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Denne SIS-rapporten er ledd i en serie som tar sikte på, ut fra 

litteraturstudier, å presentere noe av den kunnskapen vi har idag for å 

kunne vurdere mulige biologiske og medisinske virkninger av lavfrekvente 

elektriske og magnetiske felt. Tidligere er utgitt SIS-rapportene 1981:, 

1981:7, 1982:5, 1982:6 og 1982:7 av M. Waskaas, som alle behandler 

litteraturen pa dette området inntil 1982 på bred basis. Senere er 

utkommet SIS-rapport 1987:3 "Stråling fra dataskjermer" av S. Backe og 

M. Hannevik, samt den forrige rapporten i denne serien, SIS-rapport 

1988:2 "Lavfrekvente elektriske og magnetiske felt - sporsmålet om 

kreft" av G. Thommesen. 

Rapporten tar for seg forskingslitteraturen på spørsmålet om hvorvidt 

statiske og lavfrekvente elektriske og magnetiske felt kan påvirke 

fruktbarhet eller fosterutvikling hos mennesker og dyr. Dette er i tråd 

med regjeringen» målsetning om a prioritere en styrkelae av kunnskapen 

om "det ufødte liv". 

Arbeidet er utført som et prosjektarbeid ved Statens institutt for 

strålehygiene ed faglig stette i en gruppe bestående av direktør dr. 

philos J Baarli, cand. real. S. Backe, dr. philos. T. Christensen, 

cand. real. M. Hannevik, dr. med. J. 6. Reitan, cand. real. C. Saxebøl 

og dr. philos. C. Thommesen, alle ansatt ved SIS. Rapporten er i sin 

helhet utarbeidet av Georg Thommesen på vegne av SIS- Manuskriptet ble 

«va luttet 14. november 1989. 

Arbeidet har vtrt muli| takket vire bsvilgninger fra Statkraft. (Jcrsk 

Hydrc og Konsesjonsavfiftafondet. 

Oocerås 30. november 19Q& 

Johan Båar I i 

Dtrt-ktør 



3 

S U M M A R Y 

Low f r e q u e n c y e l e c t r i c and m a g n e t i c fields ' . 
e f f e c t s on f e r t i l i t y and fetal d e v e l o p m e n t . 

A litterature survey covering 1982 - Oct. 1989. by Georg Thommesen. 

Electrical equipment and installations like video display terminals, 
overhead powerlines, a variety of industrial and medical apparatus etc, 
are surrounded by low frequency electric and magnetic fields of various 
characteristics. Concern about possible consequences for the 
reproduction of man and animals caused by exposure to such fields has 
initiated world-wide epidemiological and experimental research. This 
concern parallels the suspicion of increased proliferation of cancer, 
being the topic of SIS-report 1988:2, the previous report in this 
series. 

The epidemiological, as well as the experimental data, are still 
inconclusive. Inconsistencies within and between research reports make 
it yet impossible to state whether or not, or under what circumstances 
low frequency fields may be harmful to reproduction, by reducing 
fertility or by causing fetal malformations or death. 

The strongest indications that such fields may cause harm of this kind, 
come from experimental data from pregnant mammals, hen eggs, and tissue 
cultures exposed to magnetic field pulses, inducing stronger than 
natural electric currents in the tissue, and possibly influencing gene 
activation sequencies. Although the data are yet too incomplete to allow 
prediction of any significant effect on reproductive parameters, the 
results indicate that the first few days after conception, before and 
during implantation, an embryo may be particularly susceptible to 
teratogenic agt-nts, and that a combination of e. g. chemical and 
electromagnetic exposure may be «ore teratogenic than chemical exposure 
alone. 

The data therefore indicate that a certain modesty is prudent in the 
use of MR I diagnostic technique, industrial magnetic field exposure, and 
paramedical "pulsed magnetic field therapy" practice on women who might 
be expected to be in the first trimester of pregnancy, particularly in 
the unidentified initial phase. Work with video display units, living in 
the neighborhood to overhead high-voltage power It nee, or ether every-day 
sources of exposure to lew frequency fields, seea however, to be sn 
insignificant, if an/, threat to an unborr. life. 
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S f t M M E N D R A G 

L a v f r e k v e n t e e l e k t r i s k e og m a g n e t i s k e f e l t : 

v i r k n i n q på f r u k t b a r h e t og f o s t e r u t v i k l i n g . 

Litteraturstudie over tidrommet 1982 - okt. 1989, av Georg Thommesen. 

Kraftledninger, dataterminaler, ulike typer industri-instailasjoner, 

utstyr for magnetisk resonans (MR) m.m. omgir seg bl. a. med lav-

frekvente elektriske og magnetiske felt av ulik karakter. Mistanker om 

at slike felt skal kunne påvirke fruktbarheten eller fosterutviklingen 

hos mennesker og dyr har stimulert til internasjonal forskning, i likhet 

med mistanken om at slike felt skal kunne øke utviklingen av kreft, 

hvilket var tema for forrige rapport i denne serien, SIS-rapport 1988:2. 

Hverken epidemi ologiske eller eksperimentelle data gir ennå grunnlag for 

noer. endelig konklusjon. Uoverensstemmelser, både mellom ulike 

forskningsarbeider og innen enkelte arbeider, gj*r det umulig å fastslå 

hvorvidt, eller under hvilke forhold, slike felt kan påvirke 

reproduksjonen ved å minske fruktbarheten eller forårsake fosterskader, 

evt. abort. 

De sterktste indikasjonene på at slike felt kan forårsake skade av denne 

art ligger i eksperimentelle data fra drektige forsøksdyr, hønse-egg og 

vevskulturer som har vart eksponert for pul sede magnetfelt av en styrke 

som induserer sterkere elektriske streamer i vevet enn hva som normalt 

forekommer p.g.a. 11vsaktivitetene. Det er tegn som tyder på at slike 

strømmer kan påvirke sekvensen av genaktivering i f. eks. embryonaie 

celler. Seiv om dataene foreløpig er for ufullstendige ti 1 å gi grunnlag 

for å fcrutsi hvordan lavfrekvente felt vil kunne påvirke utviklingen av 

et foster, antyder resultatene at et eabryo like etter befruktningen og 

i de første dager frem til og med implantasjonen kan vare spesielt 

ømfintlig for skadelige påvirkninger, og at kombinasjon av f. eks. 

Kjeiruak og elektromagnetisk påvirkning kan vere skadeligere enn kjemisk 

påvtrkntng alene. 

Dataene antyder derfor at det kan vare pi sin plass i utvise v*rsonnet 

ved eksponering av kvinner asm kan cenkes a vare gravide i første 

trimeiter, spesielt i de første dagen* da en graviditet ennå Ikke er 

påvise, for sterke magnetfelt. Slike fele er f. eks. å finne ved 

medisinsk MR-utotyr, 1 elektrometallurgisk industri, eller i forbindelse 

med sÅkalt "magnetfelt-cerapi". Arbeid ved dataskjermar, bolig n»r 

kraftledntnger, eller andre dagligdags* eksponer inger for elektriske og 

magne:tske felt er derimot sannsynligvis tngen vesentlig trussel eoc det 

"ufødte liv" 
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L A V F R E K U E N T E E L E K T R I S K E OG M A G N E T I S K E F E L T ; 

U I R K N I N 6 PA F R U K T B A R H E T OG F O S T E R U T V I K L I N G 

I N N L E D N I N G 

Denne rapporten er ledd i en serie rapporter son tar sikte på å 

oppdatere vore 1 itteratur-kunnskaper om biologiske og medisinske 

virkninger av lavfrekvente elektriske og magnetiske felt. Den forrige 

rapporten i serien, SIS-rapport 1986:2 (Thommesen 1986), tok for seg 

spørsmålet om hvorvidt det er noen sammenheng mellom eksponering for 

slike felt og forekomst eller utvikling av kreft. Den inneholder også en 

del generelle data om elektriske og magnetiske felt som vi utsettes for, 

serlig fra høyspentledninger, samt noen betraktninger om hvordan man 

skal tolke vitenskapelige arbeider av ulike slag og hvordan man trekker 

forvaltningsmessige konsekvenser av slik forskning. Disse to rapportene 

kan derfor med fordel sees i sammenheng. 

For noen år siden dukket det opp mistanker fra flere hold om at kvinner 

som arbeidet ved dataterminaler hadde problemer med å bli gravide, fikk 

hyppigere aborter eller oftere fodte barn med nisdannelser. Allerede i 

1972-73 fremkom ulike rapporter (ref. av Gaaberale et al. 1978) om at 

arbeidere i elektriske koblingsstasjoner var spesielt utsatt for en 

rekke plager, deriblant nedsatt fruktbarhet. Slike spørsmål har gitt 

atøtet til en rekke v iten*kapelige undersøkelser som er tema for denne 

rapporten. 

Som folge av denne forskningen blir publikum fra rid til annen alarmert 

av at pressen publiserer forhastede eller misforståtte konklusjoner på 

rapporter fra mer eller mindre uferdige forskningsprosjekter. 

Aftenposten siterte 31/1 1986 en svensk undersøke!se og slo opp sor 

konklusjon at "Dataskjerm gir fosterskade*. Bakgrunnen var en foreløpig 

melding fra Tribukait og aederbeideres undersøkelse av drektige mua 

(omtalt nedenfor under kapitelet "Eksperimentelle studier av 

fosterutvikling">. 

Aftenposten toftennr. <, Akershus Arbeiderblad, Sunnmørsposten og 

Stavanger Aftenblad bragte I7'2 1981 praktisk talt enslydende 

overskrifter om at "Craftledninger kan skade arveanleggene". Bakgrunnen 

for dette var en svensk rapport om at det VMT funnet ake forekoest av 

kromesombrudd : hvite blodlegemer hos kob!ingsseasjsn-arbeidere, noe sos 

sannsynligvis skyldtes at de hyppig uttatte seg for elektriske «tøt 

(Nordenson og medarbeidere 1964 - I*dS omtalt nedenfor og i SIS-rapport 

1968.: i. 

En rekke anekdotiske >enkeltJtlende. Ikke vitenskapeltg analyserte' 

rapporter om abort eller andre fosterskader er også blitt gjengitt i 

pressen. Det vitet bl a. til: 

- apontenaborter og fosterskader het personalet ved en barnehage 

.TII stenke» a skyldes en 300 kV-ledning ever lekeplassen (Arbeiderbladet 

17;; l»«* •; 
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- spontanaborter hos enkelte kvinner som har demonstrert utenfor den 
britiske atombasen Greenham Common og hevder a ha blitt bestrålt med et 
ukjent mikrobolgevåpen (Klassekampen 4/7 1986); 

- i 1987 leverte 9 kyr av ukjent årsak dedfedte kalver hvorav en sterkt 
misdannet, og kyrne viste svak brunst-adferd. Det ble uttrykt mistanke 
til en heyspentledning over beitemarkene (Stavanger Aftenblad 18/11 og 
Dagbladet Rogaland 26/11 1987). 

Foreliggende rapport tar for seg hvilke vitenskapelige indikasjoner man 
har på at lavfrekvente elektriske og magnetiske felt kan påvirke 
fruktbarheten og fosterutviklingen hos mennesker og dyr. Den refererer 
til epidemiologiske undersokelser av mennesker som antas å vere utsatt 
for slike felt, og til eksperimentelle studier som tar sikte på å 
avdekke mulige sammenhenger mellom eksponering og biologisk effekter som 
kan tenke» å vare av betydning for fosterutviklingen. De eksper i mentene 
som er referert her, er slike hvor man har undersekt fruktbarhet, 
fosterded og forekomst av misdannelser hos forsøksdyr, virkninger på 
cellenes arvemateriale og hvordan informasjonen i dette arvematerialet 
kan påvirkes i kulturer av erabyonalt vev. 

En del begreper forklares i teksten. Det forutsettes likevel at 
teseren i hovedsak har en viss bakgrunn for a forstå de ternene som 
anvendes. Til hjelp er det tatt med en kort ordliste i et appendiks 
etter 1itteraturlisten. 

Tidligere rapporter (Uaskaas 1980 - 1982) har stort sett dekket 
litteraturen på dette emnet til og med I9$I. Foreliggende rapport dekker 
arbeider publisert fra 1981 frem til oktober 1989. 

Elektriske og magnetiske felt fra oftgivelsene kan bl. a. forårsake 
elektriske spenningar og strammar i kroppen. De kan derfor tenkes å 
påvirke vevene og livsprosessane på ulike «åter. Virknmgen av slike 
fysiske påvirknmger er avhengig av feitene» styrke og frekvens og 
dessutan hvor i kroppen påvirkmngen skjer. Kunnskap oa stike forhold nå 
vare med på å danne bakgrunnen for eventuelle strålehygieniske 
vurder inger 

De feitene vi skal ta lot oss i denne rapporten er statiske og 
lavfrekvente fele Begrepet "lavfrekvene" er for enkelhet» skyld gitt en 
noe utvidet beeydntng, og oMfsrter her ale fra lave radiofrekvente fele 
eit ekstremt lavfrekvente felt tapperten dekker ned andre ord fele M d 
frekvensar fra J til ca. 300 000 »»ingninger pr sekund 1300 kH:>. ! 
internasjonal redionomenkletur omfattar begrepet "lavfrekvene- 'LF> bare 
frekvensbindet 10 - 300 kHl 

En rekke vesentlig* prosesser i levende celler er ledsaget ev elektriske 

fenamener Over de flette celleaeabrener lifter dec noraalc et enoree 

setv-produsert statisk elektrisk felt ei ea 10 000 kV/a. En rekke av 

cellenes l ivspresetser og en vesentlig del av koesiin I sesjonen eel loa 

cellene er avhengig av dette feteee og små eg store variasjonar t det. 
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Mest kjent er vel at elektriske impuiser f. eks. er med på å bearbeide 

og formidle informasjon i nervesystemet, og at kontraksjonene i hjertet 

og andre muskier er ledsaget av tilsvarende elektriske impulser. De 

elektriske strømmene foråxsaker også svake magnetiske feit. 

Disse feltvariasjonene, som inneholder frekvenskomponenter stort sett 

mellom en og et par tusen hert2, projiserer seg utover i kroppen og 

forårsaker svake elektriske og magnetiske felt. De kan avleses utenpå 

kroppen, f. eks. i form av elektro-encephaiogram <EEG), i nyere tid også 

magnet-encephalogram (MEG), elektro-kardiogram (EKG), eller 

elektro-myogram (EMG). Disse elektriske og magnetiske signalene kan vi 

bruke som hjelpemidler til å forstå de aktuelle organenes funksjon, 

eller å diagnostisere sykdommer. 

De elektriske vekselfel tene som cellene i f. eks. en menneskekropp 

derved stadig blir utsatt for (de endogene elektriske feitene) ligger 

følgelig i frekvensområdet opp til noen få kHz og er av en midlere 

størrelsesorden pi ca. 5 mV/m. Dette tilsvarer en midlere strømtetthet 

på ca. 1 mA/m' (Bernhardt 1988). Lokalt kan både spenningsfelt og 

strømstyrker v»re vesentlig større. De tilsvarende magnetfeltene blir 

omtalt nedenfor. 

Utenfra utsettes vi noen ganger for elektriske felt av en tilsynelatende 

dramatisk størrelsesorden. Det dreier seg om både statiske og 

tidsvariable felt. Statisk oppladning på flere tusen volt kan man få ved 

at ulike materialer gnis mot hverandre, f. eks. ullsokker mot et 

vinyl-gulv, en ullgenser mot en nylonskjorte eller buksebaken mot et 

bi isete. Man kan av og til merke dette ved ac hår reiser seg, eller ved 

gnise-ueladninger mot andre gjenstander. Elekcriske vekselfelt finner 

man sørlig n*r uskjermede elektriske msta! lasjoner, som f eks. lysrør 

eller krafcledninger. Slike fele kan komse opp i ca. 10 000 V/m, om vi 

befinner oss like under en høyspentledning. Statiske og lavfrekvente 

elektriske felt er meget lette å skjera* aot. f. eks. med en netting son 

jordes, og de vil non regel deapes effektivt av alle materialer sem er 

en eanke elektrisk tedendc. 

Seøtiske elekcriske felt *on> sidan trenger i sver: liter, grad inn i 

kreppen Et slike felt eller en statisk oppladning vil polarisere det 

yetenee laget av r.uden eller klørne . Troppen er ellera elektrisk 

ledende. Derfor vil ladningen holde seg på overflaten. Statiske 

elektriske fel; vil i praksis bare oppstå inne i en organisme enten nos 

føtge av at dee sendes en likestrøm gjennon den tré en eller annen 

kilde, eller sem føl|e av endr inger i tcne-permeabiIiteeen* i de enkelte 

cellene Yer* seaeiskc elektriske felt n ! derfor ikke kunne påføre f 

eks et faster ander utvikling i en livmor noen forn for seaeisk* 

elekensks fele eller elektriske strøaaer 

Elekeriske vekselfele :renger i noe større grad lan i kroppen, aen titr 

sterk: svekket. Svekk*I sen »v feltet er frekvensavhengig. I d*e 

frekvensområdet det er tale on her. inntil 300 kHs. vil *t «lekerisk 

fele svekk*» timse )000 ganger lad* kroppens stilling i forhold til 

føl:»- sg joraingsforhslden* spiller også e« ratt» On *, er gode jordvt 
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vil det elektriske feltet over issen kunne gå opp i hele 20 ganger det 

uforstyrrede feltet. Inne i kroppen vil imidlertid et felt med f. eks. 

frekvensen 50 Hz være svekket ca. 20 000 O00 ganger (Lundquist et al. 

1975 ref. av Waskaas 1981). 

Derfor vil et nettfrekvent (50 - 60 Bz> felt på 5 kV/m (5 000 V/ra), 

f. eks. om vi står barbent under en kraftig hoyspentiedning, resultere i 

et gjennomsnittlig elektrisk felt inne i kroppen på bare ca. 5 mV/m og 

en midlere stromtetthet på omkring 1 mA/m* <altså omtrent den samme 

midiere stromtettheten som kroppens egne livsytringer også forårsaker). 

Stromkonsentrasjon i smale kroppsavsnitt og inhomogeniteter i vevene kar 

komme til å konsentrere feitene noe i enkelte områder (Kaune & Phillips 

1980 rof. av WHO 19841. Tilsammen kan vi altså ved 50 Hi ha et forhold 

mellom et ytre uforstyrret elektrisk felt og de tilsvarende indre 

elektriske felt på anslagsvis mellom 10 000 000 til I og 10 000 til 1. 

De tilsvarende endogene magnetfeltene kan beregnes omtrentlig utfra 

stremstyrken gjennom ioneporene i forbindelse med eksiterbare cellers 

aksjonspotensialer og ulike typer synaptiske potensialer. Disse 

stremmene ligger i området 1 pA - 1 yA (avhengig av hvor stor struktur 

man betrakterJ og med frekvenskoraponenter opp cil noen få kHz. 

Hagnetfeltene som disse stremmene setter opp avtar line»rt med avstanden, 

fra hver kilde. Utfra dette kan de lavfrekvente endogene magnetfeltene 

anslås til a 1igge i området oppti 1 noen tidels uT i avstander av samme 

størrelsesorden som utstrekningen av en synapse <0,1 - 1 pmi, opptil et 

titaMs uT L avstand M k minsteavstanden mellom cel lemembraner eller 

ioneporer '3 - 8 nit*. Utenpå en menneskekropp vil disse magnetfel tene 

p.g.a. avstanden v»re på under 1 nT (Swithenby 19871. 

Til sammen1igning er kroppen til stadighet utaatt for jordens 

magnetfelt, som er statisk (eller nesten statisk' men varierer fra sted 

tii ated. Uforstyrret varierer feltet ir* ca. 25 uT n*r ekvatcr cil over 

60 »T n*r de magnetiske poler. Som alle andre magnetfelt vil det vtre 

forstvrket «Iler svekket t nerheten av magnet iserbart materiale som f. 

ekt, jern. Han kan også bli utaact for lavfrekvente magnetfelt av 

størrelsesorden opp til flere »T i enkelte tvper industri, ca. 1C uT fra 

f. eks en kraftig str#&f*rende kreftledning, og ned ti: ca. ~.,J\ P T so* 

er normalt i norske Kjea Karlsen et al. l^S"*'. Slike magnetfelt trenger 

lett gjennom kroppen, men er ofte»: for «vake ti! i indusere cJefrtnske 

felt og skremmer som overgår de endogene feitene og stra&mene Ved f 

eks. 53 Hz må vi hø et magnetfelt på ca *00 w? for a fa indusert 

mtdtcre tpenningtfele 9g ttreeteeehee i f. ek» hjerte eller hjerne på 

h.h v ca. t ff-V m og 1 mA m* Bernhardt I9$gi. f^r «n aajnetp^ip eed er. 

ttige- cl>r falt-tid på bare fc ut derimot, to» kan vere typisk for 

feitene fra aata^fcjermer v u ei l uT vere nek ttl å gi den «asne 

induksjon*», 

Magnetfele kan påvtrke eg veliaelvirke med molekyler, atomer og 

etomkjerner Det hen f ekt. utnyttes til a gt de enkelte øtomene eller 

etomkjernene en bestemt Tiegnetitk polaritasjon Teoretisk ken derfor et 

megnetfets *gså tenket A he en direkte fetologisfc effekt, ikke bere ved 

tin evne til å tndvisere en elektrisk t*føm. telv om det skal ivtrr 

sterk* fn*gn#ef*ls ;.: tir i he noen iftftflytelte i forhold til fc;e»ishø 
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bindingsenergier. Som vi vil se, er slike direkte biologiske 

magnet-effekter med fa unntak vesentlig dårligere dokumentert enn 

virkninger av elektriske felt og strømmer. 

Tabell 1 <side 13) viser magnetfeltene fra en del vanlig elektrisk 

materiell. Tabellen gjelder magnetfelt med frekvensen 50 Hz. I tillegg 

kommer hoyere frekvenskomponenter p.g.a. underdimensjonerte 

transformatorer, elektroniske regulatorer eller små gnistdannelser i 

eiektromotorer, eller f. eks. fra linje-oscillatoren i et 

fjernsynsapparat eller en dataskjerm. Dette er illustrert i tabell 2 

<side 14), som gir en oversikt over flukstetthet og vesentlige 

frekvenskomponenter for noen apparater. 

Disse feitene kan kalles dagligdagse eksponeringer. Fra tid til annen 

utsetter vi oss imidlertid også for andre og sterkere magnetfelt. Dette 

er vist i tabell 3. I smelteverksindustrien f. eks. kan man finne både 

statiake og tidsvariable magnetfelt i en størrelsesorden opp til 

tiendedels tesla. I medisinsk diagnostikk benyttes nå stadig roer 

kjernemagnetisk resonans-tomografi <forkortet: MR eller NMR). Her blir 

pasienten utsatt for statiske magnetfelt på inntil ca. 2 T samtidig med 

et radiofrekvent signal. Dette er selvsagt kortvarige eksponeringer, men 

i motsetning til hva man antar i forbindelse med utvikling av kreft, kan 

kortvarige eksponeringer lettere tenkes å ha betydning i forbindelse med 

fosterutvik1 ing. 

Fruktbarhet cg fostorakader; tidaforlsp og kritiske penoder. 

Menneskete svangerskap strekker seg gjenncmsnictlig over 1 ?0 døgn fra 

bef ruktmngen finner sted og ril fødsel. Oenne tiden kan deles inn i 

ulike fysiologiske per ioder: 

Befruktmngen finner normale seed innen 1 døgn etter eggløoningen 

f cvulas.'onen ». Det befruktede egget, zygoten, bruker ca. 3 døgn på ruren 

gjennom egglederen og dereteer ca. 3 døgn flytende i sekretet i livmoren 

før det feseer seg implanteres • i sliahtnnen endeoetnet . '. løpet a*, 

denne r iden har den opprinne11 ge sygoten gjennomgått f I ere todel inger 

med ca. '.Z timers mellomrom. Oenne per i oden ka t les 

prø-mplaneasjonsf isen, 

Fosteranleggee har eererhvere aneaec rora av en hui kule. son kal les 

•n blest..:* ol ler blastocyst Allerede pi dette stadiet har det funnet 

sted en vits differensiering Ved hjelp «v spesielle ensyster løtør en 

•pcøidt.tør: del øv blateocyttøn, som kalle* trophebtaeeen spp :.c: «v 

endometnee i ivmor-alimninnen> Trophot lasten vekser søg inn i 

l i vn):rv»n»fj, og morkaken p i «cent a • b U r an tagt Placenta bl.r utvale: 

fra trophoblacten, og gjennom denne far fosteranlegget na nøring og 

gaøtutveksling cf vekser og ucvikter seg ttt et primitivt feseer. BOB pa 

det tø stad i ør gsa kallet »e embryo. 

Na begynner utvvklingen av de enkelte arganene. ; den prosessen so* 

katløs ts r gan© gene ten Oenne varer frøi til embryoet er ca 3 c» langt, 

har føtt imisl* jenne' >gø menneskelig» Trekk og bl tr benevn; sem es 

foøeer Oeeeø e«r ca 0 -*ker. og i løpet øv denne tiden er allø or ganene 
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anlagt, men de er ennå ikke fullt funksjonsdyktige. Fosteret skal nå ha 

gjennomlept en kritisk periode, ve-d at det etter ca. 6 uker har begynt å 

overta produksjonen av de hormonene som det hittil har fått fra moren 

gjennom placenta. Ved utlepet av denne perioden har det gått ca. 3 

måneder fra siste menstruasjon, og den ferste tredjedelen av 

svangerskapet, som også kalles ferste trimester, er passert. 

Resten av svangerskapet, 2. og 3. trimester, går med til videre 

utvikling og vekst av fosteret. Etter at 2. trimester er fullfort vil en 

fodsel 3oro regel resultere i et levedyktig barn. Er barnet på dette 

stadiet ikke levedyktig, kalles det likevel ikke en abort, men en 

dedfwdsel. Grensen mellom begrepene abort og dodfodsel settes gjerne ved 

omtrent halvgått svangerskap <ca. 20 uker'. 

Seiv et fullbåret menneskebarn foies i en ganske hjelpeles tilstand. 

Det er helt avhengig av sin mor eller en morserstatning for overhodet a 

kunne overleve. Ennå kan det derfor vare for tidlig å avgjere om barnet 

er 1007. velskapt. Enkelte egenskaper, som kan vare erhvervet under 

fosterutviklingen kan f. eks. ferst vise seg når individet se]v blir 

kjennsmodent. 

Reproduksjonen hos de fleste andre pattedyr folger samme monster som hos 

mennesket, men tidsskjemaene vil vxre anderlcdes avhengig av art. Det er 

også andre detaljer som er forskjellige. Hos dyr som normalt får flere 

unger L hvert Vu 1l, er gjerne 1 ivmoren todelt og det ligger f i ere f jstre 

etter hverandre i hver halvdel Ikalt "uterus-horn">. Det inneberer at om 

et foster d»r , vil det som regel ikke stetes ut, men resorberes av 

endometrlet. Dersom befruktning ikke mntreffer blir det hos de fleste 

arter ingen menstruasjon. I stedet 11 lbakedanneo endometr i et. tiar. 

snakker derfor ikke om noen menstruasjonssyklus, men om en ostrus-syklus 

oppkalc etter den perioden da hundyret er mottagelig fer parnr.g • estrus 

• brunst.. Dec kan det forekomme en liten bl«eining i forbindelse med 

selve egglosningen. Dette kalles en eetrus-blednir.g, cg er altcå .kke 

det samme som en menseruaijon. 

Noeen lunde det såmne monsteret felgea også av andre hvirveldyr, sed 

unntak av at disse ikke utvikler noen placenta. Fosteret lever da 

'bortsett fra gecs-.tvekr! ingen > rorholdsv.o isolert innenftr s.r.e 

f oaterhinner, som g.erne er beskyttet av et tykt eggeskall Hver.*.it 

egger .eggec fr.tt «Iler ruges inne i acren 'BOB f eki hos hrtfcrtr -. g 

hos enkelte hai er d* cgenclig mindre ineereaaant embryclcgisk sett 

Oeraom foatcret. eller d«!er av det. pi noe «tad;ut ikke utvikle: ocg 

vider-? eller utvikler s-vg på en unormal «itc, vil dec bli un od* n net 

Hvis Tii adanr,«lc«n« går -: ever ItvrvtfctigC1 funkajener Var. fettert: *ed 

tiden de og moren vtl abortere Et foster kan konae til å bli -*raatt fer 

•n eller annen påvirkrung asm fremfcaller fosterskade, ln a',.k påv; rknmg 

kat lo» C,C£jJL9£!tQ ' t»fen on featerakeder kalles ttlsvarende for 

Dersom en teretoien p«virkntng brenscr eller blokkerer for 

ucvtklingvn i et korter* tidsrom, «r det aeanayntig at ftere «v de 

utv ik t ingapr 9«*csefi« «om foregår s-smcidig blir b*r#rt fti adanne l ser » e? 

'oste* PT «v J*^ if-nr. *>*?« preg*? *•* på hv(:**et stsdiM* , «?v il ; ir.eer 
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feilen har oppstått. Et eksempel på dette er sommenhengen mellom 

forekomst av leppe-kjeve-gane-spalte ("hareskår" og apen gane) og visse 

typiske medfedte hjertefeil. Denne korrelasjonen kommer ikke av noe 

felles arveanlegg for de to organene. Den kommer av at kjevebuen og den 

harde gane anlegges på samme tid som oppbyggingen av hjertet i to 

funksjonelt adskilte halvdeler fullføres. Dette er prosesser som finner 

sted helt mot slutten av organogeneses 

Avhengig av hva slags skade som er aktuell, er det altså ulike felsomme 

perioder. I ytterste konsekvens strekker de seg fra nar kjonnscellene, 

egget og sscdcellen, modnes og helt til barnet er født. Dersom en 

fosterskade skulle skyldes at en feil er oppstått i et av kromosomene 

hos en av kjønnscellene, er det mest sannsynlig at dette har funnet sted 

under modningsprosessen i vedkommende celle. 

Modningen av kjønnscellene innebscrer bl, a. at de respektive 

stamcellene gjennomgår en reduksjonsdeling (meiose), hvorved 

kromosomparene utveksler genetisk materiale (eller informasjon, om man 

vil) og deretter skiller lag. Dette fører til at kromosomtallet i hver 

dattercelle er halvert i forhold til morcellens kromosomtalJ. Under 

denne prosessen synes kjønnscellene å gå gjennom e.i eller flere faser 

hvor kromosomene er særlig sårbare for ytre påvirkning. Det kan f. eks. 

dreie seg om brudd på den ene eller begge kromosomtrådene eller 

utbytting av hele kromosom-armer (sosterkromatid-utbytting>. Slike feil 

kan repareres av cellens egne enzytner, men reparasjonsmekanistnen er ikke 

spesifik, og man kan godt tenke seg at reparasjonsprosessen i seg seiv 

introduserer fei t. 

En annen type feil som kan oppstå er f. eks. at ikke alle 

kromosomparene aki i ler lag under meiosen. Zygoten, og alle cellene i 

fosteret, vil da kunne få et kromosom for meget eller et for lite. Ofte 

vil nok en slik skade resultere i abort, men enkelte slike skader kan gi 

levedyktige barn med typiske misdannelser eller stoffskiftefeil. Det 

mest kjente eksempelet på en slik skade er den som gir seg utslag \ 

Downs syndrom >"mongoloisme" ) og skyldes at fosteret i alle s*ne celler 

har et eksemplar for meget av kromosom nr. 21. 

Hos kvinnen er alle eggcellene anlagt allerede ved fødselen, og har da 

allerede gjennomgåte en del av meiosen, og gått inn i en slags 

hvilefase. Resten av modningen av hver eggcelle begynner kort eid fer 

eggl«sn i ngen tea. I uke f«r if" lg. Canong 1967 ). Eggi«antngen f inner som 

regel sted ca. 2 uker etter første dag av siste menstruasjon. Modningen 

fullfere» ferst etter at selve befruktningen har funnet sted. Som r»gel 

•kjer befruktningen 'eventuelt' i i«pet av det farste av de ca. 3 

dvgnor* ej-tet bruker på å passere egglederen. 

For mannens del dreLer den falsoome perioden seg OM et tidsrom fra 

flere måneder far befruktningen. Bart modningen av sedcellene 

(spermien*) i tettiklene tar ca. 2,5 måneder. Dertil koraer den tiden 

transporten tar ned j'^nnom ••dlederen. Normalt finnes det ca. 100 

millioner sperm ier p *l tad. Har en e-enn et sterkt redusert 

spermietall antas sannsynligheten for en befruktning å v»r* til svarende 

mindre. Spermien** bevege!ighet, tvaamehastighet og kvalitet forevrtg 



antas også å vere av betydning for fruktbarheten. 

Litteraturen inntil 1982. 

Waskaas (1981, 1982) har i SIS-rapportene 1981:6 og 1982:7 gjennomgått 

litteraturen til og med oktober 1982 med hensyn på biologiske virkninger 

av elektriske og magnetiske felt. Han gjengir over 40 undersckelser hvor 

man har studert effekten av statiske eller lavfrekvente felt på 

forplantningsevne eller fosterutvikling. 

Omtrent halvparten av undersokeIsene omhandler statiske magnetfelt. I 

omtrent halvparten av disse ble det funnet en effekt, mens den andre 

halvparten ikke viste noen forskjell i forhold til kontroller. Effekter 

ble funnet med magnetfelt på 50 - 1770 mT. Fravwr av effekter med 

magnetfeit på 9 - 1440 mT. Resultatene er saledes lite konsistente, seiv 

om tolkingen må ta hensyn til at det dreier seg om et bredt spekter både 

av forsøksdyr og eksponeringsbetingelser. 

Oversikten over virkningene av tidsvariable felt refererer til både 

rent elektrisk og rent magnetisk eksponering, samt kombinasjoner av 

disse. Resultåtene viser sammenlagt ikke noen klar sammenheng mellom 

forekomsten av positive funn og fettenes art, styrke og/eller frekvens. 

Resultatene utelukker imidlertid ikke muligheter for at visse effekter 

er relatert til spesifike frekvens- og intensitets-"vinduer". 

Frekvensvinduer er kjent i fysikken og biofysikken i form av 

resonanafenomener, seiv om frekvensene i disse tilfellene var for lave 

til å kunne forklare noen kjent form for resonans. Intensitetsvinduer er 

i prinsippet kjent fra fysiologi og medisin, nemlig hvor to eller flere 

virkningsmekanismer med ulike terskler og dose/respons-kurver samvirker 

eller motvirker hverandre. Hvilke v irkningsmekanismer som det skulle 

v*re tale om, var i 1982 lite undersokt. 
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Tabell 1 

Eksenpler på magnetiske flukstettheter (50 H2) i tilnzrmet vanlige 

arbeid3/oppholds-avstander fra elektrisk apparatur og installasjoner. 

(Omarbeidet etter Gauger 1984, ref. av WHO 1987). 

Flukstetthet (uT) 

HøyBpentledning (300-420 kV) 

Elektrisk ovn 

Mikrobølgeovn 

Oppvaskmaskin 

Kjøleskap 

Vaskemaskin 

Kaffetrakter 

Brødrister 

Strykejern 

Miksmaster 

Støvsuger 

Hartorrer 

Barbermaskin 

Fjernsynsapparat 

Lysstoffrør 

Hands irke!sag 

Elektrisk d r i l l 

Elektrisk tknvemaskin 

Varmekabler i gulv 

Vannseng 

Batterie[iminacor 

Fotbad 

Vanligvis innendørs 

Avstand 

10 m 

30 cm 

30 cm 

1 m 

1 m 

30 cm 

30 cm 

30 cm 

30 cm 

30 cm 

1 m 

30 cm 

3 cm 

1 m 

1 m 

30 cm 

30 cm 

30 cro 

1 m 

10 cm 

30 cm 

10 cm 

1 10 

0,15 - 0,5 

4 — 8 

0,07 - 0,3 

< 0 ,01 

0,15 - 3 

0,08 - 0,15 

0,06 - 0,7 

0,12 - 0,3 

0,6 - '0 

0,13 - 2 

' 0,01 - 7 

15 - 1500 

• 0,01 - 0,15 

o.o; - 3 

1 25 

2 3,5 

o,: - r. 

o.c: - 0,6 

0.0- - 1 r 

0,6 - I 

200 

0.0! - 0.3 
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Tabell 2 

Magnetfeltets dominerende frek ven skonsponent og flukstetthet for noen 

apparater. (Omarbeidet etter SSI 1984, ref. av Backe £ Hannevik 1987). 

Avstand Dom inerende Flukstetthet 

frekvens (kHa) <uT) 

Håndbormaskin 30 cm 4 2 

Bil på hoy tomgang ved forsetet 12 0,03 

HiFi heytalere 30 cm 0,1 - 20 0,6 

Fargefjernsyn 2,5 m 15,6 0,02 

Dataskjerm 30 cm 15 - 50 0,3 

Tabell 3 

Eksempler pi yrkeseksponering for statiske og lavfrekvente magnetfelt 

(hovedsaklig etter Stuchly 1986). 

Arbeidsplass Typisk frekvens Flukstetthet 

El-kraftproduksjon 

og distribusjon 

Magnetisk resonans-tcmograf 

Elektrolyse 

Sveising 

Magnetkran 

Havener gi-teknolog i 

1nduk » J on sva r mer 

Kommunikasjon 

Person»It-identifi kaiJon 

0 - 60 Hz 

statisk 

0 - 300 Hz 

0 - 300 H: 

statisk 

statisk 

SO Hi - 1 Mi: 

10 - 100 kHs 

i - 1 000 kHl 

10 - 100 v l 

o.i - : T 

oppe il 50 mT 

oppt 11 7 mT 

opptil 30 aT 

1 - 10C mT 

opptil 1.5 T 

'f i minuttar > 

1 - 300 «T 

1 - 50 M T 

100 wT 
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F R U K T B A R H E T OG F O S T E R U T V I K L I N G H O S M E N N E S K E R 

Epidemiologiske arbeider. 

På grunnlag av mistanker om at elektriske eller magnetiske felt i bolig 

eller arbeidssituasjon kan pavirke fruktbarheten eller fosterutviklingen 

hos mennesker er det bl. a. utfert epidemiologiske undersøkeIser. 

SIS-rapport 1981:6 (Uaskaas 1981) refererer en undersekelse 

(Gamberale et al. 1978, Knave et al. 1979) som beskriver helsetilstanden 

hos personer som hadde arbeidet mer enn 5 ar i heyspentanlegg 

sammen li gnet med en kontrollgruppe. CJndersekelsesgruppen viste bl. a. 

til færre barn, særlig gutter. Dette resultatet ble delvis bekreftet av 

Nordstrom og medarbeidere (1979, 1981), og er også senere blitt 

bekreftet (Nordstrom et al. 1983, se nedenfor). Relevant for 

problemstillingen er antagelig også undersekelsen til Bauchinger og 

medarbeidere (1981) sitert av Waskaas (1982), hvor man ikke hadde funnet 

genetiske forandringer hos mennesker eksponert for 50-H2 magnetfelt på 

300 uT. 

Eksponering fra dataakjermer: 

SIS-rapport 1987:3 (Backe & Hannevik 1987) siterer 5 undersekelser 

(McDonald et al. 1983, Kurppa et al. 1984, Kallen 1985, Ericson et al. 

1985, Bjerkedal £ Egenxs 1986) hvor det ikke er funnet noen signifikante 

forskjeller i forekomsten av abort eller tendens til andre fosterskader 

mellom de undersøkte grupper av dataterminal-operaterer og 

kontrollgrupper. På en vitenskapelig kongress i Stockholm i mai 1986 

(Work Uith Display Units 1986) ble det presentert ytterligere ett arbeid 

(Mikolajczyk et al. 1986) foruten en videre bearbeidelse av materialet 

fro tre av de foregéende (McDonald 1986, Kurppa et al. 1986, Westerholm 

& Ericson 1986 ). 

Mikolojc2yk og medarbeidere hadde sanmenlignet co ulike g.upper av 

kvinnelige dataterminal-operetarer med hver n n kontrollgruppe beatående 

av annec kontorpersonell. Den one av disse undersake!sesgruppene hadde 

en utpreget urettande arbeidssituasjon (»oa hang sammen med direkte 

tilknytmng til databaser kombinert med utstrakt publikumskontakt 1. 

Denne gruppen hadde omtrent fordoblet forekoast av abort t 22 av 61 

svangerskap) jammen li gnet med fin kontrollgruppe. I den andre 

undersakelsesgruppen var det ingen aborter av 12 svangerskap. 1 

kontrollgruppene var aborttallen» h.h.v. 6 av 49 og 5 av 29. I begge 

under sekelsesgrupp< . • fant man «kt forekomat av aenstruesjons-

forstyrre!ser tamt hodepine eg generell uvclhee. 

McDonald (1986> fant fra 3,3 til 3.8 ' miidanneI ser hei barn fadt av 

mtdre tom arbeidet ved dataterminalar og 3,6 - 3,7 t hea .kke-brukere. 

Hun fane derimot 21 t fler aborter enn forventet bos detaterolnel-

brukere, men graden av overhypplghet viste ingen saeaønheng sed hvor 

meget deletes, ina lene ble brukt. Abert-tellene som sidan er ikke 

referert. 
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Kurppa og medarbeider© (1986) hadde gjort en studie av forskjell i 

bruk av dataterminal mellom mødre son hadde eller ikke hadde fedt barn 

med misdanneI ser. De fant at bruken av dataterminaler var like stor i 

begge grupper, og falgelig ingen tendens til at arbeid ved 

dataterminaler skulle oke risikoen for fosterskader. Hyppigheten av 

fosterskader eller abort er ikke referert. 

Westerholm og Ericson (1986) hadde heller ikke sett på 

abort-hyppigheten, raen registrert fosterskader og dødfødsler. Anta1 let 

d«dfedsler var lavere enn forventet, mens antaHet levendefødte med 

misdannelser ikke var signifikant forskjellig fra det forventede (214 av 

4110 - ca. 5 7.). 

Butler og Brix (1987> har undersakt utfallet av svangerskap hoc 4,215 

kvinner ansatt i kontorarbeid i offentlige etater i Michigan (USA*. 728 

av disse ble interviewet mer inngående. De foreløpige dataene tyder på 

at det ikke var noen forskjell i utfallet av svangerskapene hos kvinner 

som arbeidet inntil 20 timer pr. uke ved dataskjermer sammenlignet med 

kvinner som ikke hadde slikt arbeid. For de kvinnene som arbeidet mer 

enn 20 timer pr, uke ved dataskjermer syntes det å v«re en ©kning i 

forekomsten av aborter, men ikke statistisk signifikant. Analysen av 

dataene er ikke avsluttet m.h.t. misdannelser. 

Goldhaber og medarbeidere ( 1988> har på tilsvarende måte i California 

undersøkt svangerskapsutfallne hos 1.175 arbeidende kvinner hvorav 360 

arbeidet ved dataskjermer, 231 mindre enn 20 timer pr. uke og I2 q mer 

enn 20 timer pr. uke. Forekomsten av aborter (før 28. svangerskapsuke > 

var ca. 44 % hos dem som rapporterte å ha arbeidet ved dataskjermer mer 

enn 20 timer pr. uke mot 25 - 30 X hos dem SOD arbeidet mindre ved 

dataskjerm eller ikke var 3 arbeid (406 kvinner*. 

Hyppigheten av misdannelser hos levendefødte varier"e fra ca. ^ til 

ca. lb * og vtaer en tendens til økt forekos>st av fosterskader med «kt 

arbeidstid ved dataterminaler, men ikke statistisk signifikant. 

Peau!tåtene berodde ikke pÅ forskjeller i type av arbeid eller 

stillingskategori, og heller ikke på forskjeller i kjente helsefaktorer 

•om alder, røyking eller alkoholbruk. Ergonomiske faktorer og stress var 

intidlertid ikke ovaluert, og forfattern» v,l heller ikke utelukke en 

vi«s mulighet for f». Irapportcr ing. AborttaUenc er pa f* Ilende hcye, 

også i kontrollgruppene, hviIket ikke er kommentert av ferfatterne. 

Eksponering for nettfrekvent* f SO - 60 Hz fele: 

Nordstrom og medarbeidere • 1*83 • fant «n signifikant hoyore forekoest av 

foseerskader nar faren arbeidet i høyspent* kcMtnfsstaijoner. 

rødselsvekten hos barna falt innenfor den noroalo vartasjonsbredden. nen 

det fantes en v m ferskyvntng av ferheLdstalløc aetlon antall guttebarn 

og antalt jenter Aneallet gutter vmr 20 - 25 t lavere blant barn av 

høyspent- arbeidørn* «nn hes sasmenlignlngsgruppen*. Disse arbeidernø 

opplevde 'subjektivt) ogii n+dsatt fruktbarhet. Forfattern* foreslår at 

diss* forfcoldene kan skyldes kromosomskader ved gniitutladningar 'se 

nedenfor > 
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Wertheimer og Leeper publiserte i 1986 en undersekelse over fødselsvekt, 

svangerskapstid og unnfangelsestidspunkt for barn i Denver-området i 

Colorado (USA). Materialet omfatter 1.256 familier son hadde annonsert 

barnefødsler, av de 4.271 familiene som var registert for barnefødsler 

ved to hospitaler i området i 1982. De fant at fostrene gjennomsnittlig 

hadde vokst langsommere dersom de var unnfanget i den kalde årstiden 

(september - januar) og dersom foreldrene da hadde benyttet elektrisk 

oppvarmende senger (vannseng eller varmetepper, som bl. a. gir 

magnetfelt omkring 1 uT, 60 Hz). For barn i denne gruppen som var 

unnfanget midtvinters var svangerskapsperioden i gjennomsnitt ca. 1 uke 

lenger enn for dem som var unnfanget midtsommers. Til svarende variasjon 

i svangerskapets varighet ble ikke funnet i kontrollgruppen. Resultatene 

antyder også en viss overhyppighet av spontane aborter i disse familiene 

under samme forhold i tidsrommet september - januar. Forfatterne medgir 

at årsaken til disse resultatene like gjerne kan vire temperaturen i 

sengen som magnetfeltet fra varmeelementet. 

De samme forfatterne (Uertheimer & Leeper 1989) har også undersøkt 

forekomsten av aborter i forste halvdel av svangerskapet hos familier <i 

Oregon, USA) som har installert varmekabler i taket, hvilket ifelge 

forfatterne også gir magnetfelt på ca. 1 uT '60 Hz '. Materialet omfatter 

2.021 av de 4.^76 registerte svangerskapene i området i 1983 og 1985. De 

fane ogi. her at abore-tallene i undersøkelsesgruppen var h«yest i 

tidsrommet .september - januar. J kontrolIfami 1iene, derimot, var 

abort-tallene de samme gjennom året. 

Bade undersøkelsesgruppen og kontrollgruppen hadde en lavere andel 

påbegynte svangerskap i månadene februar - mai. hvilket vanske!iggjør 

tol kn inger, av resuitetene. Den totale andelen av aborter var den samme 

(7 pr. 100 svangerskap) i begge grupper, men forfatterne avviser at 

denne sammen li gni ngen er relevant. De hevder at gruppene neppe er 

tammenlignbere direkte blant annet p.g.a. ulik aldersfordeling og 

sosio-økonoauak status, og fokuserer heller på forskjellen mellom 

gruppenes sesongvariasjon i forekomsten av aborter. 

Resultatene presentere* sammen med en øøereetdet versjon av 

resultatene tr* !98o, slik at begge sott av resultaeer har kunnet 

fremstill«i etter tamme grafiske mal. Hined tor mined feiger forholdet 

mellom abort-tallene i påfallande grad forandrtngene i ute-temperaturen 

og dermed ake og mtnaket bruk av elektrisk oppvarming. Det mangier 

imidlertid dokumentasjon for nvordan bearbetdingen av de eldre 

resultatene er blitt foretett. I begge putl i kasjonene er det vanskelig i 

finne sammenhengen mel tem enkelte av resultatene og det tallgrunnlaget 

som oppgit. 

Andre helaeundertøket ter: 

4 av de epidemiologist!*; ar bet dene ligger av ulike grunner noe på uden 

av temaet for denne rapporten Oe er likevel tatt ned fordi de har en 

viss relevant, og »I lusterer at andre epidemictogtihe undersøkeIser kan 

bidra tila belyse den aktuelle problema*i 11 ingen 



18 

Kolmodin-Hedman og medarbeidere (1988) har undersakt helsetilstanden hos 

arbeidere (mannlige og kvinnelige) som var eksponert for radiofrekvente 

elektromagnetiske felt, bl. a. fra plastsveisemaskiner. Blant de testede 

parametrene var fruktbarhet og fosterutvikling. De fant ingen tendens 

til ekt hyppighet av fosterskader (4 av 305) eller svekket vekst av 

fostrene samnenlignet ned materiale fra det svenske fødselsregisteret. 

En rekke av disse arbeidsplassene hadde heyere eksponering enn 

retningslinjene for arbeidsmiljøet tillot. 

Ett arbeid beskriver en overhyppighet av kreft i nervesystemet hos barn 

av mannlige elektronikk-arbeidere (Spita & Johnson 1985), roen det dreier 

seg esi et svtrt lite og derfor usikkert tall f6 tilfeller i 

undersokelsesgruppen mot 1 i kontrollgruppene. Kreft hos et barn kan 

allerede ha etablert seg under fosterutviklingen og kan kanskje derfor 

klassifiseres som en fosterskade. Dersom disposisjonen for en bestemt 

krefttype skyldes en pavirkning pa faren, må den antas å vtre genetisk 

overf»rt. Hva årsaken til en slik genetisk skade skulle v*re er 

imidlertid uklart, idet det er ukjent hva disse arbeiderne ellers har 

vart utsatt for av f. eks. kjemiske mutagener. 

To publikasjoner rapporterer om ekt forekomst av kromosomforandringer i 

sirkulerende Iymfocyter hos arbeidere aasatt i h.h.v. koblingsstasjoner 

(Nordenson et al. 1985 J og et heyspent-laboratorium <Yang 1985). I begge 

tilfellene er skadens (h.h.v. kroaosombrudd og sesterkroraatid-

utbyttinger > foreslått forklart som virkninger av de gnistutladningene 

som arbeiderne utsatte seg for f se Nordenson et al. 198- >. Det er intet 

som tyder på at sirkulerende Iymfocyter eller andre differensierte 

celler kan utveksle genetisk informasjon med stamceller for 

kjønnscellene. Dersom kromosonskedene bare er begrenset ti I de 

lymfocytene og eventuelt de hudcellene der gnistene treffer, er det 

derfor tngen grunn til å anta at det har k^nsekvenser, hverken for 

fruktbarheten eller fosterutvikling. Dersom strematet av en eller annen 

grunn skulle passere gjennom tesiklene, kan man derimot tenke seg slike 

konoekvenaor. 

Koamentar til de octdcaiolo»iske under sekel tene. 

Epidemiologiske undertekelser baserer seg » langt h«yere grad enn andre 

typer undcrsakelser pa tammen!igntng melloa atvalg eller grupper av 

/nennesker De »t»r»£» vanakelighetene i epidemiologiske undersskelfier 

ser >c til a vere a finne en representativ kontrol1-gruppe, a fa en 

oversike sver eksponeringsf©rholdene. sam; ae det ofte er vanskelig i fe 

truppen* score nok sil at undersekel sen far neen uttagnskrafc. 

Oet er påfallande nor forskjell pa smellet aborter i kontrollgruppene 

i de uttke undertekeI sene to» er ti tert ber. Tallene varierer frs ' t 

(U*rthetmer ©i leeper I469i til mellom 25 og }0 X 'Goldbeber et al. 

l*Qe, altke kone re 11 grupper'. ment Cettfnaeer og eedarbeidere cgt* 
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refererer til sterre statistikker son antyder abortfrekvenser pa mellom 

8 og 12 X. Det kan bety at hele den gruppen kvinner (aldersmessig og 

sosio-ekonomisk ) som Goldhabers undersekelsesgruppe og kontrollgrupper 

horer til, er vesentlig mer utsatt for abort enn gjennomsnittet av 

kvinner forevrig, med andre ord: at det hos denne gruppen er til stede 

en abortfremkallende faktor som mul igens kan forsterkes av enkelte 

arbeidssituasjoner. Også hyppigheten av misdannelser synes å vere noe 

heyere hes Goldhaber og medarbeidere enn i Je evrige underaekelsene (ca. 

101 mot 3 - 5 1 ) . Vanligvis antar man i Norge at ca. 6 % av levendefedte 

har en eller annen utviklingsdefekt. Dette tal let inkluderer bade 

nedarvede og induserte skader. 

Omtrent halvparten av de epidemiologiske arbeidene gir en viss grunn til 

å mistenke at eksponering for elektriske og/eller magnetiske felt har 

forårsaket økt forekomst av enten misdannelser eller abort. 

CJndersekelsene har imidlertid vart beheftet med en rekke metodologiske 

svakheter. Ingen av de arbeidene som rapporterer positive funn har 

kunnet utelukke andre pavirkningsfaktorer som årsak. Såvel kjemisk 

eksponering som ergonomisk uheldig arbeidsplass og/eller stressende 

arbeidsforhold er slike mulige faktorer. 

De fleste av undersekelsene er retrospektive. Dette gjer 

tallmaterialet utsatt for feilrapportering. Har man f. eks. erfart et 

uheldig svangerskapsutfall, er det en både naturlig og vanlig reaksjon å 

lete i hukommelsen etter mulige irsaker. Normale svangerskapsutfall gir 

imidlerttd ingen serlig grunn til a tenke tilbake etter pavirkninger som 

fruflne vert uhellsvangre, men ion ikke var det. Dette fenomenet kal les i 

epidemtologien et "recall bias", og er egnet til å gi en systematisk 

forskyvning av resultatene i retning av en positiv korrelasjon mellom 

påvirkning og effekt. Fenomenet kjennes fra folkelig overtro, f. eks. 

troen pi at et barn har fitt hareskir "fordi" moren ble skremt av en 

hare under svangerskapet. Retrospektive undersekelser, hvor man baserer 

seg pi rapportering «v eksponeringsforholdene i ettertid, er derfor ikke 

tilstrekkelig som vieonskapelig stette for hypotesen om at lavfrekvente 

elektriske og magnetiske felt som sidan pivtrker foseeruev»klingen. 

Oe eneste prospektive undersekelsene 'McDonald 1906, Western©]» i, 

Ertcicn l^Sb fane ingen forskjell i forekomsten av msdanne!ser. 

Aborttal tene var forheyee (McDonald l*øe> hos brufcere av dataterminaler. 

men ekningen var ikke korrelere etl hver eeget de ble bruke. 

Mistanken :>m at elektriske eller magnetiske felt kan forårsake 

reproduksjons-problemer i for» av nedsett frukeberhet. nedsate vekst, 

misdannelser eller «bort blir likevel se«ende. Oen er tilstrekkelig 

grunn til at nan ber fi sterr* og ner pålitelig* •pidomtologiske 

under sekel ter av di ese forhold 

AJbfiTX itxtkMX; JO«SLatmttfiK* 

Rene eksperimentelle undersekel ter av frokebarhet og fosterutvikling hos 

mennet*er er begrentet til undersekelse? av effektiviteten av 

prevenejonsmtdter og abortfremkallend* «idler Hir det ciolder virkning 
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av elektriske eller magnetiske felt er det bare funnet ett arbeid som 
bererer dette. 

Forskere ved Første medisinske institutt og Institutt for obstetrikk 
i Leningrad har søkt patent på en metode for å fremkalle abort i løpet 
av første fostermåned ved hjelp av et statisk magnetfelt (Leningrad 
1982). Metoden består i å implantere en permanentmagnet av form som en 
kopp eller en ring slik at den omslutter livmornunnen. Embryoet blir 
ifølge patentsøknaden eksponert for et inhomogent statisk magnetfelt på 
20 - 30 mT i 7 til 10 døgn. Omtalen av patentet viser ikke til noen 
forskning på virkningsmekanismen eller hvorvidt metoden virker, men 
forskerne hevder i interview at metoden fungerer i mellom 60 og 70 7. av 
tilfel lene (ref. av Sveriges Tekniska Attacheer 1987). 
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Undersøkelser pa forseksdyr og vevskulturer har flere formål. For det 

første kan man med dyr og kulturer gjennomføre kontrollerte 

eksperimenter som det ville v*re uetisk å foreta på mennesker. 

Derigjennom kan man skaffe seg kontrollerte modeller som de 

epideniologiske dataene kan vurderes mot, og man kan få en oversikt over 

hvilke parametre og mekanismer som i tilfelle er av betydning. Det har 

både forvaltningsmessig og rent vitenskapelig verdi. Dernest har også 

enkelte dyr direkte økonomisk verdi for oss. Nedsatt fruktbarhet, 

aborter eller andre fosterskader har direkte produksjonsmessig betydning 

for oppdretteren. 

Waskaas (1981, 1982) siterer i SIS-rapport 1981:6 og 1982:7 tilsammen 

over 40 eksperimentelle undersøkelser som kan vire relevance for emnet i 

foreliggende rapport, 7 av undersøke1 sene omhandlet virkninger på 

fruktbarheten, i 20 av undersekel sene var det sett på fosterutvikling og 

i 17 av undersøke!sene hadde man studert påvirkninger på arvestoffet 

DNA. 

FRUKTBASHET HOS ULIKE FORSØKSDYR 

Tre av de undersekel sene Waskaas (1961, 1982) siterer angående 

virkninger på fruktbarheten er foreløpige rapporter over arbeid som 

senere er blitt supplert e* publisert mer fullstendig, og er omtalt 

nedenfor (Strand et al. 1983, Le Bars et al. 1983, Roramereim 1987 t. 

To av de evrige omhandler bl. a. fruktbarheten hos h.h.v. bananfluer 

og fisk 'guppy). I disse tilfel lene var det eksponert over lengre tid 

med h.h.v. 52 og 50 mT statiske felt. Hos bananfluene fane man en 

økning i forholdet hanner til hunner. Hos fisken ble eggproduksjonen 

hemmet. Felles for de to undersøke1 sene var at det tok mer enn en 

generasjon fer virkningcne kunne observeres. 

To av under søkelsene var gjort pi høns eksponert for h.h.v. *» - 16 »T 

statisk magnetfelt og 60 Hs elektrisk (1.6 kV/») eller magnetisk <0,U 

mT - felt. Dec statiske magnetfeltet viste ingen effekt, men både det 

elektriske og det magnetiske vekselfeltet førte til nedsatt 

eggproduksjon, og magnetfeltet ga dessuten en mtnsknmg sv fornalder 

hanner til hunner. 

15 senere publiserte arbeider beskriver undersøkelser av fruktbarheton 

hos ulike dyr under påvtrkning «v elektriske eller magnetiske felt, 

eller de to t kombinasjon, flere av drbeidene omhandler også 

undersøkelser av tosterutviklingen For oversiktens skyld or t«udlert;d 

•like resulcaeer omtalt for seg i neste kapitel. 
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Ramirez og medarfaeidere rapporterte i 1983 at ulike magnetfelt på*, irket 

eggleggingen hos bananfluer. Det ble anvendt statisk magnetfelt på 4,5 

mT, sinusformet felt (SO Hz> på 1 mT eller firkant-pulset felt <100 Hz> 

på 1,76 mT. Virkningen ble studert ved å undersake om fluene foretrakk 

eksponert eller ueksponert (kontroll) lokalitet. Alt i alt syntes fluene 

å unnvike de magnetiske vekselfeltene, både pul sede og sinusformede, til 

en viss grad. Resultatet for det statiske feltet er mindre klart. 

Fisk 

Strand og tnedarbeidere (1983) har undersøkt virkningen av statiske 

magnetfelt på befruktningsdyktigheten av rogn og melke hos regnbueerret. 

Eksponering for et statisk magnetfelt på 1 T i 1 time (ved ca. 12*C> for 

befruktningen «kte befruktningsdyktigheten både for melke og rogn hver 

for seg. Effekten var ikke signifikant additiv ved eksponering av både 

melke og rogn. Befruktningsprosenten for regnbueorret ved kunstig 

befruktning er generelt hoy (i dette materialet ca. 90 X) og 

forbedringen av befruktningen er derfor relativt liten, her ca. 2 V 

Cnasere 

Åtte unders«kelser er utfert på gnagere. Fire av disse gjelder 

eksponering for statiske felt. Fire gjelder eksponering av hunrotter for 

nettfrekvente, d.v.s. 50 Hi og 60 Hi, elektriske felt. 

Statiske felt: 

Soeradi og Tadjudin i 1986> fant at hann-rotter utsatt for statisk 

elektrisk felt pi fl ere kV.m i [ tine viste redusert 

befruktningsdyktighet, som vedvarte t minst 3 måneder. Beskrivelsen av 

det eksperimentelle oppsettet overbeviser ikke om ac det elektriske 

feltet har vart helt statisk uten den vanlige over lagrtngen av et 

Iikeretcet vekselfelt. Heller ikke er det gjengitt noen mil inger pa 

eksponering for magnetfelt f ra kraftfor syningen. Rottene ble under 

ekspcneringen holde i posisjon i et smalt plastrar, og man kan ;kke 

utelukke ae eksponerings-situasjonen har vert stressende for dyrene. 

1 en undersskelse har Withers og medarbeidere '196$> eksponer? henn-»us 

for et statisk magnetfele pi 0.3 T i 66 einer. De fane ingen signifikant 

•ffeke pi aneallet «v sedcetler, men muligens en svak tendens til en 

f or sinke Ise *v modn ingen av sede*I lene. 

Sershishovski; og Maaeryukeve M988> her utsatt henn-mus for statiske 

magnetfele pi over 1 T i ulike tidsrom. Oe fant en nedgang i 

del mgsaket vitete» i dee spermatogone epitelet og en «deleige I se av 

modne spermiar, men ogti en viss adaptasjon tit forhcldcne ved repetert 
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og vedvarende eksponering. Under adaptasjonen til normale forhold fant 

de en ytterligere odelegge Ise av spermatogone celler. 

Zimmermann og Hentschel (1987) eksponerte mus for et statisk magnetfelt 

med en flukstetthet på 3,5 T i inntil 25 degn og sammenlignet med ulike 

kontroll-grupper som enten var ueksponert eller hadde v*rt eksponert for 

parringen. De fant en lavere hyppighet av befruktninger når musene 

befant seg i magnetfeltet, men ingen varig virkning på mus som hadde 

v*rt eksponert tidligere og parret seg i ueksponerte omgive Iser. 

Forfatterne foreslår at dette skyldes en lavere parringsaktivitet, men 

synes ikke å gi tilstrekkelig dokumentasjon for at dette er årsaken. 

Nettfrekvente felt: 

Le 5e.*s og medarbeidere 11983) fant en svak forlengelse av ostrus-syklus 

hos rotter, litt fler fostre pr. kull og litt fler uutviklede fostre 

etter eksponering i 8 timer daglig for et 50 hz elektrisk felt på 50 

kV/m, men resultatene var ikke signifikante. Forsekene har fortsatt 

senere i 7 generasjoner, men uten signifikante virkninger på 

fruktbarhecen i Le Bars og Pupin 1988). 

Seto og medarbeidere (1984) har undersett hunn-rotter som var eksponert 

for 60 Hi elektriske felt på 80 kV/m i tilsaamen 4 generasjoner. Det var 

ingen effekt på fruktbarheten, hverken i antall kull eller i antall 

unger pr. kul 1. 

Rommereim og medarbeidere ( 1987> eksponerte hunn-rotter for 60-Hz 

elektriske felt på LCO kV/a over to generasjoner og i to uavhengige 

foroksserler. Forste generasjon ble bedekket (parret) 2 ganger. Bare 

etter bedekning nr. 2. i ferste generasjon fant de en nedsett 

fruktbarhet og bare i den ene f orseksser ien. Farr mgsadferde.i ble -kke 

påvirket. 1 denne studien evaluerte nan også fosterutviklingen. Disse 

resultatene er behandlet i neste kapitel. Denne truppen har nylig 

(Rommereim et al. 1989) gjentatt forsakene med enda heyere feltstyrke. 

112 og ISO kV'm. men uten å finne noen forskjell i psrringsedferd eller 

fruktbarhet mellom eksponerte eg kontroller. 

tUnigf u 

Sikov og medarbeider» (1»8 7> har i en undertakelse for Electric Power 

Research Institute EPP1 eksponert purker av minigris for o'. tC Hi 

elektrisk felt på )0 ItV/n 20 timer pr. dag Ektponeringen varte fro . 

mnd fer fante bedekning og gjennom to hete generasjoner 

Foreldregenerasjonen eg farste generasjon av evken ble fulgt gjennom to 

drektighetsperloder hver, slik at studien dekker tilaaemen fire 

drekt i gnet sper I oder Fruktbarhet og fosterutvikling ble undersakt etter 

eksponering i ea. 6. 21, 10 og *J mnd., fire drekt ighectpen oder i alt 

Det var en tendens til flere levende unger pr kull het de eksponerte 

»nn hos kontrollene i alle drektighetsper>odene Effekten på forekoatten 
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av roisdanneIser er omtalt i neste kapitel. 

Storfe 

Statiske fett: 

F.B. Martin og roedarbeidere <1986 ) har gjennomfart en sterre studie a^ 

melkeproduksjon og kalving hos melkekyr i ulik avstand inntil 16 km fra 

en 400-kV likestromsledning i Minnesota (USA>. Den eneste signifikante 

forskjellen de fant pa fruktbarheter var et større abortantall hos eldre 

kyr i avstander over 10 kro fra ledningen. Det kan falgelig neppe ha noe 

med ladningen a gjere, og illusterer vel helst hvilke tilfeldige 

variasjoner man kan komme ut for i denne typen undersekelser. 

Kolinkoevo og Velinov <1986> har undersakt pa hvilke mater spermier fra 

okse og sau blir påvirket av statiske magnetfelt. De anvendte 15 

minutters eksponeringer for statiske felt på 0,33 - 2,8 T og fant dels 

okt og dels minsket levedyktighet av spermiene. Resultatene varierte 

per i odirk med ekende magnetisk fiukstetthet. £t statisk felt på 0,9 T ga 

f. eks. ca. 2 timer kortere levetid, samtidig med en okt kaliumlekkasje 

i forhold cil kontroller. Resultatene antyder at kaliumlekkasjen fra 

spermiene økte under en "geomagnetisk storm**, men i a indre grad når 

spermiene samtidig .*ar eksponert for 0,9 T. Dette resultatet er i 

hovedsak gjengitt son en ren observasjon og er ikke gitt noen 

naturv ieenskape11g holdbar forklar ing. 

Nettfrekvente felt: 

Algera og medarbcidere < l$Ql - 19S6 ' har : en aerje undersakelser sete 

på hvorvidt fruktbarhet og fosterutvikling ho» kyr blir påvirket av om 

dyrene beiter under eller ved hayspent lednmger. 1 1981 rapporterte de 

at to besetninger viste betydelig nedsatt fruktbarhet i forbindelse med 

beiting ved en '•OO kV ledning- I kontrast til vanlig erfaring, ble 

unidtertid kyrne lettere drektige eteer at de var tatt inn i fjaset. 

Oererser har do undersakt, dels retrospektivt <Alger> & Henmchi 

liki . 4«l« eksperimentelt Algers & Hultgren I96t hvorvid: kyr 

kv;ger jnder mer kantr :> l lerte forhold viste nedøact fruktbarhet ved 

beiting jr.de r eller tett ved hay spent ledn inger . I disse te under-

svkelaene har man bare sett pi ffuktbarh***/> V H v^nrrif insesunaijon og 

har ikke funnet noen effekt av haytpen?ledningene 

Det har inudlert.d vart satt spar smilstegn ved oa denne typen fcrsafc 

hjit v#f: relevante teei i forhold ttt den spprinnelige obaervas.onen. da 

de to besetningene som ble r*>portere i 1*61 fikk naturlig bedekning ved 

gardens egne skter Oerton denne fora*/el len er av aetydning, kan det f 

eks dr«ie eeg am en *> r fe-ung enten pa sadkveliteten eller pi p-arnngs-

adferden. Som omtalt v nette kapitel fant de ingen effekt pi 

fatterutv ik1 v ngen. 

http://jr.de
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Kommentar til fruktbarhetsstudiene 

Samlet gir disse arbeidene ingen konsistente indikasjoner på at 

fruktbarheten, i form av befruktningsdyktighet eller «ntall avkom blir 

påvirket av eksponering av dyrene for elektriske felt. Enkelte 

transiente effekter kan kanskje tilskrives stress-responser hos dyr som 

er utsatt for tydelig sansbare elektriske felt. 
Resultatene antyder at sterke statiske magnetfelt kan påvirke 

fruktbarheten på ulike mater, men til dels med motstridende resultater. 
Storst samsvar er det mellom pattedyrforsekene. Samlet antyder de at 
svært sterke statiske magnetfelt, av samme styrke som anvendes i 
MR-undersokelser, muligens kan påvirke modningen eller befruktnings-
dyktigheten til sædcellene. Det er uklart om effekten av dette har noen 
praktisk betydning. Det er flere eldre rapporter pa at magnetfelt kan 
påvirke kjennsfordelingen hos avkommet, om enn i forskjellig retning. 

Man skal heller ikke se bort fra at særlig sterke elektriske eller 
magnetiske felt kanskje kan påvirke adferden, og særlig seksual-
aktiviteten, slik at den endelige effekten av felteksponeringen blir et 
redusert antall avkom. Slike adferdseffekter går imidlertid utover 
rammen for denne rapporten. 
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Waskaas <1981, 1982) har sitert 22 undersokelser av hvorvidt ulike 

elektriske og magnetiske felt har påvirket fosterutviklingen hos ulike 

dyr. 7 av disse var utfort på pattedyr, fire pa amfibier, en på fisk, 

tre på insekter og resten på kyllingfostre. To av pattedyrundersekelsene 

er viderefert og publisert i oppdaterte artiklar sitert nedenfor (Sikov 

et al. 1984, Rommereim et al. 1987, Le Bars & Pupin 1988). En av 

kyllingundersekelsene er den av Delgado og medarbeidere (1982), som også 

er omtalt senere i dette kapitelet. 

Resultatene fra disse undersekelsene er langt fra samstente. Man 

hadde bl. a. funnet teratogene effekter av statiske magnetfelt på 0,5 T 

hos kylling og 1 - 1,8 7 hos larver av salamender og frosk, men ikke 

tilsvarende ved 1 T hos mus og rotter. Ved eksponering for nettfrekvente 

elektriske felt var det funnet ekt fosterdedelighet og nedsatt 

veksthastighet hos mus ved h.h.v. 3,5 kV/m og 160 kV/m, men ingen effekt 

hos rotter ved 50 og 100 kV/n. På kyllingfostre hadde 26 kHz magnetfelt 

på 56,6 mT ikke hatt virkning, mens pulsede felt på ned til 12 uT hadde 

gitt fosterskader. 

Av de 54 eksperimentelle reratologiske undersakeIsene som har v*rt 

publisert siden 1981 er det store flertall utfert på pattedyr, 

fortrinnsvis gnagere, og på hønseegg. 

Ondersekclser ni pattedyr. 

nv de 2* under sake Isene på pattedyr har eksponer ingen i 4 av dem vert 

ulike statiske felt, i 13 undersekelser 50 - 60 Hz sinusformede felt, og 

i 7 under sekel ser ulike pulsede felt. 

Statiske felt: 

Soeradi og Tadjudin 11986, se også forrige kapitel > fant fosterskader på 

avkommet etter hanrstter hvor testiklane var blitt eksponert for 

statiske elektriske felt på 4 - 28 kV/m. Eksponeringsbetingelsene kan 

som ncvnt ha vart stressende for dyrene, og man kan ikke utelukke at 

resultatet f. eks. skyldes vi.-kninger på nodningen av speraiene på grunn 

av endrede nivåer av stresa-relaterte horaoner eller små elektriske 

utladntnger gjennom testiklane (jfr. Nordenson et al. 1984). 

Konermann eg Monn '1986 1 eksponerte musefostre in utero for et statisk 

magnetfelt på 1 T og undersakte hvorvidt dette hadde noen effekt på 

ungenes kroppsvekt «Iler hjernens vekt og utvikling. De fant ingen 

effekter. 

Dett» er i tråd ned Iismerman.i og Hencheli forsak i 1987 1, ioa er nevnt 

under fornt* kapitel. Oe fant etter 25 degns eksponering for 3,5 T 

ingen akntng av mudanne)ser. fosterdad i resorpsjonar> eller forsinket 

fostervekst. oi heller ingen patologiske tilstander. 
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Raleigh og medarbeidere (1986-1989) har i et feltforsek med en varighet 

på tre år latt storfe av amerikansk kjett-kveg-rase beite under en 

500 kV likestremsledning. Dyrene ble her eksponert for et forhoyet 

statisk elektrisk felt. (Bidraget til det statiske magnetfeltet var 

ubetydelig i forhold til jordmagnetfeltet.) Eksponeringsforholdene ble 

kartlagt i hele beiteområdet. De maksimale elektriske feltstyrkene var 

h.h.v. +9 kV/m og -16 kV/m, med en gjennomsnittlig eksponering på 5,5 

kV/m. Sammenlignet med kontrolldyr viste kalvene bare en svak, men ikke 

signifikant ckning av fodselsvekten og litt raskere vekst. 

Nettfrekvente (50 - 60 Hz > felt: 

I 13 undersokeiser har man sett på virkningen av elektriske felt med 

nettfrekvens (50 eller 60 Hz) på drektige dyr, vesentlig rotter. I 4 av 

undersekelsene har eksponeringen foregått over flere generasjoner. 

- negative funn: 

I 7 av under sekel sene (Jaffe et al. 1983, Seto et al. 1984, Anderson £ 

Albert 1986, Carsten £ Benz 1986, Aigers £ Hultgren 1986, Brinkmann et 

al. 1986a, Rommereim et al. 1988) har man ikke funnet noen teratogen 

effekt av eksponeringen. Det har her vart undersakt virkningen av 

elektriske felt opp til 100 kV/m. I ett tilfelle ble det anvendt et 50 

Hz magnetfelt på 1C mT, i ett tilfelle inntil 50 kV/m kombinert med 1 mT 

og i ett tilfelle eksponering under hoyspentledniiger. 3 av disse 

forsekene har gått over flere generasjoner, i det ene tilfellet med 

kombinert elektrisk og magnetisk felt. 

En av under sake Isene var det tidltgere omtalte forseket med å la 

kviger beite under hoyapentlednjnger (Aigers & Hultgren 1986). Det 

elektriske og det magnetiske feltet ved ledningen var h.h.v. 1,4 - 8,4 

kV/m og 0,4 - 4,7 MT. Det gjennomsnittlige elektriske feltet som dyrene 

var eksponert for ble beregnet til 3,4 kV/m ved hjelp «v dosimetre på 6 

av dyrene. Kvigene ble kunstig insesiinert og slaktet etter 

beiteaesongon, og fostrene undersekt. De fant inger, fosterskader og 

ingen forskjell i tilsynelatende levedyktighet hos fostrene. 

- poa 11ive funn: 

Buraek og medarbeidere < 1»84> og Sikov og medarbeidere i|»84i fant begge 

små forendringer i utvikl ingen «v rotceunger etter fedselen, hvor eoren 

var blitt eksponert under drektlgheten for 60 Hl elektriske felt pl 

h.h.v. 8C og 100 kV.m. Buraek og avdarbeldere fent en tendens til st 

avkom av eksponerte mødre hadde en svekvre eller forsinket vekst og 

derfor lavere fedaetavekt. Tendensen var tilstede i hver foraeksaerte. 

men var ikke statistisk signifikant. Sikcv og «ederbeidere fant ingen 

forskjell t vekst et: over level«esevne. Der not fant de snå endrtnger 

I utvikl ingen «v ulike adferdsuwstii* trekk. Dltae forandringene var 

imldlertld transiente, og vmr ikke «erkbar» etter 21 dager 
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Rommereim og medarbeidere (19Q7) har som nevnt i forrige kapitel 

gjennomført to parallelle forsoksserier hvor de har eksponert to 

generasjonar av hunrotter for 60-Hz elektriske felt pa 100 kV/n. I 

første forsøksserie fant de f*rre tilfeller av fosterded <"abort") og en 

tendens til «kt forekomst av misdannelser etter 2. gangs parring i 1. 

generasjon. Den andre forsøksserien ga omtrent samme resultat for de 

eksponerte gruppene som for kontrollgruppene i alle parringer. 

I en utvidet undersøkeIse har disse forskerne eksponert rottene for 

0, 10, 65 og 130 kV/m. Resultatene viser en tendens til ekt forekomst av 

fosterskader ved de høyere feltstyrkene, mest ved 65 kV/m, men ikke 

statistisk signifikant. I sin siste rapport fra dette arbeidet 

(Rommereim et al. 1988) konkluderer gruppen derfor med at de ikke finner 

noen konsistent tendens til ekte fosterskader. Resultatene som er 

referert i de tidligere rapportene antas å bero på tilfeldig variasjon. 

I siste forsøksserie viste rottene tydelige tegn pa at de \ar stresset. 

Portet og Cabanes (1988) har eksponert rotter og kaniner for 50 Hz felt 

pi 50 kV/to og undersøkt en rekke fysiologiske parametre hos avkommet. De 

eneste forskjellene de fant var noe endrede nivaer av to hormoner» 

h.h.v. tr iiodothyronin hos rottene Dg Cortisol hos kaninene. Den 

fysiologiske betydningen av disse funnene er uklar. 

Le Bars og Pupin U 9 8 8 ) har som nevnt i forrige kapitel, eksponert 

rotter, mus, marsvin og kaniner for et elektrisk felt pÅ 50 kV/m 18 

timer daglig. Etter 7 generasjoner av rotter har de funnet en svak 

veksthemming hos avkommet, men dette var ikke reproduserbart i hver 

generasjon. 

Sikov og medarbeidere (1987) har som også nevnt i forrige kapitel, 

under sekt to generasjoner av avkom av purker av minigris soft hadde levd 

under eksponering for et 60 Hz elektrisk felt pi 30 kV/m. 

Foreldregenerasjonen og ferste generasjon av avkom ble fulgt fjennom to 

drektighetsperloder hver. Til teamen utgjorde «lesa materialet avkom fra 

fire forsaksserier. Normal drektighetstid var i H degn. Madrene i 3. og 

4, serie var avkom fra den f«rate serien. Atle mødrene og avkommet tr* 

2. og 4. og noen av de fra 1. forsøksserie ble evl,vet og undersøkt 

narmere ca. I» dagvr f»r fødse.stersnnen- Disse tre seriene er de som 

forfatterne salv betegner tom teratologi-f orsak, idet resten av l. s e n e 

og hele 2. serie ikke kunne undersøkes for tidlig fosterdad 

'resorpsjonar' og ekjultc fostersk«der. 

Hypp i the tøn av mndannelser varierte fra S til 33 t. bøyest i 

kontroltgruppen i sitte foraøkiser ia, levest i kontrollgrupper, i annen 

vene. Van! igsce type av fosterskader var nisdannelser i flkjeiocr-

muaket-systemet inkl ekstremiteten*) både ho» eksponerte og 

kontrolter 

Ho* avkommet tr* den ferste eg den sist* forsøksserien finnes tm*n 

klar fors*.,,*! I i hypplgn** •» •isdennelser aelloe eksponert* og 

kontrollar- V«d den endr* og den tredj* s*,-i*n var hypptgnet*n av 

misdannelser vesentlig sterr* i de efceeenerle gruppene wnn i de 

respektive kontrollgruppene. Det ter altså ut til * kunne *ør* en 



29 

teratogen effekt av det elektriske feltet. Denne effekten er i så fall 

enten transient eller en langtidseffekt. Resultatene blir tvetydige 

fordi forekomsten av misdannelser ekte også fra 1. til 2. generasjons 

kontrolldyr. Resultatene viser ingen klar tendens til forskjell mellom 

eksponerte og kontroller med hensyn til antallet levende normale fostre 

eller unger pr. ungekull. 

Puisede felt: 

1 7 undersekelser er det blitt eksponert med puisede felt, som har en 

viss relasjon til de feitene som produseres av dataskjermer av katode-

stråletypen. 5 av disse viser en viss grad av effekt, om enn 

forskjel1ig: 

Mikolajczyk og medarbeidere (1986) utsatte rotter for ulike puisede felt 

samt for alminnelige fjernsynsskjermer og studerte bl. a. utfallet av 

drektighet. De fant ingen signifikant forskjell i antallet ungekull 

eller i antallet unger pr. kull, men en viss nedgang i samlet vekt av 

ungekullene. Av publikasjonen fremgår det ikke hvor meget eller om 

forskjellen er statistisk signifikant. 

Nishikawa og medarbeidere (1986, 1987> har eksponert drektige mus for 

inntil 1,6 mT i pulstog pa 15 H2. De fant ingen vesentlig effekt på 

avkommets utvikling i forhold til kontrolldyr, bare en svak økning av 

vekstraten hos de eksponerte. 

Rivas og medarbeidere (1987) beskriver resultater fra eksponering med 

5 ms pulser repetert med 50 Hi. Styrken på magnetfeltet var riten 0,083 

eller 2,3 mT. To generasjoner av mus ble undersekt for kropps/ekt og 

blodets innhold av glucose, proteiner, cholesterol og triglycorider. 

Forskjellen» i vekt var små, men resultatene viser en signifikant lavere 

vekstrate for 2. generasjons mus med ca. 10 1 lavere kroppsvekt i 3 mnd. 

alder hos de eksponerte. Dette gjalct beige feltstyrker. Samtidig viste 

blodanalysene ca. 40 l nedgang i forhold til kontrol[verdiene for 

glucose og triglycorider. 

To underoskelser er framdeles delvis under arbeid hos eo svenske 

grupper. Tribukait og medarbeidere ved Karolinska Institute* i Stockholm 

og Frolen og medarbeidere ved Sveriges Lentbruksumversitet i Uppsala, 

som gjar parallelle scudier på vegne av Statens Strllskyddsinstttuc. 

Begge grupper har studert mus, «en av forskjellig stamme. Begge 

grupper har eksponere de drektige musene tr* ferste dag av drekt i fheten 

for sageannpulser med maksima! flukseeethet pi 15 wT og repetisjcns-

frekvens på 20 kH:. seigetid *5 »s, fal le id 5 ut. son eeterligner feltet 

forlrsaket av linjo-oseiIlatoren <horItoneal-osctltateren> i en 

dataskjerm iriktignok med en «agnetisk fluksceethee på naraere 100 

••nger det som er vanlig fra silke ikjereer >. Denne eksponer ingen gir en 

maksimal variasjon i ftukseeeeheten på aneydntngsTt» 3 T's, to» lua gi 

en betydelig strsitimduksjon i en «us (Jfr diskusjonskapltelot på 

slutten av rapporten 1 Tr i buka ie og medarbeidere bar dessuten eksponert 
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med 0,5 ms firkantpulser repetert ned 100 Hz og flukstettheter på både 1 

uT og 15 uT ned begge pulsformer. 

Tribukait og oedarbeidere (1986) har hittil ikke rapportert noen 

signifikant forskjell i anta Het implantasjonar eller antallet d<de 

fostre i noen av gruppene <sammen 1 i gnet med kontrollgrupper). Derimot 

har de funnet en klar ekning av forekomsten av misdannelser i de to 

gruppene som ble eksponert for sagtannpuI ser, mest ved 15 uT. Sirlig 

pafallende var den heye forekomsten av navlebrokk. 

Frblén og medarbeidere (1987, 1989) har funnet flere implantasjoner 

hos de eksponerte, hvilket motsvarer et ekt antall resorberte og dede 

fostre. Summen av resorberte og dede fostre var således ca. det dobbelte 

pr. drektig hunn hos de eksponerte, mens antallet levende fostre pr. 

hunn var det samme i de to gruppene. De fant bare en svak ekning av 

forekomsten av misdannelser hos de eksponerte, men dette funnet var ikke 

statistisk signifikant. 

Uppsalagruppen (Frolén og Svedenstål 1989) har i det videre arbeidet 

startet eksponer ingen på senere tidspunkter (2. - 5. dag etter 

befruktningen ) for å avdekke om resultatene skyldes en effekt på den 

aller tidligste fosterutviklingen, men med samme resultat. Oe har 

annonsert at de bl. a. vil starte eksponeringen enda senere for å 

avdekke om resultatene kan skyldes en virkning på implantasjonsprosessen 

(hos mus 4. - 6. dag), organogenesen (6. - 13. dag' eller foetogenesen 

I K . - 19. dag). 

Seuchly og medarbeidere (1986> har eksponert rotter for sagtannpu!set 

magnetfelt 7 timer pr. dag, fluksterthet inntil 66 uT og repetisjcns-

frekvens 18 kHs. Eksponeringen ble påbegynt 15 dager fer parr ing og 

avaluttet 21. dag av drekt igheten da fostrene ble fjernet og undersake. 

De fane ingen signifikant forskjell i hyppigheten av misdannelser 

^derimot en ekmnt av antallet lymfocyter hos medrene''. 

Virkningen på drektige mus av sterke magnetfelt i fora av korte pulscog 

•v sinussvingninger er blitt undersakt av HcRobbie og Foster -1985>. 

Frekvensen ble variert i ulike forseksserier fra ca. 1800 til 3000 H:. 

o| maksimal magnetisk flukstetthet ver opptil 770 mT. Oetce ga en 

variasjon i f lukstetcheten på inntil 12 kT's. Ved eksponering over ca 

7," kT » ble bl. a. bukmusklene stimulert etl kontraksjon. Det bie 

eksponert med både homogen* og inhomogen* fele på ulike tidspunkt -inder 

drektigheten fra og med 3. dag etter befruktningen. De fant ingen 

virkning. hverken på ungekullenes antall. sterrelsc eller vekt. Noen 

flere unger dede i lepet av de ferste 3 dagane etcer fedselen i 

kontrellgruppene 

UnjUr-iAkaJ.WI_RA_fasJjr-.eAI.. 

Fugle-egg »r et meget bruke studieobjekt for under«eke 1•* av effektar av 

elektriske, eg serlig magnetisk» felt. Sem regel benvtte* heose-egg 

Fosteret t et slikt egg ligger på overflaten ev plommer» eg har tendens 

til å flyte opp flik a. pl ommen dreiet til fosteret ligger på toppen 

http://UnjUr-iAkaJ.WI_RA_fasJjr-.eAI


31 

Dertil vil fosteret dannes slik at det ligger på tvers av eggets 

lengderetning, og son regel ned hoyre side not den butte enden hvor 

luftblsren befinner seg. Dette gjer at nan som regel vet hvor og i 

hvilken retning et foster ligger i forhold til det patrykkede feltet, og 

man kan også lettere beregne hvilke stremmer som blir indusert i 

fosteret. 

En slik kontrollert eksponering inneberer inidlertid at eggene nå 

ligge stille, i motsetning til forhcldene både under naturlig ruging og 

i en rugenaskin, hvor eggene blir vendt eller dreiet rundt sin 

lengdeakse opptil 5 ganger daglig. Hvis dette ikke skjer, vil fosteret 

kunne feste seg i egghinnen, og dette i seg seiv eker sannsynligheten 

for fosterskader, som normalt er meget liten. Ligger eggene stille vil 

man altså lettere få indusert fosterskader, både i eksperimencgruppen og 

i kontrollgruppen. Dels vil det fare til at fosterskader kan bli 

tilskrevet en eksponering som i seg seiv ikke er teratogen, dels vil det 

vare vanske 1 igere å avsløre en reell teratogen effekt ved den 

statistiske sammen 1 i gni ngen av gruppene. 

Vanlig rugetemperatur for hanse—egg er ca. 38*C, og vanlig relativ 

luftfuktighet i rugemaskinen er opp mot 65 l. Ruge-egg lagres vanligvis 

ikke l:jaligere enn ca. 8 - 10*C i fiygdey kongsgard, pers. medd. 

Klekkstiden er normalt 21 - 22 degn. 

Som regel har man ikke hatt kontroll med eksponeringen fra 

fosterutviklingens farste ayeblikk. De fleste eksperimenter begynner 

etter ac man har samlet inn et tilstrekkelig antall egg og eventuelt 

lagree dem kjelig (gjerne ved 15 - 20*C > de farste dagnene for å få er. 

synkronisert utvikling 'Juutilainan 1986, A.H. Herein I966'. Eggene er 

imidlerttd befruktet og har vert under utvikling en tid, i dec de i 

tillegg ti[ lagr ingst iden har brukt over et dagn gjennom eggtederer. fra 

befruktningen finner sted og til de er verpet .Erichsen !»«<>;. Ingen av 

de nedenfor siterte arbeidene har spesifisert under hvilke 

eksponeringsforhold hemene befant seg far verp ingen 

Av de 2" studiens fra og med 198! av teracogene effektar «v elektriske 

og magnetiske fett på hensefestre. er 1? utfart under eksponering for 

pulsede magnetfelt f te med firkenepulser og ett med sageennpulser . C 

med smusformede fele og eo med statiske fele 

Pulsede fel! 

Otsse seudiene scarcee opp med et arbeid av Delgedc og medarbe i dere 

M ' e ; . sem rapporterte at O.S ms f ir kant pul sede magnetfelt fra C.;i ti: 

U uT forseyrree foeteruevifctingen ho* hens. Sterkast effekt fikk se ved 

1.2 uT og en putsfrekvena på 100 Hl, hvilkei antyde; både en 

resenensfrekvens og ae tnt*ft*ieet*vindw 

Denne gruppen har fulge «pp med flar* under sake! ser 'Ubeda ee al 

1*6). lea) ee al. 1*8*. Ubeda ei al. !•»"> se* stert sete har bekr rf tet 

dee farse* arbeidet. Oe her bl * funnet et pul»far*en kan vere av 

beeydfttBi <Obed* ee at !*•]> eg har også rapportert en effekt a* eggets 

'eg dermed f osterett i »rteneering • forhold etl jorden* magnetfele og de 
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langsomme variasjonene dette viser (Leal et al. 1986, 1969, Ubeda et al. 
1987). 

Ondersekelsene er preget av en usedvanlig hey forekonst av foster
skader i kontroll fruppen, ofte omkring 30 l. Nermere analyse av pulsene 
har avslørt at pulsene ikke har hatt den rene fornen som er gjengitt i 
publikasjonene, men var beheftet med adskillig "klirr" (IVA 1987). De 
induserte strcmmene i fostrene kan derfor ba vert vesentlig anderledes 
enn det forfatterne opprinnelig har trodd. Det stir likevel fast at de 
finner en signifikant ekning av fosterskader i den eksponerte gruppen i 
forhold til kontrollgrupper». 

Maffeo og medarbeidere (1984, 1988) bar repetert forsekene til Delgado 

og medarbeidere, roen hittil ikke funnet noen konsistent tendens til 

teratogen effekt. En mulig forklaring kan vere at denne forskergruppen 

kan ha anvendt vesentlig renere firkantpulser. 

Sisken og medarbeidere (1986) eksponerte egg for to typer firkantpulser, 
levert i pulstog og Bed starste magnetiske flukstetthet på h.h.v. 0,25 
og 1,6 mT. Eggene ble eksponert i tre forseksserier, dels bare de ferste 
24 timer, dels i 7 dagn, og alle fostrene ble bedamt etter 7 dagn. De 
fant at alle eksponer ingene ga en akt forekomst av fosterskader. ' 
gjennomsnitt steg andelen av skadede eller d«de fostre fra ca. 14 t i 
kontrollmaterialet til ca. 22 l for de eksponerte. Ingen type 
fosterskader var saregen for de eksponerte gruppene. Med den 
statistikken som bie anvendt, bedeate de iBidlertid resultatene som 
ikke-sigmf ikante. 

Sandstrém og aedarbeidere i 1987 i eksponerte med sagtennpuiser av 20 kHz 
og «agnatisk flukstetthet på mellom 0,1 og 16 uT. De fant ingen 

kons.stane ekning av forekoascen av fosterskader. 

Alle de tre siste forskargruppene har i likhet med Delgados gruppe 

forholdsvis mange fosterskader i kont r ol 1-eggene. 

Roeze og Hinsenkaap 1*65 ' inkuberte benaeegg i * dagn for deretter å 
eksponere deis for et pulset magnetfelt 'S as pulser repetert aed 15 Hi 
i h.h.v. 100 aller 150 timer - eller t dagn' Styrken pi feltet er ikke 
spesifisere pi tnaan såte en» at det henvues til eldre publ ikasjsner 
hvor det er anvendt pulser sem benyttee ti! «egnetfeie-eerapi 

Oe fane ae eksponerte fostre veide ; • - » • * «er enn kentrol (fostre 
avhengig av eksponer mgaper ladens lengde Oe eksponerte fostrene hadde 
også h.h v. 15 - 3* t lengre knok ler eg forbeaingen syntes å ba koaset 
lenger ann hos kontrollene Oa fant >aidierti{ ingen serlig grad av 
egent 11 ga mi tåannø! tør i noen av gruppen* 

Project Henhouse 
Sem fatge av disse «olstr idande resviteceoe ble det • !»•? satt igaag 

et internasjonale prosjekt aed deltegere fra 4 forikningastljaer. 
dar iktane flara a* da ovanfor nevnie. smitt, det spanske • Delgados 
«adareeidere \ det »v»»»»e Mild «f aarferbetdere. Usai 1, et canadisk eg 
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tre grupper i USA. Prosjektet kal les The Henhouse Project. Alle de 
deltagende forsker-gruppene benyttet samme eksponering og samme 
forseksprocedure. 

Eksponeringen foregikk Bed et firkantpulset magnetfelt med 
pulsfrekvens 10 Hz. Den magnetiske flukstettheten var 1 uT med en stige-
og fal]tid på 2 ps, hvilket gir en maksimal fiukstetthetsvariasjon på 
0,5 T/s. Fostrene ble bedcmt etter 48 timers eksponering i henhold til 
felles omforenede kriterier. Foreløpige resultater ble offentliggjort på 
det 10. årsmatet i The Bioelectromagnetics Society (Stamford, Conn., USA 
1988). 

Til tross for felles forsøksprotokoll, fantes det visse uvilkårlige 
forskjeller mellom de deltagende laboratoriene. De fikk ikke sine egg 
fra samme hanseri. Bare en gruppe (Mild og nedarbeidere) kunne ha 
kontroll med eggene helt fra de ble verpet. Ett laboratorium var henvist 
til å bruke en annen rase enn de andre. Både jordmagnetfeltet og de 
lokale 50 - 60 Hz-feltene varierte fra en inkubator til en annen. 

Ett laboratorium (A.H. Martin 1988) fant isolert sett en ekning av 
utviklingsforstyrrelser, signifikant på 0,1 l nivå. Dette laboratoriet 
fant dessuten at de farste 24 timers eksponering var de utslagsgivende, 
mens de siste 24 timers eksponering syntes å vere uten betydning. Ett 
laboratorium fant tilsvarende resultat med en signifikans på 3 1 nivå og 
ytterligere ett laboratorium det samme på 8 ". nivå. To av de resterende 
fant ikke-signifikante tendenser i samme retning, mens ett laboratorium 
fant en ikke-signifikant tendens i motsatt retning. Alle laboratoriene 
hadde forholdsvis heye tall for utviklingsforstyrrelser i kontroll
gruppene. Sammenslått viser resultatene en ekt grad av forstyrrelse av 
den tidlige fosterutviklingen med denne eksponeringen. statistisk 
signifikant på 0.1 l nivå. 

Grunnlaget for vurder ingen «v fostrene m.h.t. grad av fosterskade er 
dels Hamburger og Hamiltons beskrivelse H 9 5 ! ' av de ncrmale stadiene i 
fosterutviklingen hos fugl, del» synlige avvik i fosterets anatomi. En 
forsinket fosterutvikling har altså l denne sammenhengen blitt regnet 
som en fosterskade. 

Nettfrekvente og andre tlnusforeede felt: 

Aiutilamen og 5aat i i t«6» ' fant ac tinut-ivingninger mer øna fordoblet 
en centen* til fosterskader uansett frekvent i området It.* H: - 100 
krit Hyrcifheten av fettertksdene tynte» å vete uavhengig av «tyrken på 
magnetfeltet i området 1,3 - \2l wT. Juutileinen sg nedarbeidere ' 1 ftø"* > 
bekreftcr å ha funnet en nedre ter ake I fer denne effekten på ca I.) >T 
ved 50 Hi Ved 100 H: hut de funnet at t mut tvinge inger kan vere v*; tå 
effektive tom ulike firkanteulter i å freabrtnge f:»tertkader 
: luut•la i nen et al I«4i ' 

Aiutilatnen i I*t» • har egal »evt»t h»er felteeme heatefostrene er for 
hay temperatur lever 3t*C>. Han fant at den teratogen* effekten av h«r 
temperatur er additiv til effekten av et 100 Ri «ageetfelt 

t disse fornakieri»ne ver sete fsrekemtsen ev feileriheder 
forholdtv i» n«y ;|0 • 20 t' i kontrollgruppene, ace toa f eks kan 
•kyldet t« eggene er blitt eksponert og ruget i stående telling »«d 
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luftblvren opp). Juutilainens gruppe har i motsetning tit de forannevnte 
ikke vurdert fostrene etter utviklingsstadiet, men kun etter (subjektivt 
vurdert) klare tegn på varige nisdannelser. 

1 en sterre undersekelse for Electric Power Research Institute (EFEI) 
har Graves og medarbeidere (1985) studert fosterutviklingen hos hens 
under eksponering av eggene for ulike elektriske feltstyrker inntil 100 
kV7n> ved 60 Hi. Eksponer ingen varte fra 7 til 22 degn (som var hele 
rugeperioden). Både rene misdannelser, lengdevekst, vektekning og adferd 
ble vurdert i inntil 6 uker etter klekkingen. 

De fant ingen konsistente forskjeller mellom de eksponerte og 
kontrollene. Andelen av skadede fostre var også som regel meget lav, 0 -

2 £ i de fleste forsekser iene. Heyeste andel var ca. 11 li (i en av 
kontrol1 gruppene ). 

Fargeix og medarbeidere (1988) har ek»p"nert egg fra både hens og vaktel 
(en hensefugl ) for 50-Hz sinusformede magnetfelt på 500 P T i 4 eller 7 

av de ferste degnene av rugeperioden, bvoretter de fostrene ble 
undersekt i h.h.t. Hamburger og Hamiltons kr i terier. [ alle 

forseksseriene fant de mellom 81 og 95 X normale fostre, og ingen 
signifikant forskjell mellom eksponerte og kontroller. 

Martin (1989) har i en viderefering av sine forsek med pulsede 
magnetfele (se ovenfor ) også eksponert med sinusformede felt. Han fant 
da ingen signifikant forskjell på hyppigheten av fosterskader hos 
kyllingene, bortsett fra en tendens til et heyere antall siamesiske 
tvil Linger. Referatet fra arbeidet gjengir ikke eksponeringens frekvens 
eller styrke. 

Bleckman og medarbeidere har lenge studert vtrkningen av 50 - 60 Hz 
elektriske felt på fordel ingen av ealciua-ioner i hjernevev hos kylling. 
De har tidtigere funnet en form for reaonans-effekt hvor de har fått en 
frisetting av ealeium-iener fra hjernevev toa eksponere» for 50 - 60 Hi 
elektromagnetiske felt (15,9 V/», 0,07} U T ' forutaatt et statnV. 
(jord-'magnetfelt på 38 uT. 

I denne samanheng har de også undersakt virknmgen av en slik 
eksponering på kyllingfostre <81ack*an et el 1938'. Oerioa eggene ble 
eksponere for 60 Hi-frlc under rugenden. v»t kyl 1 inghjernene fortsatt 
sensitive ttl eksponering for 50 H: etter klekkingen, men ikke for 63 
Hz. Deriom eggene v*r eksponert for 50 Bj under r ag ingen v*r 
kyl Iinghjernene hverken fet somme for 50 Hl eller 60 Hl. 

Statiske felt 

Cunningham og medarbeidere ft«å* ) eksponerte henie-eg| for inntil SC «7 
homogene og statiske magnetfelt t inntil *« ti«er Oe fant ingen 
forssjetter mellom eksponerte og kontroller aed heusrn til «isdennelter 
eller vekst. Arbeidet er bare sub 11 tert so* et abstract eg opp I/ter ikke 
em så hvilket »tad lu» > fcsterutviklingen eksponer ingen fant sted og 
ikke om det fantet fertkjeller melle» eksponerte eg kontroller på 
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Saali og Juutilainen (1986) har underJekt hensefostres orientering i 
egget i forhold til retningen på et statisk magnetfelt. Feltet besto av 
Jordmagnetfeltet og et eventuelt kunstig statisk felt som dreiet 
horisontalkomponenten av jordmagnetfeltet 90'. Eggene ble ruget stående 
med luftblæren ned. De fant at orienteringen av fostrene i gjennomsnitt 
avvek signifikant fra en jevn fordeling, med en svak tendens til å 
orientere seg omtrent vinkelrett på magnetfeltets horisontalkomponent. 

Forsck med ektoterme ("vekselvarme") dvr. 

Bare noen få eksperimenter er utfort på lavere vertebrater og 
evertebrater. Det dreier seg ora ett arbeid på fisk, ett på 
sjopinnsvinegg og tre på bananflue. 

Cameron og medarbeidere (1985) eksponerte nybefruktede fiskeegg for 60 
Hz elektriske felt (hvilket ga en stremtetthet på 300 mA/m') eller et 60 
Hz magnetfelt (0,1 mT) eller de to i kombinasjon i 48 timer. Til tross 
for den relativt h«ye stremtettheten fra det elektriske feltet fant de 
bare en signifikant effekt av magnetfeltet, som f«rte til en forsinkelse 
av utvikl ingen på fra 5 til 18 timer. 

Falugi og medarbeidere (1965) eksponerte sjepinnsvinegg for sagtann-
pul sede magnetfelt av sanne type som noen steder benyttes terapeutisk i 
forbindelse med benbrudd som har vanskelig for å gro. Dette feltet 
induserer korte elektriske pulser på ca. 20 us repetert med 5 kHz. 
Eksponeringen synes å ha blitt gitt fra 2 timer fer befruktningen til 2 
timer etter. Oette tidsrommet dekker til og med de to fersre 
klevnmgsdel ingene av egget. Eksponeringen firte til at både 1. og 2. 
kl«vmngsdel ing ble fremskyndet, hver med ca. 2 minutter. Det var ingen 
synlige tegn til tn udanne Iser pi yngelen etter klekkingen. De fant samme 
•ffekt om eggene ble eksponere like tar eller under befruktningen. 

Ramirez og medarbeidere 'Jfr. forrige kapitel> rapporterte i 1'83 «e 

ulike magnetfelt foruten å påvirke egg ligg ingen også påvirkee 

dsdel igheter. «v fliene pi alle utvikl ingsstadter frem ei: image voksen, 

kjennsmeden>. Det ble anvende statisk magnetfele pi *,5 mT, sinusformec 

felt .'50 Hz > pi 1 «T eller f trkane-p.I sec fele '100 H: > pi I. ?fc mT. 

Alle typer eksponering reduserte overlevelsen av flueno under 
uevtklingen, det statiske feltee mase. DedeIlghecen var her totale ca 
2'3 moe ca. 1') i konerol l frussen. Dette skyldtes serlig en eter 
dedelighee '5' l> pi larvestadiet i det acaeiske feltee. Pi puppeieadiee 
var dsdetighefen stsrst hos dam ses var blitt eksponert for dec 
atnusformede feltet Eksponer ingen av evkoamee dekket bere de ferste *8 
eiser av ueviklingen, d.v s. eggstadiet eg begynne I»«n av larvestadiet 

Velten og Carstensen publiserte I 1*8? tre omtren:I tge replikasjener a* 
den ev»nf»r nevnee ekspeneringen fer ainusfertwdc felt, «en ned de» 
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forskjellen at de anvendte 60 Hu, som er nettfrekvensen i OSA, og at de 
ikke evaluerte dodeligheten under de ulike utviklingsstadiene. De fant 
ingen systematisk forskjell i dedeligheten av fluene frem til imago-
stadiet. Dede] i gnetene var gjennomsnittlig på 3 - 23 7, blant de 
eksponerte mot 12 - 13 7, blant kontrollene. Bare i ett enkeltforsek var 
dedeligheten oppe i 45 7. (eksponert). 

Levengood (1987) eksponerte umodne normale redeyde bananflue-hanner 
(umiddelbart etter puppestadiet) for et statisk magnetfelt på 0,6 eller 
1,8 T. Ved senere krysning med hviteyde hunner (som har en bestemt 
mutasjon i begge X-kromosomene) ga disse hannenc h.h.v. 0,21 og 0,26 7. 
sterilt avkom. Dette sterile avkommet var redeyde "hanner" med ett 
normalt X-kromosom og uten Y-kromosom. Det tyder på at disse individene 
skulle vart hunner, men at de muterte X-kromosomene fra moren ikke er 
blitt uttrykt. Motsatt krysning ga det normalt forventede resultat, 
under 0,09 7. sterile "hanner". Resultatet ble tolket som at magnetfeltet 
kan indusere forandringer i spermier hos bananflue som kan eliminere 
defekte kromosomer i eggcellen, og dermed ha en innvirkning på 
utvikl i ngen av avkommet. 

Kegmentargr XLI terat_q_loi.i:jtudierle-, 

Det er ikke funnet konsistente tegn på at ytre statiske felt, hverken 
elektriske eller magnetiske, kan forårsake fosterskader i seg seiv. 
Mul i gens kan likevel slike felt ha en effekt, f. eks. gjennom å 
fremkalle stress eller forårsake (elektriske' utladninger (jfr. Soeradi 
& Tadjudin 1986 1. Resultetene til Lovengood (1987) står fore)opij alenc, 
og blir heller ikke bokreftot ev noen av de kromosom-studiene SOIL er 
sitert i neste kapitel. 

Det sovjetiske patentet på fremkalling av abort hos mennesker 
(Leningrad 1982 i ved hjelp av en permanent-magnet implantert i vagina 
står i direkte motstrid tit to dyreforsøk, hvor det har vert anvendt 
inntil 100 ganger så sterke felt uten tegn tit fosterskader :Konormonn & 
Mcnil 1966 og Zi«nermann & Hanche 1 1987). Han skal imidlertid ikke lukke 
•ynene helt for at det kan dreie seg OD en "vtnd>is~effekt~, seiv oe 
dette kanskje er atndre sannsynlig når det gjelder statiske felt enn for 
tidsver table. 

Dee er visse tegn på at smusformede felt opp til 100 H: kan påvirke 
foseerutvtklingen. Hvor dette er funnet ho* peecedyr, bar det vert 
eksponert med relativt sterke elektriske felt, so» foreksdyrenc åpenbart 
har hatt en mutighet fer å sense, f. eks. via var hårone. Det er derfor 
en mulighet for ae dilte resultåtene kan henfsres til stress hoa «oren, 
med de hormonelle forandr inger see dette eventuelt kan aedftre 

Ce. halvparten av under teke I sene konkluderer med negative funn. De 
fleste positive funnene er subtile, så ses små endr inger i enkelte 
fjrsieleglske peremetro eller i edferdsvtvtkl ingen. Klar ekmng av 
anatomiske m udanne l ser ble bare funnet i te av pettedyr-undereekeleeno 
Sik cv og medar be i der e ' 1*6' > eg Bommer* lin eg aedarbeidere i 1967, «en 
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ikke 1988) fant at nettfrekvente elektriske felt syntes å kunne oke 

forekoifisten av misdannelser, i hvert fall transient, samtidig som de 

fant «kt eller normalt antall levende unger eller fostre. 

Juutilainen og medarbeider* står foreløpig alene om å finne «kt 

hyppighet ev fosterskader hos kylling eksponert for sinusformede 

magnetfelt. Denne økningen syntes å v*re uavhengig av frekvens og 

magnetisk flukstetthet ned til 1,3 pT. Det kan peke mot at disse 

foFterskadene mul igens ikke kommer av induserte strømmer i fosteret, men 

kanskje skyldes direkte magnetisk effekt. 

Forsekene til Blackman og medarbeidere står også i en slags 

særstilling. De har funnet en subtil effekt av nettfrekvente elektriske 

felt på hjernevev, men ingen egentlig teratogen effekt. Hva nå dette enn 

kan bety i form av biologiske konsekvenser, så antyder forsekene i hvert 

fall at det kan foregå en slags tilpasning av hjernevevet til de 

elektromagnetiske forholdene som råder under utviklingen av fosteret. 

Eksponering for pul sede magnetfelt fremviser en tydeligere tendens til 

fosterskader under enkelte forhold. 

På pattedyr viser to av syv forseksscrier (h.h.v. Froléns og 

Tribukaits), klare tegn pa at disse feitene kan påvirke 

fosterutviklingen, men resultatene kan tolkes som at eksponer ingen har 

bidradd til at fostre som i utgangspunktet er mindre levedyktige og som 

derfor ville dodd (og blitt resorbert), likevel fikk utvikle seg. 

Eksponeringen er, dersom dette er riktig, kanskje ikke teratogen i seg 

seiv, men en faktor som kanskje hemmer en cllers normal eliminasjon av 

syke eller misdannede fostre. Denne tolkningen er også i tråd med 

resultatene Cil Sikov og medarbeidere (1987 5 og Romnereim og 

medarbeider© (1987). <Se ovenfor). En rotte eksponert for ec 

nettfrekvent elektrisk på 100 kV/m (Rommereim et al. W > eller en 

minigris eksponert for 30 kV/m 'Sikov «t «1. 1 *>87 i or utoatt for en 

strømindukfljon på mellom 1 og 10 mA/«* iKeune & Phillips 1980 ref- av 

WHO 1^84 i. Dot samme vil en magnetisk flukstetthetsvariasjon på 2 T-s 

kunne indusere i en mus. 

Fersøkene med hønseegg viser at f Iere forakntngamiljøer uavhengig av 

hverandre finner at pul sede magnetfelt under v tase oascondigneter kan 

påvirke foaterutvikl ingen hos hans. I Project Henhouse VAT 

flukstetthecovartaijonen C4. 0.5 T-'s. 1 et hønseegg med radius 2 ca gtr 

det en indusere stramtetther nar overflaten oppe ti saume starreJserorden 

son nevne ovonfor. Otase resultatene faller derfor i tråd sed enkelte 4v 

pattedyrunderaakr!sene. Kyllingfostrene bar letdlcrttd so» regel wrt 

vurdert på at meget tidlig stadium «48 tintr'. og «tan kan t*ke utelukke 

at en del av de foserene son har vert vurdert «oe unormale ville ha 

utviklet seg til normale kyllingar. Denne Co limingen styrkes av de* 

•nette aewdiae ton har fulgt kylttngene etl etter klekkingen Oer fant 

man tom nevnt ingen ake hyppighee av • kader t u cross for lav 

skadefrekvens . konerolIgruppen 

Resultatene fra Amt t letnena kytIing-foraek teeøvarer neppe ned denne 

tolkningen, de man her ai bert fr* fettere1:* utviklingsstadium se* 

kriterium for vurdertAgen. Dertil konmer et an rekke a» fortøkene ar 

preget av en uvanlig hay hyppighet a« fosterskader i kontra It grøppet». Ln 
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alternativ tolkning er derfor, som nevnt, at tidsvariable magnetfelt, 

pulsede eller si misformede, kan forsterke en tendens til fosterskader 

som allerede er indusert på grunn av andre faktorer, f. eks. eggets 

stilling eller fråvær av bevegelse under rugingen. 

Fors«kene med fiske-egg og sj»pinnsvin-cgg peker i motsatt retning av 

hverandre- Utvikl ingen ble forsinket i fiske-eggone, hvilket for så vidt 

er i tråd med resultatene av noen av kyllingforsokene. Utviklingen ble 

derimot fremskyndet i sjcpinnsvin-eggene. Eksponeringen er så 

forskjellig av det antakelig ikke er riktig å sammenligne resultatene 

direkte. Samiet antyder resultatene bare at tidsvariable magnetfelt ^&n 

påvirke tidsforlepet i en fosterutvikling. Tidligere har Brewer (1979, 

ref. av Waskaas 1982) funnet at et statisk magnetfelt (50 mT) også 

påvirket tidsforlepet av fosterutviklingen hos fisk. 

Ogsi hos bananfluer er det funnet at pulsede magnetfelt kan ha en viss 

virkning på fosterutviklingen. Skal man se etter en felles mekanisme for 

de ulike utstagcne av de eksponeringene som er anvendt, er det 

narliggende å tenke på genaktivering. Spørsmålet om genaktivering er 

bv;ort nærmare under avsnittet "Kommentarer til vevskultur-atudiene". 

Samiet peker teratologi-studiene hen mot at dersom lavfrekvente 

elektriske eller magnetiske feie kan ha en teratogen virkning, er det 

ansageli* f«rst og fremst i de ferste tiaene eller degnene av 

fosterutviklingen. Felles for de fleste studiene som har funnet 

reratogene effektar, ar ae de har eksponert med sterke elektriske felt 

eller med pulsede magnetfelt, so» begge kan indusere betydelig streamer 

d.v.s. over I mA/m* i fors»k*dyrec. Under s*ke 1 ser «oa underbygger 

hypotesen om at effekten kan skylde» en rent magnetisk virkning er få. 

Når dec gjelder pattedyr, ken on teratogen effekt godt henge aaaoen 

«ed virkninger pi moren, men dette ai vi se bort fra nkr det dreier seg 

om skader f. aks. på kyllingfostre. Sar vi de ulike typene for9*kt4yr 

uader ete er det mer sannsyn!tgfj«r at dar enten dreier ses om induserte 

skader i fosterets arveanlegg eller en påvirkning av arveanlegg 0"* 0 

virkemåte. Undertake!ser »ot> ba.' belyst dissa mulige 

vi rkninjsmekannmene or eaner for de f»igende to k**pitlene. 
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KROMOSOMFORANDR INGER; VIRKNINGER PA CELLENES ARVESTOFF, DNA. 

Waskaas 1981 siterer 8 undersekelser c.'er hvorvidt nettfrekvente 

elektriske og/eller magnetiske felt påvirker DNA eller kromosomer. Tre 

av disse undersekelsene viste ekt forekomst av mutasjoner eller andre 

kromosomendringer. Det var i ails disse undersekelsene eksponert m<._ 

sterke elektriske felt, 8 - 800 kV/m. Undersekelsene var gjort på h.h.v. 

babanfluer, bakterier og kreftceller. I det ene bakterieforsoket kan 

rautasjonene ha sin årsak i at det elektriske feltet dannet noe ozon. 

SIS-rapporc !982:7 (Waskaas 1982) omtaler 10 undersekelser hvor det 

er sett på om magnetfelt påvirker cellenes arvestoff. To av 

undersekelsene var gjort på h.h.v. humane lymfocyter og ovarieceller fra 

hamster. I humane lymfocyter eksponert for statiske magnetfelt på inntil 

600 mT fant man en ekt forekomst av kromcsom-brudd. Hamstercellene var 

blitt eksponert for et statisk magnetfelt på 300 reT sammen med et 

mutagent stoff. Her fant man at magnetfeltet ekte virkningen av 

mutagenet. De 8 evrige av disse undersekelsene var gjort på bananfluer, 

som var eksponert for statiske magnetfelt fra 52 mT til 4 T. Bare to av 

disse undersekelsene konkluderte med å ha funnet virkninger, og disse 

hadde benyttet de svakeste magnetfeltene. 

SIS-rapport 1988:2 <Thommesen 1988), gjengir 17 senere 

eksperimentelle undersekelser over hvorvidt lavfrekvente elektriske 

eller magnetiske felt kan fere til kromosomforandringer eller 

DNA-skader. Av disse viste 8 undersekelser til at det ble indusert 

kromosomforandringen av en eller annen art. Rapporten konkluderer med at 

lavfrekvente elektriske og magnetiske felt som sidan neppe forårsaker 

kromosomskader a lene, aen at man ikke kan utelukke at feitene kan 

forsterke er. tendens til kromosom-forandringer indusert av andre 

påvirknmger son kjemiske mutagener eller ioniserende stråling. Det 

fantes også tndikasjoner på at embryonale celler kunne vare mer felsotnme 

enn ferdig differensierte celler. Dessuten syntes det klare at 

gnistutladningar kan skade kromosoaene i de cellene son gnisten treffer. 

Den h»ye jtremtettheten i en slik utladning gir en plausibel forklaring 

på denne effekten. 

Ytterligere 1] publikasjoner er koaaec til «iden SIS-rapport 1988:2 ble 

avslutt»?, ! » av disse er det sett på oa ulike elektriske og/eller 

mat tiske fele vtrker forsterkande pi virkningen «v ioniserende 

stråling. 1 yeeerligere eet arbeid er cellene (hunane tyafocyeer ) 

eksponere for ee kjeauk «utagen. En ennå Ikke ful Ifert undersek»Ise 

antyder multgheten for at samvirke av f ler» fakcorer kan bidra eil ekt 

forekomit av kroaosoaskadcr 

&e.LUk.e.i*U. 

Aklmenko og medarbeider» 11987) studere» ulik* typar caller, 

eeniMrgeel ler. fhvje») blodceller og leverceller under ekaponerlng for 

• lekeroeceeitk» fele på inne 11 110 kV/a. tnien a» celletypen* vise» 

•kning *v kromosomskader. L»v*rc«ll»n* vise» en nedgang I ancall fk»d*r. 
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I en viderefaring av arbeidet har denne gruppen (Neumerzhitskaya et 

al. 1988) heller ikke funnet noen kromosomskader opp til 150 kV/m. 
Forfatterne antyder likevel (tolket etter det engelske sammendraget) at 
så sterke felt kanskje kan påvirke arvematerialet i embryonale celler. 

Berg og medarbeidere (1988) fant ingen mutagen effekt på Salmonella-
bakterier (Ames* test) av strålingen fra en dataskjerm, og heller ingen 

effekt av et statisk elektrisk felt på 250 kV/m. 

Ngo og medarbeidere (1987) benyttet kulturer av hamster-celler som var 
bestrålt med hurtige neutroner eller ubestrålt og studerte virkningen av 
et statisk magnetfelt på 0,75 T. De fant ikke tegn til at magnetfeltet 
påvirket forekomsten av skader i cellene som folge av 
neutronbestrål ingen. 

Brinkmann og medarbeidere (1988b) har studert celledelingssyklus i 
humane lymfocyter stimulert med PHA og eksponert for det veksthemmende 
stoffet Trenimon og for statiske magnetfelt på inntil 15 T i 5 timer, 
som inkluderte DNA-replikasjonsfasen. De fant bl. a. en økning av 
sesterkromatid-utbyttinger som feige av Trenimon—eksponer i ngen, men 
inger, effekt av magnetfeltet, hverken alene eller i kombinasjon med 
Trenimon. 

Pulsede og nectfrekvente felt. 

Juutilainen og Liimatainen (1986) har i likhet med Berg og medarbeidere 
ise ovenfor> benyttet Ames' test, men eksponert bakteriene for 100 Hz 
sinusformede magnetfele med en styrke på 0,13 - 126 uT. De fant ingen 
forandring i forekomsten av mutasjoner. 

Tekahasht og medarbeidere (1986, 1987) har eksponert kulturer av 

hamster-celler lav samme linje so» ovenfor ) for strempulser med 
pul«lenger tra b til 125 »* o$ pulsfrekven» 10 og 100 Hz. Straapulsene 
ble generere med aagtann-pulsede magnetfelt hvor den magnetiske 
flukstecthecen var fra 20 wT til 2,5 aT. 

De fant at ONA-syntesen bl* itiaulert ved lave tntensitecer (20 og 80 
uT> og svakt hemmer (tt1 80 l av kontrollane) ved 400 uT. Bare an 
pul a lengde pi 25 us var affektiv. De fant ikka tegn til aasterkroaatid-
utbyttlngar ellar andre kroaosoaskader vad eagnetlske flukstetcheter opp 
eil 2.5 mT. 

Reese og medarbeider» (1988a) bekreftar I eo åndelig publikasjon av 
tidligare referere* resultater (1986). Da bar Ikka funnet tagn til 
•kea kroaoaoaakadar. t datta tilfallet enkelt-tridbrudd, i ovarle-cellar 
fra hamaeer 'katt CHO-eel lar » >o» hadde vart eksponere for 60 Hz 
elektriske og magnet lake falt (I - D8 V/a og/eller 0.1-2 aT) i en 
ttae. 

Daa Maae gruppen (Frailer of aadarbaldare 1*8?) har funnet at 
ek aponer i ngen haltar tkka gir ake forekoaat av kreacsoaskeder I buaana 
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lymfocyter. Lignende eksponering påvirker heller ikke prosessene som (i 

noen grad) reparerer slike kromosomskader etter eksponering for 

ioniserende stråling (Reese et al. 1988b). 

Bersani og medarbeidere (1988) fant heller ingen endring i DNA-

reparasjonen ved eksponering for 50 Hz sagtannpulser, 2,5 mT. 

d'Ambrosio og medarbeidere (1988) bekrefter hva de tidligere har funnet 

(ref. av Thommesen 1988), at en stremtetthet på 10 A/m 1 er i stand til å 

oke forekomsten av kromosom—aberrasjoner i lymfocyter fra okse i kultur. 

En stremtetthet på 1 A/m 1 hadde ingen effekt. 

Cossarizza og medarbeidere (1989) har i likhet med Reese og medarbeidere 

'.se cvenfor ' studert hvorvidt lavfrekvente felt påvirker 

reparasjonsprosessen etter kromoscnskade forårsaket av ioniserende 

stråling. Denne gruppen har imidlertid eksponert med pulsede felt med en 

maksimal variasjon i den magnetiske flukstettheten på 1 T/s, som 

induserte et elektrisk felt på 2 mV/m i cellekulturen. De fant heller 

ingen effekt av eksponer ingen. 

Nordenson og Mild il989, pers. medd. > har gått videre med sine studier 

av fibroblaster fra fostervannsprover fra menneske (ref. i SIS-rapport 

1983:2 i. De har sett på kromosom-abberasjoner etter eksponering for et 

av Co elektromagnetiske signaler. 50 Hz sinus, 30 uT, ga ca. en 

3-dobIing av forekomsten av kromosom-abberasjoner. 20 kHz sagtannpulser, 

16 uT, ga omtrent en fordobling. Sagtannpulsene ga også en viss nedgang 

i celledelingsaktiviteten. 

På grunn av stor variasjon fra en forseksaer le til en annen er 

resultatene ikke statistisk signifikante saalet vurdert med t-test, men 

signifikante ved parrede samaenligninger. Det viser at det er en viss 

proporsjonalitet mellom resultatene i test- og kontroll-pravene. Dette 

antyder ac magnetfeltane kanskje ikke virkar alane, aen forsterkar en 

tendens som i searre ellar mindre grad finnes fra far, og som kan vare 

indusere av en foreløpig ukjent faktor i forsøksoppsettet. 

lawtut&ZiL ;il.Jj£aflo.iii8agar ai PNn-Kyditna; 

1 da tiearce arba idene har dat bl. a. vart eksponart ead stat i ska 

elektriske falt spp til 250 kV/a ellar aad statiske magnetfelt opp til 

15 T. Ingen av dissa ekspensjonane har gitt merkbare forandringar i 

arvestoffet. Tidsvariable falt bar bara glct endringar bos tre av 

forskargruppene. Cn gruppe fant forandring a* DNA-synteien, hvliket tkke 

behaver a innebare noan forandring a* DNA, stan lika f Jarna kan bety an 

endree vekstrata bos cal lena. Ca gruppa fant forandringar i kroaoeosenea 

morfologi bos eabryonale cal lar, aen ogti cegn eea tydar pa at da 

elektroeegnetiske sl gnål ana bara forsterket an tendens soa egent H g 

skyldtet an annan pivlrkmna.. Es (Tuppa fane at an strsetetthet pi 10 

A/a', son tilsvarar an energiabeorpsjon pi ea. 1 U/kg tlernhardt I9f*>, 

ellar om at menneska skulla «ara eksponart for an SO-Hi elektrisk 
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feltstyrke på ca. 100 000 kV/m, eller et felbart stromstet. 

Derfor må fortsatt konklusjonen bli at lavfrekvente elektriske og 

magnetiske felt i en størrelsesorden som det er realisisk å tenke 

seg at et nenneske kan bli utsatt for, ikke alene synes å kunne pavirke 

cellenes arvestoff, DNA, hverken i form av forandret forekomst av 

mutasjoner eller ved å pavirke DNA-reparasjons-mekanismen. Dersom slike 

elektriske og magnetiske felt er i stand til å frembringe fosterskader 

skjer det mest sannsynlig ved andre mekanismer, som ikke innbefatter 

forandr inger i arvestoffet DNA, og som derfor heller ikke vil vare 

arvelige. 
Muligheten er likevel til stede for at enkelte typer tidsvariable 

magnetfelt kan bidra til a «ke forekomsten av kromosomskader som primært 

skyldes en annen pavirkning- Det kan derfor tenkes at slik eksponering 

vil kunne fremkalle reproduksjonsproblemer som ellers ikke ville 

manifestert seg. 
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Forsøk med vevskulturer har som regel et helt annet siktemål enn å 

studere teratologiske effekter. De springer bl. a. ut fra kliniske 

erfaringer med tilheling av skader, særlig benbrudd, med bidrag fra 

elektriske strømmer i vevet, enten via implanterte elektroder eller 

indusert ved hjelp av pulsede magnetfelt. Resultatene av denne typen 

supplerende behandling er langt fra entydige, og virkningsmekanismenle) 

er ennå lite kjent. Denne medisinske terapiformen må ikke forveksles med 

den typen magnetfeltterapi som retter seg mot et stort og heterogent 

spekter av lidelser, og som hovedsaklig praktiseres og markedsferes uten 

stette i medisinsk kompetanse. 

Rundt en skade vil celler begynne å dedifferensiere som et første 

skritt mot å dele seg og erstatte ødelagt vev. Cellene får derved visse 

1ikhetspunkter med embryonale celler. Embryonale celler i vevskultur har 

derfor vært brukt som en modell for studiet av de virkningsmekanismene 

som antas å ligge til grunn for eventuelle terapeutiske effekter av 

pulsede magnetfelt. 

Dersom slike felt kan påvirke vekstprosessene i en kultur av 

embryonale celler, kan de også tenkes å påvirke utvikl ingen av et helt 

foster, om eksponeringsforholdene ellers kan saaaenlignes. Av denne 

årsak er en del slike eksperimenter sitert her. Direkte teratogene 

effekter har man ikke undersøkt i disse eksperiaentene. 

Det er en glidende overgang fra denne typen eksperimenter til studier 

av elektriske og magnetiske felts påvirkning på genaktivering og 

proteinsyncese. Det fører iaidlertid for langt å inkludere alle slike 

arbeider i en utredning on fruktbarhet og fosterutvikling. De vil derfor 

bare bli summarisk nevnt i kommentar-avsnittet til dette kapitelet. 

Stutlfk« fel; 

Stump og Robinson 11982, I486) utsatte vevskulturer av eabryonalt vev 

fra frosk <Xenopus> for ec statisk elektrisk felt pi 200 V/a. De fant at 

nervetrådar orienterte seg mot sen negative elektroden (katoden» earns 

somittene f muskel#n1 eggene> orienterte seg på tvers av feltet 

Upigmenteree celler I mull gena fibroblaster ) beveget seg «oe katoden og 

bevegelsen ble reversere ved å snu feltet. h* Ianoblaster (priattive 

plgaenleeller> der laot beveget seg Ilte, M m «trekte seg ut på tvers av 

feltet. 

HeCatg har studert denne Mi-veveksten nara*re **d ul u e feltstyrker fr* 

)0 til 2)1 V/m t tre arbeider U*e»«. l«8*b. 1987: Resultatene 

bekreftar at n*rveut1ep*r* vesentlig vekser «et lueeden, «en veksten 

skjer > per i oler og ned pauser som «r ! - 1 ganger lenger under 

eksponer ing enn uten. Nervecellene får også f Iere korte ut leper* 

(sptnaei net ka!eden eg en tilbaketrekking av spina* på anodeslden Ved 

•n feltstyrke «å ca. SO V a «Iler «terre vitt* den elektriske 

v*»»tttli»ul«rt»i*n seg å var* a* sterre b*eydnlng «on 

kentakt-stiauleringen fra annet vev. so* ellers s*r ut ill å ver* et 
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vesentlig stimulus for å dirigere nervecellenes vekst. 

Nuccitelli og Erickson <1983> eksponerte kulturer av embryonale 

fibroblaster fra vj^tel for statiske elektriske felt inntil 800 V/m. De 

fant at ved sterre feltstyrke enn ca. 150 V/m (ca. 3 mV pr. 

cellediameter> begynte cellene etter varierende tid å orientere seg på 

tvers av feltretningen og vandret mot katoden. Ved over 400 V/m begynte 

cellene etter ca. 1 time å strekke seg. 

Wiley og Nuccitelli (1986) undersakte virkningen av statiske elektriske 

felt på blastomerer (primitive fosterceller) fra mus i vevskultur. Det 

elektriske feltet, som var på 5 - 10 mV pr. cellediameter, påvirket 

cellenes form, lokal i ser i ngen av celle-organe1 ler som mitochondriene og 

endelig også blastomerenes delingsplan og dermed fosterets orientering. 

Disse virkningene antas å skyldes elektroforetiske effekter, dels på 

ladede molekyler i cellemembranen og cytoplasma» dels på ionekonsen-

trasjoner som vil fere til lokale forandringer av membranpotensialet. 

Hataada og aedarbeidere (Nicols et al. 1988, Griffith & Haaada 1988) bar 

sert på morfologiske endringer i dyrkede leame-rudimenter fra 

kyllingfostre under eksponering for statiske elektrisk felt på 200 -

I 200 V/m. De fant at cellene (fibroblaster) orienterte seg og strakte 

seg vinkelrett på feltet, og at også disse cellene beveget seg aot 

katoden. Dette skjedde ved feltstyrker pi 400 - 1 000 V/m, men i to 

aktivitetsbalger, en fra 5 - 6 5 ainutter etter begynne 1 son av 

eksponer ingen, den andre ved 90 - 150 ttinuttor etter. Pi 

elektronmikroskopisk nivå si de at cellene fikk utvokster soa rettet seg 

mot katoden. Oe fant ingen strukturell differensiering eller* i 

celleaembranene. 

EuJarte fel; 

Hmsenkaap oi Rooie (1962, seat Rooie og Hmsenkaap 1962* her i to 

«r be i lier sett pi bide morfologiske og histokjeaiske endringar i kulturer 

av benvev fra susefostre og nyfedte aus Oe her eksponert kulturane for 

Pulstog av elektriske pulser pi It mV t pert oder pi «3 as. Hvort pulstog 

varte 4,9 as. Eksponer I ngen beskrives sea at pulsane er blitt indusere 

v«d hjelp av magnetiske pulsar, man magnetfeltets karakteristikk freagir 

tkke. Oe fant ekt bruskvekst eg tydeligare strukturering a» benvev 

samtidig sed en ekt syntese av auceeelysaccerider. lesu lestene tolkes 

soa at eksponer ingen enten nar ekt vekst-ekt i v i teten i vevet eller ber 

fsrhindret en <tel»t» nedbrytning «v vevet tea eller» ver vantet. 

Areker cg Katettffe l|963> eksponerte tilsvarende kulturar fra kylling

fostre for magnecfelt-pulser ei e«. IS «T eg ea pulsfrekvea* si I Hi. Oe 

beregnet w l M j n m l fluketettkaten til ca 0.1 - 0,2 T's i 

«raserase: Oa fent en ea. 20 \ reikare «kning ev »it-vektee av det 

atiauterce vevet ann I kontrollene, aen iagen forskjell i skaingen av 

terfvekten Oae ver en svak eknlat av ORA-lunket det i det stimulerte 
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vevet, men en svak nedgang i collagen-innholdet. I alt 3ynes det her som 

om eksponer ingen har hemmet veksten av brusk i prevene, ikke ved en 

hemming av cellede 1 ingen, men ved en hemming av proteinsyntesen. 

Jones (1984) studerte virkningen av et sagtannpulset magnetfelt på 

nivået av cyclisk AMP (cAMP) som står sentralt i den intracellular 

informasjonsformidiingen. Preparatet var kulturer av brusk- og ben-vev 

fra kylling. Pulsene ble gitt med en frekvens på 5 kHz i pulstog 15 

ganger i sekundet i perioder på 6 timer avbrudt av pauser på 6 timer. 

Pulsene induserte spenn ingspuIser i preparatet på antydningsvis 180 mV. 

Både ved begynnelsen og ved avslutningen av en stimuleringsperiode 

ble det funnet forbigående variasjoner i nivået av cAMP. Benvevet 

reagerte i begge tilfeller med en ekning, bruskvevet med en ninskning av 

cAMP-nivået. Den totale responsen varte mindre enn en time. Ved å 

benytte enzynblokkere lot det seg gjere å beregne aktiviteten av to 

enzymer nemlig adenyl-cyclase og phosphodiesterase. Forfatteren fant ac 

aktiviteten av disse enzynene ekte opp not 6 ganger ned en topp etter 30 

minuttar, men at ekningen av adenyl-cyclase kon ferst i benvevet, nens 

phosphodiesterase økte nest i bruskvevet. Besultatene antyder også at 

virkningen på enzymene ikke skyldes stinuleringen direkte, men går via 

virkning på et annet signalmolekyl, calnodulin, son sannen ned 

calciumtoner deltar i regulertngen av en rekke intracellulere 

funksjoner. 

Hurray og Farndale (1985) (saat Farndale & Hurray 1985. 1986) fant at et 

lignende pulset magnetfelt både kan redusere basalnivået av cAMP og 

ekningen av cAMP-nivået i kulturar av f i br obl as ter når disse blir 

stimulere med hormonene prostaglandin E» eller isoproterenol (en 

analog cil adrenalin). Dessuten fant de netto ekning av 

eo! lagen-syncesen, hvilkee ble tillage en reduksjon i den intracellulere 

nedbryenmgen av decee proteinet. Magnetfeltet* sterste tidsvariasjon 

v r i disse arbetd»ne h.h.v. 310 og 110 T's. Besultatene viser at 

effekten gir via en reduksjon 1 aktiviteten av adenyl-cyclase. 

Forfacterne foreslår under asaaenligntng ned andres resuleater (bl. a. 

Jones 1984> ae effekten skyldes en reduksjon i affiniteten eel loe 

hormonene og deres reseptorseeder på celleoverflaten. Denne tolknmgen 

ør senere blitt underbygget a* Luben 1)988». 

Norton og llovectl i 1968 r her studere kulturer av chondrobl ester fr* tre 

ulike vev og eksponert eed eegnetfelc I for» a* pulstog a* en type see 

beny tees I Mgseefeltterapl i Q9A. Eksponert ages ferte til eke ealctue-

opptak i vevet, aen bovedsaklig ekstracellulert. eg bovedseklig 

bere mnenfor et degn eeeer et eksponer Ingon ble startet 

Oe fane dessutan, i cellene fra et av vevene, at eksponer ingen ga en 

viss ekning I aktiviteten «v et beo-nedbrytende eniye. eg en 

ferskyvning av forholdet Miles) kerboavdret eg protein (Norton et el. 

t*••» Oe konkluderer oed ac sulsede aagnetfelt »er ut til * kunne 

nedsette syntesen ev eller eke sedervtnlagen av benaetrla 
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Fitzsinmons og medarbeidere (1986) eksponerte embryonalt brusk- og 
ben-vev fra kylling direkte for et 10 Hz sinusformet elektrisk felt som 
de bar beregnet til ca. 10 uV/m i 3 degn. De fant at denne eksponeringen 
ekte col lagensyntesen statistisk signifikant med 29 7. i forhold til 
kontrollen. Person eksponeringen ble begrenset til 30 minutter pr. dag i 
denne perioden, ekte syntesen med hele 83 7.. Tilsvarende forsek på 
benvev f ra nyfedte nus ga enda sterre respons (133 7. ekning). De fant 
også tilsvarende ekte cellecail. I et senere arbeid (1988) mener de å ha 
påvist at den ekte cel ledel ingen henger saaaen med syntese av et 
mitogent polypeptid. Effekten synes å vire svakt frekvensavhengig, med 
et xaksimum i nzrheten av 16 Hz (Fitzsioaons et al. 1989). 

I disse arbeidene er det eksponert med et signal som ligger i samme 
frekvensområde som de synaptiske potensialene nan kan finne f. eks. i 
arbeidende muskelceller og spontant aktive nerveceller, men med en 
feltstyrke som er c*. tusen ganger lavere enn den som normal nerve— og 
muskel-akt i vi tee forårsaker i vevet oakring. De biologiske virkningene 
av signalet ligger likevel i saaae sterrelsesorden soa dea man finner 
ved vesentlig kraftigere eksponer inger. Dette fremstår som et paradoks, 
soa hittil har vart forsekt forklart aed at effektene oppstår i visse 
intensitets- og frekvens-vinduer. Denne forklaringsmodellen er diskutert 
på slutten av kapitelet. 

yo»««nt«rer til vevgKultvr-stvjiene, 

Fire forskargrupper (Nuccitelli og aedarbatderc. McCatg, Scuap og 
Robinson, hamada og aadarbeidere i finnar at statisk* elektriske felt 
påvirker embryonal» callers fasong, og kan provoser* daa til å bevege 
i*t i forhold til f*lc*e. Porfat terne foreslår at elektrisk» streaaer 
kan virke *ca et hj*)p*aidd*l fer on*nt*r»ng*n av v*vsanl*gg*n* under 
organog*n*s*n. Eksistensen av slik* streaaer t *c foster *r kjene f ra 
arbeidet ei I ;»ff* og Stern 11979), 

Dett» b*tyr mldl*rtid Ikk* at *t statisk *l*k«nsk felt utanfor *t 
dyr vit kunn* pavirk* utviklmg*n a* *e teeter inn* i det. Soa n*vnt i 
,onl«dnm«on trongar ikk* stik* f*lt utanfrå inn i kroppen aedaindro 
d»t dreier t*g oa dir*kt* kontakt aed screajfarend* apparatur 

*ors»kene gir fer st og fr*»»t et bidrag ti! forstl*ls*n av hv» slags 
a«kanite*r »•• er med på a SIVT* daa fer st* delen a* fo»e*rutvikl mg*n. 
og kanskje forklar* *v*ntu*ll» affaktar a* andr* påvirknInger soa er ear 
realisti»ka. le »l*ktrl»k falt ai 90 »'a. soa tar uc eil a rar* nedr* 
trent* for et stika eftehter «kal var* signifikant* »U aatt* hang» 
•amaan aad *o Ilk**(r*ast*ttn*t p l u . S - 10 A/a'. 0*tt* er en eegac 
tter seremseyrk*. soa så trua» av hudaotstandee «il krete to påtrykt 
spanning utana* krepeaa e* flar* kuatfr* velt fr* en streaklld* aad titen 
tndr* «letseand. 0*t *r f»l|*lt| ikk* noaa ataianelig eller tilfeldig 
•kanonar ing t dagligliv**. 

tk «senar mt for t Idavertaal*. »l»u*fera*d* *l|*r aulaad*. f*lt fraemacr 
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et helt annet bilde. De kan sammen 1 ignes med en stor mengde studier som 

viser at ulike eksponeringer for slike felt under gitte forhold kan 

påvirke syntesen av DNA, RNA cAMP og/eller visse proteiner (f. eks. 

enzymer >-

Hekanisnen<e> bak dette er ennå lite kjent. Det kan dreie seg om alt 

fra direkte elektriske krefter på kromosomene (Blank & Goodman 1988) 

eller virkning av magnetfelt som sådan på det enzymapparatet som ucforer 

genaktiverir.gen til indirekte effekter via påvirkninger av 

cellemenbranens permeabilitet for visse ioner (spesielt Ca-ioner> (f. 

eks. Liboff ec al. 1987) eller på cellemembranens hormonreseptorer 

(Luben 1988), og derigjennom virkninger via ulike intracellulære 

signalmolekyler (Jones 1984, Murray & Farndale 1985, Farndale & Murray 

1986, Cain et al. 1987, Brighton & McCluskey 1988). 

Hvor spesifik stimulus-effekt-relasjonen er, har man naturlig nok 

ennå lite rede på. Det kan også se ut som oa det dreier seg om flere 

antagonistiske mekanismer. Forsskene til Fitzsiaaons og medarbeidere, 

men også flere andre arbeider, som dreier seg oa kliniske virkninger av 

magnetfelt-terapt, antyder at periodevis avbrudt eksponering kan vare 

mer biologisk effektive enn kontinuerlig stiaulering. En slik effekt kan 

tenkes dersom ulike mekanismer virker med forskjellig latenstid. Dersom 

flere mekanismer virker aot hverandre (antagonistisk), er også 

mulighecen tilstede for ac det kan opptre sakalte "vinduseffekter" (se 

nedenfor i. 

Arbeidet til Fitzsimaons og aedarbeidere «r bare etc ekseapel av en lang 

rekk» arbeider, vesentlig utgått fra U I M forskerai Ijt. Disse arbaidene 

viser til beeydningen av kooperative elektrokjemiske prosesser på 

celleoverflaten. Ved en «lags rasonans-aekani fa» eller positiv 

tllbakekobltng mel lo» ulike doaaner tenke» disse prosessen» å bidra til 

en omfAttende samstemt aktivering av m»ebran»n» uttke loneporter og 

•nzyaar. Denne aktivering»n havd»» i sin tur i fer» d l aktivering av 

intracellular» prosesser, soa f. eks. a»r »ll»r aiodr» spesifik syntes» 

av «mysar «Iler ttruktur-protatnar. En slik aodall kan åpanbart 

forklar» "fr^kvens-vinduar". aan (tr mg»n u»idd»lbar forklaring på 

"inc»n»ie»es-vindu»r". Dan freest» talsaann for danna teorien »r U.B. 

Ad»y, tom har b»»kr»v»t sin oppfatning av diss» pros»»s»n» i «a rakke 

*reikler W»»t kjvne «r «n »t»rra ovarslktaarttkk»! fra 19(1. 

&»gg» typar "vindut»ff»kc»r" »r i og for »eg kj»nt fra andr» d»l»r av 

biologien og fysikk»». "*r»k««a»-vinduer* ar godt kjent i fora <« 

r»tenant-f»aoiMnar. toa under b»tc«ac» forutt«tning»r gir »c tytc»a 

eulighac fer å trekk» «nargl ut a* »t signal ai »n a»g«c »ff»ktlv ait» 

• [nt»ntic»e*-vindu»r'' »r kjent f. «kt fra fereakolofi»n. hvor taaaa 

fersaken kan ha co ellar flar* virkntnfsaekaaitear aad eoctatt» 

•ff»kt«r, som visar vttk» tersklar eg dosa'rs>»p«»s~»«rv»r Sem 

forklariftfs-»«d»I I lidar ttkaval dett» keaaaptet a* d m svekaa-tm at d»t 

\»*a bruk»* «ti å bortforklar» mar saft »tbv«rt negativt rvsoltet soa 

truar a»d a valt» en arfeaidshyaet»*». Ia «Ilk "forklarlog* virker derfor 

••et ttxi »n rasjonal i»«r Ing. og bidrar Ilt» til å avklar» b*ilk» 

virkniaftaakaaltaer ae» atar overfor 
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Publisering av eksperimentelle undersakeIser som disse, hvor man ser 
etter systematiske kvantitative forandringer i morfologiske eller 
biokjemiske parametre under ulik eksponering, er sasrlig utsatt for 
fenomenet "publication bias". Det vil si at forsok som ikke viser 
systematiske positive resultater skjelden blir rapportert medmindre 
hensikten er å tilbakevise en tidligere publisert påstand (fortrinnsvis 
fra en konkurrent i faget). Ht relativt lavt anrall av negative funn i 
litteraturen fra denne typen forskning betyr derfor ikke nødvendigvis at 
forskningen finner det overveiende sannsynlig at f. eks. elektriske 
eller magnetiske felt pavirker biologiske prosesser som har konsekvenser 
for fosterutviklingen. Et "negativt funn" betyr nemlig i praksis ikke 
annet enn at man ikke har funnet positive tegn på en virkning i det 
systemet man har undersøkt. 
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For at det skal vare realistisk å anta at eksponering for bestemte 
elektriske eller magnetiske felt skal kunne ha en biologisk virkning må 
to forutsetninger være oppfylt: 

- Det må være vist, eller vare gode indikasjoner på at felt av den 
aktuelle storrelsesorden har noen virkning på struktur og/eller funksjon 
av noen del, organ, celle eller celle-organelle i en levende organisme. 

- Påvirkningen, der hvor virkningen eventuelt skal finne sted, må ha en 
styrke eller en karakter som gjor at den ikke drukner i eller overstyres 
av de feitene som organismen seiv produserer i samme lokalitet. 

Det er temmelig ir.nlysende at hvis man oker styrken av en elektrisk 
eller magnetisk ekponering, vil man fer eller senere nå et nivå der man 
finner en medisinsk eller annen biologisk virkning. De naturlige 
elektriske og magnetiske feitene vi har inne i oss seiv og i omgivelsene 
ligger i den andre enden av skalaen. Disse er omtalt i innledningen til 
denne rapporten. I den grad naturlige elektriske eller magnetiske felt 
har biologiske effekter, er de imidlertid en del av den normale 
1ivsutfoldelsen, og er derfor ikke noe strålehygienisk problem. Et 
eksempel på dette er fuglenes og haienes evne til å navigere i forhold 
til Jordens magnetfelt. En rekke dyr har også evne til å orientere seg 
og finne byttedyr ved hjelp av sine egne og byttedyrenes elektriske 
felt. 

Virkninser av tidsvariable felt 

Et ytre elektrisk vekselfelt, vil forårsake et I vesentlig svekket) 
elektrisk fele inne i organi seen, soa er avhengig «v kroppens sierrelse, 
form og jordingoforhotd samt av feltets frekvens. Oet saaee vil et 
tidsvariabelt magnetfelt. Av praktisk* grunner anvendes derfor ofe* 
putserend* magnetfelt for å induser* strsepuls*r i vevet eller 
pr*|>arat*e. Oa det *r Ilt* av •ksperiaantell* holdepunkter for at 
magnetisk* vekselfele har noen biologisk virkning I seg seiv, uavhengig 
av de elektriske spenningen* d* lndus*r*r. Mor aang* forskar* disse to 
typen* vekselfelt under etc. 

For elektrisk* og «agn*tisk* <*ks*lf*lc er d*c forleogst vist, at 
dersom man *k*pen*r*r »*d f*le «oa lndu**r*r streeawr i kroppen soa i 
vesentlig grad overstiger gjennomsnittet av d* *l*ktn*k* strseasn* sea 
kroppen» t t»»*keivic*e*r talv produserer lee l *A'e' i f>ekv*oso*rid»c 
1 - 500 Ka>. finner «en ulik* biologisk* effektar (MraJuu-de H U I . 
In stik »sr#mt*eth*e kan indusera* «utan «la *t elektrisk vekselfelt 
på flare kV/s eller et aegnaeisk **k*al#*U ai flar* huwlr* i»T la* 
ifinl*dnin|*n i Ink*ts* »<rr.*for»tvTrel»*r kan »!•* s*g *ll*r*d« **d ca 1 
gangar ti ster strsatettlMt. Vad a*r eas 100 gangar li ster ttraatattbat 
(ca. 0.1 A/i»' i ar e*c grunn (il a ant* al «a» »*» fl «skalt* 
h*lt**kad*Ug* affektar og vmt ttreatettMter rear I *'•* l I I M I 
fr*kv*ns«i«r*d* kan induksjonen ver» akutt ll»*tru**o« sa isa** eite tea 
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De sterkeste indikasjonene på at lavfrekvente felt kan påvirke 

fosterutviklingen finner man i eksperimentene med pulsede magnetfelt. 

Dette antyder at det ikke er magnetfeltene som sådan, men de induserte 

spenningene og strømmene som spiller en rolle. Om dette er tilfelle, vil 

ikke bare magnetfelfc-pulser, men også tidsvariable elektriske felt i 

starrelsesorden kV/m kunne ha en effekt. 

En tidsvariasjon i magnetfeltet i sterrelsesområdet 0,5 - 3 T/s som 

f. eks. i Project Henhouse og i de svenske musefårsakene ITribukait et 

al. 1986. FrSlén et al. 1987,1989) vil indusere spenningsfelt i en 

gjenstand på starrelse med en mus, et hanse-egg eller et 3 måneders 

menneskefoster på anslagsvis mellom 10 og 100 mV/m og falgelig mid lere 

stramtettheter på .tellom 1 og 30 mA/m'. Dette er stremtettheter lik 

eller starre enn den gjennomsnittlige strentettheten i kroppen og 

spenningsfelt i samme starrelsesorden som har gitt reproduserbare 

forandringer i genaktiviteten i vevskulturer. Tilsvarende spenninger og 

strammer kan også induseres i et menneske av nettfrekvente elektriske 

felt over ca. 2 kV/a eller nettfrekvente magnetfelt over ca. 0,3 mT. 

Virkningen går i tilfelle neppe på forandringer i cellenes arvestoff, 

men heller på styringen av cellulære prosesser, f. eks. hvordan den 

genetiske informasjonen avkodes i form av syntese av ulike proteiner. 

Etter det som er kjent forelepig, har vi ingen mul i gnet for å forutsi 

hvilket resultat en slik eventuell genakti ver ing vil medfare. Teoretisk 

kan f. eks. fosterskader tenke» å oppstå. Dette vil i så fall antagelig 

lettest kunne skje far eller under organogenesen hvor utvikl ingen av 

fosteret skjer ved at ulike ganer aktivere» til ulike tidspunkter og i 

naye avstemte sekvenaer. En forstyrre!»* av an slik akttverings-sekvens 

vil kunne medfare at utvikitngen av enkelte organer kan koeaw i utakt 

med hverandre. Dermed kan nisdannelser oppstå, eller hele eller deler av 

fosterutviklingen kan gå i stå. 

Utfra dan kunnskap vi har Idag, *r det tvilsoat oa aan kan henfar* 

flike speslfik* kon**kv*ns*r til f*lt-*k»pon*ringen alane. Sannsynligvis 

vi! *n rekke andre faktorar vmr* etl «ted* aaatidtg. sea d*li kan uer* 

av starre betydntag. dal» kan tanke» å aåvtrk* dan retning prosessen 

tar 

Virkn.iagarr a,y « c t f k e felt 

0*e er usikkert under bal Ik* oastvndigbetar ren* scat tak* felt bar soea 

evtydning Mvarken statisk* elektrisk* «ll*r statisk* «agnet i ske falt 

induserar ters* I sil Il**ta*»d* ebj*kc*r D*t all si at bortwtt fra *n 

via» induksjon av isanntnger i btodtan*»». er d*( («k» grunn til å anta 

at teatitk* fale naraelt i»du**r*r teventng*r ellar t t n a — r i kroeaam 

0*e er ikk* funnet akutt* biologisk* effektar av statisk* **«n*tf*lt opp 

eit d* oi»**r tea barnett** l »agn«tisb r**e«aa*-toaotr*fi <Bf i. b*iik*t 

vit il et p«r e**l*. 0*t «r oi»* II!* tax» tyder si at lener* tidt 

•k»aen*ri»a. 'ar »t«tltk* **ga*tf*lt tal I ler oe*» reil* fer f rvktberbeteo 
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eller fosterutviklingen, med få unntak. Det er mulig at sterke statiske 

magnetfelt, av samme størrelsesorden som de som anvendes i 

MR-undersakelser (omkring 1 T) kan gi en svak forskyvning av 

modningstiden til kjønnscellene, men denne effekten er i tilfelle for 

svak til å ha noen praktisk betydning. Et annet eksempel er det 

sovjetiske patentet på å fremkalle abort ved hjelp av en implantert 

permanentmagnet (Leningrad 1982). Seiv om dette patentet er lite i 

samsvar med andre eksperimentelle resultater, kan det bety at man bor 

være varsom med å benytte f. eks. MR-undersøkelser på gravide i forste 

trimester. 

Et ytre statisk elektrisk felt trenger som tidligere nevnt i liten grad 

inn i kroppen. Ytre statiske elektriske felt vil derfor f. eks. ikke 

kunne påvirke fosterutviklingen direkte. Ethvert elekbrisk felt kan 

likevel medfare spenningsforskjell mellom gjenstander, og det kan sanses 

på ulike mater om det er sterkt nok. Man kam derfor ikke utelukke at 

elektriske felt, statiske eller tidsvariable, kan påvirke levende 

veseners adferd, f. eks. parrings-adferd og dermed indirekte påvirke 

frukcbarheten. Det er også en mulighet for at dyr kan bli stresset av et 

merkbart statisk elektrisk felt. Dette vil kunne oedf«re boraonelle 

f orandrmger, som i sin tur kanskje vil kunne oke sannsynligheten for 

fosterskader som en indirekte effekt. 

Alle elektriske felt kan forårsake utladnmger, f. eks. i ferm av 

gnister. Deraoe kapasiteten pi de gjenstanden* S O B utladningen skjer 

me!lom er stor, kan utladningen forårsake betydelige streaistst. Det 

synes eenaelig klart at kraftige streastet vil kunne skade kroaosoaene i 

de cellene som utladningen går fjennoa. 

Hvitk» helsemessige eller andre biologisk* konsekventcr slike 

krsmosomskader har, er inldlertid uklart. Det aesc sannsynlige er st 

diss* cellene der og blir erscaeeee av nyu. Det er intee soa tyder pi st 

slike kromosomskader kan r-odsetce fruktbarheten eller gi i arv til neste 

generasjon og der forirsake a«•denneI ser. Dec «neste aitte vare oa 

»tr»mst*een« gikk gjennon kjonnskjertlene Hest utsett i ai aite er 

rnjtnnm* ceseikler, aen det forutsetter ganske spesielle ticuasjoner soa 

ancagelig ogti av andre grunner vil vere becenfcellge 

Kombinert ekitonerina — d r I ere tvnef felt. 

I a» fleste fortak blir det cenytte: bere en type eksponering ad gangen, 

enten 11 davar i >Me etlar åtet i tie felt. It unntak fra dette er f. ek* 

resultat*** til Hackman cg a«d*rb*ldere i|*St>, te* antyder at en 

k«sibiR**jen av ttatltkd og tidvariabl* e*ga*tf*lt wader h*lt b*tt*ate 

tet inge lier kan oivirka c*l lemm br anen* t a«r<n**ei Iltet fer C«-ioa*r 

(kale cyctotron-retouae-fene**»*! i, l*ti*g*l««n* er teidlertid ei 

«•••i*ll* og her »ttt M f si vant**!lg* i reared»*»* *t det fereleeig 

ikke er grunnI.g fer i H *«• keakrat *m fceareldt fentaaa-t kar a*** 

bittogitk etl** Mdltl»*k t*tyd»fft|. la gru*** tl**f. t)c*d* et al t*tt. 

t«o7, |**t> a*n*r i ka eivitt at •*ria*>«a*r i Jefd*»f»*«f*lt*t kar ea 
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innflytelse på i hvilken grad pulsede magnetfelt induserer fosterskader 

hos kylling, men de har ikke sannsynliggjort at det dreier seg om samme 

slags mekanisme. 

Eksponering for spesielt 3vake felt. Vinduseffekter. 

I enkelte eksperimenter har man eksponert med felt som normalt vil 

overskygges fullstendig av kroppens egenproduserte felt. Et eksempel på 

dette er arbeidet cil Fitzsimmons og medarbeidere (1986>, hvor det er 

eksponert mad et 16 Hz elektrisk felt på 0,01 mV/m. 

I en intakt organisme blir alle celler utsatt for egenproduserte 

elektriske felt i frekvensområdet 1 - 300 Hz og med en midlere 

feltstyrke på ca. 1 - 10 mV/m (etter Bernhardt 1988>. Cellene er derfor 

allerede eksponert for feltstyrker soa ligger langt over de feltstyrkene 

hvor Fitzimmons og medarbeidere har funnet effekter. Det betyr at enten 

er dette mekanisaer soa hele tiden er t virksoahet, uansett annen 

feltpåvirkning, eller så er de naturlige endogene feitene så sterke at 

disse mekanismene vanligvis er satt ut av funksjon <"vindus-effekt">. 

Det er derfor uklare hvilken rolle denne typen effekter spiller i et 

intake flercellee individ. 

CSflfcluJJM 

Den uaikkerheeen aoa er uttrykt, både av forskar* og publikua oa 

hvorvidt lavfrakvene* fate av an al lar annen are kan påvtrke 

foseerueviktmgen. gjeldar «oa regel eksponeringar loa liggar under dee 

nivå hvor dee er påvist åpanbare affakear. Dals liggar eksponeringane 

også under dee nivå hvor medisinske og eodre biologiske effakcar har 

vare forueseee på grunnlag av da aerefliAar sea feteeoe kan indusera i 

kroppen. 

Det gjeldar aenneikeprcduseTee elektriske og «agnatiske fele »oa vi 

ar uiteet fer eit daglig ellar nar altar «indre eitfeldtg kan bli »eieee 

for i bolnar, på ulika eyper arbeidsplassar aller under aedtsiøak 

tahandltg Oeeea ar «artig lavfrekvenee alakeriske fele i ro 

•terretseiorden eea eit 10 kV/a. lavfrekvente eafnecfele spa eil seen få 

m.llieeiU ag > «artige utfeller Hallike nag nae f a t e spa e n ec par 

east* jeeeiake elektriske fall. derleet. finnar vi lita a* 0a ar *ea 

regat ikierinee vakk a» e*gl**!se«e. ea vi da tar k e n tr» Ulka fate »wt 

f aka skylda» at «I har gnidd klara* aoe bilaalae Slika fall kan 

rtkeignak kamma opp > flara julttoeer vale pr «atar. «ea ar hall lokale 

fenaaener «ad tila» alaklrttk Iad*lag Ca fef**l«aer ta* ragat raiki «ia 

•n ankate ucudnfng, 

0* aptdaalatagitka uaearMkalse** kar kitin .»k* g u l c i 1st r akka I lg 

ilene far å aftia al Ie*f'efcve»<e eleftirtika «f «agaetitka fall m 

•aaaaakar kt ir ultaii far i kalif al lar «raaid*-»n«at>aa •**•;•** 

f»*iarv«tv(kti««a* Tet «tal Kar unearlaket«esa vart setteriet *a4 far 

«langa >*»ik»»»heie» B a n a gaf låaa s* tåar »a* tal «a freeew, a* 
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elektromagnetisk eksposisjon og muligheten for annen, f. eks. kjemisk 

eksposisjon. Det går også på mindre målbare sterrelser som ergonomiske 

forhold og psykisk arbeidssituasjon. 

De eneste konsistente epidemiologiske resultatene hittil gjelder de 

svenske undersokelsene av arbeidere i elektriske koblingsstasjoner. 

Disse opplevde nedsatt fruktbarhet samtidig med at det forekom en 

uvanlig lav andel guttebarn. Dels var disse arbeiderne utsatt for sterke 

elektriske felt, dels for direkte gnistutladninger. Hvorvidt disse 

forholdene gjenspeiler en årsakssammenheng er fremdeles uklart. 

Arbeid ved dataterminaler ser i noen tilfeller ut til å henge sammen 

med en ©kt abortfrekvens, men samlet sett er ikke aborthyppigheten 

korrelert til antall timer foran dataskjermen. Derimot antyder en 

undersokelse at stressende arbeidsforhold er en ve3entliger3 faktor. Det 

er ikke utelukket at dette også kan være en skjult faktor i andre 

undersøkelser. 

Enkelte typer eksperimentelle undersekelser begynner nå å fremvise uer 

samsvarende resuttater. En rekke forsok viser at lavfrekvente felt kan 

gi økt forekomst av misdannelser eller forsinket utvikling hos f. eks. 

mu3e- og kylling-fostre. Resultatene så langt antyder at spesielt 

pulsede magnetfelt kan vire i stand til å påvirke den aller tidligste 

f03terucvik!ingen, sirlig dersnm den induserte stremtettheten overstiger 

ca. 1 mA/m'. Hvor store feltstyrker dette tilsvarer i hvert tilfelle, 

avhenger både av feltets tidsvariasjon og størrelse, form og 

jordingsfordhold for det legemec son blir eksponert. 

Noen av resultatene kan tyde på at eksponer ingen ikke er teratogen, 

men tvert imot bidrar til å forhindre en eliminasjon av syke eller 

misdannede fostre. Det har i så fall det paradoksale resultat at det 

f odes flere unger, nen at en hoyere andel av disse vit w r e aisdannet 

enn dot man ser normalt. Resultatene hittil er langt fra entydlge. og 

megct kan tyde på at eksponering for lavfrekvente fele, oa de har noen 

effekt i dee hele tatt, kun bidrar til å forsterke «Iler svekke en 

tendens so* har en annen pr lear årsak. 

Dersom teratogen* effekeer av eksposisjon for statiske eller 

lavfrekvente elektrisk eller «agnetuke felt «r en realitet, er det æ s t 

sannsynlig at den føtacmsee perioden er de ferate tinene eller d»gn*ne 

ettei b«fruktningen. altså fsr en eventuell graviditet er påvisbar M d 

dagens metodar. 

Ekaperloeneer pi vevskulturer kan fortel le no* oa hvilkc 

virknmgsmekanlsm*f man eventuelt står overfer. 0* nyest» resultatene i 

så «åte kan tyd* på at vlas* typer lavfrekvente Magnetfele kan ha 

biologisk* effektar på subcellulars og e*llul*re nivå. Serlig 

interessant» virkar forsek sea antyder at ulik* pulsed* aatnetfalt kan 

forandre genake i v*r in|i-uiuititt et I*r «edulere falsomketen for vits* 

hormoner I eel l*kulturer på en signa)spvalfik og »*-»ssp*»lf Ik «åt*. D*t 

•r iinidlerctd *nnå ikke avklare hvorvidt de ««kanissane M S har sett 

omrisset av er virkseaa* I d*e Intakt* Individ. 

0* eksperimentelt» r*suitat*n* tem *r fr*nko*a»*e hittil vill* kantkj* 

ha kunnve ej*n* sem (RjUU_arin£»JfidAiJLet. darte* d* »pid*a>ologiske 
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dataene hadde vist klare sammenhenger mellom eksposisjon for 
lavfrekvente elektriske eller magnetiske felt og førekomst av nedsatt 
fruktbarhet eller abort og andre fosterskader. De epidemiologiske 
resultatene er imidlertid uklare. De eksperimentelle resultatene er på 
sin side ikke tilstrekkelige til å gi selvstendig grunnlag for å forutsi 
noen form for bestemte biologiske effekter. 

Det er likevel grunn til å være oppmerksom på mu1 igheten for ulike 
biologiske effekter dersom man er eksponert for felt som induserer 
strammer som vesentlig overgår 1 mA/m1. Dersom slike effekter er reelle 
må man også regne med muligheten for tilsvarende effekter som feige av 
direkte atromstat, f. eks. under langvarig transkutan nerve3timulering 
tTNS) eller muskelstimulering. Til tross for delvis motstridende 
resultater er det også en mulighet for at statiske magnetfelt av 
størrelsesorden opptil flere tesla kan ha en viss betydning for 
tidsforlopet for modningen av kjonnscellene og/eller fosterutviklingen. 
Den eventuelle virkningsmekanismen for en slik effekt er foreløpig helt 
ukjent. 
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O R D L I S T E 

Abstract = kortfattet sammendrag, f. eks. til programmet for en 
vitenskapelig kongress. 

Adeny I-cyclase = det enzymet som danner cAMP. 

Aksjonspotensial - nerveimpuls og tilsvarende fenomen i muskelceller. 
Skyldes kortvarig forandring av permeabiliteten for visse ioner. 

Anode = positiv elektrode. 

ATP - adenosin-tri-fosfat; energirikt molekyl, viktigste intracellulzre 
transportraolekyl for energi, og utgangsmateriale for syntese 
av bl. a. cAMP. 

Bias (engelok, eks.: recall bias, publication bias) • skjevhet, 
systematisk feil. 

-blast * endelse som betyr primitiv (embryonal) celle. 

Bl ascomer » celle dannec ved en av de ferste del;niene av :ygoten (det 
befruktede egget >. 

cAHP (cyktisk adenosin mono-fosfat> » et intracellular! signalmolekyl. 

Celle-organelter • spesialiserte strukturer med bestemte funksjoner i en 
celle 

Chondroblast • embryonal bruskcelle. 

Collagen « prsteia som danner armering t ben. brusk og annec bindevev 

Cortisol {• hydroeorciton> • et bermen fra binyrebarken; av betydning 
fer stoffskiftet. 

Cytoplasma » att to/11 celles utamea call ek jer sea. beatar a« det oeelatte 
tnnhotdee i en seil», "eyteeel*. eg eo rekke ergane) ter 

Ceeiffereneier m g • meetatt «reset* «v differensiering 

Otfferensie» m g • «sv il» U n g eg ternete I iter i og av celle eller srsfseoel 

OIW • ceekeyrtke-auktei«eyre: ee* lyg** me lek*I te* berer i»fefe**J*»e* 
sm er veen legge»" i genes* i, finite* neveesek U g c c <!teaternett 

O e w * ei iset fer e» tevtrkniAg sa* ka* releteree J*l e» •etle** effeti. 
et «entngtfvl! 4»te-»et»e* fsruttetter en ne*)e*< »if»«i»|**e»*«i*«e 
Ut "tkeeener m i * 

Oe»e'fe*»*««-»urxe » e» k u r w *•» ««ter »aame»ke»g—• «elIt* «tyrke* •« 
•A »»vif»nifig «f en effekt, f. ekt «engelen e* w l«t«*>i*M«l et 
f»»»**» (Age» t e» ket M t ti *>.***) 

iketaerker «elle • en telte tea ka» *•**'*•• fit i r****te «••> •« 
ek*;en«me(e«ietet elter Uga*»*», f ek* e» *w*ke>l«elle eller #» 
nerveoe t te 
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Eksponering = styrken og karakteren av en påvirkning og eventuelt 

tidsrommet for påvirkningen. Jfr. "Dose". 

Eksogen = noe som har utvendig årsak. 

Ekstracellulær = utenfor cellen. 

Elek.risk feltstyrke = definert lik spenning dividert med avstand. 

Benevning: V/a Ivolt pr. meter). kVVe = 1 000 V7m. 

Elektroforese - bevegelse av elektrisk ladede partikler i et elektrisk 

felt. 

Embryo B primitivt foster. 

Embryonate celler * celler med egenskaper 1'k primitive fosterceller. 

Embryologi * \mren om fosterutvikling. 

Endogen - noe som har innvendig iraak. 

Enzym • organisk katalysator på protetnbasts-

Epidcmtologt « egentltg laren om epideener; bruke» oa forskning som 

baserer seg på messe-undersefcelse av grupper av nennesker-

Svtfrtebrat~r • hvirvellese dyr. 

Fibroblast * embryonal bindevevscelle. 

Frekvens * jenerelt: hypplghet. hvor ofte noe (kjer; spesielt: et mål 

ror svmgenast ighet. Vanlig benevning Hz • svingaiager pr «efcund 

kHz • l 000 »•>. 

Foeeogeaese » "fos^ereeflAetsen"'; utvikt lagstediec som felger etter 

srgenogenesen 

Feeu.» (Foetus, FenvO » Foster 

-,. • ( i | a - - • l 100 000 000 las t CRj • l 000 000 000 Hj 

Ceneeisl» « «r ve Ug, egenskaper everfert v*4 erv 

H/cisrjc»ifi * tammentet; men»jmelekirt ts» (etsar *» srsteis sf tatli 

nWaanreseptereiMt re «el let vert leien e»t«* i vere glreeeroiemer 

Mistel» jeroi • »«v»'»j««i. »u««»*«e ei* »;'•»!f»» «*rakter iff ) * * i levee*» 
vev 

Ifci * Høttt • t>» »e»ev»(ftt fer Frek****». 

lm»ta»les;on • "iA*M**if*t*. F »»» «•» •»»#***•» ten Fetter •< enerr» 
> t Uvite» veften. 

tnriuae/ea * •• eteatria* «pee» I eg eg tire*' «emwlte *» •**»<•« eg 

«ren» t •» iJ«Aet«M (•» Felt* •* «tre «egner t»# eller e l * M r i » e 

Fett ttt 'Mtefawttt* FluktletilMt* 

tn}«**l»n • « M M l w ev elelttrta» tiren i en ej#»*»««* *»• Feige «• et 
»»»e etefttstta Felt > ftt *t*e\**>e»*« 

file:///mren
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Intracellulær = inne i cellen. 

Ione-permeabilitet = <cellemembranens> evne til å slippe gjennom ioner. 

Ioniserende stråling = stråling som er i stand til å slå l«s elektroner 
fra atomer eller molekyler; eks.: alfa-partikler ( = heliumkjerner>, 
beta-partikler ( = frie elektroner), gammastråler (= energirike 
elektromagnetiske svingninger). 

k- (kilo-) = 1 000. Eks.: 1 kHz = 1 000 Hz. 

Kapasitet, kapasitans = "evne til å oppbevare"; spesielt: evne til å 
motta elektrisk ladning; mål for ladning/spenning (enhet: farad). 

Karbohydrat = kjemisk forbindelse som består av karbon, hydrogen og 
oksigen, og hvor forholdet mellom hydrogen og oksigen er 2:1 (som i 
vann). 

Katode - negativ elektrode. 

Kromatid a kronosom-arm. 

Kromosom * "farget legeme"; strukturer som inneholder arve—informasjonen 

fgenene); består av DNA innpakket i bestemte proteiner; synes son 

regel bare under celledeling. 

Kromosom-aberrasjon • fellesnavn på sterre forandringar i 
kromosoastrukturen. son f. eks. brudd på en eller flere 
kromoøom-tråder. 

Lavfrekvent • noe sos har lav frekvens; her: under 300 kHz. 

Leukocyt * "hv.c celle"; hvltt bloctlegeoe. 

Lymfocyt » celle av en basteat gruppe av hvtte blodlegeaer. 

n>~ (mt III-> • 1/1 000. Eks.: 1 nn • 1/1 000 ampar*. 

N- <mega-> • 1 000 000. Eks.: 1 WHl - 1 000 000 Mi. 

w- (mikro-. - \ i \ 000 000 Eks.: I uT • l'l 000 000 tasla. 

Magnetisk felt«tyrk» • «e nål for aagnetfallots styrke, definert sos 

•trammen gjennom en leder dividert aad oakreteen i an vilkårlig 
avaeend. 

Magnat lik flukatettnet • ail tet et aagnetfelta a m a til å Indusere 
«sanning i an ledntnfsaleyfe l ralatt* bevega1te l forhold til 
feltet, «agnatisk ftukatetthat • aegaetiak faltatyrka x aagnatlsk 
permeabilitet. Enhet: teaie (T>; I eT • 1/1000 T; I »T • l'1000000 T 
Eldre betegnelae for «agnat I ak fluketettfeat ar " Induksjon*. aen danna 
beteinelsen benytte* egas oa eagnetfeltata tidavarlasjen, h*ilkat kan 
vara aar logisk, «an ar tkka IatarnaaJenaIt ekeeatert I Jfr 
"Induksjon" >. 

Magnetisk reaoMae-toaografI I M , H M ) • a» eedlaloak 
under sake Iaasaetade nvor «an registrerer ateakjeraaoee e»«r se an 
!e ens mart sav ir Iming fra at stat tak aagnatfalt eg at radiofrekvent 
ttgnal. 
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Matrix = "masse", "substans"; mer eller mindre strukturert binde-masse 
mellom celler ell&r inni celler; eks.: ben-matrix: massen av 
bensubstans rundt bencellene. 

Melanoblast - embryonal pigmentcelle. 

Membranpocensial = den elektriske spenningen over en cellemembran, 
egentlig: innsidens elektriske potensial i forhold til utsiden. 

Mikrobelger = "korte" elektromagnetiske belger, av sterrelse mellom 30 
og 0,1 cm (frekvensområdet fra 1 GHz til infraredt). 

Mitochondrier = celleorgane1 ler som overf«rer energi fra næringsstoffene 
til ATP ved hjelp av oksigen (jfr. ATP). 

Mitogen = noe som fremkaller mitose (vanlig celledeling, vekstdeling). 

Morfologisk • noe som har med fora, fasong, å gjere. 

Mucopolysaccarid * komplekst makromolekyl som er en bestanddel av slim, 
og er saamensatt av bestente typer sukkeraolekyler. 

Mutagen a noe som fremkaller mutasjon. 

Mutasjon * endring av arveanlegg; skyldes en strukturendring i DNA. 

Mutasjons-frekvens * hvor ofte en mutasjon skjer; hvor mange nutasjoner 
som forekoaaer i en populasjon pr. tidsenhet. 

n- (nano-: « 1/1 000 000 000. Eks.: I nT » t/l 000 000 000 tesla. 

Neutron-stral mg * en fore for ioniserande stril Ins toa bestir av 

uladede kjernepartikler. 

Organet ler • celle— organet ler. 

Organogenet* • den perioden «v fosterutviklingen da organene anlegget. 

Osteoblast » embryonal bencelle. 

Ovarle • eggstokk 

p- lplko-i • 1/1 000 000 000 000. 

Ekt t eA • l/l 000 000 000 000 ampere 

Parameter • "«ilbar ttarret te". 

Permeabilitet • gjennomtrangelighet. f ek*, fer lener 

Fhetphed(etteråte • entyn tee bryter ned cATB* 
•elypeneid • «akremclekyt Mt» better a» aang* emtoojyref. f ekt. en 

enkelt trotetntrid 
Radiofrekvent • et etektreaefMCttk tlgMl eed frekvene te* mr brukbar i 

radiosamband, d.v.t over ca. 10 kHi. 

»ep Ilk* tjon • fteaiertaj; f. ek*, te* kantre 11 •* «w «aavn fer eker srusewt 
retultaser. ONAf-re?Uka»jen»-fåter den feten a* «eden» llvteyclut 
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da arvestoffet kopieres som forberedelse til neste celldeling. 

Reproduserbar ~ "som kan gjeres om igjen"; brukes om forsek som kan 
gjentas (replikeres) av andre forskere, med samme resultat. 

Retrospektiv = "tilbake-skuende", brukes om undersekelse på basis av 
historiske data. Det motsatte av "prospektiv". 

RNA = ribo-nukleinsyre; ligner DNA; fungerer bl. a. som transportmolekyl 
for informasjon fra DNA ut i cytoplasma under proteinsyntesen <mRNA). 

Signifikant = "betydningsfull"; statistisk signifikant: <et resultat> 
som med en viss sikkerhet iklce skyldes tilfeldigheter. 

Sinusformede felt = tidsvariable felt som kan beskrives med en enkel 
sinus-funksjon av tiden; et felt uten overharmoniske komponenter. 
Nettfrekvente felt <i Norge) er 50 Hz sinusformede felt. 

Spermatogent epitel = epitel (l testiklane) som danner spermier. 

Spermie *» sadcelle. 

Strømtetthet • uttrykk for hvor aeget strøa som passerer gjennom en 

bestemt flate. Benevning for elektrisk stramtetthet er A/a (ampere 
pr. meter >. 

Synapse • kontaktpunkt mellom eo eksitable celler, hvor det kan foregå 
en pavirkning fra den ene til den andre. 

Synaptlsk potensial • den lokale forandrlngen av eeebranpoeenstalet i en 
eksitebel celle air denne blir plvirket via en synapse. 

Sester-kroaatider • de parallelle og tilsynelatende like araene pa hverc 
kromoso» som kommer til syne under en celledeling. 

Teratogen • fosterskade—freika 1 lende. 

Teraeologl • taren om fosterskadar. 

Terskel » den «inst* effektiv* intens i teten a» en vi» pivirknlng. 

Tesla • enhet fsr magnetisk fUkseeerhet. IT • V»'a'>. 

Transkripsjon • "eeskrivnlng"; overfer lag ev tnforaasjoo fr* DHA til 
•Stø sem ledd I f/stem syntesen. 

Transient • forblgieode. 

Trtlodothyrealn • horaa» taed ira lod-etoaer • fra tkjoldfrruskkjereelea 
(thyroid** >; bidrar I reguler Ugen a» stef f skiftet 

Trimester • >-*iM>*r> penede: spesielt Wl il i ane). > av 
tvangartkaset. 

Uterus * llvecr. (tasponar tag (a ucere • essaonertoe, *» fosteret i 
Itvaoran. > 

Vertearater • hvtrvaldyr. 

Qserus lange l ta at«r»t> « arwnet. 


