiment III. .................................................................... 39 

Tabell 10. Medelvärde och standardavvikelse för resultaten i experiment IV. ........................................... 41 

Tabell 11. Medelvärde och standardavvikelse för experiment V. ............................................................... 43 

Tabell 12. Resultat experiment VI .............................................................................................................. 43 



 
 

1 
 

1 Inledning 
År 2010 kom den första rapporten om en fungerande metod för att påvisa droger i utandningsluft. Det var 

professor Olof Beck med kollegor vid Institutionen för Medicin, avdelningen Klinisk Farmakologi, 

Karolinska Institutet som lyckats påvisa amfetamin och metaamfetamin i utandningsluft hos missbrukare 

[1]. Det som började med en stationär experimentuppställning utvecklades genom åren till en patenterad 

portabel provtagare vid namn SensAbues (se figur 1). 

 

 

Figur 1. SensAbues. 
Foto: Åsa Danielsson 

 

Den grundläggande principen för SensAbues är att utandande lungpartiklar fångas av ett elektrostatfilter i 

provtagaren som sedan analyseras i ett laboratorium. Att provtagning av utandningsluft är möjligt beror på 

att utandningsluft innehåller tusentals flyktiga och icke-flyktiga ämnen som härstammar från luftvägarna. 

Ämnena reflekterar dels vad en person ätit och druckit men kan också ge information om en persons 

generella hälsa. Till exempel innehåller utandningsluften från en person med diabetes högre nivåer av 

aceton än hos en frisk individ. På liknande vis kommer det att finnas drogsubstanser i utandningsluften 

hos en person efter drogintag. Att icke flyktiga ämnen transporteras som aerosolpartiklar i 
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utandningsluften härstammar sannolikt bland annat från en vätska i luftvägarna (eng. respiratory tract 

lining fluid, RTLF) som skyddar epitel i alveoler och själva luftvägarna [2]. 

Flera studier har visat att metoden fungerar; att det är möjligt att använda sig av utandade partiklar för att 

påvisa drogsubstanser[1, 3-10]. Däremot saknas det studier och forskning som visar på SensAbues 

egenskaper och effektivitet. Bland annat är kännedomen begränsad gällande provtagarens 

insamlingseffektivitet, det vill säga hur stor andel av de partiklar som andas ut som faktiskt fångas. Det är 

också oklart hur och var drogpartiklarna deponeras i provtagaren, om det endast sker i filtret eller om 

partiklar deponeras på andra delar av provtagaren och i vilken omfattning. Ett annat problem är att tidigare 

resultat visar stor variation i påvisad mängd drogsubstans i olika utandningsprov [1, 3-10]. Variationen 

förekommer dels mellan individer, dels går det att finna variation i resultatet om en och samma person 

lämnar två utandningsprover efter varandra trots att personen andats ut samma volym luft [7].  

 

1.1 Problemformulering och målsättning 
Den stora variationen i tidigare forskningsresultat samt avsaknaden om viss kunskap gällande SensAbues 

egenskaper är några av de problem som ligger till grund för det här arbetet Målet är därmed att undersöka 

några av SensAbues egenskaper för att bättre förstå anledningen till de varierande resultaten i tidigare 

studier samt att komma med utvecklingsförslag. 

 

1.2 Experiment I-VI 
Utöver de litteraturstudier som krävs för förståelse för forskningsområdet har sex experiment (I-VI) 

utförts. Experimenten har utvecklats tillsammans med extern handledare där tre av experimenten är 

relaterade till SensAbues egenskaper och tre av experimenten är relaterade till tidigare resultats variation. 

Experimentuppställningar och instrument beskrivs ytterligare i kapitel 3.1–3.7.  

I experiment I undersöktes flödesmotståndet i olika delar av provtagaren. Experiment II ger en uppfattning 

om hur drogpartiklarna fördelar sig över provtagaren, det vill säga procentuell fördelning efter kemisk 

analys av utandningsprov. Experiment III undersöker den statistiska fö rdelningen gällande storlek och 

antal av utandade partiklar SensAbues provtagarens insamlingseffektivitet.  

De experiment som var relaterade till tidigare resultats variation (IV-VI) utfördes framförallt utifrån tre 

hypoteser: 

1. Att ökat flödesmotstånd vid utandning skulle generera fler lungpartiklar. 

2. Att olika andningstekniker påverkar partikelbildningen och därmed antal partiklar per prov. 
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3. Att det sker kontamination från munhålan. 

Experiment IV undersöker flödesmotståndets betydelse för partikelbildandet, experiment V undersöker 

om en viss andningsteknik som i tidigare studier visat sig framgångsrik [11] påverkar resultatet och i 

experiment VI undersöks huruvida kontaminering från munhålan kan vara en orsak till de varierande 

resultaten. 

En översikt av experiment I-VI visas i figur 2. 

 

SensAbues 
egenskaper

Anledning till tidigare studiers 
varierande resultat

Experiment I
Tryckfall över olika 
delar av SensAbues

Experiment II
Partikelfördelning 
över SensAbues

Experiment III
Partikelstatistik samt 

SensAbues 
uppsamlingseffekitet 

Experiment IV
Flödesmotståndets 
påverkan på antalet 
utandade partiklar

Experiment V
Andningsteknikens 
påverkan på antalet 

påvisade drogpartiklar

ExperimentVI
Salivkontaminationens 

påverkan på antalet 
påvisade drogpartiklar

SensAbues

 

Figur 2. Övergripande beskrivning av experiment I-VI. 
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2 Bakgrund och teori 

2.1 Droger och provtagning 
Drogtester är vanligt förekommande inom till exempel rättsväsendet, beroendevård och företagshälsovård. 

Det finns ett stort värde att använda sig av provtagningsmetoder som är enkla att genomföra, inte kränker 

den personliga integriteten och som är svåra att manipulera. Dessutom är det önskvärt att metoderna har 

hög sensitivitet/specificitet och är kostnadseffektiva. Under de senaste decennierna är det huvudsakligen 

urinprov som använts inom droganalys, en metod som anses som både tillförlitlig och kostnadseffektiv 

men har nackdelen att den kan upplevas som integritetskränkande på grund av övervakad provtagning. På 

senare år har alternativa provtagningsmetoder etablerats på marknaden, som till exempel analys av saliv, 

hår, svett och utandning, där respektive provtagningsmetod har sina för- och nackdelar och bör väljas efter 

syfte och behov.  

 

2.2 Drogers metabolism 
Att drogsubstanser kan påvisas i människans olika kroppsvätskor bygger på principen att kroppen 

metaboliserar drogen efter intag. Efter ett intag (till exempel oralt eller intravenöst) startas metabolismen 

där processer omvandlar en kemisk förening till en annan. Metabolismen av föreningarna sker oftast i 

levern, även om vissa av processerna sker i tarmväggen, lungorna och i blodet. De metaboliska 

processerna omvandlar de flesta föreningar till en mer vattenlöslig förening genom att öka dess polaritet. 

Omvandlingen sker innan drogen utsöndras i kroppsvätskor som urin och galla med undantag för ett fåtal 

droger som utsöndras utan att metaboliseras först. Det är bland annat hepatocyterna i levern som 

innehåller nödvändiga enzymer för att metabolismen skall ske, och de enzymer som huvudsakligen är 

involverade hör till den så kallade cytokrom P450-gruppen. Cytokrom P450-gruppen är en familj nära 

besläktade enzymer i det inre membranet av mitokondrien eller det endoplasmatiska nätverket i cellerna. 

Metabolismen är ofta uppdelad i två faser där vissa exogena föreningar endast genomgår fas 1 eller fas 2. 

Vanligast är att föreningarna genomgår både fas 1 och fas 2 i följd. I den första fasen sker antingen 

reduktion, hydrolys eller oxidation av föreningen. I fas 2 fästs en joniserad grupp till föreningen i något 

som kallas för konjugering, vilket sker för att metaboliten skall bli mer vattenlöslig. Efter konjugering 

ökar utsöndringen och den farmakologiska aktiviteten minskar. Många faktorer påverkar metabolismen, 

till exempel sjunker antalet hepatocyter i stigande ålder vilket innebär att enzymaktiviteten minskar. 

Andra faktorer som kan påverka metabolismen är sjukdomar, genetisk brist på särskilda enzym, 

interaktioner med andra droger/läkemedel samt kost och miljö. [12, 13] 
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2.3 Analysmetoder 
Beroende på vilken provtagningsmetod som används varierar även analysmetoden.  Den vanligaste 

metoden för analys av urinprov är screening med immunokemisk metod. Screening visar endast om den 

eftersökta substansen förekommer och inte i vilken omfattning. Det innebär att det endast går att avgöra 

om provet är positivt eller negativt. Skulle provet visa sig vara positivt går det vidare till verifiering i 

vätskekromatografi-tandem masspektrometri (LC-MS/MS). Immunokemiska metoder fungerar inte på 

utandningsprover eftersom drogkoncentrationerna är mycket lägre än vid urinprov. Istället används LC-

MS/MS direkt eftersom den har högre känslighet än immunokemiska metoder och kan detektera lägre 

koncentrationer. Skulle provet visa sig positivt verifieras resultaten i en annan LC-MS/MS. 

LC-MS/MS har också visat sig vara mer tillförlitlig som analysmetod jämfört med immunokemiska 

metoder. I en undersökning av urin- och plasmaprover med immunokemiskametod och LC-MS/MS visade 

det sig att masspektrometern detekterade fler positiva fall än med immunokemisk metod [14] 

En annan viktig omständighet att ta hänsyn till vid val av provtagningsmetod är att detektionstiden 

varierar för olika droger och provtagningsmetod. Med detektionstid menas den tid det är möjligt att påvisa 

drogsubstansen vid provtagning. En generell uppskattning för olika detektionstider för olika 

provtagningsmetoder visas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Detektionstider för några provtagningsmetoder [15]. 

Provtagningsmetod Detektionstid 

Blod, Saliv, Utandning 1 dygn 

Urin 3-4 dygn 

Hår Månader men inte de två första veckorna. 

 

Detektionstiderna är ungefärliga och påverkas av flera faktorer som: 

 Intagen mängd droger. 

 Antal tillfällen av intag. 

 Individuella faktorer som till exempel vikt och ålder. 

Vid all provtagning är det viktigt att undvika manipulation av provet eftersom det kan resultera i falskt 

negativa resultat. Den vanligaste metoden för att undersöka manipulation av urinprov är att mäta 

kreatininkoncentrationen i provet. Kreatinin är en kroppsegen substans och återspeglar bland annat 
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njurarnas funktion men också om ett urinprov har blivit utspätt. Utspädning av urinprov kan antingen ske 

direkt genom att vätska tillförs eller indirekt genom att personen dricker större mängder vatten före 

provtagningen. Resultatet av utspädning kan bli att drogkoncentrationen hamnar under mätbar nivå vilket 

kan leda till falskt negativt provsvar.[15] 

 

2.4 Provtagning med SensAbues 
Provtagaren består av munstycke, främre och bakre hylsa, filter, standardiseringspåse samt 

förseglingskork vilka alla är tillverkade av polypropen (PP) (figur 3). Det följer även med en 

provtagningsanvisning i varje förpackning (bilaga 1)  

 

A

B C D

E

F

 

Figur 3. Sprängskiss av SensAbues skapad i AutoCAD. Munstycke (A), främre hylsdel (B), filter (C), bakre hylsdel (D), 

standardiseringspåse (E), föreseglingskork (F).  

 

Varje del av SensAbues fyller en viss funktion, till exempel är munstycket konstruerat som en salivfälla 

enligt principen för tröghetsimpaktion. Det innebär att de större partiklarna inte hinner väja undan för 

salivfällan och kolliderar därmed med ”väggen”. De mindre partiklarna följer med luftströmmen vidare 

mot filtret i hylsan (figur 4). Filtret i SensAbues är ett laddat elektrostatfilter, vilket medför att partiklar 

med motsatt laddning attraheras och fastnar. Luftströmmen rör sig i två riktningar genom provtagaren. Det 
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mesta av luften (ca 96-97%) färdas i horisontell riktning, medan en liten del (ca 3-4%) färdas i vertikal 

riktning till standardiseringspåsen 

 

 

Figur 4. Tvärsnitt av SensAbues samt partiklarnas och luftens rörelsemönster. Ritningen är skapad i AutoCAD. 

 

Vid provtagning med SensAbues får personen andas i munstycket på provtagaren till att den så kallade 

standardiseringspåsen på 1 liter är fylld. Syftet med standardiseringspåsen är att provtagningarna mellan 

olika personer skall utföras på liknande vis, det vill säga att ungefär samma volym luft andats ut. För att 

standardiseringspåsen skall fyllas krävs det att personen andas ut cirka 25-35 liter, vilket ger en 

provtagningstid på cirka 1-3 minuter beroende på flödesvolym och andningsfrekvens. När provtagningen 

är utförd förseglas hylsan med förseglaren och märks med streckkod kopplat till personens id, varpå den 

sänds in till laboratoriet där den analyseras. Personer som lämnar utandningsprov lämnar alltid två prover 

(A- och B-prov) för att säkerställa möjligheten att kunna utföra ytterligare en analys om bestridning av 

resultatet skulle inträffa. 
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2.5 Tidigare studier på drogpartiklar i utandningsluft 
Forskning om drogpartiklar i utandningsluft är ett nytt forskningsområde och det har ännu inte hunnits 

publicerat några andra studier. Den första rapporten om att drogsubstanser påvisats i utandningsprov 

publicerades juni 2010 [1] och var utförd vid Institutionen för Medicin, avdelningen Klinisk Farmakologi, 

Karolinska Institutet, Stockholm. Sedan 2010 har ytterligare åtta studier genomförts och publicerats från 

samma institution. I övrigt har endast en artikel publicerats inom samma forskningsområde. I den redogör 

forskare vid National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health, Baltimore, USA för sin 

undersökning gällande utandningsluft efter kontrollerad administration av cannabis[18]. Studien har 

utförts i samarbete med Institutionen för Medicin, avdelningen Klinisk Farmakologi, Karolinska Institutet. 

Utöver studierna vid Karolinska Institutet har inga artiklar i nuläget publicerats inom samma 

forskningsområde.  

I tabell 2 visas en sammanställning av åtta studier utförda 2010-2014 när det gäller detektion av 

drogsubstanser i utandningsluft från Karolinska Institutet. Tabellen visar studie, publicerad år, undersökt 

substans, antal positiva utfall i urvalet samt variationsområde för detekterad koncentration. 

Sammanställningen visar att det förekommer stor variation i resultatet gällande påvisad koncentration för 

olika substanser. Till exempel förekommer det i studie 7, 4500 ggr mer amfetamin i ett utandningsprov 

hos en deltagare (81000 pg/prov) än hos den personen med lägst koncentration (13 pg/prov).  Det är svårt 

att undersöka variationen mellan olika studier på grund av att provtagningsmetoderna varierar. Det som är 

intressant är variationen inom en och samma studie.  
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Tabell 2. Sammanställning av åtta studier gällande drogsubstanser i utandningsprov utförda av institutionen  

för Medicin, avdelningen Klinisk Farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm. 2010-2014. 

Studie nr, [ref] År Undersökt substans Antal positiva  Variationsområde (min-max) 

    
Studie1-5 pg/min, Studie 6-8 pg/prov 

Studie 1, [1] 2010 Amfetamin 9 0,2-103  

  
Metaamfetamin 6 0,3-139  

     

Studie 2, [3] 2010 Metadon 13 0,4-6 

     

Studie 3, [6] 2011 Metadon 14 23,6-275  

     

Studie 4, [7] 2011 Metadon 5 92-2434  

     

Studie 5, [4] 2011 Metadon, expriment.1 4 23-3900  

  Metadon, expriment.2 5 20-1703 

  Metadon, expriment.3 5 77-3933 

     

Studie 6, [5] 2011 Cannabis 10 18-77,3  

     

Studie 7, [10] 2013 Amfetamin 18 13–81000  

  
Metaamfetamin 4 21-63 

  
Cannabis 10 2-173 

  
Metylfenidat 8 1-556  

  
Buprenorfin 3 8-42  

     

Studie 8, [9] 2013 Metadon 12 58-2421 

  
Buprenorfin 10 114-567 

  
Amfetamin 17 20-4700 

  
Metaamfetamin 5 213-790 

  
Kokain 11 29–13000 

  
Morfin 9 25-4650 

  
Cannabis 8 8-332 

  
Bensodiazepiner 13 2-145 
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I tabell 3 visas sammanställning av resultat från studie 4 där tre provtagningar direkt efterföljande 

varandra utfördes av samma deltagare med samma utandningsvolym. Även här finns en skillnad mellan 

provtagningarna, om än mindre än i tabell 2. 

 

Tabell 3. Sammanställning resultat studie 4. [7]. 

Utandningsprov nr: Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4 Deltagare 5 
 

1 170 87 80 143 260 

 2 37 133 80 40 87 (pg/min) 

3 27 70 137 40 133 

  

 

2.6 Respiratoriska systemet 

2.6.1 Luftvägarna 

Respirationssystemet består av näshåla (cavum nasi), bihålor (sinus), svalg (pharynx), struphuvud 

(larynx), luftstrupe (trakea), luftrör (bronker och bronkioler) samt lungblåsor (alvioli). Systemet brukar 

delas upp i tre regioner: 

1. Extratorakala regionen. Sträcker sig från näshåla och munhåla till svalget. 

2. Trakebronkiala regionen. Sträcker sig från struphuvudet till och med terminala bronkiolerna. 

3. Pulmonella regionen. Sträcker sig från de respiratoriska bronkiolerna till och med alveolerna.  

Den extratorakala regionen har som funktion att framförallt fukta och värma den luft som andas in där den 

första delen av näshålan är hårbeklädd och har en filtrerande funktion. Där saknas mekanismer för 

bortförande av oönskade partiklar. I den t trakebronkiala regionen finns däremot så kallade cilier som 

transporterar partiklar och slem i riktning mot svalget. Cilierna slår i den trakebronkiala regionen med en 

frekvens på 10-20 slag/sekund vilket resulterar i att det cirka 5µm tjocka slemlagret transporteras mot 

struphuvudet. Det är i den tredje regionen (pulmonella regionen) som gasutbytet sker; där blodet lämnar 

koldioxid och tar upp syre. I den tredje regionen finns inga cilier som kan transportera bort oönskade 

partiklar. [17] 
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2.6.2 Andningsfysiologi 

För att en inandning (inspiration) skall inträffa måste lufttrycket i lungorna vara lägre än det atmosfäriska 

trycket vilket inträffar när diafragman kontraherar vilket resulterar i att lungsäcken och bröstkorgen 

utvidgar sig. Trycket sjunker i lungorna vilket resulterar i att luft strömmar in. Efter inandning är trycket 

högre i lungorna än i atmosfärtrycket vilket innebär att när diafragman sedan relaxerar och när 

inandningsmusklerna slappnar av kommer bröstkorgen att sträva efter att sjunka ihop. Diafragman intar 

sitt viloläge vilket resulterar i att luften strömmar ut ur lungorna (exspiration). Lungvolym refererar till 

olika delar av ventilationscykeln, där de olika lungvolymerna illustreras i figur 5. Tidalvolym (TV) är den 

volym som andas in/ut vid vila, vilket är den typ av andning som brukar kallas för tidalandning. 

Inspiratorisk reservvolym (IRV) är den volym som kan inhaleras utöver vanlig inandning. Motsatsen till 

IRV är exspiratorisk reservvolym (ERV) som innebär den volym som kan andas ut utöver en normal 

utandning. Funktionell reservoarkapacitet (FRC) är summan av ERV och residualvolymen (RV) och är 

den volym som finns i lungorna efter normal utandning. RV är den volym i lungorna som finns kvar efter 

maximal utandning, det vill säga den luft som inte går att andas ut. Vitalkapacitet (VC) är den maximala 

volymen luft som kan andas ut efter en maximal inandning. Den totala lungkapaciteten (TLC) innebär 

volymen efter maximal inspiration. [19] 

 

IRV

VC

FRC

ERV

RV

TV

VT, Tidalvolym
IRV, Inspiratorisk reservvolym
ERV, Exspiratorisk reservvolym
FRC, Funktionell reservoarkapacitet
RV, Residualvolym
VC, Vitalkapacitet
TLC, Total lungkapacitet

TLC

 

Figur 5. Olika lungvolymer vid ut- och inandning. 1 

                                                           
1 Inspiration till figuren är hämtad ifrån [19] H. Holmgren, "On the Formation and Physical Behavior of exhaled Particles," 

Doctoral degree, Department of Chemical and Biological Engineering, Chalmers University of Technology, 2011. 
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2.6.3 Luftvägsstängning 

Luftvägsstängning är ett fenomen som involverar blockage av luftvägarna, vilket inträffar vid låg 

lungvolym i friska individer i slutet av fullständig utandning när andningscykeln når RV. Det antas att 

luftvägsstängningen uppstår i närheten av de terminala bronkiolerna där luftvägsdiametern är liten och 

RTLF-lagret är tjockt. Vissa sjukdomar, som till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), astma 

och kroniska hjärtproblem, kan medföra att luftvägsstängning även uppstår vid tidalandning. Det har 

också visat sig att äldre personer uppnår luftvägsstängning tidigare i sin utandning än yngre personer [2]. 

Den senaste forskningen visar att luftvägsstängningen är korrelerad till utandande lungpartiklar 

(aerosolpartiklar) och mekanismen bakom tros vara att efter total utandning kontraheras bronkiolerna och 

ett lager av RTLF kommer att spänna över passagen (figur 6.). När personen sedan andas in brister 

filmlagret och partiklar bildas vilka sedan följer med utandningsluften. De utandade partiklarna kan sedan 

samlas in med lämplig metod och analyseras beroende på vilket intresse som föreligger. 

Tidigare forskning har bland annat kunnat påvisa lungproteiner som till exempel surfaktant och albumin 

[20, 21] där luftvägsstängningen och den medföljande partikelformationen antas ligga bakom möjligheten 

att detektera drogpartiklar i utandningsluft. 

 

Tid

Normal

Kontraktion

Blockad

Filmformation

Filmbristning

 

Figur 6. Illustration av mekanismen bakom luftvägsstängning. 2 

 

                                                           
2 Inspiration till figuren är hämtad ifrån [2] A.-C. Almstrand, "Analysis of Endogenous Particles in Exhaled Air," Doctoral degree, 

Institute of Medicine at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, 2011. 
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2.7 Aerosolpartiklar 

2.7.1 Definition och karaktär 

Aerosol är blandning av fasta eller vätskeformiga partiklar i en gas vars livslängd varierar allt från några 

sekunder till år. Vår omgivningsluft är en aerosol eftersom den innehåller stora mängder partiklar av 

varierande storlek och koncentrationer Partiklarna varierar i storlek och allt från en partikelstorlek på 1nm 

till cirka 100µm är vanligt. Vid karaktärisering av aerosolpartiklar är det framförallt storleken på 

partiklarna som är den viktigaste parametern för partiklarnas beteende.  

Partiklar bestående av vätska är nästan alltid sfäriska medan partiklar av fasta ämnen oftast har komplexa 

former. På grund av partiklarnas komplexitet kan det vid vissa beräkningar vara nödvändigt att anta att 

partiklarna är sfäriska, och för att korrigera den felmarginal som uppstår vid antagandet används en 

korrektionsfaktor. En annan viktig omständighet vid partikelanalys är partikeldensiteten. Partikeldensitet 

uttrycks i kg/m
3
 och varierar stort beroende på partiklarnas ursprung. En standarddensitet (ρ0) med värdet 

1000kg/m
3
 – samma densitet som vatten - används ofta vid beräkning. Bland det vanligaste sättet att mäta 

aerosoler är masskoncentration, det vill säga massan av partiklar per volymenhet (g/m
3
). Ett annat vanligt 

sätt att mäta aerosoler är nummerkoncentration, det vill säga antal partiklar per volymenhet (antal/m
3
). 

Partiklarnas optiska egenskaper används bland annat för att detektera och mäta partiklarna, till exempel 

vid optisk partikelräkning (OPC). Hur den elektromagnetiska strålningen sprids i en aerosol beror på bland 

annat strålningens våglängd, partiklarnas koncentration, storleksfördelningen, absorption och 

brytningsindex. [22] 

 

2.7.2 Aerosoldynamik 

När partiklar rör sig i gasen är det framförallt tre olika krafter som kan påverka partikeln, yttre kraft (Fe), 

motståndskraft (Fm) samt krafter mellan partiklarna. Den sistnämnda är i storleksordningen mycket mindre 

än de andra krafterna och kan således för det mesta försummas. Den yttre kraften kan vara till exempel 

tyngdkraft eller elektrisk kraft som är applicerad på partikeln. Partikeln sätts i rörelse vilket resulterar i 

ökning av motståndskraften. Storleken på krafterna påverkas av flera olika faktorer som till exempel 

partikelstorlek, relativ hastighet mellan gas och partikel samt gasens strömningsmönster runt partikeln. 

Två krafter har betydelse för gasströmningen kring partiklarna; tröghetskraften (Ft) och friktionskraften 

(Ff). Tröghetskraften är den kraft som driver fram eller undan gasen när gasen strömmar kring till exempel 

en aerosolpartikel. Friktionskraften är den kraft som uppstår mellan gasen och det främmande materialet. 

Relationen mellan Ft och Ff har betydelse för gasens strömning och definieras i och kallas Reynolds tal 

(formel (1)). 
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𝑅𝑒 =
𝐹𝑡

𝐹𝑓
=

𝜌𝑉𝐷

𝜂
    (1) 

 

ρ  är gasens densitet, V den relativa hastigheten mellan gas och föremål, D är den karaktäristiska 

utsträckningen av föremålet och 𝜂 är gasens viskositet. 

Om Reynolds tal är lika för två föremål som har samma geometri kan informationen användas för att 

förutsätta strömningslinjerna. Reynolds tal är dimensionslöst och kan användas till att bestämma om 

strömningen är laminär eller turbulent. Som gränsvärden brukar Re<2000 antas vara laminär rörströmning 

och Re>4000 antas vara turbulent rörströmning. För strömning kring aerosolpartiklar uppkommer 

turbulent strömning vid mycket lägre nummer. Gränsvärdarna för laminär strömning för aerosolpartiklar 

är Re<1. Förutom tyngdkraftens påverkan kan även elektriska krafter vara verksamma som yttre krafter. 

Elektriska krafterna kan ibland vara mycket stora, upp till flera tusen gånger jämfört med 

gravitationskraften. Partiklar som är elektriskt laddade är vanligt förekommande och laddningen sker 

antingen när de bildas eller genom att joner som transporteras i gasen fästs på partiklarna. Partiklarnas 

elektriska egenskaper har betydelse när till exempel luft renas med hjälp av elektrostatfilter, vilket är 

principen som används i SensAbues.[17] 

Ett annat viktigt begrepp inom aerosoldynamiken är deposition. Med deposition menas att partiklar 

avlägsnas från aerosolen genom att de fastnar på makroskopiska ytor. Deposition sker vanligtvis främst 

via sedimentering (till exempel gravitation), diffusion, interception och impaktion. Med sedimentering 

menas att partikeln helt enkelt faller på grund av tyngdkraften, vilket även är den dominerande 

deponeringsmekanismen för partiklar större än 0.5µm i diameter.  Diffusion (även kallad Brownsk 

rörelse) innebär att aerosolpartiklarna rör sig slumpmässigt efter kollision med gasmolekyler vilket kan 

resultera i att partikeln deponerar på makroskopiska ytor. Diffusion är vanligare på mindre partiklar (< 0,1 

µm). Med interception menas att små partiklar som följer strömlinjer väldigt nära en makroskopisk yta 

kolliderar på grund av det låga avståndet mellan partikel och yta. Det är van der waals-kraften som bidrar 

till att partiklar attraheras och fastnar på föremål när de befinner sig tillräckligt nära. Van der waals-

kraften förekommer överallt och är elektrisk till sin natur. Kraften uppkommer genom variationer i 

partiklarnas elektronfiguration vilket resulterar i tillfälliga elektriska dipoler. Impaktion inträffar på grund 

av partiklars olika förmågor att anpassa sig efter strömlinjer beroende på dess storlek. En aerosolpartikel 

som inte rör sig rätlinjigt resulterar i att partikelns bana kommer att krökas. Partikeln kommer därmed att 

accelerera för att sedan försöka återgå till kraftjämnvikt. Den tid det tar för att partikeln att återgå till 

kraftjämnvikt kallas relaxationstid och beror kvadratiskt på partikeldiametern. Större partiklar kommer att 

ha svårare att följa strömningslinjen än små på grund av att de har en större tröghet vilket kräver större 
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kraft för att partikeln skall ändra riktning. Partiklars rörelser i krökta fält kräver förhållandevisa 

omfattande beräkningar. För att undvika de komplicerade beräkningarna kan situationer jämföras där de 

föremål som orsakar krökningen har geometriskt lika form men olika dimensioner. Strömningen kring 

sådana föremål definieras genom det dimensionslösa Stokes tal (formel (2)). 

 

𝑆𝑡𝑘 =
𝑆

𝐷
=

𝑈0𝜏

𝐷
    (2) 

 

S är partikelns bromssträcka, D är en föremålskaraktäristisk dimension, U0 är gasens hastighet långt ifrån 

där flödesfältet kröks och 𝜏 är relaxationstiden. [17, 22] Om Stokes och Reynolds tal är lika för två 

geometriskt lika föremål kan informationen användas för att förutsäga strömningen kring föremål med 

andra dimensioner. Om Stokes tal är lågt kommer luftströmmen att följas väl. Motsatt gäller att om Stokes 

tal är högt innebär stora partikelrörelser jämfört med omkringliggande gas. Partiklars tröghet utnyttjas i 

tekniska tillämpningar som till exempel i impaktorn. Principen av en impaktor är att aerosolen färdas 

genom en kanal som direkt efterföljs av en platta vilket resulterar i en kraftig krökning (se exempel i figur 

7). Krökningen resulterar i att större partiklarna inte kan följa luftströmmen med resultat att de kolliderar 

med plattan samt att de mindre partiklarna följer med luftströmmen. [22] 

 

 

Figur 7. Exempel på impaktorkonstruktion. 3 

 

                                                           
3 Inspiration till figuren är hämtad ifrån [22] W. C. Hinds, Aerosol technology : properties, behavior, and measurement of 

airborne particles, 2nd ed. ed. New York ; Chichester: Wiley, 1999. 
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2.7.3 Insamlingsmetoder- filtrering 

Att samla aerosolpartiklar med filtrering är den vanligaste insamlingsmetoden och används inom flera 

olika områden som till exempel andningsskydd och luftrening. De vanligaste filtertyperna vid 

partikelinsamling är fiberfilter, porösa membranfilter och kapillärporfilter. Filter tillverkas oftast av 

cellolusa, glas eller plast och har fiberdiametrar mellan 1-100µm. De deponeringsmekanismer som har 

störst betydelse för insamling är impaktion, diffusion, interception, sedimentation och elektrostatisk 

kraftverkan. Insamlingseffektiviteten och deponeringsmekanismen varierar beroende på partikelstorlek 

och inträdeshastiget (figur 8). Grafen visar hur olika deponeringsmekanismer påverkar 

insamlingsfrekvensen för två olika hastigheter.  Till exempel sker impaktion och interception mer frekvent 

vid större partiklar och diffusion vid mindre partiklar. Om inflödeshastigheten ökar kommer det att ske en 

reducering i insamlingseffektiviteten av partiklar som deponerar på grund av diffusion och interception. 

[17, 22] 
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Figur 8. Insamlingseffektivitet för några deponeringsmekanismer vid hastigheterna u=10cm/s och u=1cm/s.4 

 

                                                           
4 Inspiration till figuren är hämtad ifrån [22] W. C. Hinds, Aerosol technology : properties, behavior, and measurement of 

airborne particles, 2nd ed. ed. New York ; Chichester: Wiley, 1999. 
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Insamlingseffektiviteten och tryckfallet över filtret påverkas av typ av filter, fiber eller porstorlek, 

filtertjocklek, porositet och inträdeshastighet där hög insamlingseffektivitet i regel medför ökat tryckfall.  

Den elektrostatiska kraftverkan kan ha mycket stor betydelse i vissa situationer men är mycket svår att 

kvantifiera om inte laddning på fiber och aerosolpartikel är välkända. Det innebär att den elektrostatiska 

insamlingen av partiklar oftast är försumbar om inte partiklar och fibrer är laddade på ett kontrollerat sätt. 

Principen för elektrostatisk kraftverkan är att laddade partiklar är attraherade av fibrer med motsatt 

laddning enligt coulumbattraktion. Genom att öka laddningen på antingen partiklar eller fibrer kan 

insamlingseffektiviteten ökas.  

 

Några nackdelar med att använda sig av elektrostatisk kraftverkan vid insamling av partiklar är att laddade 

fibrer tappar sin laddning om de utsätts för joniserande strålning, höga temperaturer, hög luftfuktighet 

eller organiska flytande aerosoler, som till exempel olja. Ett filters insamlingseffektivitet brukar beräknas 

enligt formel (3) och (4). Där effektiviteten antingen kan uttryckas i gällande partikelantal, E, eller 

masskoncentration, Em. N och C står för antal och masskoncentration som kommer in i filtret respektive 

lämnar filtret. [17, 22] 

 

𝐸 =
𝑁𝑖𝑛−𝑁𝑢𝑡

𝑁𝑖𝑛
  0 ≤ E ≤ 1  (3) 

 

𝐸𝑚 =
𝐶𝑖𝑛−𝐶𝑢𝑡

𝐶𝑖𝑛
  0 ≤ Em ≤ 1  (4) 
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3 Material och metoder 

3.1 Experiment I: Tryckfall över SensAbues olika delar 
Att ta reda på flödesmotståndet i olika delar av SensAbues var önskvärt eftersom det fanns en hypotes om 

att ökat flödesmotstånd skulle stimulera partikelbildandet. Oavsett om hypotesen stämmer eller inte kan 

resultaten användas vid vidareutveckling av produkten.  

För att mäta flödesmotståndet i de olika delarna av SensAbues användes en flödeskälla seriekopplad till ett 

flödesreglage, u-manometer och en spirometer. Experimentuppställningen illustreras i figur 9. 

 

Flödeskälla Flödesreglage Spirometer
U-formad 

manometer
Varierat 

motstånd

Figur 9. Experimentuppställning experiment I. 

 

Beräkningar utfördes därefter utifrån fem olika kombinationer av SensAbues; komplett provtagare, 

provtagare utan filter, munstycke, hylsa med filter, hylsa utan filter (figur 3). Slumpmässigt valda 

volymflöden inom ett intervall av 0.2-2.8 L/s användes för att mäta tryckfallet över respektive del. 

Resultatet i mätningarna visas grafiskt i förändring i mmH2O som funktion av volymflöde (L/s) (se 

resultat experiment I).  

Experimentuppställningen är enkelt konstruerad och innehåller flera beprövade tekniker. Trots detta går 

det inte att utesluta en mätosäkerhet, dels gällande spirometern men också vid det manuella avläsandet av 

den u-formade manometern. Spirometern har ett mätområde ±16L/s, en noggrannhet för volymmätning ±3 

% och en noggrannhet för flödesmätning på ±5% enligt den tekniska specifikationen. Vid applicerande av 

olika flödesmotstånd och vid återupprepande av försöken visade spirometern samma volymflöde vilket 

talar för att spirometern kan återupprepa resultat. Att använda sig av en u-rörsmanometer vid 

tryckfallsmätningar är en gammal och beprövad metod med fördelen att det är en enkel konstruktion [24]. 

Nackdelen är emellertid att u-rörsmanometern kräver manuell avläsning i mmH2O (Δh) vilket ställer krav 

på personen som utför mätningarna, se kapitel 3.7.3. Vid experiment I användes en mätsticka med 

upplösningen 1mm vilket innebär att osäkerheten kring upprepade mätningar uppskattas till cirka 0,2-0,5 

mm [25].  
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3.2 Experiment II: Fördelning av drogpartiklar i SensAbues 
För att förstå hur drogpartiklarna fördelar sig i provtagaren efter ett utandningsprov utfördes analys av 

andra delar än bara filtret. De olika delar som analyserades var munstycke, främre hylsdel, filter och bakre 

hylsdel (figur 3). Utandningsprover samlades in från fyra frivilliga deltagare på en metadonklinik i 

Stockholm. Patienterna kommer till metadonkliniken dagligen och får metadon i terapeutiskt syfte för att 

bli av med sitt heroinmissbruk. Deltagarinformation illustreras i tabell 4. 

 

Tabell 4. Deltagarinformation experiment II. 

Deltagare 1 2 3 4 

Kön5/Ålder K/54 M/34 M/61 M/59 

 

Alla deltagarna hade tagit sin metadondos på morgonen dagen innan provtagningstillfället. För 

substansidentifiering och koncentrationsbestämning användes LC-MS/MS.  

 

3.3 Experiment III: Partikelstatistik utandade partiklar samt SensAbues 

insamlingseffektivitet. 
Syftet med experiment III var att undersöka mer generellt storlek och antal av utandade lungpartiklar, 

samt hur stor del av utandade partiklarna som deponerar i SensAbues. Experimentet utfördes i sammarbete 

med luftvägsgruppen Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs Universitet. Sex frivilliga deltog i 

experiment III, deltagarinformation visas i tabell 5. 

Tabell 5. Deltagarinformation experiment III. 

Deltagare 1 2 3 4 5 6 

Kön8/Ålder K/34 M/65 K/32 M/59 K/64 M/63 

 

För att undersöka de utandade partiklarnas storlek och antal används optisk partikelräknare (OPC). Varje 

deltagare lämnade tre utandningsprover á 10L där deltagaren blev instruerad att hålla ett volymflöde på 

cirka 350ml/s enligt ett program som var kopplat till flödesmätaren (Spiroson). Experimentuppställningen 

är beskriven i figur 10 och genomförandet i de tre delmomenten är snarlika med skillnaden att i 

provtagning 1 (P1) användes ett engångsmunstycke med försumbart flödesmotstånd som vanligtvis 

                                                           
5
 K=Kvinna, M=Man 
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används vid spirometri. Vid provtagning två (P2) andades deltagaren i en SensAbues med avlägsnat 

elektrostatfilter. I provtagning tre (P3) andades deltagaren i en komplett SensAbues, det vill säga med 

filter. 

 

P1. Munstycke  
P2. SensAbues utan filter
P3. SensAbues komplett

Uppvärmd aluminiumbox

Filter

Optisk 
partikelräknare 

Deltagare

 Flödesmätare

GRIMM 

1.177 v3.30 

 

Figur 10. Experimentuppställning experiment III. 

 

Genomförandet skedde genom att deltagaren, som är utrustad med näsklämma, andas både in och ut 

genom antingen ett vanligt munstycke (P1) eller SensAbues (P2 och P3). Partikelfri luft andas in genom 

ett filter som är kopplat på en trevägsventil. Deltagaren andas sedan ut luften via flödesmätaren (Spiroson) 

som beräknar flödesvolym och totalt utandad volym. Partikelräknaren (Grimm dust monitor) suger hela 

tiden in 120ml/s andningsluft där storlek och antal registreras. Informationen från partikelräknaren skickas 

vidare till en PC där filerna konverteras till .txt-filer i programmet GRIMM 1.177 v3.30. Till datorn 

skickas även information från flödesmätaren där deltagarnas volymflöden kan beräknas och presenteras 

grafiskt.  Informationen matas sedan in i ett makro skapat med Microsoft Excel som beräknar totalt 

insamlad massa, antal partiklar i olika storleksfraktioner mm.  

Partikelräknaren kan hantera partikelkoncentrationer mellan 1-2000 partiklar/Liter och har en 

reproducerbarhet på ±3% över mätområdet vilket ger relative goda förutsättningar för reproducerbarhet i 
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provtagningarna. Ett problem som upplevdes vid provtagning med SensAbues var att deltagarna upplevde 

att det var svårt att hålla tätt runt munstycket vid provtagningen. Om det inte går att hålla tätt så finns en 

risk att partiklar från omgivningsluften detekteras i OPC vilket kan förvränga resultaten. De provtagningar 

där deltagarna upplevde att de inte kunde hålla tätt gjordes därför om. Det går ändå inte att garantera att 

den utandade luften endast innehöll lungpartiklar. Dessutom fanns det även en möjlighet att näsklämman 

inte höll helt tätt, vilket också skulle kunna tänkas påverka resultatet. Mellan varje provtagning gjordes ett 

täthetstest så att det inte fanns något läckage i experimentuppställningen som skulle kunna påverka 

resultatet. 

 

3.4 Experiment IV: Flödesmotståndets betydelse för partikelbildandet 
För att mäta om flödesmotståndet har någon betydelse för partikelformation användes en 

experimentuppställning liknande P1 i experiment III med skillnaden att ett flödesmotstånd kopplats på 

efter flödesmätaren där flödesmotståndet endast är pålagt vid utandning tack vare trevägsventilen. 

Experimentuppställningen för visas i figur 11. 

 

Munstycke

Uppvärmd aluminiumbox

Filter

Optisk 
partikelräknare

Deltagare

Flödesmätare

Motstånd
(Minmot & Maxmot)

GRIMM 

1.177 v3.30 

 

Figur 11. Experimentuppställning experiment IV. 
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Deltagaren som är utrustad med näsklämma andas in partikelfri luft genom ett filter. Därefter andas 

personen ut mot det pålagda flödesmotståndet. De utandade partiklarna samlas in av den optiska 

partikelräknaren som skickar informationen vidare till en PC. Datamängden hanteras på samma sätt som i 

experiment III. Sex frivilliga deltagare lämnade två utandningsprover var, där det första utandningsprovet 

hade minimalt- och det andra hade maximalt flödesmotstånd. De olika flödesmotstånden är benämnda 

som ”Minmot” och ”Maxmot” och bestod av rörkopplingar av olika diametrar. Flödesmotstånden för 

Minmot och Maxmot har beräknats med samma metoder som i experiment I, det vill säga med varierat 

volymflöde genom de olika flödesmotstånden kopplat till en u-formad manometer. Resultatet av 

flödesmotstånden Minmot och Maxmot visas i figur 23. Deltagarna blev instruerade att hålla ett 

volymflöde på 350ml/s och varje provtagning pågick tills personen andats ut 20L luft. Deltagarna är 

samma som i experiment III och deltagarinformation visas i tabell 5. 

Precis som i experiment III så finns det i experiment IV en risk för läckage vid provtagningen som skulle 

kunna innebära att partiklar i rumsluften påverkar resultatet. Skillnaden var dock att deltagarna fick andas 

genom ett munstycke som de flesta upplevde att det var lättare att hålla tätt kring. Precis som i experiment 

III utfördes det täthetstest mellan deltagarna för att undvika att det fanns läckage i systemet. 

 

3.5 Experiment V: Andningsteknikens betydelse för partikelbildandet 
Syftet är att undersöka om olika andningstekniker främjar eller hämmar bildandet av lungpartiklar. Det är 

huvudsakligen en speciell andningsmanöver som kommer att användas eftersom den tidigare visat sig 

framgångsrik [11]. Andningsmanövern går ut på att uppnå luftvägsstängning genom att utföra följande 

moment: 

1. Deltagaren börjar med tidalandning i två andetag. 

2. Total utandning tills RV nås (figur 5). 

3. Deltagaren håller därefter andan i fem sekunder innan en kontrollerad inandning sker. 

4. Kontrollerad full utandning sker därefter i SensAbues. 

Det är med andra ord endast i den sista delen av andningsmanövern som deltagaren andas i provtagaren. 

För att standardisera provtagningen mellan deltagarna skapades ett program i Matlab för att instruera 

deltagaren hur han eller hon skall andas. Figur 12 visar det grafiska gränssnitt som programmet visar upp 

för deltagaren. När derivatan i grafen är positiv andas personen in, när derivatan är negativ andas personen 

ut och när derivatan är noll håller personen andan. Det är endast vid t = 25-29 (sektion markerad röd i 

grafen) som personen andas ut i provtagaren. Övriga ut- och inandningar sker i fria luften. Koden för 

programmet återfinns i bilaga 2. 
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Figur 12. Grafiskt gränssnitt för andningsprogrammet skapat i Matlab. Skärmdump tagen i inandningsfasen, när 

derivatan är negativ ändras instruktionen till ”Andas ut” och när derivatan är lika med noll ändras instruktionen till 

”Håll andan”. 

 

Åtta frivilliga deltog i studien och alla är patienter på en metadonklinik i Stockholm. Några av personerna 

har deltagit i studien tidigare (experiment II) medan andra är nytillkomna. Alla deltagarna har tagit sin 

metadondos morgonen innan provtagningstillfället. Tre av deltagarna upplevde yrsel i samband med 

provtagningen på grund av den stora mängd luft som andades ut under kort tid. Deltagarinformation visas 

i tabell 6. 

 

Tabell 6. Deltagarinformation experiment V. 

Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kön6/Ålder K/59 M/50 M/42 M/59 M/55 K/48 M/57 M/34 

 

 

Deltagarna lämnar utandningsprover enligt följande ordning: 

1. Vanlig provtagning: Patienten andas in genom munnen och ut genom SensAbues. Provtagningen 

upprepas tills standardiseringspåsen är full. 

2. Provtagning med andningsmanöver: Patienten andas utifrån instruktioner från programmet. 

                                                           
6
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Provtagningen pågick tills standardiseringspåsen var full. Utandningsproverna analyserades sedan med 

LC-MS/MS. 

3.6 Experiment VI: Kontamination av utandningsprovet från munhålan  
Syftet med SensAbues munstycke är att den skall fånga upp större partiklar, som till exempel saliv. Hur 

väl salivfällan fungerar är svårt att avgöra vilket bidrar till möjligheten att filtret som analyseras efter 

utandningsprov innehåller salivpartiklar eller andra partiklar från munhåla. Saliven innehåller lika 

koncentrationer av drogsubstanser som blodet vilket innebär att en liten kontamination kan vara 

betydelsefull. Till exempel är gränsvärdet för ett positivt prov för kodein 4ng i ett salivprov och 19pg i ett 

utandningsprov vid analys med LC-MS/MS vid Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge. Om 

partiklar från munhålan passerar förbi salivfällan och hamnar på filtret skulle det kunna förklara det 

varierande resultatet. För att undersöka hypotesen utfördes ett experiment där fem personer fick skölja 

munnen med en lösning bestående av läkemedlet Citodon
 
(verksamt ämne paracetamol och kodein) och 

vatten. Ingen av deltagarna använder annars läkemedel innehållande kodein vilket innebär att deltagarna 

innan munsköljning skall lämna negativa utandningsprov, så kallade nollprov. Nollprovet fungerar också 

som en indikator på att ingen kontamination skett från till exempel miljön i provtagningsrummet. Efter 

provtagning av nollprovet späddes en brustablett Citodon med styrkan 500mg paracetamol och 30mg 

kodein i en liter vatten.  Deltagarna fick därefter skölja munnen med cirka 15ml av lösningen i fem 

sekunder innan ytterligare ett utandningsprov lämnades. Deltagarinformation visas i tabell 7. 

Utandningsproverna analyserades sedan med LC-MS/MS. 

 

Tabell 7. Deltagarinformation experiment VI. 

Deltagare 1 2 3 4 5 

Kön7/Ålder M/64 K/23 K/32 M/61 K/34 
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3.7 Instrument  

3.7.1 Flödeskälla och flödesregulator (experiment I) 

Som flödeskälla användes en inverterad dammsugare som flödeskälla, fabrikat Volta modell u135 (Volta 

AB, Stockholm, Sverige). Flödeskällan är seriekopplad till en reglerbar kulventil George Fisher typ 343 

(Georg Fischer AB, Stockholm, Sweden). 

 

3.7.2 Spirometer (experiment I) 

Spirometern  som användes var en Spirolab2 (IntraMedic AB, Bålsta, Sverige) för att mäta volymflödet 

vid mätning av tryckfallet över SensAbues olika delar. Spirolab2 är en turbinbaserad spirometer där 

turbinrotationen avläses med en infraröd givare. Tack vare att mätprincipen är turbinbaserad behövs ej 

daglig kalibrering och påverkas heller inte av lufttryck eller luftfuktighet. I experiment I användes 

funktionen forcerad vital kapacitet (FVC) för att mäta volymflödet (L/s).  

 

3.7.3 U-rörsmanometer (experiment I) 

U-rörsmanometern som användes  konstruerades efter konsultation enligt anvisningar.[23]  

Ett 6 mm cirkulärt hål borrades i en grövre böjbar plastslang av polyvinylklorid (PVC) med inre Ø = 

13mm och yttre Ø=17mm. I hålet monterades en klenare PVC-slang med lim (Inre Ø = 4mm, Yttre 

Ø=6mm) (figur 13). Den klenare slangen monterades i den grövre slangens rörvägg vilket medför att den 

inte luftflödet stördes, det vill säga den klenare slangen passerade inte gränsskiktet mellan den grövre 

slangens innersida och luften. Den grövre slangen hölls kort för att undvika att luften komprimeras vilket 

kan förtrycka mätvärdena. Dessutom placerades de delar som skulle mätas nära u-rörsmanometern för att 

undvika friktionsförluster. Pil A i visar infarten för luften där spirometer kopplas in enligt figur 9 i 

experiment I. Pil B visar utfarten av luften samt den plats där de olika delarna placeras för 

tryckfallsmätning.  



 
 

27 
 

A B

Δh 

pa

p0

 

Figur 13. Schematisk beskrivning av u-rörsmanometer. 

 

Principen för en u-rörsmanometer är en u-formad slang halvt fylld med vätska med känd densitet. Ena 

änden på u-rörsmanometern är kopplad till en vertikal slang och den andra delen på u-rörsmanometern är 

öppen mot atmosfärstrycket (p0). När ett tryck appliceras i ena änden (pa) kommer vätskan att röra sig för 

att balansera trycket och vikten på vätskan kommer att vara proportionell mot det tryck som appliceras. 

Utifrån skillnaden i höjd av de två kolumnerna (Δh) samt utifrån densiteten av vätskan kan tryckfallet (Δp) 

beräknas enligt formel (5). Varje mm i höjdskillnad i en u-rörsmanometer med vatten motsvarar cirka 

10Pa.  

 

∆ℎ =
𝑃𝑎−𝑃0

gρ
     (5) 
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3.7.4 Vätskekromatografi–tandem masspektrometri (LC-MS/MS) 

(experiment II, V ochVI) 

LC-MS/MS användes för att identifiera och beräkna koncentrationerna av drogsubstanserna i 

utandningsproven. Vätskekromatografen som användes är en Dionex Ultima 3000 UHPLC (Thermo 

Fishser Scinetific, MA, Waltham, USA) och masspektrometern en TSQ Vantage Triple quadrople 

masspektrometer (Thermo Fishser Scinetific, MA, Waltham, USA). Noggrannheten för masspektrometern 

beräknas vara ≤5ppm (parts per million). Masspektrometern är uppkopplad mot en PC med programvaran 

Chromeleon Xpress 3, TraceFinder Clinical Research 2.1 och Thermo TSQ Tune Master 2.3.0. 

LC-MS/MS är en analytisk metod som kombinerar separation av kemiska föreningar genom 

vätskekromatografi samt identifiering av substansen med tandem-masspektrometri. Det finns flera olika 

utföranden av LC-MS/MS där komponenter och teknik skiljer sig åt. I följande kapitel beskrivs framförallt 

den LC-MS/MS som använts vid analys av utandningsproven i experiment II, V och VI. 

 

3.7.4.1 Vätskekromatografi (High Pressure Liquid Chromatography-(HPLC)  

Vätskekromatografen består av flera olika komponenter, en schematisk beskrivning illustreras i figur 14 

där den tekniska principen går ut på att med högt tryck pressa prov och elueringsvätska (så kallad mobil 

fas) genom en kolonn fylld med ett visst material, så kallad fast fas.  

 

Pump Injektor

Elueringsvätska

Kolonn
(Fast fas)

Detektor

Fraktionssamlare

Prov

Kromatogram

Gradientblandare

Mobil fas

 

Figur 14. Schematisk beskrivning av HPLC. 
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När provet pressas genom kolonnen separeras de kemiska föreningarna på grund av att den mobila fasen 

interagerar olika med materialet i den fasta fasen. Vilket material kolonnen innehåller beror på vad som 

skall separeras. Kolonnen kan till exempel vara fyllt med ytmodifierade kiseloxidpartiklar eller polymerer 

i en storlek av 2-50 µm. En typisk kolonn har en inre Ø på 2-6 mm och längd 50-150 mm beroende på 

fabrikat och användningsområde. Den mobila fasen består ofta av en blandning av lösningsmedel av till 

exempel vatten, acetonitril och/eller metanol. Separationen resulterar i att föreningarna når detektorn i vid 

olika tidpunkter (så kallad retentionstid) och dess koncentrationer kan därefter analyseras individuellt. [26, 

27] 

Då provens egenskaper är väldigt varierande har flera olika detektorer utvecklats för att kvantifiera 

koncentrationen. Några exempel på icke destruktiva detektorer är termisk konduktivitets detektor (TCG), 

fluorescerande detektor, fotojoniserande detektor (PID) samt UV-detektor som till exempel 

diodarraydetektor (PDA) som är några av de vanligaste detektorerna. [28]  

Principen för en PDA-detektor är att den separerade föreningen strålas med ljus (vanligen från tungsten- 

eller deuteriumlampa). Processen kallas spektrofotometri och baseras på olika komponenters förmåga att 

absorbera ljus med våglängden λ vilken är unik för olika föreningar. Utifrån λ och tiden det tar för 

föreningen att passera genom kolonnen kan förekomsten beräknas. Resultatet visas ett kromatogram där 

relativ förekomst visas på y-axeln och retentionstid (RT) på x-axeln (figur 15). 

 

 

Figur 15. Exempel på kromatogram från analys i LC-MS/MS från utandningsprov i experiment V, deltagare nummer 4. 
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Arean under kurvan i kromatorgrammet är proportionell mot mängden av den kemiska föreningen som har 

träffat detektorn, vilket avspeglar provets koncentration. Metadon 310,2>105 betyder att modermolekylen 

är 310,2 m/z och fragmenteras till 105 m/z. Begreppen fragmentering och m/z redogörs i kommande 

kapitel. Om flera olika föreningar körs genom vätskekromatografen eller om provet endast innehåller 

spårsubstanser av den eftersökta föreningen kan det vara svårt att identifiera föreningen utifrån endast 

retentionstid och absorptionsmaximum. För att kunna identifiera föreningar med sådana förutsättningar 

används vätskekromatografi i kombination med masspektrometri. 

[26, 27] 

 

3.7.4.2 Masspektrometri (MS) 

Masspektrometri är en kraftfull analytisk teknik som används för att karaktärisera, identifiera och 

kvantifiera okända kemiska föreningar. Sensitiviteten hos en masspektrometer är mycket hög vilket 

innebär att föreningar kan identifieras vid väldigt låga koncentrationer (till exempel 1 del i 10
12

) i kemiskt 

komplicerade blandningar. Det innebär att det inte behövs stora provmängder för att kunna göra en bra 

analys. Grundprincipen för en masspektrometer är att den konverterar molekyler till joner som kan 

detekteras genom jonisering. Masspektrometern mäter kvoten mellan massa och laddning (m/z) där m är 

massnummer av jonen i enheten Dalton och z är den fundamentala laddningen av jonen. [26, 27, 29] 

Masspektrometrar finns i olika utformningar och det som skiljer en MS från en MS/MS är att den senare 

använder två masspektrometrar i följd för att öka sensitiviteten. Figur 16 visar schematisk beskrivning av 

MS/MS. 

Fragmentering

Vakuumpump

Massanalysator 1

HPLC

Detetektor

Injektor

Joniseringskälla Massanalysator 2

Masspektrum

Kollisionsscell

 

Figur 16. Schematisk beskrivning av en MS/MS. 
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I provsektorn sker injektion av provet till masspektrometern från till exempel en HPLC. Provet förs vidare 

till joniseringskällan där det förångas och joniseras med till exempel elektrosprayjonisering (ESI). Formel 

(6) visar reaktionen vid ESI, där resultatet MH
+
 är jonen av intresse, det vill säga den så kallade 

moderjonen, samt en fri proton. 

 

M + H+ → MH+   (6) 

 

Molekylerna i provet är nu antingen positivt eller negativt laddade och färdas vidare till massanalysatorn. 

Massanalysatorn består av fyra laddade stavar (eng. quadrupoles) som ändrar laddning flera tusen gånger 

per sekund, vilket bidrar till acceleration hos jonerna. En stor del av jonerna kommer att kollidera med 

stavarna på grund av deras massa till laddning (m/z), medan vissa av jonerna kommer att passera vidare 

till massanalyserare 2. I kollisionscellen sker fragmentering på grund av att moderjonen görs instabil. 

Instabiliteten resulterar i att vissa av jonerna kommer att fragmenteras till mindre bitar. Det enklaste fallet 

av fragmentering resulterar i en positiv jon, X+, och en oladdad fri radikal, 𝑌∙ (formel (7)). 

 

M∙
+ → +X+ + Y∙   (7) 

 

Då den fria radikalen är oladdad vilket resulterar i att den inte kommer att accelereras förbi stavarna och 

därför heller inte detekteras. De oladdade partiklarna kommer antingen att bli kvar i systemet eller 

avlägsnas med vakuumpumpen. Systemet är i högvakuum för att undvika att jonerna kolliderar med 

luftmolekyler. Fragmentet X+av moderjonen kommer att röra sig genom masspektrometern precis som 

vilken annan laddad jon och bidrar till utslag i masspektrumet, se exempel på masspektrum i figur 17. 

De joner som passerat massanalysator 1 och 2 registreras när de träffar detektorn. En typisk detektor i en 

masspektrometer bygger på principen att joner kolliderar med ytan på detektorn där de neutraliseras 

genom att elektroner fäster på jonen. Kollisionen och neutraliseringen skapar ett flöde av elektroner vars 

signal kan förstärkas och registreras. Ju fler joner som anländer, desto större ström och därmed starkare 

signal. Förutom elektronflödet registrerar även detektorn den laddning som förekom i stavarna vid 

tidpunkten när jonerna detekterades. Utifrån stavarnas laddning och styrkan av signalen som jonerna 

levererar kan m/z och intensitet beräknas för respektive jon. 
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Figur 17. Exempel på masspektrum. Masspektrumet härstammar från experiment V, deltagare nummer 4.  

 

I masspektrumet registreras jonernas m/z och dess intensitet, där linjerna i grafen kan representera både 

moderjonen eller fragmenten. Den högsta linjen i diagrammet kallas jontopp (eng. ion peak) och får oftast 

index 100. Övriga linjer jämförs sedan med jontoppen. Masspektrumet i figur 17 visar resultat från 

experiment V där jontoppen i grafen har ett värde på 168,1 m/z och representerar således den jon som är 

vanligast. Den andra linjen har ett värde på 105,0 m/z och förekommer ungefär en tredjedel jämfört med 

den vanligaste jonen. Båda jonerna är fragment av moderjonen med m/z 310,2. 

[26, 27, 29] 

 

3.7.5 Optisk partikelräknare (OPC) (experiment III och IV) 

För att räkna partiklarna och dess storlek användes en Grimm Dust Monitor modell 1.108 (Grimm Aerosol 

Technik GmbH, Ainring, Tyskland).  

Partikelräknaren detekterar luftburna aerosoler i ett storleksintervall 0.3-20 µm i 15 storlekskanaler genom 

att luftprovet sugs in med ett volymflöde på 1.2 ± 5 % L/min av en volymflödesreglerad pump. Resultatet 

presenteras i partikelkoncentration (antal partiklar/liter) eller masskoncentration (ng/m
3
). Mätprincipen 
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baseras på att en ljuspuls skapas när enskilda partiklar träffas av en ljuskälla. Källan som används är en 

laserstråle med våglängden 780nm. Storleken på partiklarna som detekteras är proportionell mot 

intensiteten av den detekterade ljusspridningssignalen, se schematisk beskrivning av partikelräknaren i 

figur 18. 

 

 

Figur 18. Schematisk beskrivning av Grimm Dust Monitor. 8 

 

Ljusspridningssignalen påverkas även av partikelns brytningsindex, partikelform och position av partikeln 

i den uppmätta volymen. Genom att positionera detektorn i 90° relativt lasern minskas risken att partikelns 

brytningsindex skall påverka resultatet. Partikelräknaren kalibreras utifrån försök med spårbara latexsfärer 

gjorda av polystyren. De optiska egenskaperna för latex (brytningsindex 1,59) skiljer sig relativt mycket 

jämfört med utandade partiklar som antas innehålla mest vatten (brytningsindex 1,33). Det har därför 

gjorts en korrigering av storleksintervallet som antas representera utandade partiklar genom att applicera 

Mie-Teori [30]. Det korrigerade storleksintervallet redovisas i bilaga 3. 

Vid uppstart av partikelräknaren utförs ett självtest där funktion och komponenter kontrolleras. Efter testet 

startar partikelräknaren och displayen visar mätdata var sjätte sekund. Med online PC-anslutning är det 

möjligt med en kontinuerlig uppdatering av mätdata på en, två eller tre sekunder. Vid användning av 

partikelräknaren och dess programvara (GRIMM 1.177 v3.30) väljs ett lågt eller högt intervall för 

redovisning av datamängden. Det lägre intervallet detekterar och redovisar partiklar i storleksområdet 0,3-

2,0µm, det vill säga kanal 1-8 (0,41-2,98µm i korrigerat intervall) medan det högre intervallet inkluderar 

partiklar av storleken 2,0->20µm, kanal 8-15 (2,98->33,1 µm i korrigerat intervall). Eftersom tidigare 

                                                           
8
 Hämtad med tillstånd från http://www.dustmonitor.com/Research/1109.html. Grimm Aerosol Technik GmbH & Co. KG. 

http://www.dustmonitor.com/Research/1109.html
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forskning har visat att utandade lungpartiklar framförallt verkar vara av storleken 0,3-0,9 µm [31] används 

det lägre intervallet i partikelräknaren. 

 

3.7.6 OPC programvara (experiment III och IV) 

Till partikelräknaren används programmet GRIMM 1.177 v3.30 (Grimm Aerosol Technik GmbH & Co, 

Ainring, Tyskland). Programmet är framtaget specifikt för att räkna partiklar i nästan realtid (sampling 

sker i 1Hz), samt att kunna integrera datamängden över tid. Programmet skriver all mätdata till *.dm-fil 

och ytterligare data skrivs till *.di-filer (där * är det valda filnamnet). Med ytterligare data menas 

information om tid för mätning, modell av spektrometer och andra inställningar. Genom att använda sig av 

funktionen ”Export file” skapas en textfil med ASCII-data utav mätdatafilen som kan läsas av till exempel 

Microsoft Excel.  

 

3.7.7 Makro i Excel (experiment III och IV) 

För att hantera datamängden från GRIMM 1.177 v3.30 används ett makro i Microsoft skapat i Excel 

(skapat av Luftvägsgruppen Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige). Makrot är till för att 

bland annat räkna ut partikelkoncentration och total insamlad partikelmassa per provtagning. Programmet 

tjänar till att automatisera uträkningarna och effektivisera repetitiva arbetsmoment. Testfilen från 

partikelräkningen och textfilen från Spiroson flödesmätningen klistras in i makrot, varpå 

partikelkoncentrationen, massa och volym utandad luft beräknas och plottas. I makrot ges även 

möjligheten att se hur partikelkoncentrationen ändras i takt med andningen. Se bilaga 4 och 5 för exempel. 

 

3.7.8 Ultraljudsflödesmätare (experiment III och IV) 

En ultraljudsflödesmätare (OEM Flow Sensor Spiroson AS, ndd Medical Technologies, Zürich, Schweiz.) 

användes för att ge information om försökspersonens in- och utandningsvolym under provtagningen. 

Instrumentet mäter hastigheten hos en gas med ultraljud. Mer specifikt mäts skillnaden i tiden för hur 

ultraljudspulsen breder ut sig i motsatt riktning mot luftflödet, vilket ger den genomsnittliga hastigheten 

för gasen längs vägen för ultraljudstrålen. Den ultraljudsflödesmätare som används mäter gasflöden med 

frekvensen 200 Hz och redovisar resultatet numeriskt och grafiskt i volymflöde (L/s). 
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4 Resultat 
I kapitel 4.1–4.3 presenteras resultaten från de experiment som utfördes för att undersöka några av 

SensAbues egenskaper (experiment I-III) och i kapitel 4.4–4.6 visas resultaten från experimenten där 

syftet var att undersöka anledningen till den stora variationen i resultat i tidigare forskning (experiment 

IV-VI). Utifrån resultaten anges medelvärdet, 𝑥 och standardavvikelse, s för att ge en uppfattning om 

spridningen i resultaten. 

 

4.1 Experiment I: Tryckfall över SensAbues delar 
I figur 19 visas resultatet från experiment I där varje markering representerar ett mätvärde från u-

rörsmanometern och spirometern. Tryckfallet Δh är givetvis störst över en komplett provtagare jämfört 

med de enskilda delarna och provtagare utan filter har ungefär samma flödesmotstånd som endast 

munstycket. Det är också munstycket som har det största flödesmotståndet som enskild komponent (av 

delarna munstycke, filter, hylsa). 

 

 

Figur 19. Resultat experiment I. Tryckfall över olika delar av SensAbues,  

presenterat i Δh som funktion av volymflöde. 
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4.2 Experiment II: Fördelning av drogpartiklar i SensAbues 

För att undersöka drogpartiklarnas fördelning över SensAbues efter ett utandningsprov analyserades olika 

delar av provtagaren (munstycke, främre del av hylsa, filter samt bakre del av hylsa). Stapeldiagrammet i 

figur 20 visar resultatet där masskoncentration (pg/prov) visas för respektive deltagare och del.  

 

Figur 20. Resultat experiment II. Metadonpartikelfördelning över provtagaren vid  

analys av munstycke, främre hylsdel, filter och bakre hylsdel. 

 

I samtliga fall finns största masskoncentration i munstycket men det förekommer metadonpartiklar både i 

främre, bakre hylsdel samt på filtret filter om än i mindre omfattning. Resultaten visar i det här 

experimentet att endast cirka 3 % av partiklarna fastnar i filtret vilken är den del som vanligtvis analyseras 

i laboratoriet (tabell 8). Vid provtagningen var det en av deltagarna upplevde yrsel på grund av den stora 

mängd luft som andades ut under kort tid. 
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Tabell 8. Medelvärdet, standardavvikelsen och procentuell fördelning över delarna från deltagare 1-4 i experiment II. 

 Munstycke Främre hylsdel Filter Bakre hylsdel Total 

𝑥  ± s (pg/prov) 5,8×103±3×103 3,9×102±2×102 2,0×102±1×102 4,5×102±5×102 6,9×103±3×103 

%-fördelning 85 6 3 6 100 

 

 

4.3 Experiment III: Partikelstatistik utandade partiklar samt SensAbues 

insamlingseffektivitet. 

I experiment III kvantifierades utandade partiklar utifrån partikeldiameter vid provtagning av sex 

deltagare. Dessutom genomfördes experiment för att kunna bestämma provtagarens insamlingseffektivitet, 

det vill säga hur stor andel av utandade partiklar som deponerar i provtagaren med och utan filter. 

Experimentet handlade generellt om utandande partiklar och inte specifikt drogpartiklar eftersom 

experimentuppställningen saknade metod för att identifiera substanser. 

Enligt tidigare forskning befinner sig majoriteten av utandande partiklar inom storleksintervallet 0,3-

0,9µm [31] vilket kan jämföras med resultaten från experiment III i figur 21. Resultaten visar att 

majoriteten (ca 97 %) av de partiklar som andas ut i experiment III är <1 µm. 

 

 

Figur 21. Resultat experiment III. Medelvärde för antal och storleksfördelning av utandade partiklar för deltagare 1-6 vid 

provtagning 1-3 i experiment III. 
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Figur 22 visar resultaten från provtagning 1-3 där stapeldiagrammet visar antal detekterade partiklar i 

respektive provtagning för deltagare 1-6. Vid provtagning 1 andades deltagarna genom ett munstycke (ett 

respiratormunstycke) där utandningsluften inte behövde passera några direkta hinder innan partiklarna 

kunde detekteras av OPC. I provtagning 2 andades deltagarna genom en SensAbues där endast filtret var 

avlägsnat. I provtagning 3 andades deltagarna genom en komplett SensAbues.  Diagrammet visar att flest 

partiklar detekteras vid provtagning 1 och minst antal partiklar detekteras vid provtagning 3 för samtliga 

deltagare.  

 

 

Figur 22. Resultat experiment III antal partiklar/prov för respektive provtagning och deltagare. 
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I både experiment II och III är det intressant med det faktum att det förekommer en stor andel partiklar på 

andra ställen än på filtret. Provtagning 1-3 verifierar också resultat från tidigare forskning där det visat sig 

förekomma stora variationer mellan individer gällande antal utandade partiklar. Deltagare 6 genererade 

totalt cirka 4×10
4 
partiklar medan deltagare 1 genererade cirka 1,8×10

6 
partiklar. I tabell 9 visas 

medelvärde och standardavvikelse för detekterade partiklar för deltagare 1-6 i respektive provtagning samt 

procentuell fördelning av de totalt utandade partiklarna i provtagning 1-3 (8,1×10
5
). 69 % av partiklarna 

detekterades i provtagning 1, 30 % i provtagning 2 och 1 % i provtagning 3. 

 

Tabell 9. Medelvärde och standardavvikelse för resultaten i provtagning 1-3 i experiment III. 

 𝑥  ± s (partiklar/provtagning) % av total 

Provtagning 1 5,6×105 ±4,3×105   69 

Provtagning 2 2,5×105 ± 2,5×105 30 

Provtagning 3 6,5×103 ± 5,3×103   1 

 

Insamlingseffektiviteten hos provtagaren med och utan filter beräknas enligt formel (3).  

Insamlingseffektiviteten i SensAbues utan filter (provtagning 2) jämfört med provtagning där deltagaren 

andas genom försumbart hinder (provtagning 1) 

 

E =
5,6 × 105  − 2,5 × 105

5,6 × 105
= 0,56 = 56% 

 

Insamlingseffektiviteten av komplett SensAbues (provtagning 3) jämfört med provtagning där deltagaren 

andas genom försumbart hinder (provtagning 1). 

 

E =
5,6 × 105 − 6 × 103

5,6 × 105
= 0,99 = 99% 
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En komplett provtagare är effektiv, cirka 99 % av de utandade partiklarna når aldrig partikelräknaren utan 

deponerar i provtagaren. Cirka 56 % av partiklarna fångas i provtagaren när filtret är avlägsnat.  

 

4.4 Experiment IV: Flödesmotståndets betydelse för partikelbildandet. 

Motstånden för Minmot och Maxmot beräknades enligt experimentuppställning I. Resultatet visas i figur 

23 tillsammans med 5 % felstapel i respektive mätpunkt. SensAbues flödesmotstånd presenteras som 

referens. 

 

 

Figur 23. Tryckfall över Maxmot, SensAbues och Minmot. 

 

De olika flödesmotstånden användes sedan i experiment IV för att undersöka flödesmotståndets betydelse 

för partikelgenerering. Resultatet av experimentet visas i figur 24 där antalet partiklar presenteras för 

respektive flödesmotstånd och deltagare. Det är liksom tidigare inte relevant att undersöka exakt antal 

partiklar/provtagning utan istället se om det förekommer någon viss trend. Utifrån resultaten i 

experimentet syns ingen sådan trend att ökat flödesmotstånd skulle generera fler partiklar, snarare tvärtom.  
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Figur 24. Resultat experiment IV för sex deltagare som andas mot minimalt och maximalt flödesmotstånd. 

 

Resultaten från experiment IV visar precis som i experiment III att det kan skilja sig avsevärt mellan 

individer när det gäller hur många partiklar som andas ut. För deltagare sex registreras totalt cirka 114 000 

partiklar medan för deltagare ett registreras cirka 4 138 000 partiklar. Medelvärde och standardavvikelse 

för experiment IV visas i tabell 10. 

 

Tabell 10. Medelvärde och standardavvikelse för resultaten i experiment IV. 

 𝑥 ±s (partiklar/prov) 

Maxmot  7,4×105 ± 7,0×105 

Minmot 11,1×105 ± 8,6×105 
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4.5 Experiment V: Andningsteknikens betydelse för partikelbildandet. 

Resultatet från experiment V visas figur 25 där pg/prov redovisas för respektive deltagare för de två olika 

andningsteknikerna. Hypotesen var att med en speciell andningsmanöver skulle fler partiklar bildas vid 

luftvägsstängningen vilket skulle resultera i ökat antal detekterade partiklar vid analys med LC-MS/MS. 

Precis som i tidigare experiment är den exakta masskoncentration drogpartiklar ointressant utan snarare 

om någon trend förekommer. Utifrån resultaten syns ingen sådan trend att den särskilda andningstekniken 

skulle generera fler partiklar, snarare tvärtom. 

 

 

Figur 25. Resultat experiment V. Resultatet presenteras i pg/prov för åtta deltagare som lämnat  

två utandningsprover med varierad andningsteknik. 

 

Den enda deltagaren där fler partiklar påvisats vid andningsmanövern är deltagare för 5, där detekterades 

998 pg/prov vid andningsmanövern jämfört med 588 pg/prov i den vanliga provtagningen. I övrigt visade 

resten av proverna att den vanliga andningstekniken gav högre koncentration än vid andningsmanövern. I 

tabell 11 visas medelvärde och standardavvikelse för experiment V 
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Tabell 11. Medelvärde och standardavvikelse för experiment V. 

 𝑥 ± s (pg/prov) 

Vanlig provtagning  5,7×102 ± 5,7×102 

Andningsmanöver  2,1×102 ± 3,1×102 

 

 

4.6 Experiment VI: Kontamination av utandningsprovet från munhålan 

Tabell 12 visar resultatet efter nollprov och provtagning efter munsköljning med Citodon.  

Utifrån resultatet går det inte att utesluta att partiklar från munhålan når fram till filtret vid provtagning 

med SensAbues, det vill säga att det som analyseras inte endast kommer ifrån lungorna. 

 

Tabell 12. Resultat experiment VI för fem deltagare. 

Deltagare Nollprov (pg/prov) Provtagning efter munsköljning (pg/prov) 

1 0 13,6 

2 0 0 

3 0 8,5×104 

4 0 41,5 

5 0 4,7 
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5 Diskussion 

5.1 Generellt om experimenten 

Arbetet omfattar ett stort område där det övergripande syftet var att försöka identifiera vissa av SensAbues 

egenskaper, förstå tidigare resultats stora variationer samt utifrån experimentens resultat komma med 

förslag på förbättringar på provtagaren.  

Arbetet har utgjorts av mer orienterande experiment där ett begränsat urval av försökspersoner har använts 

för att besvara flera olika frågeställningar. Anledningen till det låga urvalet i experimenten förklaras av 

både en tids- och resursaspekt. I experiment II och V togs utandningsprover på personer som deltar i 

metadonprogram på en beroendeklinik i Stockholm. Att få kontakt med frivilliga missbrukare som kan 

tänka sig delta i forskning är inte helt okomplicerat. Därför var det mycket värdefullt att få komma till 

beroendemottagningen och ta prover eftersom det annars är en svår grupp att rekrytera. Forskningen har 

genomgått en etisk prövning och etiskt tillstånd finns utfärdat av en etisk nämnd.  

I experiment III, IV och VI är det främst tidsaspekten som har betydelse eftersom arbetet var begränsat till 

dryga 20 veckor och experimentens omfattning behövde anpassas efter tidsramen. I kapitel 5.1.1-5.1.4 

diskuteras resultaten för respektive experiment. Om flera experiment är direkt relaterade till varandra 

inkluderas de i samma diskussionsavsnitt. Efter resultatdiskussionen följer en kort sammanfattning av 

nuvarande provtagare, dess egenskaper och problem samt förslag på förbättringar. 

 

5.1.1 Karaktärisering av SensAbues provtagare (experiment I och IV) 

I experiment I undersöktes tryckfallet över olika delar av SensAbues (figur 19). Det visade sig att det 

största flödesmotståndet sitter i munstycket. Om filtret avlägsnas har provtagaren (munstycke, främre 

hylsa och bakre hylsa) ungefär lika stort flödesmotstånd som bara munstycket. Med andra ord är 

flödesmotståndet över bara hylsan relativt litet jämfört med munstycket. Att undersöka flödesmotstånden i 

de olika delarna fyllde två syften; dels fanns hypotesen om att ett ökat flödesmotstånd skulle stimulera 

partikelbildandet, något som testades i experiment IV.  Skulle hypotesen visa sig stämma skulle framtida 

provtagare konstrueras med ett ännu högre flödesmotstånd. Skulle det däremot visa sig vara tvärtom, att 

högre flödesmotstånd ger mindre partiklar, kan en framtida provtagare konstrueras med mindre 

flödesmotstånd vilket kan underlätta provtagningen. Inget i resultatet från experiment IV visade på att ökat 

flödesmotstånd bidrar till fler partiklar, utan snarare tvärtom (figur 24).  
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5.1.2 Metadonpartiklars partikelfördelning över SensAbues samt eventuell kontamination 

från munhålan (experiment II och VI) 

I experiment II undersöktes metadonpartiklars spridning över olika delar av SensAbues (figur 20). 

Resultatet i experiment II gäller metadon vilket innebär att man bör vara försiktig med att dra slutsatser 

gällande andra droger. Det är möjligt att andra droger beter sig annorlunda vid frisättning och deponering. 

Experimentet visade att en del av de utandade metadonpartiklarna inte når filtret. Endast cirka 3 % av den 

totala mängden metadon påvisades i filtret, medan cirka 85 % påvisades i munstycket och cirka 12 % i 

hylsan. En förklaring till att det mesta av metadonet påvisades i munstycket kan vara att de till viss del 

härstammar från munhålan och inte lungorna. Till exempel är det möjligt att det fastnat saliv på 

munstycket vid provtagning vilket kan resultera i höga koncentrationer. Det räcker med förhållandevis 

små volymer saliv för att få höga koncentrationer av drogsubstanser. Det innebär med andra ord att det är 

möjligt att salivfällan fyller en önskad funktion genom att den kanske hindrar större salivdroppar att 

passera fram till filtret. Tanken med salivfällan från början var just att separera större salivdroppar från 

munhålan från mindre partiklar från lungorna. Resultatet går därmed att tolka utifrån två perspektiv: 

 Provtagaren är konstruerad så att en stor del av utandande partiklar hindras från att nå 

filtret, partiklarna deponerar på andra ställen istället för den del som faktiskt analyseras. 

 Provtagaren är konstruerad så att den hindrar stora partiklar (till exempel salivdroppar) att 

kontaminera filtret. 

Ovanstående tolkningar leder vidare till det faktum att det är svårt att med säkerhet bestämma partiklarnas 

ursprung (lungor, munhåla eller däremellan), utan endast att det förekommer en partikelspridning över 

provtagaren och att en relativt liten del av de påvisade partiklarna sitter i filtret. För att undersöka 

partiklarnas ursprung utfördes därför experiment VI. I experiment VI undersöktes det om partiklarna som 

når filtret också kommer från munhålan genom att låta deltagarna skölja munnen med en vattenlösning av 

kodein innan provtagning. Experimentet visade att en del av de partiklar som sitter på filtret sannolikt 

härstammar från munhålan, eftersom resultatet gav positivt utfall för fyra av fem deltagare medan samtliga 

nollprov var negativa (tabell 12). Att det går att selektivt fånga lungartiklar och inte saliv är visat i tidigare 

forskning där surfaktant påvisats men inte amylas, som annars endast förekommer i saliven [20, 21].  

Sammanfattningsvis visar resultaten från experiment II och VI att partiklarna som påvisas i provtagarens 

filter sannolikt härstammar från både lungor, munhåla och kanske området däremellan. Eftersom det av 

allt att döma är svårt att med säkerhet separera partiklarna utifrån deras ursprung kan det vara idé att låta 

dem samverka eftersom både saliv och lungpartiklar innehåller information som kan användas vid 

droganalys. Vid utvecklingen av provtagaren bör konstruktionen istället utnyttja alla infångande partiklar, 

oavsett ursprung. 
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5.1.3 Partikelstatistik av utandade partiklar samt SensAbues insamlingseffektivet 

(experiment III) 

I experiment III fick sex försökspersoner andas i olika kombinationer av SensAbues olika delar. En del av 

syftet var att undersöka generell förekomst och storlek på utandade partiklar när deltagarna andades 

genom ett munstycke med försumbart hinder för flödet (provtagning 1). Resultaten visar att majoriteten 

(ca 97 %) av utandande partiklar är < 1,0 µm vilket stämmer överens med tidigare forskning [31]. Enligt 

figur 8 varierar partiklarnas deponeringsförmåga beroende på storlek och inträdeshastighet, där de främsta 

deponeringsmekanismerna vid partikelstorlek på > 0,1 µm är interception, diffusion och impaktion. 

Insamlingsmetod bör därmed väljas utifrån gällande deponeringsmekanismer. 

I experiment III undersöktes även SensAbues insamlingseffektivitet. Experimentet genomfördes genom att 

deltagarna fick andas ut samma volym luft med samma flödeshastighet som i provtagning 1 fast genom 

SensAbues med filter (provtagning 3) och utan filter (provtagning 2). Utifrån antalet detekterade partiklar 

i respektive provtagning beräknades därefter den genomsnittliga insamlingseffektiviteten för provtagaren, 

där provtagning 2 och 3 jämfördes med provtagning 1. Resultaten visade att med filter är SensAbues 

väldigt effektiv cirka 99 % av utandade partiklar fångas upp av provtagaren. När filtret var avlägsnat hade 

provtagaren en insamlingseffektivitet på cirka 56 %. Resultaten i provtagningen gäller utandade partiklar 

vars innehåll är okänt eftersom ingen substansidentifiering genomfördes, vilket innebär ett antagande där 

drogpartiklar antas ha samma egenskaper, storlek etc. Antagandet är nödvändigt för att kunna översätta 

resultaten till provtagarens insamlingseffektivitet gällande drogpartiklar.  

Resultaten kan tolkas utifrån olika perspektiv. En SensAbues med filter är enligt experiment III effektiv. 

Av utandade partiklar fångas cirka 99 % upp av provtagaren medan cirka 56 % av partiklarna deponerar i 

provtagaren när filtret är avlägsnat. Gissningsvis sker den största delen av deponering i munstycket på 

grund av den konstruerade salivfällan. Huruvida resultaten går att översätta till utandade drogpartiklar är 

svårt att avgöra och därför rekommenderas vidare studier på till exempel metadonpatienter med samma 

experimentuppställning fast med substansidentifiering.  

Precis som i experiment II och VI går det inte att utesluta att en del av partiklarna detekterade med OPC 

har sitt ursprung från munhålan. Att partiklar deponerar i provtagaren även utan filter stämmer överens 

med resultaten från experiment II där det förekom en stor spridning av metadonpartiklarna vid analys. 
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5.1.4 Andningsteknikens betydelse för antalet påvisade drogpartiklar  

(experiment V)  

I experiment V undersöktes om en speciell andningsmanöver som tidigare visat sig framgångsrik [11] 

skulle resultera i flera utandade drogpartikar. Utifrån tidigare en andningsmanöver som använts i tidigare 

forskning konstruerades ett program utvecklat i provtagningen. Åtta personer lämnade utandningsprov och 

provtagningen gav inga tecken på att den speciella andningsmanövern skulle ge fler utandade partiklar än 

vid en vanlig provtagning (figur 25). En förklaring till att experimentet inte gav resultat i linje med 

tidigare forskning skulle kunna vara att programmet var konstruerat så att det skedde en fördröjning innan 

utandningen skedde i SensAbues. Fördröjningen skulle kunna ha betydelse genom att partiklarna får tid att 

deponera på lungväggarna igen. Experimentet utfördes endast på metadonpatienter och det går därför inte 

att dra generella slutsatser gällande alla droger. Det skulle också kunna vara så att luftvägsstängning inte 

påverkar frisättningen av metadonpartiklar. 

 

5.2 Eftersträvansvärda egenskaper hos en provtagare 

Enkel provtagning  

Provtagaren bör vara utformad så att det är tydligt hur provtagningen skall genomföras för att inga misstag 

ska ske, varken för personen som lämnar provet eller för personen som ansvarar för provtagningen. Själva 

provtagningen skall vara enkel att genomföra och inte kräva för stor ansträngning av den som lämnar 

utandningsprovet.  

Manipulation av prov 

Provtagaren bör vara utformad så att det är svårt att manipulera provet. Att minska risken för manipulation 

uppnås dels genom en övervakad provtagning men också genom att provtagaren är utformad så att det är 

svårt att tillföra substanser som kan påverka resultatet.  

Standardisering 

Provtagningen bör vara utformad så att den kan genomföras inom rimlig tid på ett reproducerbart vis, det 

vill säga att ungefär samma volym luft andas ut vid varje provtagning.  

Flera insamlingsbehållare 

Ur ett analytiskt perspektiv bör provtagaren vara utrustad med flera insamlingsbehållare vid en 

provtagning för att möjliggöra omanalyser. Anledningen är att slippa återupprepning av 

provtagningsproceduren och för att samtidigt säkra att minst ett A- och B-prov lämnas.  
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Effektiv eluering 

Provtagaren bör också vara utformad så att eluering av provet (frisättning av drogsubstansen i 

insamlingsbehållaren med hjälp av metanol i laboratoriet) kan ske på ett automatiserat och 

kostnadseffektivt sätt. 

Plombering 

Provet bör kunna plomberas för att skydda provet från yttre kontamination som kan påverka resultatet, 

vilket skulle kunna göras med någon form av lock. Provet bör också kunna förseglas inför provlämnaren 

med en plombering som ej får brytas förrän ankomst till laboratoriet, vilket minskar risken att provet 

manipuleras på vägen. 

 

5.3 Nuvarande provtagare, problem och förslag på förbättringar 

5.3.1 Munstycket 

Problem 

Munsstycket har i relation till de andra delarna av SensAbues ett relativt högt flödesmotstånd, vilket kan 

medföra yrsel vid provtagningen. Den ursprungliga tanken med munstycket var att det skulle separera 

mindre lungpartiklar från större partiklar från munhålan med hjälp av salivfällan. Enligt resultaten i 

experiment II och VI är det svårt att bestämt avgöra partiklarnas ursprung vilket bidrar till idén att låta 

partiklarna samverka oavsett ursprung. 

Förslag på förbättringar 

En idé är att rekonstruera munstycket så att utandade partiklar når den del som skall analyseras lättare, 

vilket skulle kunna resultera i att det blir lättare att ta vara på partiklarna, oavsett ursprung. 

Omkonstruktionen skulle kunna genomföras genom att avlägsna ”hindren” i salivfällan helt, vilket också 

skulle resultera i mindre flödesmotstånd och angenämare provtagning. Ett annat sätt att minska 

flödesmotståndet skulle kunna vara att öka munstyckets diameter. 

 

5.3.2 Hylsa och filter 

Problem 

I nuvarande provtagare är det filtret som analyseras. Främsta problemet med det utifrån resultaten i 

experiment II är att en relativt liten andel av påvisade partiklar påvisas där. Filtret som används är av så 

kallad elektrostatiskt karaktär och fungerar genom att elektriska krafter attraherar partiklarna. Som tidigare 
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nämnt är det svårt att med säkerhet beräkna elektriska krafter [22] vilket bidrar till idén om att det 

elektrostatiska filtret kanske ska bytas ut mot något annat insamlingsalternativ. Det finns också en risk att 

elektrostatiska filter laddas ur, vilket kan leda till sämre insamlingsförmåga.  

Vid provtagning i den nuvarande versionen av SensAbues lämnas endast ett prov åt gången vilket innebär 

att en upprepad provtagning är nödvändig för att ett A- och B-prov skall erhållas. Det skulle också vara en 

fördel om A- och B-prov kunde tas vid samma tillfälle.  

Förslag på förbättringar 

Eventuellt skulle det kunna vara fördelaktigt att byta ut elektrostatfiltret mot någon annan 

insamlingsmetod. Kanske skulle det vara bra att använda ett filter av annan karaktär än elektrostatiskt. 

Alternativet kan vara att använda sig av impaktionsteknik, där en kraftig krökning i flödesbanan kan 

sortera ut de allra största partiklarna om det är eftersträvansvärt. Risken med en impaktionsinspirerad 

provtagare är att en del information går förlorad, på samma vis som det verkar som att en del av 

informationen går förlorad i nuvarande SensAbues. En viktig del i utvecklandet av insamlingsteknik är att 

bestämma sig för vilka kriterier provtagaren skall uppfylla. 

För att lösa problemet med A- och B-prover kan provtagaren konstrueras till exempel enligt y-form där 

varje del i y:et leder till den del som analyseras. Provtagaren kan också utvecklas med fler delar för att 

erhålla ett A-, B- och C-prov (figur 26). Det är dessutom fördelaktigt om den del som analyseras är 

konstruerad så att bearbetning av provet i laboratoriet är enkelt att genomföra och att det används en liten 

volym metanol vid eluering. 

 

 

Figur 26. Exempelritningar på provtagare gjorda i AutoCAD där två eller tre prover kan erhållas vid samma 

provtagning. Provtagaren kan antingen utformas med eller utan 90 ͦvinkel. Den del som skall analyseras (till exempel filter 

eller annan insamlingsenhet) placeras i den yttre delen av respektive arm. 
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5.3.3 Standardiseringspåsen 

Problem 

Fördelen med nuvarande konstruktion av standardiseringspåsen är att den är enkel, men vissa problem har 

identifierats under arbetets gång. Ett problem med den är att den kan uppfattas som svårmonterad. Om det 

inte görs ett ordentligt hål med den spetsiga delen på munstycket genom påsen (figur 3) kommer personen 

som lämnar provet att blåsa utan att påsen fylls, något som uppmärksammas först efter en stunds 

provtagning. Likaväl kan det av misstag göras hål i påsen på andra ställen vilket resulterar i att luften i 

påsen passerar ut i samma takt som den fylls på. Ett annat problem är att standardiseringspåsen kräver en 

subjektiv avläsning om när den anses vara full, vilket också kan resultera i en variation i volym utandad 

luft. 

Förslag på förbättringar 

Om den nuvarande standardiseringspåsen behålls kan det vara idé att låta fabriksmontera påsen på 

provtagaren. Genom att ha påsen färdig på provtagaren minskas risken att påsen monteras felaktigt, vilket 

också skulle bidra till att håltagning på andra ställen av påsen kan undvikas. Om den ursprungliga påsen 

behålls är ett annat alternativ att konstruera en bättre övergång mellan provtagare och påse. Istället för att 

trycka fast munstycket i provtagaren skulle en skruvanordning kunna konstrueras för att minska risken för 

felaktig håltagning och bidra till enklare hopsättande genom att delarna skruvas ihop. En Auto CAD-

ritning på hur det skulle kunna se ut visas i figur 27. En längre övergång mellan munstycke och påse med 

skruvkonstruktion skulle kunna tänkas avhjälpa nuvarande problem med att det inte går hål i påsen vid 

montering. 

 

 

Figur 27. Exempelritning munstycke med skruvanordning. 
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Vid val av standardiseringsmetod bör det beslutas om vilken mätenhet som ska användas. Lämpligast är 

att mäta utandad volym, volymflöde eller en kombination av volym och volymflöde. En möjlig modell av 

en standardiseringsmodul skulle kunna vara en enhet som kan förflyttas mellan olika provtagare. Till 

exempel skulle den kunna vara utformad som ett rör där luftflödet passerar en sensor som mäter luftflödet, 

alternativt den totala volymen utandad luft. Sensorn kan vara kopplad till en digital display som visar 

resultatet. Viktigt med en standardiseringsmodul som återanvänds mellan olika provtagare är att den 

uppfyller rådande smittskyddskrav för att undvika överföring av smittsamma sjukdomar mellan personer 

som lämnar utandningsprov.  

Ett annat alternativ skulle kunna vara att utveckla en standardiseringsmodul som följer med varje 

provtagare, precis som vid nuvarande SensAbues. Av ekonomiska skäl är det mer intressant att använda 

sig av mekanisk teknik, än som vid föregående förslag, digital teknik. Enheten skulle kunna bestå av två 

delar, där den ena delen förflyttar sig i relation till den andra på grund av luftflödet. En enkel ritning på en 

mekanisk standardiseringsmodul gjord i Auto CAD visas i figur 28. 

Ett tredje alternativ kan vara att undersöka om det finns någon kemisk förening som reagerar på 

utandningsluftens innehåll (syre, kväve eller koldioxid) och som efter en viss volym utandad luft till 

exempel ändrar färg. 

 

Figur 28. Exempelritning mekanisk standardiseringsmodul. Idén är att den röda staven rör sig av luftflödet i förhållande 

till det blåa röret och utandningsprovet är fullgott när den röda staven når en viss position. 
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5.4 Framtida rekommendationer 

Drogpartiklar i utandningsluft är ett spännande forskningsområde med stor potential. Utifrån resultaten 

som visats i experiment I-VI finns det goda skäl att fortsätta utveckla tekniken bakom provtagningsformer 

inom detta område. Det skulle bland annat vara intressant att ta fram en ny prototyp som uppfyller 

förslagna förändringar för att kunna optimera provtagningen. Provtagaren skulle då bland annat kunna 

uppfylla följande kriterier: 

 Mindre flödesmotstånd för att underlätta provtagningen. 

 Flera insamlingsbehållare, vilket innebär att en provtagning ger till exempel A-, B- och C-prover 

där A-provet analyseras och B- och C-provet fryses in i väntan på att resultatet eventuellt bestrids. 

 Den del som analyseras (insamlingsbehållaren) skall vara enkel att hantera i laboratoriet. Den 

skall med andra ord vara enkel att hantera tillsammans med rådande laboratorieutrustning 

(pipetter, rör etc.). Dessutom är det önskvärt att en så liten volym metanol som möjligt används 

vid eluering av provet på grund av ekonomiska skäl. 

 Insamlingsmetod (filter, impaktion etc. i insamlingsbehållarna) bör väljas utifrån resultaten i 

experiment I-VI samt gällande teori kring aerosolpartiklar. Om det inte är nödvändigt att med 

säkerhet separera partiklar från munhålan med partiklar från lungorna bör dessa istället samverka 

för att få högre koncentrationer. 

 Standardiseringsprocessen bör utvecklas utifrån givna förslag för att undersöka om något 

alternativ är bättre än den nuvarande standardiseringspåsen. 

 Prototypen skulle kunna testas på till exempel metadonpatienter där även deltagarna får komma 

med förslag på förbättringar. 

Vidare är det av intresse att fortsätta undersöka utandade partiklar mer generellt. Går det att hitta ett bra 

sätt att separera partiklar från lungor med partiklar från munhålan? Det är också av intresse att utveckla 

metoder att identifiera andra substanser i lungpartiklar, inte bara drogsubstanser. Utandade partiklar kan 

till exempel användas för att identifiera sjukdomar eller undersöka hur effektivt ett läkemedel passerat till 

målorganet (till exempel astmamediciner). Ett vanligt problem vid provtagning av utandade partiklar är att 

massan utandade partiklar är liten (ng) vilket kan resultera i lång provtagningstid för att tillräcklig massa 

skall samlas in. För liten insamlad massa omöjliggör identifiering av vissa substanser. Därför behövs 

metoder utvecklas för att bättre kunna ta till vara på utandade partiklarna och därmed minska 

provtagningstiden. 

Med rätt resurser och kompetens kan partiklar i utandningsluft troligen få ett större värde inom framtidens 

sjukvård. Dels inom drogtestning, dels för att möjligöra tidiga diagnoser av sjukdomar som tidigare krävt 
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invasiva metoder för diagnos. Noninvasiva metoder är både behagligare för personen som lämnar provet 

och har också den stora fördelen att risken för komplikationer minskar. 

Allt som allt är detta ett område med en väldig bredd och djup som behövs utforskas ytterligare. Som 

resultaten av experimenten visar skulle tillförlitliga metoder och processer kunna bidra inom ett flertal 

forskningsdiscipliner och skapa stort mervärde för både patienter, personal som arbetar med provtagning 

och resultatanalytiker. Jag ser fram emot att följa detta område noga och har höga förhoppningar på 

framtida applikationer och metoder. 
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A.  Provtagningsanvisning SensAbues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

B.  Kod till andningsmanöverprogrammet i experiment V 

clear all; 

%# create data 

xInterval = 0:0.05:30; 

y=[0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 1 0 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 -2]; 

x=1:1:size(y, 2); 

%plot(x,y), axis([0 3 0 3]) 

labelText = 'Håll andan'; 

%# plot graph 

figure('DoubleBuffer', 'on')                  %# no flickering 

plot(x, y, 'LineWidth', 4, 'Color', [0.8 0.8 0.8]), grid off 

axis([0 size(y, 2)+1 -5 5]) 

hLine = line('XData',x(1), 'YData',y(1), 'Color','r', ... 

    'Marker','o', 'MarkerSize',6, 'LineWidth',8); 

hTxt = text(x(1), y(1), labelText, ... 

    'Color',[0.2 0.2 0.2], ... 

    'FontSize',20, ... 

    'EdgeColor', [0.2 0.2 0.2], ... 

    'HorizontalAlignment','center', ... 

    'VerticalAlignment','top'); 

%# infinite loop 

i = 1; %# index 

yPos = interp1(y, xInterval); 

yChange = 0; 

while true       

    %# update point & text 

    %set(hLine, 'XData',x(i), 'YData',y(i)) 

    if i > 1, yChange = yPos(i) - yPos(i-1); end 

    if yChange < 0, labelText = 'Andas ut'; end 

    if yChange == 0, labelText = 'Håll andan'; end 

    if yChange > 0, labelText = 'Andas in'; end 



 
 

 
 

    set(hLine, 'XData', xInterval(i), 'YData', yPos(i)) 

    set(hTxt, 'Position',[xInterval(i) yPos(i)+1], ... 

        'String',labelText)         

    drawnow                                  %# force refresh 

    pause(0.03)                          %# slow down animation 

    %DELAY=0.5; 

    i = i + 1; 

    if i > size(xInterval), i = 1; end            %# circular increment 

    if ~ishandle(hLine), break; end          %# in case you close the figure 

 

end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

C. . Korrigerat storleksintervall för utandade partiklar enligt Mie-teori 

[30] 

Storlekskanal Originalintervall (µm) Korrigerat intervall (µm) 

1 0,3-0,4 0,41–0,55 

2 0,4-0,5 0,55–0,70 

3 0,5-0,65 0,70–0,92 

4 0,65–0,8 0,92–1,14 

5 0,8-1,0 1,14–1,44 

6 1,0–1,6 1,44–2,36 

7 1,6–2,0 2,36–2,98 

8 2,0–3,0 2,98–4,55 

9 3,0–4,0 4,55–6,15 

10 4,0–5,0 6,15–7,77 

11 5,0–7,5 7,77–11,9 

12 7,5–10 11,9-16,1 

13 10-15 16,1-24,5 

14 15-20 24,5-33,1 

15 >20 >33,1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

D. . Makro i Excel för att beräkna bland annat partikelkoncentration och 

volymflöde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

E. Exempel på plot efter provtagning i experiment III och IV.  

Grafen visar dels utandat volymflöde (blå) samt antal utandade partiklar i det minsta intervallet 

(röd). PEx= Particles Exhaled. 
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