
ic 5

SSI-rapport 92-16

SSf V - ; • , • : > <

Professor Gunnar Almström

Biologiska effekter av lågfrekventa
elektriska och magnetiska fält

ISSN 0282-4434 Pris: 40 kronor



Titelblad

6 6 8 s t a t e n s

8 S 9 I I strålskyddsinstitut

Nummer: 92-16

ISSN: 0282-4434

Datum: 1992-10-21

Författare:
Professor Gunnar Ahnström

Avdelning:

Strålningsbiologiska institutionen, Stockholms universitet

Dokumentets titel:

Biologiska effekter av lågfrekventa elektriska och magnetiska fält

Sammanfattning:
Rapporten är en personlig sammanfattning och litteraturöversikt sam-

manställd på uppdrag av Statens strålskyddsinstitut, och är avsedd att användas av
Vetenskapsakademins nationalkommitté för strålskyddsforskning samt av dess
miljökommitté.
Lågfrekventa elektriska och magnetiska fält ger biologiska effekter. Det finns misstan-
kar om att de också kan inverka skadligt på hälsan, vilket gett upphov till ett växande
antal forskningsprojekt. En mindre grupp individer har visat symtom ("elöver-
känslighet") som satts i samband med bl a bildskärmsarbete.
Det är osäkert om fälten är orsaken till besvär vid bildskärmsarbete. De fält man nor-
malt utsätts för är många gånger svagare än de som ger effekter i olika modellsystem.
Det är också svårt att förklara ht.r fält långt under de som normalt finns i vävnader kan
ge drastiska konsekvenser. Nyare experiment visar dock att celler kan reagera på
vissa signaler som ligger under det normala bruset.

Nyckelord: (Valda avförtattaren)

elfält, magnetfält, elektriska fält, magnetiska fält, ELF, VLF,
biologiska effekter, bildskärmar

Antal sidor: 20



,i
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Rapporten är beställd av Statens strålskyddsinstitut för användning av vetenskapsakademiens
nationalkommitté för strålskyddsforskning samt dess miljökommitté.

Abstract

Misstankarna om att lågfrekventa elektriska och magnetiska falt kan ha skadlig inver-
kan på vår hälsa har resulterat i ett växande antal forskningsprojekt inom området. Det man
oroat sig för är att fälten kan ge fosterskador och också utlösa cancer. En mindre grupp av
individer har visat symptom av olika slag, ibland betecknat som elöverkänslighet, som satts i
samband med arbete med datorer och där bildskärmen varit den enhet som genererat de låg-
frekventa fälten. Att lågfrekventa fält genererar biologiska effekter råder knappast någon tve-
kan om. Bland annat kan man kan konstatera att fälten påverkar olika metaboliska förlopp i
cellen. Betrf'ff"ande cancer så är indikationerna från epidemiologiska undersökningar fortfa-
rande svag' ' c'\ något experimentellt stöd för att fälten utlöser cancer finns inte. När det gäller
bildskärrr * 11 är också osäkerheten stor huruvida det verkligen är fälten som är orsaken till
besvärer K lemen är de klassiska, de fält som man normalt utsätts för är många gånger
svagare : /.• som ger effekter i olika modellsystem. Till detta kommer svårigheterna att för-
klara h r j£ jmmar och spänningar som ligger långt under de som normalt uppträder i
vävnad* r i få så drastiska konsekvenser. På sista tiden har det emellertid kommit experiment
som vis:.? t celler kan reagera på vissa signaler som ligger under det normala bruset.

"; ie increasing concern that weak, low-frequency electric or magnetic fields can affect
our hea' \i has resulted in an increasing number of research project in the area. The concern
applies... pregnancy outcomes and induction of cancer. A small group of individuals have got
probler.. sometimes described as hypersensitivity to electricity, which have been connected to
work \M n visual display units. There seems to be little doubt that low-frequency fields cause
biologic;'-' effects. The fields can for example induce metabolic changes in cells. With regard to
cancer the epidemiological investigations have not yet given more than a hint that there can be
something but results from experimental systems are negative. With regard to visual display
units there is still uncertainties about the correlation between health problems and low-
frequency fields. This depends on the fact that the exposures are much lower than those which
give effects in model systems. Recently, however, it has been shown that cells respond to
coherent signals which are much lower than the normal electronic noise in tissue.



Inledning

Uppdraget avser att göra en littera-
turstudie av möjliga effekter av elektro-
magnetiska fält med tyngpunkten på bild-
skärmsarbete. En koncentrering på effekter
av lågfrekventa magnetiska fält har gjorts.

Bildskärmarna kom på tapeten i
början av på 80-talet med rapporter om
olika typer av besvär som uppkom vid ar-
bete vid skärmarna. Detta har föranlett ett
antal olika undersökningar. De flesta av
dessa har inneburit sammanställningar av
rapporterade besvär eller (och) medicinska
undersökningar. Genomgående har man
kunnat konstatera en ökning av vissa
subjektiva besvär, medan man har varit
mera tveksam om effekterna när det gäller
medicinskt diagnosticerade hudsjukdomar.
Knave med medarbetare (1989) har gjort
en sammanställning av intervjuer med 32
personer där man redogör för symptom och
subjektiva besvär vid s.k. överkänslighet
mot elektricitet Som exempel på vad man
kallar subjektiva besvär anges klåda, stick-
ningar, eller brännande känsla utan att man
kan se några yttre förändringar. Ett stort
antal olika typer av besvär redovisades;
hudbesvär av olika slag, de vanligaste var
hudrodnader, hetta och brännande känsla,
stickningar och värk. När det gällde
symptom från nervsystemet så angavs yrsel
och svimning, stickningar i kroppen och
känselbortfall, trötthet och kraftlöshet i
nämnd ordning som det vanligaste.
Som utlösande faktor angav de flesta av de
32 personerna bildskärmen. I efterhand
hade andra saker tillkommit som också
kunde utlösa besvären; lysrör, elektriska
apparater, ventilationsanläggningar, bilar,
tåg, solljus nxm. Upphörde man med bild-
skärmsarbete så medförde detta förbätt-
ringar för dem som hade enbart hudbesvär,
däremot inte för den som rapporterat neu-
rologiska störningar. Byte till s.k. lågstrå-

lande skärm ledde inte till förbättringar,
tvärtom kunde man i flera fall istället kon-
statera försämring.

Rapporten innehåller också ett antal
expertkommentarer till undersökningen och
inte oväntat går åsikterna ordentligt isär.
Ett antal mer omfattande undersökningar
har presenterats av Berg (1989). Inte heller
dessa undersökningar ger något säkert
belägg för att de som arbetar med
bildskärmsarbete skulle vara mera utsatta
för medicinskt påvisbara hudförändringar.

Under senare tid har frågan om
samband mellan exponering till elektriska
och magnetiska fält och ohälsa debatterats
livligt. Diskussionen har varit mycket pola-
riserad, där vissa grupper bestänt hävdar
att klara samband finns, medan andra be-
traktar det som rent nonsens. Även om
vissa lekmannagrupper har drivit frågan
mycket hårt så måste man inse att det även
finns en stor grupp av forskare som inte vill
avskriva det hela. Det framgår av det
faktum att mycket forskning bedrivs inom
området. Mycket av diskussionen har
handlat om bildskärmar eftersom de besvär
som redovisats till stor del uppkommit vid
bildskärmsarbete. Emellertid finner man lik-
nande effekter av andra elektriska
installationer och problemet är därmed
relaterat till all elanvändning.

Vad är då anledningen till att man är
så oenig när det gäller hur vi påverkas av
elektriska och magnetiska fält. Att vi
påverkas av elektricitet utifrån kan ju
knappast förnekas, man kan ju både stoppa
och starta hjärtat med elektriska stötar. En
av invändningarna kan kort uttryckas så
här. De elektriska strömmar som normalt
genereras i kroppen t ex av hjärtverk-
samheten är mångdubbelt större än de som
kan genereras av vår vardagselektronik.



Beräkningar visar också att de
strömmar som kan uppkomma t ex framför
en bildskärm är så små att de försvinner i
bruset. Mot detta ställs olika hypoteser där
den viktiga komponenten är resonansef-
fekter som kan få små energitillskott att
samverka, ungefär som när man sätter fart
på en gunga. Små knuffar som kommer
med rätt tidsmellanrum samverkar och ger
en stor effekt.

Misstanken om att olika typer av
magnetiska och elektriska fält kan vara

hälsovådliga har resulterat i forskning på
olika områden, med experiment på mo-
dellsystem, på djur inklusive människor.

Några av de frågor man vill ha svar
på är: Kan exponering till olika elektriska
fenomen utlösa cancer, ge missbildade
foster eller ge besvär av det slag som be-
skrivs för vissa individer som arbetar vid
bildskärmar. Och naturligtvis; vad finns det
för biologiska mekanismer som skulle
kunna ge effekter av ovan beskrivet slag.

Olika typer av strålning, elektriska och magnetiska fält

Strålning är i folkmun ett laddat uttryck och även

om det i första hand gäller joniserande strålning så

sprider det sig även till andra former av strålning.

Det kan därför vara motiverat med en genomgång

av olika strålslag och dess egenskaper.

Vi skiljer på partikelstrålning och vågrö-

relser. I en elektronstråle rör sig den enstaka

partikeln från utgångspunkten till målet. Målet

påverkas av samma partiklar som utsändes från

strålkällan. En vågrörelse fortplantas på annat sätt.

En ljudvåg, som är en serie molekylrörelser,

skickas ut och når vårt öra. Det är emellertid inte

de luftmolekyler som först sattes i rörelse som når

och påverkar vår trumhinna. I stället kan man ås-

kådliggöra det som en rad av dominobrickor där

den första faller mot den andra csv tills målet har

nåtts dvs den sista har fallit. En vågrörelse blir som

en stafett istället för att en löpare springer hela

sträckan.

Elektromagnetisk strålning

I det dagliga livet talar man om strålning som

skickas ut från bildskärmen, man kan t ex beskriva

en skärm som lågstrålande. Elektromagnetisk

strålning skickas ut i form av energipaket, s.k.

kvanta. Beroende på strålningens våglängd så

innehåller paketen olika mycket energi.

Energinivån i paketen bestämmer hur strålningen

absorberas i materia och vilka effekter man får i

det bestrålade mediet.

Joniserande strålning

Denna typ av strålning är inget speciellt för

bildskärmen utan nästan alla material som vi om-

ger oss med innehåller radioaktiva isotoper. I

bildskärmens glas finns ämnet kalium och där in-

går den radioaktiva isotopen K-40. När dessa ato-

mer sönderfaller skickas beta- och gar.imastrålning

ut.

Betastrålningen är elektroner som skickas ut med

hög energi.

Gammastrålning är elektromagnetisk strålning

som kommer från den nya atomkärnan som bil-

dades när en elektron skickades ut. Den nya

atomkärnan "kokar" fortfarande efter denna om-

lagring och gör sig av med överskottsenergin ge-

nom att utsända ett gammakvantum.

Den stråle som ritar bilderna på skärmen

bestar av elektroner som accelereras från botten av

bildröret och slår in i ett fluoriserande material på

insidan av glaset i skärmen och får denna att

punktvis lysa upp, d.v.s. synligt ljus utsändes.

Synligt ljus uppstår när elektroner i atomemas

yttersta skal som krockats ut av de accelererade

elektronerna faller tillbaka på i>ina ursprungliga

platser. De accelererade elektronerna har emeller-

tid tillräckligt med energi för att också krocka ut

de inre elektronerna i vissa atomslag. När luckorna



efter dessa elektroner fylls, utsändes

röntgenstrålning

Gamma- och röntgenstrålning är den mest

energirika strålning som vi kan utsättas för. När ett

sådant energipaket absorberas Overtas energin t

paketet helt eller delvis av en lossliten eletron som

rusar genom matenen med praktiskt taget ljusets

hastighet. Den snabba elektronen sliter vid sin

flykt loss nya elektroner från molekyler som den

passerar. På så sätt lämnar den ett pärlband av

förstörda molekyler efter sig.

Ultraviolett och synlig strålning

Denna strålning uppstår i princip på samma

sätt som röntgenstrålning i bildröret, det som be-

stämmer energin på den utsända strålningen är

alltid hur hårt bunden den elektron var som

krocl'ades u t

Strålningen är betydligt energisvagare än röntgen

och gammastrålning och kan inte slå sönder alla

typer av molekyler. Det krävs att molekylen som

skall angripas har en viss struktur, när det gäller

UV innehåller den vanligen en dubbelbindning.

Dubbelbindningen innehåller två elektroner som

sitter relativt löst Trots detta kan inte UV helt

frigöra elektronerna utan bara göra dem mer re-

aktiva så att molekylen lättare reagerar med andra

molekyler och då förstörs. Synligt ljus har ännu

lägre energi än UV och har endast undantagsvis

några skadliga effekter

Infraröd strålning-värmestrålning

En del av den energi som elektronstrålen

genererar resulterar i att atomer och molekyler

vibrerar, en del av dessa vibrationer sänds ut i form

av infraröd strålning.

Elektriska fält

Mellan två plattor med olika laddning uppstår

ett elektriskt fält. Det karakteriseras av att

laddningar rör sig i fältet, negativa mot den posi-

tiva plattan, eller elektroden, positiva laddningar

rör sig mot den negativa. Spänningsskillnader i

vävnad leder till att joner rör sig. Fältets styrka

anges i volt per meter (V/m).

Magnetiska fält

Närvaron av magnetiska fält innebär att

ferromagnetiska ting riktar in sig på ett visst sätt i

fältet. Kompassen är det klassiska exemplet där en

magnetiserad nål ställer in sig mot den magnetiska

nordpolen. Om fältet inte ändrar sig så påverkas

inte annan materia av fältet. Om magnetfältet

varierar i styrka tidsmässigt så blir det emellertid

en annan sak. Vi kan ta transformatorn som

exempel på vad som kan hända i en människo-

kropp som exponeras till ett pulsat magnetfält En

transformator har en så kallad primärlindning som

man skickar en växelström igenom. Det magnetfält

som då genereras ger upphov till en ström i den

närliggande sekundärlindningen. I bildskärmen

har vi spolar som motsvarar primärlindningen i

transformatorn. Sekundärlindning kan vara vilken

elektriskt ledande kropp som helst i närheten av

bildskärmen. I vävnad leds ström av joner till

skillnad från i transformatorn. De elektriska

spänningskillnader som genereras mellan olika

delar i den exponerade vävnaden får jonerna att

röra sig. Om det tidsvarierade magnetfältet gene-

reras av en växelström så kommer jonerna vid

tillräcklig energi att röra sig fram och tillbaka eller

rättare i små cirklar under inflytande av det

statiska jordmagnetfältet

Magnetfältets styrka anges i Tesla (T) = voltsekund

per kvadratmeter (Vs/m^).

Experimentella studier i modellsystem, försöksdjur och människa.

I en en SSI-rapport från 1989 har Lars-Erik
Paulsson gjort en omfattande litteraturge-
nomgång av forskningen inom området
lågfrekventa magnetfält. Den tidigaste ci-

terade artikeln är från 1979 men det är först
några år in på 80-talet som resultat börjar
komma inom alla områden. Av de 120
referenser som ges är över hundra från den



senare delen av 80-talet vilket tecknar
bilden av en ung och mycket expansiv ve-
tenskapsgren. I en rapport från National
Radiological Protection Board, Storbri-
tannien publicerad i juli 1991 finns över
300 referenser sammanställda och disku-
terade. Se också artikel av Bergquist och
Knave

Metaboliska processer, studier på celler
och vävnader

De egenskaper man bl a undersökt i
cellulära system är jontransportfenomen,
synteshastighet när det gäller viktiga mo-
lekyler som DNA, RNA och proteiner,
celldelningshastighet, utlösning av muta-
tioner och kromosomskador.

Jontransport
Kaczmarek and Adey (1974) fann

att kalcium och gammaaminosrnörsyra - en
neurotransmitter - frigjordes från hjärncel-
ler i katthjäman när den stimulerades med
svaga pulsade strömmar. Effekter på
kalciumbalansen kunde också påvisas i
friprcparerad hjärnvävnad liksom i celler
odlade i kultur. Man har påvisat ett frek-
vensberoende av det pålagda pulsade
magnetfältet liksom ett samspel mellan
detta och det statiska jordmagnetfältet.
Ändrades det statiska fältet så ändrades
också frekvensberoendet (Blackman et al.
1985). Man måste emellertid konstatera att
effekterna är små och att man vid jämförel-
ser mellan försök utförda av olika forskare
har svårförklarliga skillnader.

Hos en typ av kiselalger påverkas
rörligheten av kalciumhalten i omgivningen,
utan kalcium kan de inte flytta sig ur
fläcken (Smith et al., 1987). När kalcium-
halten ökar över en viss koncentration
börjar algerna att röra på sig. Om algerna
samtidigt exponeras för ett elektromagne-
tiskt växelfält börjar de röra sig vid lägre
koncentration och effekten är fiekvensbe-

roende. Resultaten tolkas som att cell-
membranet blir mer genomsläppligt för
kalciumjonerna.

Syntes av makromolekyler
Man har också funnit att syntesak-

tiviteten när det gäller olika makromole-
kyler, DNA, RNA och protein kan påver-
kas av pålagda pulsade magnetfält
(Goodman and Henderson 1988). I spott-
körtlar från en insekt, Sciara coprophila,
som utsätts för olika typer magnetiska fält
ändras proteinsyntesmönstreL Mönstret
ändrade sig både kvalitativt och kvantitivt
beroende på pulsformen och styrkan i den
pålagda signalen och skiljde sig också från
det mönster man erhåller vid värme-
chocker. Samma forskningsgrupp har visat
att syntesen av några typer budbärar-RNA
ökar vid elektromagnetisk stimulering
(Goodman et al. 1989). I klartext betyder
detta att den elektriska stimuleringen
väcker slumrande gener i arvsmassan som
då sätter igång att tillverka sina produkter.
Det är inte bara elektriska signaler som
startar denna typ av processer, man har
funnit liknande aktivitet vid värmebe-
handling, bestrålning med ultraviolett ljus
och vissa kemikalier. Det verkar som om
allt som cellen uppfattar som störande kan
utlösa sådan aktivitet Man antar att det är
någon form av stressreaktion.

Cancerpromotion
Udösningen av cancer är en fler-

stegsprocess. Man anser att cancern ini-
tieras av en förändring i arvsmassan, och
förmodligen har flera genetiskt olika
startpunkter. Denna förändring är emeller-
tid inte i sig tillräcklig utan måste följas av
andra händelser. Självklart är, att en cell-
delning är en förutsättning för att cancer
skall uppkomma. Vanligen behövs också
andra processer. Man har visat att vissa
kemikalier, bl a s.k. forbolestrar, avsevärt
påskyndar förloppet. Ett sådant ämne kallas



pronioior. Även celldelningen räknas som
en promotor.

När det gäller cancer och magne-
tiska fält så är är man tämligen ense om att
magnetiska fält inte orsakar skador i
arvsmassan och alltså inte initierar cancer.
Om det finns effekter så menar man att
fälten fungerar som en promotor, d.v.s sti-
mulera utlösning av cancer som initierats av
andra agens, det kan gälla joniserande
strålning eller mutagena kemikalier. Man
har därför på molekylär nivå försökt klara
ut vad promotorer, Lex forbolestrer, gör.
Det finns ett enzym som heter omitin
dekarboxylas som är inblandad i regle-
ringen av DNA-syntesen och därmed cell-
delningen. Detta enzym ökar i snabbt de-
lande celler, inklusive cancerceller, och
stimuleras till flerfaltig ökning just av for-
bolestrar. Man har därför undersökt hur
enzymet påverkas av elektriska och mag-
netiska växelfält (Byus et al. 1987). Det
elektriska faltet, 60 Hz, applicerades direkt
på cellkulturer genom elektroder och
orsakade en 5-dubbling av enzymaktivite-
ten. Effekten av det magnetiska fältet blev
betydligt mindre, en 30%ig ökning kunde
uppmätas. I andra försök, där man först
stimulerat enzymaktiviteten med en kemisk
promotor, hade emellertid magnetfältet
motsatt effekt, det hämmade en-
zymaktiviteten. En liten uppgift som kan ha
sitt intresse i den senare diskussion var att
om man satte till färskt medium till cellerna
så ökade enzymsyntesen också kraftigt

Celler, effekter på arvsmassan, DNA

DNA-skador
Försök att upptäcka strängbrott i DNA ef-
ter exponering till elektriska och magne-
tiska lågfrekventa fält har gett negativa re-
sultat. Inte heller reparationen av olika
DNA-skador verkar att störas av sådan ex-
ponering.

Celldelning, kromosomstörningar och
mutationer

När det gäller påverkan på cellers
förmiga att dela sig liksom DNA-syntesh-
astigheten (dessa saker hänger ihop) så
finner man beroende på vem som gjort för-
söket, ingen effekt, minskning eller ökning.

Kromosomstörningar och mutatio-
ner är ett viktigt område att studera därför
att det indikerar påverkan på arvsmassan,
dvs risken för cancer och skador på kom-
mande generationer. Vissa kromosomska-
dor leder till förluster av arvsmassa vid
celldelningen och som en konsekvens av
detta dör båda dottercellerna. Drabbar så-
dana kromoskador en cell i någon av de
första delningarna efter befruktningen så
kan embryot dö. Senare under embryout-
vecklingen under den fas då olika organ
anlägges kan kromosomskadorna leda all
missbildningar.

Beträffande kromosomstudier så har
olika resultat redovisats. Vanligen är
resultaten negativa men i enstaka fall har
man funnit aberrationer. Ofta har expone-
ringen gjorts via elektroder direkt i det
medium som cellerna befinner sig. Konti-
nuerlig exponering av lymfocyter till 50 Hz
ström gav inga effekter medan pulser på
350 kV/m ökade antalet aberrationer
(Nordensson et al. 1984). Samma
forskargrupp rapporterade att man runnit
en ökad frekvens kromosomaberrationer i
celler tagna från fostervatten efter expo-
nering till pulsade magnetfält. En av
Strålskyddsinstitutet beställd replikatstudie
av en annan forskargrupp gav motsatt
resultat dvs kontrollcellerna hade en högre
frekvens aberrationer än de exponerade.
Försök på humana celler i kultur här inte
visat förhöjda frekvenser (Cohen et al.
1986). När det gäller att ha elektroderna i
direkt kontakt med mediet så gäller det
naturligtvis att unvika ren elektrolys t.ex.
om inan använder pulser med samma po-



laritet. Vi har visat att man i närvaro a»'
vissa aromatiska aminosyror kan framkalla
kromosomaberrationer vid elektrolys
(Ahnström and Natarajan, I960). För-
modligen uppkommer aberraöonema ge-
nom fria radikaler eller peroxider som ge-
nereras vid elektrolysen.

Det faktum att man varken finner
några tecken på DNA-skador eller erhåller
mutationer efter exponering till lågfre-
kventa fält gör att man borde inte vänta sig
kromosomskador. Det är emellertid inte
nödvändigt att direkt skada arvsmassan för
att få ärftliga effekter. Det finns bl.a. gifter
som påverkar mekanismen som skall
fördela kromosomerna mellan dottercel-
lerna vid celldelningen. Detta kan leda till
att arvsmassan fördelas ojämt mellan dot-
tercellema vilket får allvarliga konsekven-
ser.

Mutationer har studerats i en del
system men resulten visar inga effekter av
lågfrekventa fält

Fosterskador, effekter på försöksdjur

Kromosomskador innebär en risk
för fosterskador. Vilken typ av skada som
uppstår på ett foster beror på under vilket
stadium som störningarna inträffar. De
celler som uppkommer efter de första
delningarna skiljer sig inte så mycket från
varandra. Var och en av dessa celler kan i
princip utveckla sig till en hel varelse, vilket
förekomsten av enäggstvillingar visar.
Skadas någon av cellerna och dör under
detta stadium så kan en av de andra celler-
na ta över. En ny situation uppkommer när
celldelningen har kommit så långt att varje
cell fått olika uppgifter. Dör en av cellerna
som är bestämd att utvecklas till ett organ
eller del av sådant så kan ingen annan cell
ta över utan en missbildning uppstår.

Delgado et al. publicerade 1982 ett
arbete som visade att antalet missbildade
hönsembryon ökade efter exponering till

lågfrekventa magnetfält- Andra forskare be-
kraftde dessa resultat, andra återigen
rapporterade negativa resultat. Man
beslutade då att göra en internationell
jämförelse där laboratorier i 6 olika länder
skulle genomföra likartade försök.
Resultatet var inte heller här särskilt
entydigt, endast 2 laboratorier redovisade
signifikant ökning av antalet missbildningar
efter exponering.

Ett antal undersökningar har gällt
fosterutvecklingen hos gnagare. Musfoster
som exponerats för pulserande magnetfält
de första 14 dagarna visar ingen ökad död-
lighet men en tendens till ökat antal miss-
bildningar (Tribukait et al. 1986). Frölén
och Svedenstål (1989) har i en mer omfat-
tande studie upprepat dessa försök med
något annorlunda resultat, en ökad foster-
dödlighet men inga missbildningar.
En undersökning för att försöka lösa
problemet med de olikartade effekterna har
sedan publicerats (Walsch et al. 1989). Där
fick man återigen ett annat resultat, varken
fosterdödligheten eller

missbildningsfrekvensen ökade.

Undersökningar på människa

Epidemiologiska undersökningar
Ett stort antal s.k. epidemiologiska

undersökningar har gjorts som behandlat
cancer, graviditetsskador liksom olika typer
av besvär som uppstått vid bildskärmsar-
bete. En epidemiologisk undersökning
innebär att exponerade grupper vad gäller
en viss biologisk effekt jämförs med
kontrollgrupper som i övrigt är så lika den
exponerade gruppen som möjligt Ett al-
ternativt förfarande är att man plockar ut
drabbade individer, det kan gälla cancer,
missfall eller bildskärmsbevä; och under-
söker deras exponeringsbakgrund, om de
har varit mer utsatta för elektromagnetiska
fält än sådana som inte drabbats.
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Experimentella undersökningar
tlcktnska fält kan förnimmas genom att

det sker en ytlig uppladdning av kroppen
vilket lätt kan konstateras i nänaro av en
IT-skärm, håren i huden reser sig alterna-
tivt vibrerar i närheten av en växelströms-
källa. Detta gäller däremot inte magnetfält.
Under väl kontrollerade betingelser finner
man att ett 60 Hz fält i storleksordningen 1
mT inte kan förnimmas, inte heller kan man
genom förbehandling bli känsligare. Vid
exponering 0.1 mT kontinuerligt under 10-
20 timmar har man undersökt påverkan på
EKG, hjärtfrekvens, blodtryck, respiration
och kroppstemperatur. Inga effekter kunde
påvisas. Den normala dygnsrytmen
bibehölls liksom funktioner i nervsystemet
Även om man går upp till 4 mT händer
inget anmärkningsvärt. Går man över 10
mT vid frekvenser runt 20 Hz uppträder
ljusintryck, vilket antas bero att celler i
näthinnan retas. Ännu högre fältstyrkor,
flera T, ger upphov till svindslkänslor,
kväljningar och huvudvärk. Alla de här
rapporterade undersökningarna ligger i
områden där man också påvisar effekter i
cellulära system och långt över det som
man exponeras till i vardagslivet.

En mer aggressiv typ av under-
sökning, är s.k. provokationsstudier där
man direkt utsätter såväl känsliga personer
som en kontrollgrupp för lågfrekventa fält
(Swanbeck and Bleeker, 1989). En lik-
nande undersökning har genomförts av
Wennberg och medarbetare (1990). När det
gällde den "elskadade" gruppen hade man
tagit ut individer där besvären var av akut
slag, och uppstod inom en minut vid
exponering samt klingade av ungefär lika
snabbt. I försöket ingick också en referens-
grupp som var okänsliga. Man använde
exponeringar i den storleksordning som
nun kan utsättas för vid t.ex. bildskärms-
arbete. Försökspersonen fick sitta i ett
elektriskt väl avskärmat rum ined dags-
Ijusbclysning framför en metallplåt skyddad

bakom en gardin. Via plåten kunde ett
elektriskt falt genereras. Magnetfält-upp-
ställningen utgjordes av två spolar på var-
dera sidan av försökspersone" En dator
styrde exponering respektive icke expone-
ring och försökspersonerna fick genomgå
två olika försök och genom knapptryck-
ningar meddela: 1) när de förnam besvär
respektive när besvären upphörde och i
försök 2) när de trodde att fältet var av el-
ler på; alltså en studie om taltet kunde
förnimmas oberoende av om besvär upp-
stod eller inte. Resultatet av försök 1 var
att det inte fanns något samband rrcllan
närvaro av falt och och upplevda besvär.
Även i detektionsstudien så kunde majori-
teten av de 14 försökspersonerna inte av-
göra om fältet var av eller på. Tre av för-
sökspersonerna hade emellertid bättre
"träffprocent" än vad slumpen skulle stått
för.

Nyligen har en annan typ av studie
genomförts som kan visa på nya vägar när
det gäller att förstå vad aom händer med
s.k. elöverkänsliga personer. En under-
sökning som publiceras i Journal of Occu-
pational Medicine (Berg et al 1991) har
man studerat nivåer av stresshormoner hos
elkänsliga personer och jämfört dessa med
personer utan sådana symptom. Man visar
där att två olika hormonslag, tyroxin och
prolaktin ökar hos elkänsliga individer un-
der arbetsdagen men inte hos kontrollper-
sonema. Man kallar detta teknostress, och
antar att det är detta som orsakar
"elbesvären" och inte de elektriska fälten.

Här kan ncteras att man har stude-
rat oåde lågfrekventa elektriska och mag-
netiska fält vad gäller inverkan på nivån av
olika hormoner i försöksdjur. Man påpekar
dock att dessa system är mycket stress-
känsliga och kan induceras av buller och
vibrationer och ätt det gäller att undvika
sådana extrafaktorer vid försöken. Både
ökning, minskning eller oförändrade nivåer
har redovisats. Man har emellertid använt
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massiva doser, tor magnetfält som exempel exponeringar på 20 mT under 1-7 dygn.

Biologiska effekter av strålning, elektriska och magnetiska fält

Gamma och röntgen strålning
Som nämnts tidigare i artikeln or-

sakar denna typ av strålning jonisation av
alla slags molekyler som träffas. Det värsta
som kan hända är att arvsmassan påverkas,
som ett resultat av detta får man celldöd,
ärftliga skador och cancer. Arvsmassan in-
nehåller också strukturer som kan påverkas
av UV som följaktligen kan ge samma
effekter som gamma och röntgen. När det
gäller bildskärmar kan vi emellertid direkt
säga att effekterna av UV, röntgen och
gammastrålning är helt försumbara.

Lågfrekventa fält
Elektriska fält, både statiska och

pulsade, liksom pulsade magnetiska fält får
laddade partiklar att röra sig. I fallet le-
vande vävnad innebär detta i första hand
joner, som kan röra sig i olika riktningar.
Vi har emellertid en annan viktig grupp av
partiklar, nämligen så kallade dipoler.
Vattenmolekylen har ingen nettoladdning
men har däremot en positiv och en negativ
ända, den är en dipol. Större dipoler, pro-
teinmolekyler, kan fungera som svängdör-
rar i olika system genom att de påverkas
elektriskt. Till skillnad från joniserande
strålning eller UV sker ingen direkt skade-
verkan på molekyler, utan eventuella ef-
fekter uppstår indirekt genom att ett för-
lopp störs.

För att utröna vilka system i krop-
pen som kan vara utsatta för utifrån kom-
mande elektriska störningar så får man gå
till symptombilden när det gäller experi-
mentella system liksom också till del som
redovisas av individer överkänsliga mot
elektricitet.

Mycket pekar i riktning mot nerv-
systemet och effekter på cellmembraner.

Nervsystemet

Långdistanskommunikationema i
vår kropp sker med hjälp av högt speciali-
serade celler där den del som överbryggar
de stora avstånden kan ses som ett långt rör
som förbinder olika regioner med varandra.
Är det långa avstånd eller signalen skall gå
till flera ställen så finns det också
omkopplingsstationer på vägen. Röret som
skall leda signalerna är försett med ett antal
kanaler genom rörväggen med svängdörrar.
Dessa svängdörrar kan vara specifika för
ett jonslag och opereras antingen kemiskt
eller elektriskt

För att kunna leda signaler måste
nerven först laddas upp ungefär som en
ackumulator. I det här fallet betyder det att
genom vissa kanaler pumpas kaliumjoner in
och natriumjoner ut. När nervbatteriet är
fulladdat är kaliumhalten 10 ggr högre inne
i nerven än utanför. Motsatsen gäller för
natriumjonerna.

Det som sätter igång nervsignalen är
en laddningsändring i nervens startpunkt
som leder till att en elektriskt opererad
svängdörr öppnas. Svängdörren är en
proteinmolekyl, en dipol, som beskrivits
tidigare och kanalen är specifik för natrium.
När den öppnas så strömmar natriumjoner
in från vätskan utanför vilken leder till en
lokal potentialändring. Denna po-
tentialförändring är så stor att den påverkar
nästa natriumdörr att öppnas osv. Som
fallande dominobrickor går en elektrisk
vågrörelse genom nerven till ändstationen.
Svängdörrarna stängs kontinuerlig bakom
vågen och ef'^r en kort återhämt-
ningsperiod, mindre än millisekund, kan
nerven fungera igen. Jag vill poängtera att
detta är en förenklad bild av förloppet.



Det står väl klart att har finns möj-
ligheter 'ill påverkan från utifrån kom-
mande signaler. Svängdörren, dipolen, kan
öppnas genom en spänningsändring or-
sakad av ett magnetfält och därmed skicka
iväg en nervsignal- Nu krävs det emellertid
en ganska kraftig signal för att svängdörren
skall öppnas, magnetfältet måste vara långt
starkare än de som vi utsätts för i det
dagliga livet för att få en retning av nerven.

Andra celler

Nervcellen är inte ensam om att
kommunicera elektriskt. Alla celler har
kanaler i sina hölje mot yttervärlden,
plasmamembraneL Även dessa kanaler är

av olika slag och styrs antingen elektriskt
eller kemiskt. Till detta kommer interna
strukturer, behållare som likaledes står i
kontakt med cellens cytoplasma med hjälp
av kanaler i membranet. De joner som
transporteras har olika uppgifter. I muskel-
cellen har man inneslutningar av kalcium-
joner i en behållare i cytoplasman. En
elektrisk puls förmedlad av en nerv öppnar
portama på vid gavel och släpper ut kalci-
umjonema som förenar sig med vissa speci-
fika proteinmolekyler vilka i sin tur får
muskelfibrillema att dra ihop sig.

Ett mångfald av processer i cellen
regleras av joner som liksom i muskelcel-
lexemplet kombineras med, och aktiverar
olika proteiner.

Mekanismer for biologisk verkan av elektriska och magnetiska fält

När det gäller elektriska och mag-
netiska fält utgick man till en början från att
det var storleken på inducerade strömmen
som var den avgörande faktorn. Detta
resulterade i att man bemödade sig om att
ta fram s.k. lågstrålande bildskärmar. I
många fall har detta emellertid inte gett de
resultat man hoppats på. På senare tid har
man blivit mer övertygad om betydelsen av
frekvensen och att det finns effekter som
endast uppträder inom ett snävt frek-
vensområde. Det är klart att elektriska och
magnetiska fält kan påverka ett flertal pro-
cesser i levande vävnad.

Om nerv och muskelceller har trös-
kelvärden som gör det osannolikt att dessa
celler påverkas av lågfrekventa magnetfält
som genereras av t ex bildskärmar så kan
man ha en annan situation när det gäller
centrala nervsystemet. Vissa post-synap-
tiska regioner i hjärnan tjänar till att integ-
rera små potentialändringar som tas emot
från andra nervceller. Inducerade fält skulle
kunna påverka dessa potentialer vid be-

tydligt lägre nivåer än som behövs för för
att starta nervimpulser.

Det förefaller rent experimentellt
som att samma saker gäller cellmembraner,
det kravs betydligt lägre effekter för att få
dessa att släppa igenom joner än vad som
behövs för att reta nerver.

Brus, resonanseffekter.

Brus innebär att elektriska signaler
uppträder slumpartat och förloppet är
därför oförutsägbart Brus är det vi hör i
TV-apparaten när sändningen upphör på
kvällen. De elektriska pulserna kommer
oregelbundet och varierar också i styrka.
Motpolen är tex. en ren 50-periodig växel-
spänning, en enda frekvens utsändes. Musik
är en blandning av olika frekvenser som
samverkar med varandra. Den elektriska
aktiviteten i kroppen har flera olika
komponenter. Hjärtverksamheten ger
upphov till en någorlunda jämn vågrörelse
medan en otal andra aktiviteter genererar
oregelbundet uppträdande elektriska sig-



naler, d.v.s. brus. För att kunna uppfatta
och tolka signaler måste de kunna urskiljas
från bruset. Ju enklare s'gnalen är desto
lättare kan man skilja den från bruset. In-
ledningsvis nämndes att de strömmar som
genereras i kroppen av lågfrekventa elek-
triska och magnetiska fält exempelvis från
bildskärmar är så svaga att de försvinner i
det normala elektriska bruset som finns i
vävnaderna.

Flera experiment har visat att olika
processr i cellen kan påverkas av lågfre-
kventa signaler. Man har också i fallet ki-
selalger som berörts tidigare i artikel påvi-
sat ett frekvensberoende så att vissa fre-
kvenser är effektivare än andra. Några
forskare frågade sig då vad som händer om
man alternerar mellan två olika frekvenser.
Litowitz med medarbetare (1991) utgick
från det system som diskuterats tidigare i
artikeln, att enzymet ornitinJekarboxylas i
celler stimuleras till ökad aktivitet av
elektriska signaler. Först visade författarna
att enzymet stimulerades lika mycket både
av 55- och 65-periodiga fält Nästa del i
experimentet var att alternera mellan de två
fälten i olika långa perioder, 0.1 till 50 sek.
Resultaten visar att när de olika fälten
växlar för snabbt så händer ingenting. När
perioderna kommer upp till 5 sekunder så
börjar det hända saker man ser en stimu-
lering av enzymet. Vid 10 sekunders peri-
odlängd är stimuleringen maximal och lika
hög som om endast den ena frekvensen an-
vänds. Cellerna behöver alltså en sam-
manhängande tid på ca 10 sek med samma
frekvens för att urskilja en yttre signal från
bruset och reagera.

Jag tar exemplet med gungan igen.
Alla vet att man måste sätta in knuffen ex-
akt i rätt tid för att få maximal effekt. För
tidigt, så bromsas farten, för sent så har
knuffen ingen större effekt. Man behöver
alltså en viss tidsperiod med rätt tidsmel-
lanrum mellan varje knuff för att få upp
farten. Det är tydligt att det finns

strukturer i cellen som kan svänga i reso-
nans med ett pålagt fält. Det anmärk-
ningsvärda är att både de 55- och 65-pe-
riodiga signalerna ger full effekt men
blandningen gör att det hela kommer i ot-
akt. Det måste innebära att det är något
olika strukturer som påverkas av 55- res-
pektive 65-periodiga frekvenser.

Cyclotronresonanshypotesen

För många är en cyklotron en stor
maskin som används för att accelerera
elektroner och joner i kämfysikaliska ex-
periment. Principen är att i stället för att
använda en fast, flera megavolt hög
elektrisk spänning för att accelerera par-
tiklama så används växelström med hundra
gånger lägre spänning i kombination med
ett magnetfält Antag att de positiva
jonerna skickas in mellan polema av två
elektromagneter. En pålagd spänning gör
att jonerna accelereras i en halvcirkelböjd
bana. När jonerna hunnit en halvcirkel så
vänder man på det elektriska fältet så att jo-
nerna fullbordar en cirkel osv. För varje
varv adderas mer eneri till partikeln. I den
biologiska världen tänker man sig att en
kalciumjon accelereras i en halvcirkelfor-
mad bana under inflytande av det statiska,
jordmagnetiska fältet, med växelfältet som
ger en energiknuff varje halvvarv. De
frekvenser som ger effekter i biologiska
system stämmer med de som cyclotronhy-
potesen förutsäger. Man tänker sig att jo-
nerna accelereras i jonkanaler genom
membranet (Liboff 1985). Hypotesen har
emellertid förkastats av flera orsaker.

Dock, de experimentellt observerade fe-
nomenen kvarstår och flera andra hypoteser
baserade på resonansfenomen har pre-
senterats. Teoretiskt bevandrade och in-
tresserade läsare hänvisas till rapporten från
National Radiological Protection Board
med referenser.



Tröskeleffekter

Jag har ovan berört nervretningen
som måste överstiga en viss nivå för att
nerven alls skall reagera. Den inkommande
signalen måste ha en sådan höjd att den kan
passera tröskeln. Är signalen lägre än
tröskeln händer ingenting alls. I de flesta
experiment som genomförts inom området
biologiska effekter av lågfrekventa fält fält
så noterar man att effekten försvinner helt
under en viss fältstyrka. Dessutom har man
ofta ett svagt dosberoende över tröskeln
dvs en ökning av faltstyrkan leder inte till
motsvarande ökning av effekten.

Beräkningar som gjorts visar att de
spänningar som induceras av fält i stor-
leksordningen några mikrotesla borde för-
svinna i det elektriska bakgrundsbruset sxn
finns i levande vävnad. Det finns tydligen
några strukturer i cellen som kan svänga i
takt med det lågfrekventa fältet och bygga
upp tillräckligt med energi för att övervinna
spänningströsklama. Vad det är för
strukturer och hur det går till är emellertid
fortfarande en gåu.

I andra fall är det mera tveksamt om
man har tröskeleffekter eller om statistiken
inte räcker till för att fånga upp effekter vid
låga doser som döljer sig i bruset. Känner
man mekanismen kan man emellertid
förutsäga hur sambandet mellan dos och
biologisk effekt ser ut. Ett gift kan t ex
bryta ner substanser som är livsnödvändiga.
Finns substanserna i rikt överskott så
händer ändå ingenting förrän förstörelsen
har en sådan omfattningen att förbruk-
ningen överskrider tillgången.

Ett område där inte tröskelfeno-
menet verkar gälla är skador i arvmassan

Försökens reproducerbarhet

Det andra stora problemet inom det
här forskningsområdet är svårigheten för

forskare att reproducera varandras resultat.
Det gäller alla områden och för positiva
försök (effekt har påvisats) finns det lika
många negativa. Förmodligen skall det vara
en övervikt för negativa experiment,
erfarenheten visar nämligen att
benägenheten att rapportera negativa re-
sultat är lägre än positiva.

Det man skyller den dåliga repro-
ducerbarheten på är att de biologiska ef-
fekterna uppträder inom snäva frekvens-
områden och kräver samverkan med ett rätt
inriktat statiskt fält Jag tror av flera skäl att
detta är långt ifrån hela sanningen. En
anledning är att många effekter faktiskt inte
har något uttalat frekvensberoende. Den
andra anledningen kan belysas med några
exempel som nämnts tidigare. De som
undersökte effekterna av elektriska och
magnetiska fält på aktiviteten av enzymet
ornitindekarboxylas konstaterade att man
fick akta sig för att sätta till nytt medium
till cellerna under försöket därför detta
stimulerade enzymaktiviteten mycket
kraftigt och maskerade effekten av
magnetfältexponeringen. Likaså, stimulerar
man enzymaktiviteten med forboles-
terbehandling så har magnetfältet motsatt
effeki, det reducerar enzymaktiviteten.
Cellens tillfälliga status kan alltså bestämma
rikningen av den biologiska effekten.

Mina egna erfarenheter av att arbeta
med cellulära system pekar i samma rikt-
ning. Trots att vi arbetar med betydligt mer
välkända effekter som av joniserande
strålning, ultraviolett ljus, och mutagena
kemikalier så inträffar det inte sällan tills
synes oförklarliga resultat. Cellers förmåga
att uträtta olika saker är inte konstant utan
kan påverkas av deras förhistoria res-
pektive förhållanden under försöket. Jag är
därför inte alls överaskad av den dåliga
reproducerbarheten när det gäller effekter
av magnetfält.



Diskussion

Uppgiften med denna uppsats är att främst
belysa verkan av lågfrekventa elektriska
och magnetiska fält med målsättningen att
försöka förstå den speciella problematiken
kring bildskärmar.

Man har här två olika problemom-
råden:
Eventuella fosterskador
Här har ett stort antal djurförsök visat på
möjligheten av både fosterdöd och miss-
bildningar, även om det finns lika många
negativa resultat. Exponeringar till mag-
netfält ligger i området 0.1 uT till någon
mT med kontinuerlig behandling från några
dygn upp till veckor. Man anger trös-
kelvärden på 1 pT under vilken inga effek-
ter kan upptäckas. Detta kan jämföras med
bildskärmar som ligger i området 0.02 - 0.2
uT. Det är rimligt att anta att tröskelvärden
finns och sannolikheten för skada ringa om
inte motsatsen klart bevisas i epi-
demiologiska undersökningar. Svårigheten
med epidemiologiska undersökningar och
bildskärmar är dock att binda effekterna till
just elexponeringen.

"Bildskärmsskador"
För den typ av effekter som beskrivs in-
ledningsvis finns det inga relevanta varken
djurstudier eller experiment på cellnivå.
Anledningen är att alla experimentella
studier syftar till att beskriva normalcellen
eller normaldjuret eftersom man inte har se-
lekterat fram speciellt känsliga djur eller
celler, mutanter helt enkelt.

Som en jämförelse kan nämnas att
det finns ett mycket litet antal individer som
är extremt känsliga för ultraviolett ljus.
Man har där kunnat visa i försök på celler
tagna från huden på dessa individer att de
saknar förmågan att reparera UV-skador
som drabbar hudcellernas arvsmassa. Dessa

oreparerade skador initierar en cancer-
process som leder till rikligt uppträdande av
tumörer på de delar av kroppen scm utsätts
för UV-belysning.

Man har också identifierat individer
som är känsligare för joniserande strålning
än normalt Även här förefaller det som om
någon detalj i reparationsmaskineriet är
defekt men exakt var den ligger har man
ännu inte klarat ut

Vad är det för faktorer som be-
stämmer "elöverkänslighet". Det bygger
naturligtvis på att det finns en utlösande
faktor. Att den skulle vara elektriska eller
magnetiska fält har betvivlats av den me-
dicinska sakkunskapen. Man påpekar bland
annat att kroppen själv genererar elektriska
fenomen som är flera storleksordningar
större än de som genereras av de elektriska
och magnetiska fält vi är omgivna av. Även
forskare som är verksamma inom området
är naturligtvis medvetna om detta problem.
Det finns också saker som pekar på att den
utlösande faktorn är inte särskilt specifik,
nämligen att man även kan vara känslig för
ljus.

En annan fråga som man försöker
besvara är vad det är som predestinerar till
överkänslighet. Undersökningarna av Berg
med medarbetare pekar på en högre
stressnivå hos elkänsliga personer. En
högre stressnivå betyder lägre tröskelnivåer
för olika reaktioner. Detta kan man också
se i andra sammanhang, man drabbas
lättare av kramp i tävlingar än på träning
även om träningen fysiskt sett är minst lika
hård.

Forskning och åtgärder inom området.

För att kunna vidtaga de rätta åt-
gärderna behöver man veta mera. I linje



ined vad man vet om överkänslighet för
UV och joniserande strålning borde man
undersöka hur celler från elkänsliga in-
divider uppför sig vid exponering jämfört
med elresistenta individer.

Hormonstudier av det slag som re-
dovisas av Berg och medarbetare borde
följas upp så att man klargör vilket som
orsakar vad. Tyvärr är väl sådana försök på
gränsen till det etiskt försvarbara. Viss
information kan man kanske få från sådana
individer som blivit fria från sina besvär.

Provokationsstudier av den typ som
redovisats av Wennberg, Fransen och
Pauls son är naturligtvis intressanta, men
innebär också stora påfrestningar på dem
som deltar. Deras studie har inte kunnat vi-
sa att uppkomna besvär har något samband
med exponering till elektriska eller mag-
netiska fält En reservation gör författarna
för möjligheten att detektera fält där ett par
personer hade bättre träffprocent än vad
slumpen förväntades ge.

Även om den utlösande faktorn
vore fältet så förefaller det som om dessa
känsliga perso. er har ett starkt internt
förstärkningssystem av typen betingad re-
flex. Man kan fundera över om fysiologiskt
betingade orsaker ligga bakom, t ex sänkta
retningströsklar, men finns det något
mätbart mer än de hormonstudier som
redovisats ovan.?

När denna elkänslighet diskuteras
utifrån enskilda fall så framkommer det ofta
att dessa personer känner sig kränkta av en
psykologisk teknik som innebär att man
rotar i deras själsliv och att ens psykiska
stabilitet ifrågasätts (Nordström och von
Schéele, 1989).

Det bör då framhållas att sådana här reak-
tioner som elkänsliga individer får uppleva
inte är är något onormalt, de kan framkallas
hos alla individer och även försöksdjur. Det
som behövs är att en stressreaktion kopplas
till en viss verksamhet. Man behöver inte
ens ogilla verksamheten bara det finns ett

samband som återkommer och därmed för-
stärks. En betingad reflex, en naturlig
försvarsreaktion.som normalt skall skydda
oss från farligheter, råkar bli hopkopplad
med ett helt oskyldigt fenomen och skadan
är skedd.

När det gäller åtgärder så kan man
diskutera olika strategier, att försöka bota
patienten med aktiva åtgärder eller att av-
skärma honom från faktorer som utlöser
reaktionen.Vad gäller det första alternativet
så kan det röra sig om "avprogramcring" av
olika slag som skulle minska styrkan av den
betingade reflexen. Detta bör man göra
oavsett om vissa individer skulle kunna
reagera på magnetfälten. Magnetfälten är
säkert i sig helt oskyldiga till sin verkan
men det är den inlärda reaktionen som ger
de obehagliga symptomen. När det gäller
det andra alternativet, att skydda individen
från den utlösande faktorn, så kan man i
bästa fall hoppas att naturen gör sitt enligt
"tiden läker alla sår".

Slutsatser

Experimentella system
Försök på vävnad liksom celler i

kultur visar att lågfrekventa elektriska och
magnetiska fält kan påve. ka frisläppandet
av joner liksom olika organiska ämnen.
Olika syntesaktiviteter påverkas också,
DNA- RNA och proteinsyntes. Däremot
verkar det inte som att fälten kan inducera
kemiska förändringar i DNA. Ett frekvens-
beroende har påvisats i flera system vilket
för tanken till resonanseffekter. Fälten
förefaller inte orsaka mutationer eller på-
verka cellöverlevnaden i de standardtest
som används.

När det gäller kromosomaberrationer så är
resultaten motstridiga. Det faktum att man
inte finner kemiska förändringar i DNA,
mutationer eller påverkan på cellers över-

t



levnad tyder på att rapporterade cytolo-
giska förändringar är av annat slag än de
som orsakas av joniserande strålning, UV
eller mutagena kemikalier.

Effekter på foster, fosterdöd såväl som
missbildningar efter exponering av olika
försöksdjur har rapporterats av flera for-
skargrupper. När det gäller cancerstudier är
det magert och inga signifikanta resultat har
presenterats hittills.

Exponering av människor till lågfrekventa
fält har gett mycket litet av mätbara för-
ändringar. Överskrider man vissa nivåer,
som ligger högt i jämförelse med de som
ger svar i vävnader och cellsystem, så upp-
kommer sådana effekter som huvudvärk,
yrsel illamående.

När det gäller experimentella system så har
man klara tröskelvärden, d.v.s. under en
viss nivå kan inga effekter registreras.
Dessa nivåer ligger vanligtvis minst en 10-
potens över de fält som man normalt expo-
neras till i arbets- eller hemmiljö.

Epidemiologiska studier:
Vissa studier har indikerat smärre

överrisker när det gäller graviditetsstör-
ningar och cancer för individer som haft
högre exponering än normalt Andra studier
visar inte på några effekter. Svårigheten är
hela tiden att sortera undan störande
faktorer. Samma bild får man när det gäller
förhållandet mellan den elektromagnetiska
miljön och "elkänslighet".

Tacksägelser

Med Lars-Erik Paulsson har jag diskuterat framför allt hypoteser när det gäller verkningsme-
kanismer för lågfrekventa fälL Han har dessutom besparat mig en hel del arbete genom att låna
ut valda delar av sin särtrycksamling.

Jack Valentin har haft goda synpunkter på dispositionen av manuset under arbetets gång.

När det gäller den referensgrupp som utsågs i början av arbetet så har jag endast haft enstaka
kontakter. En anledning är att flera i gruppen har publicerat sig inom detta mycket kontrover-
siella område. Jag ber om ursäkt för denna styvmoderliga behandling av referensgruppen men
min tanke var att försöka se problemen med nya ögon.
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