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Effects of Naproxen and Indomethacin on simulated car driving per-
formance and on reaction time performance

by Hans Laurell and Jan Törnros
Swedish Road and Traffic Research Institute
581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

Thirty-one healthy volunteers with valid driving licenses (30 men,

1 woman), aged 20-32, participated as paid subjects and were tested on a

simulated driving task and on a visual simple reaction time (RT) task. The

study design was double blind, randomized, cross-over (latin square).

Testing was initiated 2 hours after ingestion of either of Naproxen

500 mg, Indomethacin 100 mg, or placebo. A fourth condition was alcohol,

7 ml pure alcohol/kg body weight, combined with placebo (blind

administration) where alcohol (whisky 40%) was taken 1 hour before

testing. Average BAC during thedriving task was .037%. The driving task

which took place in a very sophisticated driving simulator was to

negotiate a distance of 30 km as fast as possible. When crashing the S had

to wait for 20 seconds before driving could be resumed. The road which

was narrow and bent both horizontally and vertically, had varied friction

properties. The RT test lasted for 10 min and was presented immediately

after the driving task. ISI interval was 3.75 1' 1.25 5.

No effects of the different treatments were found on either test. This

lack of effect was found not only for the whole group of 53 but also for

those with reported possible side effects when analysed separately.



Naproxencoch Indometacin är två smärtstillande, receptbelagda medel

med preparatnamnen "Naprosyn" och "Indomee" och används vid olika

typer av reumatiska sjukdomar, menstruationssmärtor och idrottsskador.

Syftet med föreliggande studie är att utröna eventuella prestationsnedsät-

tande effekter av dessa preparat dels på bilkörning i körsimulator, dels på

ett tio minuters reaktionstidstest med dokumenterat stor mätkänslighet.

Metod

31 friska, frivilliga (ålder 20-32; 30 män, 1 kvinna) deltog som betalda

försökspersoner. Alla hade körkort och bedömdes vara måttlighetskonsu-

menter av alkohol. Ingen använde sedativa/hypnotika eller andra av läkare

ordinerade preparat.

Varje försöksperson deltog i samtliga försöksbetingelser. Ordningen mel-

lan betingelser följde en latin-kvadratisk design.

Följande doseringar gällde:

Naproxen 500 mg

- Indometacin 100 mg

Alkohol 0,7 ml ren alkohol/ kg kroppsvikt + placebo

Placebo

Samtliga preparat med undantag för alkoholbetingelsen administrerades

double-blind.

Det placebopreparat som gavs tillsammans med alkohol (40% whisky)

administrerades endast blind (försöksledaren kände till att preparatet var

placebo).

Preparaten intogs i samband med frukost ca 2 timmar före testkörningen i

körsimulatorn. I alkoholbetingelsen förekom dock betydande variationer

beträffande tiden mellan frukost och testkörning.



Alkoholen intogs under 10 min, ca 60 min efter frukost + placebo. Blod-

alkoholnivån mättes därefter vid upprepade tillfällen via utandningSpro-

ver, mätta med Siemens Alcomat M520522-A1. Testkörningen inleddes när

ca 60 min förflutit sedan alkoholintaget. För de individer som uppvisade

en särskilt långsam stegring av blodalkoholnivån var tiden dock längre

mellan alkoholkonsumtionen och testkörningen. Detta tidsintervall kom

att variera mellan 50 min och 1 tim 50 min.

Försökspersonerna instruerades att inte inta några droger eller alkoholhal-

tiga drycker 48 tim före varje testsession. På testdagarnas morgon hade

de dessutom att avstå från kaffe och te.

Köruppgiften skapades i VTIs körsimulator. Denna är utrustad med ett

rörelsesystem som avser att simulera de krafter man erfar under körning.

Detta sker genom att förflytta förarkabinen, som består av en riktig

bilkupé, åt sidorna och/ eller att luta den i olika riktningar. Simulatorn och

dess rörelser kontrolleras av ett datorprogram som dessutom innehåller

ekvationerna för fordonsdynamiken. Den teoretiska modellen är relativt

fullständig och innefattar de viktigaste faktorer som påverkar fordons-

dynamiken.

Det visuella systemet använder sig av tre st färg-TV-projektorer och en

projektionsduk monterad framför föraren och som ger en vidvinkelbild i

färg. Vägen skapas av speciellt utvecklad digital elektronik. Systemet är

mycket flexibelt och möjliggör användandet av olika kurvor, trafikmär-

ken, hinder, olika ljusförhållanden etc.

Köruppgiften bestod i att köra en sträcka av 30 km på kortast möjliga tid.

Vid eventuell krasch återfördes bilen omedelbart till körbanan där föraren

fick vänta 20 sek innan bilen gick att börja köra igen.

På detta sätt förlängdes körtiden av avåkningar. Försökspersonerna beta-

lades i enlighet med uppnådd medelhastighet på sträckan.

För att köruppgiften skulle vara krävande hade körbanan varierande

friktionsförhållanden. Det normalt goda väggreppet avbröts då och då av

hala partier, ljust grå till färgen och lätt urskiljbara. Vägen var krokig och



backig. För att försökspersonerna inte skulle lära sig vägen utantill,

användes fyra olika vägar där ordningen mellan kurvorna skilde.

Försökspersonerna tränade på uppgiften tills en relativt hög och stabil

prestationsnivå erhållits (medelhastighet > 80 km/h vid tre på varandra

följande övningskörningar). Detta krävde minst 4 tim träning fördelade på

två körtillfällen.

Under körningen hade försökspersonerna vidare att reagera på en reak-

tionstidsuppgift. Visuella stimuli (blinkande gula kvadrater) presenterades

vid oregelbundna tidsintervall på olika ställen i vägmiljön. Försöksperso-

nen hade att trycka till på signalhornet så snabbt som möjligt då dessa

stimuli uppträdde (24 st per körtillfälle).

Även prestationen på reaktionstidsuppgiften avsågs att påverka betal-

ningen till försökspersonerna.

På grund av otillförlitlig funktion bortföll emellertid detta effektmått.

Omedelbart efter simulatorkörningen genomgick försökspersonerna ett

10 min visuellt reaktionstidstest, som administrerades automatiskt av en

ABC 806 bordsdator. Interstimulersintervallet var 3,75 1' 1,25 sek.

Förutom ovannämnda prestationsmått registrerades även eventuella bi-

verkningar av de ingående preparaten.

Resultat

Tabell 1 visar genomsnittlig medelhastighet i de olika betingelserna.

Skillnaden mellan betingelser är minimal och, såsom framgår av genom-

förd variansanalys, behandlingseffekten är icke-signifikant (F(3,86)<l).



   

Tabell 1 Medelhastighet (km/h) i de olika betingelserna. (Aritmetiska
medelvärdet av samtliga försökspersoners medelhastigheter).

Placebo Naproxen Indometacin Alkohol

86,4 86,3 86,6 86,9

     

Tabell 2 visar resultatet på 10-min reaktionstidstestet. De uppmätta

skillnaderna mellan de olika behandlingarna är små och icke-signifikanta.

Detta gäller således såväl interaktionen mellan behandling och tid på

uppgiften (F(27,675)<1) som nivåskillnader mellan behandlingar

(F(3,75)<1).

Tabell 2 Reaktionstid (msek) på 10-min reaktionstidstest i de olika
betingelserna. (Aritmetiska _medelvärdet av samtliga försöks-
personers genomsnittliga (X) reaktionstider för varje minut
under testet).

 

Tid på testet (min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Placebo 214 215 220 222 224 227 232 230 232 237

Naproxen 210 208 217 205 225 223 226 223 230 229

Indometacin 216 215 223 222 223 230 228 225 234 232

Alkohol 215 218 217 222 229 230 231 242 235 242

            

Uppmätt blodalkoholkoncentration var i genomsnitt (X) omedelbart före

simulatorkörningen 0,41 0/00. Efter densamma var den 0,33 0/00. Skattad

genomsnittlig koncentration under själva testkörningen är 0,37 0/00.

Biverkningar

24 personer uppgav att de kände sig påverkade av något då de intagit

Indometacin. Yrsel och illamående uppgavs av ca hälften av dessa. Andra

rapporterade besvär var bl a koncentrationssvårigheter, dåsighet, rastlös-

het.

 



I övriga betingelser förekom betydligt lägre besvärsfrekvenser. Se vidare

bilaga 1, där samtliga noteringar rörande misstänkta biverkningar finns

redovisade.

Tabell 3 och 4 redovisar prestationsdata för de personer som rapporterade

misstänkta biverkningar (försökspersonerna nr 2, 3, 10, 13, 15, N, 18, 25

samt 29 har här uteslutits).

      

Tabell 3
tänkta biverkningar noterades (X).

Placebo Naproxen Indometacin Alkohol

87,1 86,1 86,4 86,7

  

Medelhastighet (km/h) för de 22 individer för vilka miss-

För dessa erhölls den högsta medelhastigheten i placebobetingelsen.

Emellertid är behandlingseffekten även i denna selegerade grupp icke-

signifikant (F(3,59)<l).

Tabell 4

individer för vilka misstänkta biverkningar noterades (X).
Reaktionstid (msek) på lO-min reaktionstidstest för de 22

   

Tid på testet (min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Placebo 217 215 222 222 220 225 233 229 236 238

Naproxen 210 203 213 205 215 219 219 217 221 221

Indomatacin 212 209 219 221 221 220 222 219 227 227

Alkohol 214 219 210 216 225 227 229 238 231 239

          

 

Ej heller fås några signifikanta skillnader mellan behandlingar beträffande

reaktionstider (interaktion behandling x tid på uppgiften: F(27,44l)<l.

Behandlingseffekt: F(3,49)<l).

 



Slutsatser

Ingen inverkan av de i försöket ingående farmakologiska preparaten har

kunnat fastställas, vare sig på körprestation i simulerad bilkörning eller på

det dokumenterat känsliga lO-min reaktionstidstestet. Ej heller erhölls

någon effekt av alkoholkonsumtion på något av deingående testen. Inte

ens när analysen inskränks till att gälla de försökspersoner som noterats

för misstänkta biverkningar, kan någon prestationsnedsättande effekt

påvisas, vare sig av något av de studerade preparaten eller av alkohol.

Frånvaron av effekt tyder på att det faktiskt inte förelåg någon presta-

tionsnedsättande effekt av medicineringarna.

Emellertid borde man ha förväntat sig en effekt av alkoholintaget.

Frånvaron av denna effekt kan förmodligen åtminstone delvis sökas i den

låga blodalkoholkoncentrationen (0,370/00).



Bilaga 1

    

Sid 1

Noterade misstänkta biverkningar

Försöks- Placebo Naproxen Indometacin Alkohol+placebo
person

1 Något darrig Yr, illamående, kon-
centrationssvårigheter

2

3 Ev. lite dåsig

4 Något konstig Yr, illamående, "beru-
i magen sad", surrar i kroppen

5 Yrsel Något trög, lite seg

6 Vissa koncen- Trött, dåsig
trationssvårig-
heter

7 Yr, illamående, kän- Orolig i magen
ner sig sjuk

8 Något illamå- Sjuk, illamående,
mående diarré, olustig, mosig

9 Matt i Ganska trött Ovanligt trött
kroppen

lO

ll Något yr

12 Något bedövad, tung i
huvudet, långsamma
reaktioner

13

14 Nervös, rastlös, lite
okoncentrerad

15. Koncentrations-
problem

16 Något matt och från-
varande

17

     



Bilaga 1

   

Sid 2

Försöks- Placebo Naproxen Indometacin Alkohol+placebo
person

18 Något påver- Synfältet krympte
kad. Huvud-
värk. Degig
i kroppen

19 Konstigt synfält Långsamma reaktioner,
koncentrationssvårig-
heter

20 Yr, illamående, diarré

21 Yr, illamående, "beruo
sad"

22 Yr, avdomnad, seg,

mosig

23 ' Yr, illamående, dålig Lite yr och illa-
mående

24 Känner sig lita Illamående, konstig i
konstig. Dålig kroppen, degig i ar-
balans marna

25 Tung i armarna Tung i armarna

26 Yr

28 Tryck över Något konstig i
tinningarna. magen. Lite
Lättretlig. tryck på tinning-a
Något obalan- arna. Lite svårt
serad. Något att koncentrera
avfjärmad sig

29 Tung i benen

30 Lite konstig i magen

3l Yr, illamående, "beru-
sad"

32 Yr, väldigt berusad,
väldigt dålig

      




