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Bradford Hill kriterierne for 
kausalitet

Hvad skal der til før vi kan konkludere at en 
sammenhæng mellem en eksponering og en sygdom er 
kausal? 

1. Er sammenhængen biologisk plausibel? 
2. Er der konsistens mellem epidemiologiske og 

eksperimentelle studier? 
3. Kan sammenhængen genfindes i andre 

epidemiologiske studier (forskellige lande og 
befolkningsgrupper)? 

4. Er den tidsmæssige rækkefølge korrekt? 
5. Stiger en sygdomsrisiko i takt med en stigende 

eksponering (dosis-respons)? 



Mekanismer

Trafik  
støj 

Sygdom

Forstyrrelse 
af søvn 

Stress 
Irritation



Akut støj og stress
Generelle stress respons 

 “Fight-or-flight” 

• Sammentrækning af blodkar 

• ↑ Slagvolume 

• ↑ Blodtryk 

• ↑ Puls 

• ↑ Stress hormoner (cortisol, 
adrenalin) 



Støj og søvn

• Problemer med at falde i søvn 
• Vågner tidligere/midt om natten 
• Sovemedicin 

Ikke-bevidste 
• Søvn-stadier 

• ↓ REM 
• ↓ Slow wave sleep

Normalt polysomnogram



Kronisk udsættelse og sygdom
Trafikstøj

Stress og 
søvnforstyrrelse

Biologiske risiko 
faktorer

↑ blodtryk, ↑ puls  
↑ kolesterol, LDL   
↑ inflammation 
↑ oxidativt stress  

↓ endothelial funktion

Hjertekarsygdom

↓ Insulin niveau og 
sensitivitet 

↓ Glycose tolerance 
↑ Morning glucose 
↓ Leptin (mæthed) 
↑ Ghrelin (sult)

Overvægt, 
diabetes



Eksperimentelle dyreforsøg

Meget få dyre studier - dog netop publiceret Eur Heart J 
(mus): 
• 72 dB flystøj i 4 dage (gennemsnit) sammenlignet med 

”white noise” af samme niveau 
• Stigning i en række kardiovaskulære risikofaktorer 

• ↑ nitrotyrosine, IL-6 , expression af NADPH oxidase, og 
endothelin-1 

• ↑ NK celler og neutrofil i vaskulatur 
• -> vaskulær dysfunktion med oxidativt stress 



Eksperimentelle studier med 
mennesker

Få eksponerings forsøg (mennesker) 
• Eur Heart J 2013: 
• 75 raske frivillige 
• Tre nætter (hjemme): 1) ingen støj, 2) 30 flystøj 

events, 3) 60 flystøj events 
• Dosis-afhængig svækkelse af endothelial funktion og 

øget adrenalin 
• Oxidativt stress 

• -> Det genfindes i 2015 i CVD patienter (Clin Res Cardiol)



Støj og sygdom - epidemiolgi

Hjertekarsygdom 
• Forhøjet blodtryk 
• Blodprop i hjertet 
• Slagtilfælde 
• Andre hjertekarsygdomme 

Metabolisk sygdom 
• Diabetes 
• Overvægt



Forhøjet blodtryk

• Mange studier 
• Hovedsageligt tværsnit 

studier 

• 5 decibel stigning i 
vejstøj giver en 3,4 % 
forøget risiko 

Van Kempen and Babisch 2012, J Hyperten



Forhøjet blodtryk, WHO

GRADE 
+ + + + High quality; further research is very unlikely to change estimate 
+ + +  Moderate Quality; further research is likely to have an important impact 
on our  confidence in the estimate of effect and may change the estimate 
+ + Low Quality; further research is very likely to have an important impact 
on our  confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate 
+ Very low quality; we are very uncertain about the estimate



Forhøjet blodtryk

ESCAPE, Eur Heart J, 2017

Mangler gode kohortestudier



Blodprop i hjertet
• Mange studier 

• God evidens 

• 10 decibel stigning 
giver en 6 % forøget 
risiko 

Vienneau et al, 2015, Environ Res



Blodprop i hjertet, WHO

+ + + + High quality -> further research is very unlikely to change estimate 
+ + +  Moderate Quality 
++ Low Quality 
+ Very low quality



Støj og slagtilfælde

Sørensen 2011 Eur Heart 
J 

• 57 000 personer 

• Støj ved bopæl 
• 2000 cases 

• Justering for livsstil 
mm. 

• Justering luftforurening 
• 10 dB stigning i 

vejtrafikstøj øger risiko 
for slagtilfælde med 
14% (95% CI 1.03-1.25)



Støj og slagtilfælde, WHO

+ + + + High quality 
+ + +  Moderate Quality 
++ Low Quality 
+ Very low quality



Støj og andre 
hjertekarsygdomme

Hjerteflimmer (atrial fibrilation) 
• Monrad et al, 2016 
• 57000 danskere, 2700 cases 
• Risiko: 1.06 (1.00-1.12) 
• Luftforurening mindsker estimat 

Hjertesvigt 
• Sørensen et al, 2017 
• 57000 danskere, 2550 cases 
• 1.14 (1.08-1.21) 
• 1.08 (1.00-1.16) efter luftforurening



Støj og diabetes

Sørensen et al, EHP, 2013 
• 57,000 / 2,752 diabetes cases 
• 10 dB stigning i vejstøj øger 

diabetes risiko med 8 % (CI: 
1.02-1.14) 
• Jernbanestøj: ingen 

sammenhæng



Støj og diabetes, WHO

Siden kommet to nye kohorte studier 
• Eze et al, 2017: Schweiz med 2 631 personer: 10 dB stigning i vejstøj øger 

diabetes risiko 35 % (CI 1.02, 1.78) 

• Clark et al, 2017: Canada med 380 000 personer: 6,8 dB stigning i 
trafikstøj øger diabetes risiko 8 % (CI 1.03-1.10)



Støj og overvægt, WHO

Siden kommet flere nye kohorte studier



Støj og overvægt
Christensen et al, 2015 
• 39,720 danskere, undersøger vægtstigning 
• 10 dB stigning i vejstøj øger risiko for at tage ≥ 5 kg med 10 % (95% 

CI: 1.04; 1.15) 

Pyko et al, 2017 
• 5,184 svenskere 



Hjertekarsygdom 
• Sammenhæng med blodprop i hjertet 
• Muligvis sammenhæng med forhøjet blodtryk 
• Muligvis sammenhæng med slagtilfælde 
• Andre hjertekarsygdomme? 

Diabetes og overvægt 
• Muligvis sammenhæng med diabetes 
• Muligvis sammenhæng med overvægt

Så bliver man syg af trafikstøj? 

-> Behov for flere studier



NordSOUND
• Nordic studies on occupational and traffic noise in 

relation to disease 
• Bevilling fra NordForsk: 9,570,000 NOK 
• Start oktober 2017 – oktober 2021 
• Hovedansøger og projekt koordinator: Mette Sørensen 
• Deltagende institutioner: 
 Kræftens Bekæmpelse, Lund Universitet, 
Karolinska  Instituttet, Göteborg Universitet, 
Norwegian Institute  of Public Health, National 
Institute of Health and  Welfare, Finland



Undersøge helbredseffekter af trafik- og arbejdstøj 
blandt voksne  
• Studie-population på ca. 200 000 personer 
• Hjertekarsygdom (blodprop i hjertet og slagtilfælde) 
• Brystkræft og colon cancer  
• Overvægt og fedme  

Bestemme ”Burden of Disease” for trafikstøj i de nordiske 
lande 

NordSOUND



DFF funding
Traffic noise and risk for major severe diseases 
• Bestemme støj (vej og jernbane) for alle adresser i hele 

Danmark (1995-nu) 
• Sygdomme: hjertekar, diabetes, kræft 
• Justering for SES 
• Dosis-respons sammenhæng



  Tak for 
opmærksomheden

E-mail: mettes@cancer.dk 
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