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Förord

\ Det projekt som slutredovisas i denna rapport har genomförts på uppdrag

av MHF.'

Jan Törnros var projektledare och svarade tillsammans med Hans Laurell

för uppläggningen av studien. Törnros analyserade insamlade data och

skrev denna rapport.

Datainsamlingen gjordes av Maria Olausson, Jan Törnros och Hans Laurell.

Jörgen Larsson konstruerade datorprogrammen som ritade bifogade figu-

rer.
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Intraindividuella variationer i blodalkoholkoncentrationer

av

Jan Törnros och Hans Laurell

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 Linköping

REFERAT

Syftet är att studera i vad mån man lyckats minimera inompersonvariatio-

nen vad gäller BAK (blodalkoholkoncentration) i samband med tre försök

där försökspersonerna vid upprepade tillfällen intagit alkohol.

Man har därvid på olika sätt försökt att kontrollera intag av alkohol och

föda, såväl vad gäller typ/ mängd som tidpunkter.

Resultaten tyder på att man lyckats bäst vad gäller inompersonvariatio-

nen i det försök därman 'haft den bästa kontrollen över nämnda faktorer.

Även när kontrollen fungerat såsom avsett förekom emellertid i ett antal

fall stora variationer inom försökspersoner, variationer som alltså ej beror

på skillnader i alkohol- eller födointag utan måste ha andra orsaker.
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II

Intra-individual variations of Blood Alcohol Concentrations

by
Jan Törnros and Hans Laurell
Swedish Road and Traffic 'Research Institute
581. Gl Linköping
Sweden

ABSTRACT

In 'three different studies dealing with effects of drugs and/or alcohol on

simulated car-driving performance, alcohol was administered ,to test

subjects on repeated occasions, The aim of the present study is to

estimate how well the experimenters succeeded in minimising the intra-

subject variability regarding BAC (Blood Alcohol Concentration) measured

via breath testing. To this end intake of alcohol and food was controlled in

different ways in the different studies, both with respect to

kinds/ amounts and to time schedules.

The results indicate that the intra-»subject variability was smallest where

the control of these factors was best. A number of cases appeared,

however, with large variability even when the control had worked well,

findings that consequently can not be explained by differences in alcohol

or food intake but must have other causes.
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l BAKGRUND OCH SYFTE

Sedan flera år har VTI bedrivit forskning kring inverkan av alkohol och

andra droger på prestationsförmågan i bilkörningssammanhang, I samband

med några av dessa försök, som huvudsakligen haft andra syften (se

nedan), har försökspersonerna intagit alkohol vid flera tillfällen vardera,

varvid man vid varje tillfälle eftersträvat en och samma blodalkoholkon-

centration (BAK) för alla i det aktuella försöket ingående försökSperso-

nerna. Varje försöksperson har därvid vid varje tillfälle erhållit samma

individuella dos alkohol samt även i övrigt behandlats på ett sätt Som

avsett att ge så identiska BAK-värden som möjligt.

De BAK-mätningar som utförts har genomgående gjorts med Siemens

Alcomat, en apparat som analyserar utandningsprover och som ger mycket

stor mätnoggrannhet - helt i nivå med blodprov.

I föreliggande rapport analyseras resultaten av BAK-mätningarna i de tre

försök där sådana mätningar utförts vid upprepade tillfällen på en och

samma individ.

Syftet är genomgående att studera dels variationens storlek vad gäller

BAK inom varje individ, dels att söka finna eventuella samband med yttre

betingelser.

2 STUDIE 1

2.1 Metodik

Detta försök hade bla som syfte att studera interaktioner mellan

bensodiazepiner oc'r. alkohol med avseende på simulerad körnrestation.

Varje försökspersnn...(f,;-) intog alkohol i samtliga drugjpctingelser (tref

aktiva droger sam placebobetingelse), dvs vid fyra tillfällen. Fpp fick vid

varje tillfälle en individuellt bestämd mängd alkohol. Denna dos hade

bestämts före försökets början genom att fpp givits standardiserade doser,

varefter man sökt utröna de individuella BAK-kurvorna. Härur beräknades

den dos varje fp kom att erhålla vid försöket.
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För att få så identiska BAK-värden som möjligt inom varje fp vidtogs vid

varje testtillfälle följande åtgärder.

Fp kom till VTI vid samma tidpunkt på morgonen utan att ha intagit

varken mat eller dryck sedanföregående kväll. Här fick fp en lätt frukost,

'bestående av en småfranska, ett paket ost samt en liten tetrapak

apelsinjuice. Vid ett flertal tillfällen fick dock fpp hårt bröd med ost i

stället för franskbröd med ost. Tio minuter senare gjorde fp en testkör-

ning i VTIs körsimulator, vilket tog mellan 15 och 18 minuter. Härefter

skedde alkoholintaget under 10 minuter. BAK-mätningen inleddes 15 'min

senare. När fp erhållit lämplig BAK-nivå gjordes en andra testkörning.

Därefter gjordes vid i stort sett samtliga mättillfällen någon eller några

kompletterande BAK-mätningarc

Noteringar har gjorts beträffande tidpunkter för såväl alkoholförtäringen

som för samtliga BAK-mätningar. Tidpunkten för frukosten har även

noterats i många fall.,

2.2 Resultat

Tabell 1 sammanfattar resultaten beträffande de vid varje testtillfälle

erhållna maximala BAK-»värdena Noteras bör att de blodalkoholkoncene-

trationer som uppnåtts under testkörningarna ej gått att mäta. Om

maxvärdet faktiskt nåtts under körning kommer således det angivna

maxvärdet att vara för lågt. I några fall är det dessutom oklart om

maxvärdet verkligen erhållits då försöket avbröts. I tabellen finns även

redovisat alkoholdosens storlek (ml 40-procentig alkohol per kg kropps-

vikt). Antal mättillfällen varierar dels beroende på att endast de mätre-

sultat tagits med där födointaget varit identiskt från tillfälle till tillfälle.

För .samt-?gat n rederisas således endast data som erhållits då de fick

franskbröd, dock undantaget fp nr.6\soml genomgående fick hår'v vid

frukosten. Några fpp har testats fler gånger än antalet betingelser (4)

vilket dels beror på att de BAK-data som insamlades vid försöket att

fastställa den individuella BAK-kurvan, i de fall då den prövade alkoholdo-

sen kom att tillämpas under försöket, tagits med i sammanställningen.

Det beror även i ett par fall på att man pga apparaturfel var tvungen att

upprepa någon betingelse.
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I tabellen har även beräknats differensen mellan det högsta och det lägsta

maxvärdet samt standardavvikelsen inom varje fp.
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Tabell 1 Maximala BAK-värden i Studie 1 (0/00)

Fp Dos Mättillfälle Differens

(ml 40%-ig alkehol 1 2 3 4 5 6 högsta-lägsta
per kg kroppswkt) BAK s

1 1.8 .52 .41 .47 .11 .06

2 1.8 .63 .60 .69 .60 .54 .66 .'15 .05

3 201 .56 .47 .57 .64 .51 .17 .06

4 1.8 .58 .57 .52 .57 .51 .59 .08 .03

5 1.9 .46 .48 .51 .45 .06 .03

6 1.8 .75 .64 .84 .69 .20 .09

7 1.9 .40 .46. .55 .15 .08
8 1.8 .53 .46 .54 .08 .04
9 1.9 .40 .44 .74 .34 .19

10 1.9 .64 .61 .61 .62 .03 .01

11 1.9 .64 .63 .59 .05 .03

12 1.9 .61 .69 .57 .57 .12 .06

1.3 1.9 .50 .52 .58 .57 .56 .08 .03

1.4 1.9 .56 .51 .54 .47 .09 .04

15 2.0 .75 .68 .76 .08 .04

16 1.9 .55 .67 .52 .63 .67 .15 .07

17 1.9 .51 .73 .74 .70 .63 .23 .10

18 1.9 3 .44 .51 .50 .07 .04

19 1.9 .4-4 .49 .46 .50 .06 .03

20 1.7 2 .53 .52 .64 .4-9 .15 .07

21 1.85 .52 .ll-"75 ..53 .63 .50 .14 .06

22 1.9 .60 .55. "4 .. ;.58 * .04 .02

23 15-5 2 .66' .66 .00 .00

24 1.7 SE .53 .48 .49 .71 .23 .11

X" 1.88 .57 .12 .06

 



Samtliga BAK-data som utgör underlag för tabell 1 finns redovisade i

Bilaga 1, där de fullständiga BAK-kurvorna för varje individ finns fram»

tagna. TidsangiVelserna bör betraktas som ungefärliga, då, relevanta

tidpunkter ej alltid har noterats exakt. Trots detta har en sammanställ-

ning gjorts av den längsta respektive kortaste tid det; tagit för varje

individ att nå max BAK. i de olika betingelserna räknat från alkoholinta-

gets start (se tabell 2).

Tabell 2 Längsta respektive kortaste tid från alkoholintagets start till
erhållen max BAK i Studie 1 (min) .

  

F p Längsta tid Kortaste tid Diff

1 79 51 28

2 84 52 32

3 80 55 25

4 75 44 31

5 57 44 13

6 72 35 37

7 118 63 55

8 69 45 24

9 57 .35 22

10_ 77 67 10

11 92 65 27

12 76 53 23

13 74 59 15

14 82 53 29

15 58 40 18

16 98 78 20

17 118 60 58

18 84 _ 68 16

19 71 * 47 24

20 79 43 36

21 95 29 66

22 92 55 37

23 81 68 13

24 98 45 53
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2.3 Slutsatser och kommentarer

Vad gäller målsättningen att inom varje fp erhålla identiska BAK-nivåer

vid varje mättillfälle hade man varierande framgång. Tabell 1 visar att

överensstämmelsen för vissa personer var god medan :den för andra var

sämre.

Vad gäller BAK-kurvornas utseende i stort (Bilaga 1) synes överensstäm-

melsen mellan testtillfällen oftast inte vara särskilt god, vilket även

avspeglas i tabell 2.

Nedan kommenteras de fpp som uppvisat de största skillnaderna mellan

högsta och lägsta maxvärde.

Fp 2 uppvisar en skillnad på 0,15 °/oo mellan högsta och lägsta max-

värde. Det högsta värdet erhålls ca 30 min tidigare än det lägsta. Den

enda noterade skillnaden mellan dessa två tillfällen är att då det lägsta

maxvärdet erhölls förflöt en tidsperiod av 28 min mellan frukost och

alkoholkonsumtion, medan vid det andra' tillfället pausen endast var

18 min lång. Samma pauslängd (18 min) förekom även vid det fjärde

mättillfället. Från övriga tillfällen finns ej noterat exakta tider.

Fp 3 uppvisar liknande skillnad mellan högsta och lägsta maxvärde. Det

högsta värdet erhölls då 16 min förflutit mellan frukost och alkohol,

medan vid det andra tillfället motsvarande period var 20 min lång. Detta

är den enda noterade skillnaden mellan de två tillfällena. Vid det tredje

mättillfället var motsvarande paus 15 min.

Fp 6 är den person som genomgående fick hårt bröd vid frukosten.

Skillnaden mellan högsta och lägsta max BAK är så stor som 0,20 °/oo.

Emellertid finns tvivel beträffande huruvida man vid det, sistnämnda

tillfället verkligennadde toppen på BAK-kurvan. Pausen mellan frukost

och alkoholintaget var vid mättillfälle 1 15 min. Samma paus tillämpades

vid mättillfälle 3. Vid det andra tillfället (noterat lägsta maxvärde) var

pausen 18 min och vid det sista 24 min.
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Fp 7 uppvisar en skillnad på 0,15 0/00 mellan högsta och lägsta max BAK.

Tidsförloppet är markantgolika mellan dessa två tillfällen med betydligt

snabbare BAK-ökning då det högsta värdet uppmättes. Fp fick vänta

23 min mellan frukost och alkohol när den högsta maxnivån erhölls, medan

väntetiden var 15 min i det andra fallet. I det resterande fallet var

väntetiden 18 min.

Fp 9 uppvisar en BAK-kurva som kraftigt avviker från hans övriga resultat

med ett maxvärde mer än 0,3 0/00 högre än vid övriga två tillfällen, ett

värde som nås efter drygt en halvtimme medan det tog 20-25 min längre

att nå max BAK i de övriga två betingelserna. Tidpunkterna är här nära

nog identiska vad gäller tid mellan frukost och alkohol.

Fp 16 uppvisar betydligt måttligare skillnad mellan största och minsta

maxvärde; 0,15 °/oo., Även i detta fall är tidpunkterna för frukost och

alkoholkonsumtion så gott som identiska vid fyra av de fem mättillfällena.

Vid mättillfälle 4 finns tidpunkten för frukosten ej noterad exakt.

Fp 17 erhöll vid ett tillfälle endast 0,51 0/00 medan han vid övriga

tillfällen nådde mellan 0,63 °/oo och 0,74 0/00. Även tidpunkten för max-

värdena varierade kraftigt. Tiden mellan frukost och alkohol varierade

något; 17 min vid det lägsta BAK-värdet, 20 och 27 min vid de två högsta

BAKcvärdena. Vid mättillfälle 4 var motsvarande tid 23 min, medan ingen

exakt tid finns från mättillfälle 5.

Även fp 20 uppvisar en betingelse som särskilt tydligt avviker från övriga,

snabbare ökning till ett högre maxvärde än i övriga betingelser. Den

exakta tiden mellan frukost och alkoholintag är känd i endast en beting-

else.

Även 21 uppvisar en avvikande BAK-kurva i en betingelse; tuaxvärdet

uppnåddes snabbt för att sedan dala.. I övriga betingelser nåddes max-

värdet betydligt långsammare. Inga noteringar finns gjordaåaeträffande

tid mellan frukost och alkoholintag.

Fp 24 har vid ett tillfälle nått 0,71 °/oo mot värden kring 0,5 °/oo i övriga

tre betingelser. Tiden mellan frukost och alkoholintag har noterats i
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endast två fall; vid mättillfälle i (31 min) och 2 (20 min).

De uppgifter som här redovisats beträffande de fpp som visade särskilt

stora avvikelser mellan BAK-kurvornas utseende ger inget enhetligt

intryck Tiden som förflutit mellan frukost och alkoholkonsumtion har i

vissa fall varierat en del men uppvisar ingen klar samvariation med BAK-

kurvans utseende. Således tyder data för fp 7 på ett positivt samband

mellan tid och max BAK, medan data för fp 2 snarare pekar i motsatt

riktning. Fp 9 har trots identiska tider mellan frukost och alkoholintag en

betingelse med starkt avvikande BAK-kurva.

Denna genomgång har med andra ord inte givit några klara belägg för att

tiden mellan födointag och alkoholkonsumtion skulle kunna förklara de

avvikelser inom individer som erhölls vad gäller BAK-kurvans utseende.

3 STUDIE 2

3.1 Metodik

Detta försök hade bla som syfte att studera effekter på simulerad

körprestation av hostdämpande mediciner i kombination med alkohol.

Antalet betingelser var tre. För att i så stor utsträckning som möjligt få

samma promillehalter genomgående prövades även i detta försök för de

flesta fpp före försökets början vilken individuell dos alkohol varje fp

skulle få.

Följande mått och steg vidtogs för att minimera inompersonvariationen

vad gäller BAK-kurvans utseende.

Fp intog lunch vid för honom/henne normaltljpunirt.t, (mellan 12 och 13).

Förutom att tidpunkten vid varje tillfälle skalle vara densamma instruera- '

des fp även att lunchen skulle vara av samma typ och mängd varje gång.

Ingen föda eller dryck skulle intagas mellan lunch och alkoholkonsumtio-

nen senare på eftermiddagen. Samma tidsintervall mellan lunch och

alkohol eftersträvades genomgående. Detta intervall var genomgående

2 tim eller längre. Alkoholförtäringen skedde under 10 min.
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Noteringar gjordes beträffande tidpunkten för BAK-mätningarna. Uppgif-

ter angående lunchen finns noterade i ett antal fall. Däremot har

tidpunkter för alkoholförtäringen endast noterats sparsamt.

3.2 Resultat \

Tabell 3 visar erhållna maxkoncentrationer för de fpp som gavs identiska

eller i det närmaste identiSka alkoholdoser vid åtminstone t\råk'av de tre

testtillfällena. Bortfallen beror på att vid några tillfällen ansåg'sig

försöksledningen' tvungen, pga att BAK steg ytterst långsamt, att ge

ytterligare en liten alkoholdos vid testtillfället för att över huvud taget

ha en möjlighet att nå rimlig BAKmnivå. Om denna extrados ej hade givits

skulle fördessa fpp variationen vad gäller BAK-økurvans utseende ha blivit

större än vad här presenterade data visar. Mätresultaten från dessa

tillfällen har uteslutits i den här presenterade analysen. Maxvärdena i

tabell 3 är mindre tillförlitliga än motsvarande data i Studie l; även i

detta försök inväntade man lämplig BAK-nivå innan testkörningen i

körsimulatorn inleddes. Eventuella BAK-toppar under testkörningen har

givetvis missats. Dessutom är BAK-mätningarna i det aktuella försöket

mindre omfattande och i ett relativt stort antal fall är det osäkert om

man verkligen nått toppen på BAK-kurvan då mätningarna upphörde.,

Därför kan det redovisade maxvärdet i flera fall vara något för lågt

Tidsangivelserna var såsom nämnts ovan mycket ofullständiga och redo-

visas därför ej. Ej heller presenteras, av dessa skäl, de individuella BAK-o

kurvorna.

I tabell 3 redovisas även differensen mellan högsta och lägsta maxvärdet

samt standardavvikelsen inom fpp.
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Tabell 3 Maximala BAK-värden i Studie 2. (0/00)

Fp Dos Mättillfälle Differens
(ml 40%-ig alkçhol 1 2 3 högsta-lägsta

- per kg kroppsv1kt) BAK s

2 1.5 .46 ..35 .28 .18 .09

3 1.85 .62 .42 .20 .14

5 1.8 -9 .59 .58 .01 .01

6 1.9 .27 .29 .02 .01

7 1.8 .53 .40 .17 .36 .18

8 1.8 52 .34 .40 .50 .16 .08

9 1.7 .24- .21 .35 .14 .07

10 1.9 .47 .58 .38 .20 .10

11 1.9 .42 .33 .39 .11 .05

12 1.8 .51 .51 .57 .06 .03

13 1.9 .57 .51 .43 .14 .07

14 1.85 .46 .49 .58 .12 .06

15 1.75 .78 .45 .46 .33 .19

16 1.7 .49 .22 .52 .30 .17

17 1.7 .65 .24 .43 .41 .21

18 1.85 .66 .73 .40 .33 .17

19 1.7 9 .49 .37 .85 .43 .25

20 1.9 9 .28 .27 .35 .08 .04

21 1.6 .54 .40 .40 .14 .08

22 1.75 .48 .56 .58 .10 .05

23 1.7 .57 .56 .50 .07 .04

24 1.7 .45 .33 .42 .12 .06

25 1.65 .23 .36 .13 .09

1.75 .47 ,.45 .46 .02 .01

2,- 1.75 .30 .31 .31 .01 .01

28 1.7 .44' .39 .41 .05 .03

29 1.8 .22 .30 .48 .26 .13

30 1.8 2.2 .42 .59 .47 .17 .09

X' 1.77 .44 .17 .09
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3,3 Slutsatser och kommentarer

I detta försök var de åtgärder som vidtogs för att minimera inomperson-

variationen mindre välkontrollerade än i Studie 1, Detta gäller såväl

födcintag som tiden mellan detta och alkoholkonsumtionen, Man bör

därför förvänta sig större variationer inom fpp i det aktuella försöket,

vilket även visar sig vara fallet (se tabell 3); flera fpp uppvisar här

mycket stora skillnader mellan högsta och lägsta maxvärde. Dessa kom-

menteras nedan.

Fp 2 uppvisar en skillnad mellan högsta och lägsta maxvärde på 0,18 0/00.

Alkoholintaget skedde sannolikt ca 20-30 min senare i det förstnämnda

fallet, Vid mättillfälle 2 var tiden mellan lunch och alkoholintag möjligen

något kortare än vid det förstnämnda tillfället.

Fp 3 intog alkoholen vid i stort sett samma tidpunkt vid de två tillfällen

som redovisas i tabell 3. Den uppkomna skillnaden vad gäller BAK-nivån

kan sammanhänga med att fp ej följt instruktionen om samma typ och

mängd av föda vid lunchmålet. Således bestod den i det ena fallet (lågt

maxvärde) av Spaghetti med köttfärssås och i det andra fallet av två ägg

och en smörgås,

Fp 7 uppnådde vid ett tillfälle endast 0,17 Ci/oo, vilket var det sista

mätvärdet vid detta tillfälle, uppmätt ca 90 min efter alkoholkonsumtio-

nen, Denna mycket låga BAK kan kontrasteras mot vad som uppmättes vid

de andra två tillfällena; de max-nivåer som förekom då erhölls inom 1 tim

efter alkoholintaget. Enligt fpzs egen uppgift hade han ätit normal lunch,

av liknande slag och mängd, vid alla tre tillfällena och vid i stort sett

samma tidpunkter.

Fp 8- intog alkoholen ca 1 tim =tid977re Vic' det-.tillfälle då det högsta

mawardet erhölls än vid övriga tillfällen. Det bör understrykas att denna

fp enligt egen uppgift intog samma lunch vid alla tre tillfällena och vid i

stort sett samma tidpunkt.

Fp 10 är den enda person i samtliga tre studier som redovisas i rapporten

som ej fick exakt samma alkoholdos vid samtliga testtillfällen. Då det
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ll

lägsta maxvärdet erhölls var alkoholmängden 13 cl 40-procentig starksprit

medan den var 13,5 cl vid de andra tillfällena. Skillnaden är liten men kan

ha haft viss betydelse. Tiden från lunch till alkoholintag var troligen i

stort sett identisk vid samtliga mättillfâållen.

Fp l5 nåddebetydligt högre BAK avsevärt snabbare vid ett tillfälle än vid

övriga tillfällen. Emellertid är det endast vid det förstnämnda testtillfäl-

let som BAK-kurvan hade börjat vända nedåt då försöket avbröts. Således

är det inte säkert att toppen på BAK-kurvan uppmättes vid de andra två

tillfällena. Tiden mellan lunch och alkoholintag var förmodligen ca 20 'min

kortare vid mättillfälle 2 (lägsta maxvärdet) än vid övriga tillfällen.

Fp 16 nådde vid ett tillfälle en BAK av endast 0,22 0/00 medan den blev

ungefär 0,5 °/oo vid de andra tillfällena. Tiden mellan lunch och alkohol-

intag var sannolikt ca 15 min kortare då det högsta maxvärdet erhölls än

vid övriga mättillfällen. Då det lägsta maxvärdet uppmättes hade fp

druckit mjölk vid lunchen. Vilken dryck han intog vid de andra tillfällena

finns ej noterat.

Fp 17 fick det lägsta maxvärdet då alkoholen intogs ca 30 min tidigare än

vid övriga två tillfällen. Skillnaden mellan de andra två betingelserna är

också relativt stor. Här skedde alkoholintaget vid nästan exakt samma

tidpunkt på dagen.

Fp 18 fick betydligt lägre maxvärde vid etttillfälle än vid de två andra

testtillfällena. Det noterade värdet erhölls ca 60 min efter alkoholintaget,

därpå avbröts mätningarna, varför detta värde kan vara alltför lågt. Vid

de andra testtillfällena erhölls maxvärdena betydligt snabbare; efter ca

30-40 min. Tiden från lunch till alkoholintag var sannolikt i det närmaste

identisk.

Fi? 19 uppvisade stora skillnader_ ...val-lan testtillfällen. Vid det första.er

tillfället uppmättes maxvärdet drygt 30 min efter alkoholförtäringen. Vid

det andra tillfället erhölls ett lägre maxvärde efter ca ltim. Vid det

tredje tillfället erhölls å andra sidan ett mycket högt maxvärde snabbt,

efter ca 20 min. Därefter dalar kurvan nedåt. Då det högsta och det

lägsta maxvärdet noterades skedde alkoholintaget vid i stort sett samma

VTI MEDDELANDE 538



12

tidpunkt. Vid mättillfälle 1 var förmodligen tiden mellan 'lunch och

alkoholförtäring ca 25-30 min kortare.

Även fp 29 uppvisar stor variation från tillfälle till tillfälle vad gäller

uppmätta maxnivåerø När det högsta maxvärdet uppmättes, intogs alkoho-

len ca 10-15 min tidigare än vid övriga mättillfällen.

Fp 30 uppvisar mera måttliga variationer mellan testtillfällen. När det

högsta maxvärdet erhölls hade alkoholen intagits något senare än vid det

tillfälle då det lägsta maxvärdet uppmättes. Skillnaden är dock inte större

än ca 15 min. Då det mittersta maxvärdet uppmättes, skedde alkoholin-

taget mer än 30 min tidigare än vid övriga tillfällen.

Inte heller i detta försök framkommer något entydigt samband mellan

tiden från födointag till alkoholkonsumtion och BAK-kurvans utseende. De

fpp som förmodligen haft påtagligt varierande tider visar en påfallande

brist på överensstämmelse därvidlag. Fpp 8 och 17 uppvisar ett dem

sinsemellan inkonsekvent mönster vad avser denna relation. Vidare fick

såväl fp 19 som fp 30 sina högsta resp lägsta maxvärden då tiden mellan

lunch och alkoholintaget varit närmast identisk.

BAK-»data för ett par individer antyder emellertid dels att små variationer

i alkoholmängd kan ha relativt stor betydelse för BzXK-ekurvans utseende,

dels att vad man ätit innan alkoholintaget även kan ha stor betydelse.

Sammantaget kan dock konstateras att de data som inhämtats i anslutning

till de utförda BAK-mätningarna knappast ger stöd för något försök att

förklara de ibland stora inompersonvariationerna vad avser BAK-kurvans

utseende.
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4 STUDIE 3

4.1 Metodik

Denna studie som hade till syfte att studera effekter av smärtstillande

preparat på simulerad körprestation, hade även en ren alkoholbetingelse.

Ett antal fpp återkom för ytterligare en mätning av BAK.

För att få så identiska BAK-kurvor som möjligt instrueradesifpp att

födointaget skulle vara exakt lika ett helt dygn före alkoholförtäringen

vid båda tillfällena. Alkoholen intogs på morgonen, ca ltim efter

frukosten i hemmet. Alkoholdosen var genomgående densamma; 1,75 ml

40-procentig starksprit per kg kroppsvikt och intogs under 10 min.

Noteringar gjordes beträffande födointaget under det senaste dygnet.

Tidpunkter har noterats för BAK-mätningarna samt för alkoholintaget.

4.2 Resultat

Tabell 4 visar erhållna maxvärden beträffande BAK-nivåer vid de olika

mättillfällena. Liksom tidigare kan eventuella toppar under testkörning-

arna i körsimulatorn ha förekommit och då haft som konsekvens ett

alltför lågt angivet maXvärde. I tabellen finns även noterat skillnaden i

BAK mellan de två mättillfällena samt standardavvikelsen inom fpp.

Samtliga BAK-data finns redovisade 1 Bilaga 2, där samtliga BAK-kurvor

finns framtagna. Ej heller i detta försök finns exakta tidsangivelser vid

samtliga mättillfällen. De i tabell 5 angivna tiderna från alkoholintagets

början till erhålla max BAK är därför att betrakta som ungefärliga.
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Tabell 4 Maximala BAK-nivåer i Studie 3 (0/00)

 

 

  

 

   

Fp Mättillfälle Differen: s

1 2

1 .43 .34 .09 .06

2 .72 .61 .11 .08

3 .21 .24 .03 .02

4 .43 .48 .05 .04

5 .26 .41 .15 .11

7 .41 .24 017 .12

10 637 .40 003 .02

12 .42 .56 014 .10_

14 .5# 037 .17 .12

15 .79 .92 .13 .09

16 .50 .74 924 017

21 .39 .67 .28 .20

22 .40 .43 003 .02

23 9 .77 .75 .02 .01

24 .38 .19 .19 .13

28 .31 .49 918 .13

29 .41 .43 .02 .01

l31 .63 964 001 .01

i .48 .11 .08
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Tabell 5 Tid från alkoholintagets början till erhållen max BAK i Studie
3 (min)

       

Fp Mättillfälle Differens

1 2

1 75 120 45

2 51 79 28

3 71 94 23

4 65 33 32

5 71 100 29

7 70 25 45

10 50 58 8

12 70 51 19

14 105 100

15 25 30

16 50 60 10

21 94 30 64

22 60 64 4

23 70 54 16

24 75 112 37

28 60 50 10

29 65 88 23

31 85 76 9

4.3 Slutsatser och kommentarer

 

Trots de åtgärder som vidtogs för att få identiska BAK-nivåer vid de två

mättillfällena har man totalt sett inte lyckats särskilt väl med detta.

Såsom framgår av tabellerna 4 och 5 samt Bilaga 2 är avvikelserna små

för vissa fpp medan de är stora för andra. Dessa kommenteras nedan.

Fp l nådde en högre BAK betydligt snabbare vid det första mättillfället

än vid det andra. Alkoholförtäringen skedde 25 min senare vid det första

tillfället. Förutsatt att fp intagit samma frukost vid samma tidpunkt,
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vilket han instruerats att göra, hade längre tid förflutit innan alkoholför-

täringen vid det första än vid det andra tillfället.

Även fp 2 nådde det högre maxvärdet snabbare än det lägre värdet. Även

här fanns en skillnad i tid för alkoholförtäringen; 15 min senare då det

högre värdeterhölls än för det lägre maxvärdet.

Fp 5 uppvisar å andra sidan det högre maxvärdet betydligt senare än det

lägre maxvärdet. Även här hade dock alkoholförtäringen skett 15 min

senare då det högre värdet erhöllse

Fp 7 intog alkoholen vid i stort sett samma tidpunkt vid i de två

mättillfällena.

Även fp 14 intog alkoholen vid i stort sett samma tidpunkt vid de två

tillfällena.

För fp 16 skedde alkoholintaget ca 1 tim senare för det lägre maxvärdet.

Fp 21 uppvisar två mycket olika BAK-kurvor. Här skedde liksom för flera

andra fpp alkoholintaget betydligt senare vid den högre maxnivån; i detta

fall 50-60 min senare.

Fp 24 intog alkoholen vid exakt samma tidpunkter.

Fp 28 nådde det högre maxvärdet efter att ha intagit alkoholen 15 min

tidigare än vad som skedde vid det andra tillfället.

Inte heller i detta försök kan man, då man studerat de individer som

uppvisat de största inompersonvariationerna vad gäller BAK-kurvans ut-

seende, finna något uttalat stöd :ör hypotesen att tiden mellan frukost

och alkoholintag därvid-lag kan* haft betydelse.- Fpp 1, 2, 5 och 21 fick

'visserligen de högsta maxnivåernaq då denna 'tidsperiod var längre än vid

det andra mättillfället. Å andra sidan pekar data för fpp 16 och 28 i

motsatt riktning. För fpp 7, 14 och 24 var tiden förmodligen i stort' sett

identisk vid de två tillfällena.
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Något övertygande stöd för ett försök att förklara inompersonvariatio-

nerna får man inte av inhämtade uppgifter.

5 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Det bästa resultatet vad gäller försöket att få så liten inompersonvaria-

tion som möjligt vad gäller BAK-kurvans utseende nåddes i den första

studien. Detta förklaras förmodligen av att kontrollen över viktiga

faktorer här var betydligt bättre; födointaget var helt kontrollerat både

vad gäller typ och mängd. Vidare var tiden mellan frukost och alkoholför-

täring helt under kontroll.

Trots dessa gynnsamma förhållanden förekom även i detta försök en del

svårförklarliga avvikelser inom individer.

I studie 2 var kontrollen över såväl födointag tidigare under dagen som

tiden mellan detta och alkoholförtäringen betydligt sämre. Detta har

förmodligen gett en klart större inompersonvariation.

Studie 3 gav emellertid ett bättre resultat, sannolikt beroende på att

kontrollen över födointag och tider här varbättre. Den var dock ej så god

som i den första studien.

I de olika studierna har försök gjorts att finna samband mellan inomper-

sonvariationens storlek och yttre betingelser.Härvid har de personer som

uppvisat de största skillnaderna mellan mättillfällen studerats speciellt.

Denna analys har emellertid inte gett några övertygande argument för

något försök att förklara de uppkomna variationerna.

Det förefaller av dessa studier att'döma attdet ej är lätt att åstadkori "na i \

i - likartade BAK-kurvor inom individer, Även om man håller faktorer såsom*- P

födointag och tider under perfekt* kontroll kan man förmodligen förvänta

sig avvikelser som i enskilda fall kan bli ganska stora.

Ett i sammanhanget intressant resultat är att under de förhållanden som

rådde i de tre försöken, i ett fall där alkoholen intogs mycket snart efter
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en lätt frukost, i det andra fallet ett par timmar efter lunch och i det

tredje fallet någon timme efter normal frukost krävdes i genomsnitt

alkoholmängder överstigande 1,75 ml 40-procentig alkohol per kg kropps»

vikt för att nå upp till rattonykterhetsgränsen, 0,5 0[00, då alkoholen

konsumerades under 10 min. Detta motsvarar för en person som väger

75 kg ett intag av mer än 13 cl starksprit.

Om alkoholen intagits i samband med en måltid skulle sannolikt betydligt

större mängder alkohol ha krävts för attnå upp till BAK-nivåer i närheten

av 0,5 c3/00.

Med beaktande av de variationer som kan förekomma vid "normal"

alkoholkonsumtion måste man betrakta de skillnader i blodalkoholkoncen-s

trationer hos en och samma individ, som här påvisats mellan olika

dryckestillfällen trots stora ansträngningar att skapa så likartade förhål-

landen som möjligt, som så stora att det måste vara mycket vanskligt att

försöka beräkna vilken koncentration man själv kommer att få efter viss

alkoholkonsumtion, Det gäller även om man händelsevis skulle känna till

den BAK man uppnått vid tidigare tillfällen.

Visserligen var syftet att undersöka skillnader i BAK inom individer från

tillfälle till tillfälle, men man kan också konstatera betydande skillnader i

BAK mellan försökspersoner.
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