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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Av Professor Martinus Løvli og forsker Berit B. Granum ved Nasjonalt 
Folkehelseinstitutt, på oppdrag fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet, juni 2006 
Oppdraget fra VKM var å gjøre en utredning om mulige helseskadelige effekter med hensyn 
på allergi av rovmidden Amblyseius swirskii og lagringsmidden Carpoglyphus lactis ved bruk 
av disse makroorganismene som plantevermiddel. 
 
 
Vurdering av mulige helseskadelige effekter av Amblyseius swirskii og 
Carpoglyphus lactis med hensyn på allergi 
 
Bakgrunn 
VKMs Faggruppe 2 har fått i oppdrag å risikovurdere en makroorganisme som 
plantevernmiddel. I dette tilfellet gjelder det Swirski-Mite, med rovmidden Amblyseus 
swirskii som aktiv organisme og Carpoglyphus lactis som lagringsmidd (mat for A. swirskii). 
Faggruppen ønsker en vurdering av mulige helseskadelige effekter av de to organismene i 
preparatet med hensyn på allergi. 
 
Allergisk sensibilisering ovenfor midd 
Middallergener er en viktig faktor for utvikling av allergisk sykdom. Etter kontakt med 
allergen vil en middallergiker kunne oppleve kløe i huden, øyne og nesen, forverring av 
eksem og svelling av slimhinner i nesen. Enkelte kan også få betennelseslignende reaksjoner i 
luftveiene og en astmatisk reaksjon. Sensibilisering skyldes trolig en kombinasjon av direkte 
hudkontakt med midden eller deres produkter, samt inhalering av middfragmenter. Som med 
alle typer allergi skal det kun ørsmå mengder allergen til for å utløse en reaksjon hos en 
person som allerede er allergisk dersom vedkommende er av de mest sensitive. Følsomheten 
er så stor at allergikeren i ekstreme tilfeller kan være mer følsom enn de ulike målemetodene 
for middallergen.  
 
En av de viktigste middartene med hensyn til allergiutvikling er husttøvmidden D 
pteronyssinus, men også andre middarter som spinnmidd, lagermidd og rovmidd har vist seg å 
kunne indusere allergiske reaksjoner (Groenewoud et al., 2002; Johansson et al., 1991;2001; 
Kim et al., 1999;1999;2000;2001; Sidenius et al, 2001; van Hage-Hamsten et al., 2000; van 
der Heide et al., 1998). 
 
Vi har ikke funnet noen studier som har sett på sammenheng mellom allergi og A swirskii. En 
annen rovmidd som har blitt benyttet som plantevernmiddel er Amblyseius cucumeris. Denne 
hører til samme slekt som A swirskii. A cucumeris ble introdusert som et plantevernmiddel for 
bruk i drivhus i 1985. I de siste 5-10 årene har det trolig vært en økning i antall allergiplager 
hos de som jobber i drivhus. En studie av Groenewoud et al. (2002) undersøkte forekomsten 
av allergisk sensibilisering ovenfor A cucumeris hos 472 drivhusansatte i Nederland. Det viste 
seg at 109 av arbeiderne (23 %) hadde en allergisk sensibilisering ovenfor A cucumeris. 
Hovedsymptomene hos de som hadde allergisk sensibilisering var betennelse i neseslimhinne 
(rinitt; 71,6 %) og øyne (konjunktivitt; 48,6 %), mens lokalt eksem (dermatitt) og astma 
forekom i noe mindre grad (henholdsvis 26.6% og 25,7%). I en studie fra Storbritannia fant 
de at 6 av 26 arbeidere (23 %) som jobbet i produksjonen av plantevernmidlet var allergisk 
sensibilisert mot A cucumeris (Dyne et al., 1996). De fant også en allergisk sensibilisering hos 
disse arbeiderne mot D  pteronyssinus (10 personer; 38 %), T urticae (8; 31 %), P persimilis 
(6; 23 %), og T putrescentiae (2; 8 %). Dette kan tyde på at et bredt spekter av middarter kan 
gi yrkesrelatert allergisk sensibilisering. 
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C lactis vil være tilstede i plantevernmidlene Swirski-Mite og Swirski-Mite Plus som en 
matkilde for A swirskii (ca 5-20 midd/rovmidd). Ved bruk av Swirski-Mite Plus vil ikke C 
lactis frigis, og vil dermed ikke utgjøre noe helsemessig problem. Ved bruk av Swirksi-Mite 
derimot, vil midden frigjøres og spre seg utover avlingen. C lactis er vist å ha sensibiliserende 
og immunogene egenskaper (Zheltikova et al., 1997), og det er rapportert at den kan forårsake 
hudirritasjon (”Dried fruit dermatitis) (Halliday, 2003).  
 
Kryssreaktivitet mellom ulike middarter 
En kryssreaksjon kan oppstå når en person kommer i kontakt med et stoff som ligner på det 
stoffet kroppen egentlig er allergisk ovenfor, og det resulterer i de samme allergiske 
reaksjoner. Det vil si at man kan få en reaksjon ovenfor andre typer midd enn den midden 
som man i utgangspunktet er allergisk ovenfor. Enkelte studier viser en kryssreaktivitet 
mellom D pteronyssinus og lagermidd som T putrescentiae, A siro og L destructor (Johansson 
et al., 2001; Sidenius et al, 2001; van Hage-Hamsten et al., 2000; van der Heide et al., 1998). 
Men disse middartene er relativt nært beslektet sammenlignet med Amblyseius-artene (Tabell 
1). 
 
De Jong et al. (2004) så nærmere på enkelte av personene som deltok i Groenewouds studie, 
hvor kryssreaktivitet mellom A cucumeris og D pteronyssinus hos 15 personer som var 
allergisk sensibilisert ovenfor A cucumeris ble undersøkt. De demonstrerte at sensibilisering 
ovenfor A cucumeris i hovedsak var uavhengig av D pteronsyssinus. De fant kryssreaktivitet 
hos enkelte personer som var sensibilisert overfor begge middartene, men betydningen av 
dette var usikker. Hos kun en person fant de at allergi-antistoffet IgE mot A cucumeris var 
kryssreaktivt ovenfor D pteronyssinus. Dette kan tyde på at de allergiske plagene hos disse 
personene skyldes A cucumeris og ikke kun en kryssreaksjon med D pteronyssinus. 
 
Tabell 1 Klassifisering av A cucumeris og dets relasjon til husstøvmidden D pteronyssinus 
(Modifisert fra Groenewoud et al., 2002) 
Orden Acari (midd) 
 � � 
 Parasitiformes Acariformes 
 � � 
Suborden Mesostigmata Astigmata 
 � � � � 
Superfamilie Ascoidea Pyroglyphoidea Acaroidea  
 � � � � 
Familie Phytoseiidae Pyroglyphidae Acaridea Carpoglyphidae 
 � � � � 
Slekt Neoseiulus Dermatophagoides Tyrophagus Carpoglyphus 
 � � � � 
Art A cucumeris D pteronyssinus T putrescentiae C lactis 
 
 
Eksponering 
Det er sterke holdepunkter for en kvantitativ dose-respons sammenheng mellom allergiske 
reaksjoner og eksponering for D pteronyssinus, og eksponering for mer enn 2 µg 
middallergen per gram støv ses på som en risikofaktor for utvikling av allergi og astma hos 
motagelig personer. Mens rundt 9 µg middallergen per gram støv kan utgjøre en risiko for den 
generelle befolkningen (Reviewartikkel av: Custovic & Chapman, 1998). Det er sannsynlig at 
det også er tilsvarende dose-responssammenhenger for andre middarter. 
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Avhengig av hvor mye skadedyr som skal bekjempes, er det antatt at man trenger mellom 20 
og 50 individer av A swirskii per kvadratmeter. Denne populasjonen kan vokse meget rask 
ved nok tilgang på mat. Det vil si at eksponeringsgraden ovenfor midd for de som jobber i 
drivhus kan bli stor. Forskning utført av Applied Plant Research viste at en populasjon med A 
swirskii vokste fra 10 til et gjennomsnitt på 600 midd per plante (agurkplanter) over en 
periode på 3 uker. (All About Swirskii, www.allaboutswirskii.com).  
 
I hvor stor grad C lactis vil spre seg ved bruk av plantevernmiddelet Swirski-Mite er ikke 
oppgitt fra produsenten. Mens det ved bruk av Swirski-Mite Plus ikke vil frigis C lactis til 
omgivelsene. 
 
En person som er allergisk disponert (atopiker) eller en person som allerede har en eller flere 
allergier, vil lettere kunne utvikle ny allergi, og dermed trenge et lavere allergennivå enn en 
frisk, ikke-atopisk person. Groenewoud et al. (2002) fant en høyere sensibiliseringsrate 
ovenfor A cucumeris hos atopiske sammenlignet med ikke-atopiske personer. 
 
Konklusjon 
Et bredt spekter av ulike middarter kan gi allergisk sensibilisering, og atopiske personer er 
spesielt utsatt for å utvikle allergi. I dag er bruken av plantevernmiddel som inneholder 
rovmidden A cucumeris godkjent for bruk i Norge. Studier fra Nederland og England viser en 
sensibiliseringsgrad på 23 % ovenfor A cucumeris hos personer som jobber i drivhus eller 
med produksjon av plantevernmiddelet. Da A cucumeris og A swirskii er nært beslektet kan 
man anta at personer som kommer i kontakt med A swirskii vil ha en økt risiko for å utvikle 
en allergisk sensibilisering ovenfor denne middarten.  
C lactis er rapportert å kunne gi hudproblemer hos de som er i hyppig kontakt med denne 
midden. I hvor stor grad dette vil være et problem ved bruk av plantevernmiddelet Swirski-
Mite er avhengig av i hvilken grad C lactis vil formere seg i drivhuset etter frigivelse. 
Produsenter oppgir ikke anslått spredningsgrad, men man kan forvente at bestanden vil bli 
holdt nede av A swirskii. 
 
Plantevernmiddelet Swirski-Mite med rovmidden A swirskii og C lactis må antas å være 
allergifremkallende (både med hensyn på luftveis- og hudallergi). Det er personer som 
arbeider seg på steder hvor dette middelet benyttes som er mest utsatt. Swirski-Mite vil 
utgjøre liten risiko for den generelle befolkningen. 
 
Det er ikke vist noen stor grad av kryssreaksjoner mellom A cucumeris og D pteronyssinus, 
men dette er lite undersøkt. Astmatikere med middallergi bør derfor være varsomme ved bruk 
av preparatet. 
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