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Det nyfödda barnet har – i
kontrast mot dess outvecklade
motorik – en högt sofistikerad
perceptionsförmåga, och kan ef-
ter bara några dagar skilja sin
mammas doft från en annan
lakterande kvinnas. Det behöver
bara en enda kontakt med en
doftsignal för att etablera ett
varaktigt minne, baserat på be-
stående synapsförändringar.
Den kaskad av ofysiologiska sti-
muli som den nyfödde expone-
ras för, särskilt på neonatala in-
tensivvårdsavdelningar, kan
därför ha negativa långtidsef-
fekter. Doftstimulis betydelse
för det nyfödda barnet är ett
försummat område.

I en intressant medicinsk kommentar
i Läkartidningen 51–52/95 [1] framhål-
ler Bertil Fredholm att luktsinnet är det
minst studerade av våra sinnen. Har det
skrämt oss att vi har så generande lite
kontroll över de föreställningar, minnen
och associationer som en doft kan fram-
kalla, att vi avstått från att granska det-
ta sinne? Vad som än är förklaringen
finns det iakttagelser på nyfödda barn
som är intressanta, inte minst mot bak-
grund av vad Fredholm säger om det vo-
meronasala organet – en struktur som
är känd som det Jacobsonska organet.
Det är där som ormen för in sin kluvna
tunga för att känna av luftens och mar-
kens kemiska sammansättning.

Doftsignaler påverkar nyfödda barns
beteende. Under kontrollerade labora-
torieförhållanden känner ett två dagar
gammalt barn igen doften av sin egen
säng, exponering för dofter under de två
första levnadsdagarna resulterar i prefe-
renser som kvarstår i veckor efter det att
exponeringen upphört, några dagar
gamla barn kan skilja den egna moderns

doft från en annan lakterande kvinnas
(medan ett barn uppfött på moders-
mjölksersättning saknar denna förmå-
ga), spädbarn utvecklar preferens för
den parfym mamman använt under bar-
nets första levnadsveckor [2-4]. Detta
kan ses som exempel på postnatal olfak-
torisk inlärning, och har sannolikt ett
visst överlevnadsvärde.

Av större intresse är kanske studier
som utförts i biologiskt meningsfulla si-
tuationer. När ett fullgånget barn place-
ras på mammas mage direkt efter för-
lossningen kan det utan hjälp ta sig fram
till bröstet – efter att först ha utvecklat
ett programmerat »prefeeding beha-
viour» – lokalisera bröstvårtan och bör-
ja suga inom ungefär en timme efter fö-
delsen [3-5]. Om barnet får välja mellan
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ett tvättat och ett otvättat bröst väljer
barnet signifikant oftare det senare [3],
vilket talar för att doftsignaler vägleder
barnet. Här är det svårt att föreställa sig
en inlärning; mer sannolikt är barnets
hjärna programmerad för att identifiera
den eller de dofter som utgår från areo-
laregionen. Men känsligheten kan troli-
gen transformeras till minne.

Det är intressant att noradrenalin-
neuron i locus coeruleus kontaktar lukt-
bulberna och medverkar vid olfaktorisk
inlärning [6]. Under excitation med
noradrenalinpåslag fungerar en »one
trial learning», dvs det behövs bara en
enda kontakt med en doftsignal för att
ett varaktigt minne, baserat på beståen-
de synapsförändringar, skall etableras
[7]. Under de första timmarna efter fö-
delsen är barnets plasmanivå av kate-
kolaminer 20–30 gånger högre än sena-
re i livet, och sannolikt är också locus
coeruleus högaktiverat [8, 9]. Nyfödda
barn kan därför vara fysiologiskt förbe-
redda att lära sig känna igen moderns
doftsignatur under de första timmarnas
interaktion. Kanske är det inte oviktigt
vilka doftimpulser barnet exponeras för
i detta skede.

Doften av amnionvätska är starkt at-
traktiv för den nyfödda ungen hos flera
djurarter; t ex hittar nyfödda råttungar
moderns bröstvårta först när hon depo-
nerat amnionvätska där [10]. Nyfödda
barn som vid den första sugkontakten
med mamman fick välja mellan ett bröst
fuktat med mammans egen amnionvät-
ska och ett ej fuktat bröst föredrog sig-
nifikant oftare det amnionbehandlade
bröstet – möjligen ett exempel på prena-
tal olfaktorisk inlärning [4]. Den biolo-
giska betydelsen av denna iakttagelse är
oklar. Ett beteende som konserverats
under miljontals år kan vara en kvar-
glömd evolutionär barlast; mer sanno-
likt är det dock uttryck för ett hjärnba-
serat program som har haft ett överlev-
nadsvärde.

Feromonsignaler
Medvetna doftupplevelser registre-

ras i olika delar av cortex [11], men den-
na är praktiskt taget »tyst» hos nyfödda
barn, där PET-studier (positronemis-
sionstomografi) visar metabolisk akti-
vitet huvudsakligen i de fylogenetiskt
gamla delarna av hjärnan [12]. De doft-
signaler vars effekt vi har registrerat har
därför knappast nått kortikala regioner.

Fredholm förmodar att det vomero-
nasala organet, vars kemoreceptiva sy-
stem informerar om feromonsignaler av
betydelse för reproduktion och överlev-
nad, har betydelse också hos männi-
skan, även om konkreta bevis saknas.
De för barnet så attraktiva doftsignaler
som emanerar från mamma och från
amnion har också denna anknytning till
reproduktion och överlevnad och skulle

kunna vara av feromonnatur. Det är där-
för en rimlig spekulation att de registre-
ras i ett vomeronasalt organ och vidare-
befordras till dess representation i basa-
la hjärnstrukturer som är metaboliskt
aktiva hos nyfödda.

Doftstimuli kan inverka negativt
De senaste två decenniernas forsk-

ning har visat att det nyfödda barnet har
en högt sofistikerad perceptionsförmå-
ga som kontrasterar mot den outveckla-
de motoriken. Från djurexperimentella
studier vet vi att evolutionärt oförutsed-
da stimuli kan länka hjärnans utveck-
ling i felaktiga banor. Den kaskad av
ofysiologiska stimuli som den nyfödde
exponeras för – särkilt på neonatala in-
tensivvårdsavdelningar – kan ha negati-
va långtidseffekter. Inom såväl obstet-
risk som neonatal vård har man börjat ta
hänsyn till nya kunskaper om hjärnans
utveckling.

Kanske är det också dags att vi in-
tresserar oss för doftstimulis betydelse
för den nyfödde?
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När konsensus saknas om
hur läkaren bör behandla,
spelar den beprövade erfa-
renheten stor roll. Det 48-sidi-
ga häftet innehåller 32 korta,
praktiskt inriktade artiklar
med anknytning till vårdens
vardag och vänder sig till alla
kliniskt verksamma läkare.
Förutom diagnostik med tera-
pi speglas goda exempel på
prevention, ledningsfrågor
och administration.
Pris 55 kr. Vid 11–50 ex 50 kr,
vid högre upplagor 47 kr/ex.
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