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V
i människor är inte direkt
kända för att använda vårt
luktsinne i samma utsträck-
ning som många djurarter.

Nya forskningsrön pekar dock på att
vår näsa kanske ändå spelar en förvå-
nansvärt stor roll i kontakten med per-
soner i vår omgivning. En artikel nyli-
gen i tidskriften Nature Genetics pekar
på att människor, i likhet med många
djur, använder sig av sitt luktsinne när
de exempelvis väljer partner [1]. Part-
nerpreferensen tycks i viss mån vara
korrelerad till åtminstone en av de ge-
ner man ärvt från sina egna föräldrar.

Den gen det är frågan om kodar för
HLA (»human leukocyte antigen«) och
dess lokus är det humana genomets
mest polymorfa. Det finns därför ett
otal olika genotyper för HLA-genen.
Hos däggdjur motsvaras HLA av MHC
(»major histocompatibility complex«),
vilket har visats ha starkt samband med
den lukt en organism utsänder. Denna
lukt är i sin tur i hög grad avgörande för
hur djuret upplevs av andra djur, vilket
påverkar faktorer som individuellt
igenkännande, parningspreferens, bo-
byggarbeteende och selektiv blockering
av graviditet.

Man vet sedan tidigare att vi människor
är utrustade med en imponerande för-
måga att detektera och skilja på lukter
från andra människor och djur. Det är 
t ex bevisat att vi klarar av att särskilja
lukten från två olika musstammar där
MHC-genen bara skiljer sig i ett eller
ett par lokus. En annan observation har
visat att en person ofta beskriver andra
människors kroppslukter som mer be-
hagliga om de kommer från individer
som inte har för få, men inte heller för
många, HLA-alleler som matchar deras
egna. I den aktuella studien ville man ta
reda på mer om varför det är så.

Försöken utfördes på en population
kvinnor där allas HLA-haplotyper var
kända. Försöken gick till så att kvinnor-
na i studien helt enkelt fick lukta på T-
shirtar som hade suttit på ett antal man-
liga individer och därför var impregne-
rade med dessa mäns respektive
kroppslukt. Kvinnorna fick sedan rang-
ordna lukten från varje T-shirt med av-
seende på hur bekant denna var, hur be-
haglig den kändes, hur stark eller inten-
siv den upplevdes, och hur tilldragande
den var. 

Resultaten visade att kvinnor har ett
exklusivt känsligt luktsinne som gör att
de klarar av att skilja på olika lukter,

vilka är olika på grund av endast myck-
et små variationer i alleluppsättningen i
HLA-genen från de olika luktdonato-
rerna. Precis som visats i tidigare studi-
er föredrog kvinnorna i denna studie
lukter som kom från en luktdonator
med ett litet antal HLA-alleler som
matchade deras egna, framför lukter
från en individ med för få eller inga
matchande alleler alls. Antalet match-
ande alleler fick dock inte heller över-
stiga ett visst antal. En annan upptäckt
som gjordes var att det var de alleler
kvinnorna fått från sin far, snarare än
från sin mor, som var avgörande för
vad de fann vara en mer eller mindre
behaglig lukt.

Hur kommer det sig att denna fin-
stämda funktion existerar? Vad är det
som gör att – om resultaten från denna
och andra liknande studier verkligen
speglar hur det är – djur och människor
med sådan precision väljer partner
utifrån den HLA-kodade kroppslukten
hos partnerobjektet? Och hur kan den
del av hjärnan som står för analys av
olika luktintryck skilja på de olika luk-
terna?

Forskning har visat hur näsan och
den neuronala apparat den står i kontakt
med använder sig av ett imponerande
raffinerat system för att analysera luk-
ter i omgivningen. Med hjälp av ett
slags kombinatoriskt kodsystem om-
vandlas luktreceptorernas kontakt med
luktmolekylerna, via en invecklad
flerstegsprocess, till ett detaljerat in-
tryck uppe i högre hjärncentra. Hur det-
ta luktintryck sedan utgör grund för va-
let av partner är en annan fråga. Vad är
det som ligger bakom kvinnornas pre-
ferens för män som har en allelkonstel-
lation som varken är för lik eller för
olik den de själva ärvt från sina egna fä-
der? Den frågan är ännu obesvarad,
men det finns hypoteser. 

Författarna till artikeln i Nature Genetics
menar att detta fenomen kan vara en
evolutionär mekanism. Det är aldrig bra
med för hög grad av inavel i en popula-
tion, eftersom dåliga anlag kan förädlas
under generationerna. Däremot är det
heller inte optimalt ur evolutionär syn-
punkt att inte ta till vara de gener som
faktiskt bidrar till överlevnad. Kanske
är HLA-genen en nyckelkomponent till
hur framför allt djur – men kanske inte i
lika hög grad människor, vilka trots allt
lever i ett mer artificiellt samhälle – ser
till att deras arter fortsätter existera och
utvecklas.

Mekanismerna bakom den observe-
rade korrelationen mellan kvinnornas
från fadern nedärvda HLA-alleler och
deras preferens för män med en viss
nivå – inte för stor och inte för liten –
av homologi med faderns HLA-alleler
är fortfarande ett frågetecken. Som för-
fattarna påpekar kan det vara så att den-
na genetiskt reglerade preferens är en
följd av ett tätt samband mellan lokus i
generna för HLA och lokus i olika ol-
faktoriska receptorgener. 

Det är till och med möjligt att själva
HLA-genen kodar för receptorproteiner
som direkt binder till specifika luktmo-
lekyler i omgivningen. Mer forskning
återstår för att ta reda på om detta är
förklaringen till de observerade feno-
menen, eller om det finns andra orsaker
till att kvinnor dras till män som uppen-
barligen har exakt rätt nivå av likhet
med deras fäder i fråga om matchande
alleler i genen för HLA.

*
Potentiella bindningar eller jävsför-
hållanden: Inga uppgivna.
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