
VTInotat

 

Nummer: TF 57-04 Datum: 1989-11-24

Titel: Effekt på simulerad bilkörning av hostmediciner i kombination med
alkohol

Författare: Hans Laurell och Jan Törnros

Avdelning: TF

Projektnummer: 58303-9

Projektnamn: Prestationsförmâga efter intag av hostdämpande medel

Uppdragsgivare: ACO Läkemedel AB

Distribution: Begränsad

     

Vä -øcb Trafik-
'Insgitutet

 

Statens väg- och trafikinstitut
Pa: 581 01 Linköping. Tel. 013-20 4000. Telex 50125 VTISGIS. Telefax 013- 14 1436
Besök: Olaus Magnus väg 32 Linköping



EFFEKT PÅ SIMULERAD BILKÖRNING AV HOSTMEDICINER I KOMBI-

NATION MED ALKOHOL

av Hans Laurell och Jan Törnros

Statens väg- och trafikinstitut, Linköping

Två hostdämpande medel, noskapin och dextrometorfan, har studerats

med avseende på prestationsnedsättande inverkan på bilkörning i kör-

simulator; Härvid har även eventuell samverkan med 'alkohol undersökts.

Följande doseringar förekom:

Noskapin 200 mg: 4 kapslar á 50 mg

Dextrometorfan 120 mg: 4 kapslar á 30 mg

Kontrollsubstans (laktos)

Varje preparat intogs vid fyra tillfällen; en kapsel mellan 6.30-7.00 på

morgonen, en kapsel 2% timme senare samt två kapslar efter ytterligare

2% timme. Alkohol intogs slutligen efter ytterligare 2% timme.

Simulatorkörning utfördes 2 timmar efter varje intag av preparatet samt

när blodalkoholnivån uppnått 0,3-0,4L O/oo (uppmätt med Siemens Alco-

mat). Ca 10 min efter varje testkörning togs ett venprov (ca 5 ml).

Köruppgiften var utformad enligt följande: Försökspersonen hade att

köra en sträcka på 20 km på så kort tid som möjligt. Vid krasch

återfördes bilen omedelbart till körbanan, där föraren fick vänta 20 sek

innan fordonet kunde startas ånyo. Avkörningar förlängde på detta sätt

körtiden avsevärt. Även tid utanför körbanan (det var möjligt att gå

något utanför sidolinjerna) adderades till den totala körtiden. Försöks-

personerna betalades i enlighet med deras uppnådda medelhastighet på

sträckan.

För att köruppgiften skulle vara krävande, varieradefriktionsförhållan-

dena; det normalt goda väggreppet avbröts då och då av hala partier,

som var ljust grå och lätt urskiljbara från övriga vägpartier. Vägen var

krokig och backig. För att försökspersonerna inte skulle lära sig vägen



 

utantill användes fyra olika, men principiellt identiska vägar. Ordnings-

följden roterades över försökspersonerna.

Försökspersonerna tränade på uppgiften tills en relativt hög och stabil

nivå uppnåtts, vilket krävde minst 4 timmars träning, fördelade på 2

tillfällen.

30 friska försökspersoner deltog, ålder 20 - 34 (25 män, 5 kvinnor). Alla

hade körkort och bedömdes vara måttlighetsdrickare vad gäller alkohol.

Ingen använde sedativa eller hypnotika.

Varje försöksperson deltog i samtliga 3 betingelser. Ordningsföljden

mellan betingelser roterades över försökspersoner. Preparaten administ-

rerades double-blind.

Eventuella biverkningar av preparaten registrerades.

Resultat

Tabell 1 visar den genomsnittliga medelhastigheten som uppnåddes i de

olika betingelserna. Som framgår av tabellen är skillnaderna mellan de

tre preparaten minimala, och som framgår av genomförd variansanalys

(Randomized block factorial design; Kirk, 1968) är preparateffekten

icke-signifikant (F(2,58) < 1).

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

    

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 X

Noskapin 84,9 86,3 85,7 85,1 85,5

Dextrometorfan 85,2 86,2' 86,7 83,5 85,4

Placebo 85,7 85,2 85,4 84,1 85,1

X 85,3 85,9 85,9 84,2

       



Däremot noterar man vid jämförelse mellan de olika testtillfällena en

nedgång vid den sista körningen. Variansanalysen visar Också, mycket

riktigt, att effekten av denna variabel är signifikant (F(3,87) = 3,78 ;

p<.05). Vid parvisa jämförelser enligt Tukey's metod (se t ex Kirk, 1968)

framgår att två av dessa (totalt 6 st) uppvisar en signifikant skillnad,

nämligen den mellan testtillfälle 2 och 4 (q = 4,07; p<.05) samt den

mellan tillfälle 3 och 4 (q 2 4,14; p<.05).

Denna effekt torde med stor sannolikhet kunna tillskrivas intagandet av

alkohol. (Att skillnaden mellan den första och den sista testkörningen ej

är signifikant kan troligen förklaras av att en viss övningseffekt har

tenderat att ge en liten resultatförbättring för varje körtillfälle.).

Den uppmätta blodalkoholnivån var (aritm. medelvärde) i noskapinbeting-

elsen 0,38 c3/00, för dextrometorfan 0,37 o/oo samt i placebobetingelsen

0,39 0/00, dvs i stort sett identiska.

De små skillnader som framträder i tabell 1 vid jämförelse mellan

preparaten vid de olika körtillfällena visar sig vara icke-signifikanta.

(Interaktion preparat x testtillfälle: F(6,174) = 1,32; p>.20).

Biverkningar

 

För 12 av samtliga försökspersoner noterades misstänkta biverkningar,

samtliga i dextrometorfanbetingelsen (se bilaga 1). De varierade mellan

olika försökspersoner; vanlig var dock upplevelsen av yrsel. Även illa-

mående förekom hos flera, alltifrån lätt till kraftigt illamående med

kräkningar. Två av dessa 12 individer noterades även för misstänkta

biverkningar 1 noskapinbetingelsen ("trött" respektive "lite orolig i ma-

gen"), medan ingen sådan förekom i placebobetingelsen.

Tabell 2 redovisar prestationsdata för de 12 personer som noterades för

misstänkta biverkningar.



 

Tabell 2 Medelhastighet (km/h) för de 12 individer för vilka noterades
misstänkta biverkningar.

   

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 X

Noskapin 82,8 84,1 85,2 84,0 84,0

Dextrometorfan 83,6 85,5 85,9 82,5 84,4

Placebo 85,7 85,1 86,5 83,8 85,3

X 84,0 84,9 85,9 83,4

      

 

Här uppvisar placebobetingelsen den högsta medelhastigheten. Emeller-

tid är ej heller för denna grupp preparateffekten signifikant (F(2,20) <1).

Ej heller interaktionen preparat x alkoholär signifikant(F(6,60) <1).

Slutsats

Ingen inverkan på förarprestation i körsimulator av noskapin eller

dextrometorfan har kunnat påvisas. Alkohol i kombination med dessa

preparat har visserligen gett en prestationsförsämring, men det har ej

kunnat visas att denna är olika för de olika preparaten.



Bilaga 1

Rapporterade obehag

 

Fp1

Dextrometorfan

Besvären påtagliga från kl18: kramp i magen, kräkningar,

diarré, yrsel, matthet i kroppen.

Kände inget påtagligt tidigare på dagen. Fp tror att

besvären berodde på tablettintaget.

Fp5

Dextrometorfan

Efter att ha tagit samtliga tabletter: känner sig något

illamående och yr. Q

Känner inte något efter de två första tabletterna.

Fp9

Dextrometorfan

Efter de två första tabletterna: inget påtagligt.

Efter samtliga tabletter: vimmelkantig, känner sig

olustig. Efter körningen (nr 3, dvs efter att ha tagit

samtliga tabletter, men före alkoholintaget) känner han

sig berusad.

Fp13

Dextrometorfan

Känner sig lite orolig i magen redan vid 8-tiden (dvs

efter det första pillret). Besvären tilltar ej nämnvärt

då ytterligare tabletter intas.

Noskapin

Känner inget efter de två första tabletterna. Efter

att ha tagit samtliga tabletter känner han sig lite

orolig i magen.

Fp14

Dextrometorfan _

Efter de två första tabletterna inget påtagligt.

Efter samtliga tabletter: känner sig yr, allmänt olustig,

tung i huvudet. Mår dåligt hela natten efteråt: yr, nervös,

orolig.



Fp17

Dextrometorfan

Efter två tabletter inget påtagligt.

Efter samtliga fyra tabletter: yrsel, huvudvärk.

Fp18

Dextrometorfan

Efter två tabletter inget påtagligt.

Efter samtliga tabletter: yr, okoncentrerad, frånvarande,

vaga olustkänslor. Upplever körningen (nr 3) som mycket

lång.

Efter alkoholintaget känner bara alkoholeffekter.

Fp19

Dextrometorfan

Känner sig yr redan efter den första tabletten. Detta

tilltar efter tablett nr2. Efter samtliga tabletter: stark

yrsel.

Fp24

Dextrometorfan

Efter ett piller inget påtagligt.

Efter det andra pillret: känner sig något avdomnad.

Efter samtliga piller: känner att han tagit något,

"ultrarapideffekt", känner sig något avdomnad, "gick

inte bra att plugga heller".

Efter alkoholintaget: känner av alkoholen , tveksamt om

han känner av tabletterna.

Fp25

Dextrometorfan

Efter två piller inget påtagligt.

Efter samtliga piller: känner sig något onykter, svävande,

lätt illamående, sena reaktioner, vaga overklighets-

känslor. I

Upplever att alkoholen har en "neutraliserande effekt".



Fp26

Dextrometorfan

'Efter de två förstatabletterna inget påtagligt.

Efter samtliga tabletter: känner sig trött.

Efter alkoholintaget: känner endast av alkoholen.

Noskapin

Efter två piller: inget påtagligt.

Efter samtliga piller: känner sig tröttare än nermalt.

Fp27

Dextrometorfan

Efter det första pillretzinget påtagligt.

Efter två piller: känner sig något avtrubbad.

Efter samtliga piller: känner sig påverkad, kall-

svettig, dåsig.




