barri ären mellan

HUDEN

människan och miliön
- Jag är beredd att äta uPP min hatt
om det visar sig att de elöverkänsliga är inbillningssiuka. Rent statisiis*t ar det föga troligt att sä
många som 2000 organiserade Patienter kan vara "vrickade". Det säger docent Olle Johansson, som är
ihef fOr Enheten för Experimentell
Dermatologi vid Karolinska lnstitutet. Han har under hela sin forskargärning fascinerats av en gruPP .
ämnei som finns i våra celler och
nervtrådar och som kallas peptider.
De fungerar som budbärare mellan
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Peptider är en grupp ytterst små signalsub-

stanser som fungerar som budbärare i
kroppen för så vitt skilda funktioner som
celltillväxt, tumörkontroll, hormonreglering, känsel-, klåd- och smärtupplevelser

liksom inläming, sömn/vakenhet, motorik
och blodtryckskontroll.

- Efter min disputation för tio år sedan
kändes det naturligt för mig att byta försöksdjur från råtta, marsvin och liknande
till

människa, säger han.
Jag tyckte att det verkade spännande
att studera dessa kemiska budbåirare' peptidema, också i huden, som iir den levande barriiiren mellan miinniska och miljö.
Trots att huden bara iir en halv till fyra
mm tjock iir den kroppens största organ
och den har en rad livsviktiga funktioner
som vi vet alldeles för lite om, menar
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Olle Johansson.
- Att undersöka huden dr dessutom
lämpligt just vid s k bildskiirmsskada eftersom vi dåir eventuellt kan hitta principiellt samma föriindringar som i andra,
mer svåråtkomliga organ.
Redan då - för tio år sedan - fanns

rapporter i mediema om kvinnor med
rödflammig hy, klåda, stickande förnimmelser i huden p g a arbete vid bildskiirMen deras symptom viftades bort som
"klimakteriebesvär" och det var tyst i
många år, tills facket började reagera, bl a
i Göteborg och Stockholm.
På så vis startade ett tvärvetenskapligt
samarbete där det gnisslat en hel del inte minst mellan hudllikare och neurobiologer - men där Olle Johansson iindå
anser att många kreativa id6er kommit

- Jag upptäckte snart att man inom
dermatologisk forskning visste mycket

den

celluliira och den molekylåira kunskapen
om huden var diffus. Kanske beror det på
att området iir så föga glamouröst' De
flesta hudbesviir iir ganska harmlösa och
läker dessutom av sig sjiilva. De iir besviirliga att ha för den som drabbats, de
kan ge klåda och en rad olika besvåir men du dör vanligtvis inte av dem' Behandlingsarsenalen iir dessutom relativt
liten.

lngen ser att det kliar
bildskiirmsbe- Hudliikarna menar att
svdren dr "ospecifika" och subjektiva och jag kan hålla med om att de iir subjektiva, men nog iir de specifika alltid -

åtminstone om man studerar vävnadsprov
med modem histokemisk teknik.
- De är också subjektiva - det är något

som bara man siälv kan uPPleva - jag
kan inte se om det kliar i huden på dig!
- För mig som neurobiolog iir det inte
svårt att betrakta dessa sensationer i huden som något vi har med oss sedan evolutionens gryning för att klara oss i en
hård tillvaro.
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lite om nervsystemet i huden! Både

anvåinds

nungsbinas "dans".

De magnetfiilt som vår modema elektroniska arbetsmiljö exponerar oss för iir
dock dramatiskt mycket högre än de som
våra sliiktingar i djurviirlden behöver för
att orientera sig i tillvaron. Det inffessanta, tycker Olle Johansson, dr att se hur
människan som biologisk varelse reagerar - medvetet eller ej - på magnetfält.
- Vi började med att titta på hudprov
från friska frivilliga. Proven analyserades

med en immunohistokemisk nervmarkör
(PGP 9,5). Då kunde vi se saker som aldrig någon hade sett tidigare. Vi såg ett
helt grenverk av tunna nervtrådar som
ligger mycket ytligt i hudens yttersta lager. Trådarna befinner sig bara 0,01-0,04

mm från vår omgivande miljö och vi tror
att deras uppgift iir att fånga upp signaler
från yttervlirlden t ex klåda, stickningar
och sveda i samband med främmande kemiska ämnen.
Det kan vara förklaringen till att nerv-

systemet kan reagera på mycket låga
t ex från elektromagnetiska
fält. - Efter att ha tittat på frivilliga försökspersoner gick vi vidare med patienter, d v s personer som säger sig lida av
elöverkiinslighet. Vi tog hudprov från

energinivåer

dem och jämförde både med friska personer och med personer som lider av rosacea en sjukdom som innebiir bl a rödflammig hy och brustna blodkiirl. Sammanlagt undersöktes ett 20-tal personer.
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Vi fann påtagliga skillnader mellan de
elöverkiinsliga och de andra två grupperna. Flera viktiga markörer var utslagna
eller överstimulerade hos de bildskärmsskadade.
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Bildskärmsskadade personers hud-

prover var uppseendeväckande. Det gick
att med blotta ögat se vilka prov som kom
från dem - innan vi brutit koden.
- Varför det var så har vi ingen aning
om. Att det finns patienter som skiljer sig
markant från friska frivilliga och från alla
andra grupper vi studerat råder inget tvivel om. Frågan åir bara vaför de skiljer ut
sig och åur de skiljer ut sig från andra.
- Bland annat fann vi en dramatisk
skillnad mellan friska och bildskiirmsskadade nåir det gäller en viktig grupp celler
som är immunförsvarets yttersta utpost,
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