
nämligen de dendritiska cellema. Hos de
bildskiirmsskadade hade dessa celler ofta
förlorat sina cellutskott. Dessutom kunde
vi se en ökning eller ett förändrat utseen-
de hos de viktiga mastcellema, som har
betydelse för bl a immunologiska reaktio-
ner i huden. Samma slutsats hade docent
Björn Lagerholm vid hudkliniken på Ka-
rolinska sjukhuset kommit fram till långt
tidigare.

- Våra resultat visar dock inte att de
bildskärmsskadade har rätt i sitt antagan-
de att besvåiren orsakas av skärmen. Men
de iir tillräckligt- intressanta för att vi vill
gå vidare.

- Målet på sikt 2ir att ringa in ett batteri
av biologiska budbiirare som kan studeras
i framtida provokationsförsök - så att
dessa blir mer hanterliga både praktiskt
och ekonomiskt.

- Vi har också gjort en mycket enkel
s k öppen provokation. Det innebär att
både patient och försöksledare lir fullt
medvetna om vad som pågår. Försöksper-
sonen sitter strax intill en påslagen TV-
skärm så länge han eller hon orkar. För-
söksledaren sitter mitt emot, tyst, och an-
tecknar föriindringar i huden m m. Före
och efter exponeringen tas hudprov.

Huden vet innan man själv vet
- Till vår förvåning upptäckte vi att de

elöverkänsliga hade påfallande stora mo-
lekylärbiologiska rubbningar efteråt. Den
viktiga signalsubstansen somatostatin var
t ex praktiskt taget utraderad efter expo-
nenngen.

Vissa individer säger att de inte upple-
ver några symtom - trots att hudproven
visar att magnetfälten har föriindrat en rad
signalsubstanser i huden. Huden "vet"
alltså - innan man själv vet.

Flera av de här försökspersonerna har
kommit efter provokationsförsöken och
klagat på att de mått dåligt i flera dagar.
Men under själva exponeringen kände de
ingenting! Det kan vara en av förklaring-
ama till att de provokationsförsök som
hittills gjorts inte gett något utslag.

- De hiir förändringarna går dock inte
att upptäcka med traditionella vävnads-
prov. Trots de bästa avsikter kan man
missa händelser i huden därför att man
använder fel mätinstrument.

- Vi gör klokt i att utgå från att det
som patientema säger är sanning, säger
Olle Johansson. Det vore synd om vi om
tio år står diir och säger: Vi kunde ha
gjort något i tid för att förebygga dessa
sjukdomar.

- Det är av yttersta vikt att experimen-
tella studier kommer till stånd och utvdr-
deras kritiskt innan man på vetenskaplig
grund avfiirdar riskema eller går ut med
rekommendationer i arbetslivet. Att riva
hela det svenska elnätet p g a obevisade
utsagor eller rykten vore mycket olyck-
ligt, avslutar Olle Johansson.

GUN LEANDER

GRUNDFORSKNING
OM FALTEN BEHOVS

Människan förenar två världar. I vår kropp pågår fysiska och kemiska
processer i mycket liten skala. Samtidigt är vi delar av större samman-
hang, arbetsplatser, samhällen och företag.
- Forskningen om magnetiska fält och deras inverkan på människan
har inte gått tillräckligt långt, anser Lars-Erik Paulsson, Statens Strål-
skyddsinstitut.

Lars-Erik Paulsson
vill koncentrera re-
sursema till grund-
forskning på temat
hur elektromagnetis-
ka fält påverkar orga-
nismernas minsta be-
ståndsdelar.

- Vi måste hitta
grundläggande meka-
nismer för hur mag-
netiska fält påverkar
biologiska processer,
säger han. SSI priori-
terar inte elektromag-
netiska fält högt. An-
dra områden radon,
solstrålning, kiimkraft
och strålning vid me-
dicinska undersök-
ningar anses viktigare.
Men SSI stödjer en viss forskning på om-
rådet elektromagnetiska fält.

Hittills har forskningen om elektro-
magnetiska fält rört sig mest om samband
mellan olika sjukdomar och fälten. Man
har också till exempel tittat på olika ar-
betsplatser och försökt ta reda på varför
människor har besvär och hur man kan
hjälpa dem. Men vägen till en lösning på
problemet med elektromagnetiska fält
kanske ligger närmare tillhands i studier
av hur kroppens innersta delar reagerar
på fälten.

På senare år har det skett en viss om-
svlingning av forskningens inriktning. Nu
vill man fokusera på vad som hiinder i
kroppens innersta delar niir den utsätts
för elektromagnetiska fält. Diir kan svaret
finnas, på cellnivå eller strax däröver.

* Det kan ta flera år, men när vi väl
hittar mekanismerna kommer nog resten
av pusselbitama att trilla på plats, säger
Lars-Erik Paulsson.

Ett exempel på en studie som riktar in
sig på att hitta de hittills okiinda mekanis-
mema är hur cellernas halt av ämnet kal-
cium förändras niir de utsätts för elektro-
magnetiska fält. Diir kan man idag se en
reaktion när cellerna utsätts för elektro-
magnetiska fält. Men steget från att se en
reaktion till att veta exakt hur. frilten på-
verkar organismen är långt. Aven kom-
munikationen mellan celler iir intressant.
Många funktioner i kroppen styrs av sig-

ringen för ftilt som kan visa sig skadliga.
SSI har en lång historia i debatten om

magnetiska fält och bildskärmars eventu-
ella farlighet. SSI gör mätningar av mag-
netfält på bildskärmar. Resultatet av de
mätningarna anviinds sedan av leverantö-
rema för att utveckla sina produkter. Mät-
ningama och debatten har också haft till
följd att fälten runt bildskiirmar har min-
skat till en tiondel, i vissa fall ner till en
hundradel av vad de var för tio år sen. Nu
står man inför ett annat problem, nämli-
gen att hitta ett samband mellan mätviir-
dena och en eventuell påverkan på miin-
niskan.

- Vad ska vi mäta? Vi vet inte vad som
iir viktigt att mäta, säger Lars-Erik Pauls-
son.

SSI har också en alldeles speciell roll
niir det gäller strålning och hälsorisker.
SSI är nämligen myndighet med ansvar
för kunskap och information om effekter
av olika former av strålning. Och dit räk-
nas också elektromagnetiska fält. SSI har
gett ut information om vad vi vet om ris-
kerna från elektriska och magnetiska fält.
Där går man ut med rekommendationer
om hur man ska förfara för att undvika
höga fält.

SSI: Elektriska och magnetiska fölt
från 50 Hz elkraft. Vad vet vi om möjliga
skaderisker, ISSN 0281 -2339. Stockholm
januari 1993.

MAGNUSASKANER O

nalsubstanser som dr
cellemas sätt att hålla
kontakt med varan-
dra.

En viktig fräga att
besvara är vilka egen-
skaper i ett elektriskt
eller magnetiskt fält
som har effekt.på le-
vande celler. Ar det
styrkan som iir avgö-
rande, eller frekven-
sen, eller hur lång tid
som man utsätts för
fälten, eller en kombi-
nation av dessa egen-
skaper? Utan att veta
detta kan man inte
veta hur man ska gå
tillväga för att minska
eller ta bort expone-Ström från BarSebäCk roto Janerik Henriksson/svp
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