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Piggforbud, 
dieseleksos og allergi

De fleste miljømedisinske

beslutninger rommer et betydelig

element av usikkerhet

Korrekt risikovurdering og risikohåndtering
forutsetter ideelt sett presis kunnskap om år-
sakssammenhenger (1). Slik kunnskap mang-
ler ofte. Bradford Hills klassiske kriterier
for kausalitet (2) kan i denne sammenheng
være et nyttig korrektiv før det iverksettes
omfattende inngrep som rammer nærings-
virksomhet og alminnelig livsutfoldelse.
Krav til at det skal foreligge et nøyaktig risi-
koestimat før en viktig beslutning fattes, vil
i praksis måtte veies opp mot «føre var-prin-
sippet». Sistnevnte tilsier at når en aktivitet
truer menneskers helse eller miljø, skal tiltak
iverksettes selv når noen årsak-virknings-
forhold ikke er fullstendig klarlagt (3). De
fleste miljømedisinske beslutninger rommer
et betydelig element av usikkerhet, og det
finnes foreløpig ingen allmenn enighet om
hvordan denne usikkerhet skal håndteres.
Både ansvarlige myndigheter og publikum
har et stort og legitimt behov for faglige vur-
deringer som er solid fundert på både forsk-
ningsresultater og et reflektert verdisyn.

Luftforurensninger innebærer en helseri-
siko som har fått økende offentlig oppmerk-
somhet de senere år. London-tåken krevde
flere tusen dødsfall i 1952, og senere forsk-
ning har vist økt dødelighet på grunn av luft-
forurensning i USA og Europa ved lavere
partikkelkonsentrasjoner i luft enn den gang.
I en større amerikansk undersøkelse fant
man en økning av total dødelighet i løpet av
et døgn tilsvarende 0,5 % for hvert trinns øk-
ning av svevestøv på 10 µg/m3, målt ved
PM10, dvs. partikler med aerodynamisk dia-
meter ≤ 10 µm (4). Det er også kjent at luft-
forurensninger har en forverrende effekt på
kroniske luftveissykdommer, særlig astma
og kronisk obstruktiv lungesykdom. Mer
omtvistet er spørsmålet om de nevnte syk-
dommer kan forårsakes av gasser eller aero-
soler i alminnelig luftforurensning. Spesielt
har det vært stor interesse for om luftforu-
rensninger medvirker til den økte forekomst
av astma og andre allergiske sykdommer
som har vært rapportert fra både industri- og
utviklingsland. Forurensninger som stam-
mer fra biltrafikk synes å ha størst betydning
i denne sammenheng. Dieseleksos fremtrer
nå som en betydelig forurensningskilde i by-
miljø, fordi en vesentlig del av luftens ultra-
fine partikler stammer fra dieseleksos. På-
virkning av dieseleksospartikler gir et skifte
av immunglobulinisotype til IgE og frem-
mer en betennelsesreaksjon av TH2-type.
Dieseleksospartikler tilført sammen med
allergen resulterer i økning av allergenspesi-
fikt IgE og IgG4 (5).

Et annet problem knyttet til biltrafikk er
svevestøv som dannes ved slitasje av dekk

og veibane. Bruk av piggdekk har vært et of-
fentlig debattema gjennom flere år, og myn-
dighetene ønsker å vri bruken fra dekk med
til dekk uten pigger. Begrunnelsen omfatter
hensyn til økonomi, trafikksikkerhet og hel-
seeffekter. Temperaturen i debatten økte be-
traktelig forrige vinter da mediene rettet
oppmerksomheten mot funn av allergent la-
teks frigjort ved slitasje av bilgummi. Det
ble hevdet at bruk av piggfrie dekk ville gi
en vesentlig økt risiko for sensibilisering
overfor lateks. Lateksallergi utgjør et kjent
problem for arbeidstakere ved sykehus og
enkelte grupper pasienter. Hyppigst fore-
kommer kontakturticaria, men også kon-
junktivitt, rhinitt, astma og anafylaksi opp-
trer hos noen av disse pasientene. Blant
helsepersonell er det rapportert prevalens av
sensibilisering overfor lateks på 2,9–17 %
(6). Ett spørsmål er om allergent lateks som
kan ekstraheres fra gummidekk, veistøv og
luftprøver (7–9) kan føre til sensibilisering
av den alminnelige befolkning. Et annet
spørsmål er om det også kan provosere al-
vorlige symptomer hos allerede sensibiliser-
te personer.

Heidi Ormstad & Martinus Løvik gir i
dette nummer av Tidsskriftet en nyttig over-
sikt over aktuelle partikulære luftforurens-
ninger i Norge og deres helseeffekter (10).
Artikkelen bygger i stor grad på egen forsk-
ning ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, og gir
dessuten en betimelig oppdatering over in-
ternasjonal litteratur på området. Forfatterne
er forsiktige i sine konklusjoner, men anbe-
faler myndighetene spesielt å rette større
oppmerksomhet mot dieseleksos.

Det synes rimelig å konkludere med at re-
dusert piggdekkbruk har sine åpenbare for-
deler. Det er neppe grunn til å forvente at re-
dusert piggdekkbruk vil gi vesentlige nega-
tive helseeffekter. Spørsmål om det er risiko
for allergi mot naturgummilateks for den
som ferdes i trafikken, er foreløpig ikke til-
strekkelig besvart. Det er i dagens situasjon
liten støtte for en påstand om at piggdekk-
forbud ved økt bruk av bløtere, piggfrie dekk
vil gi en målbar økning av risiko for lateksal-
lergi. Det synes derfor liten grunn til å an-
vende «føre var-prinsippet» strengt i denne
saken. Man bør snarere avvente nye data
som bl.a. Ormstad & Løvik vil kunne skaffe
i løpet av de nærmeste år.
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