
❙ ❙ Synen och hörseln är aristokraterna
bland människans fem sinnen. Synen,
som anses svara för 70 procent av våra
sinnesintryck, låter oss uppleva världens
sköna former och färger under det att
hörseln förmedlar ackorden i Bachs och
Beethovens musik. Smaken sätts ofta
högt även om den är ett fattigt sinne som
endast kan skilja på sött, salt, beskt och
surt. Känseln, som kan ge sensuella njut-
ningar, ger oss både lugn och upphets-
ning. 

Det femte sinnet, lukten, har däremot
aldrig lovsjungits eller ansetts kunna
skapa romantiska känslor. Filosofen Im-
manuel Kant ansåg att lukten är ett för-
lorat och lågtstående sinne av perifer be-
tydelse i människans upplysta värld. 

Lukt förbinds med den vedervärdiga
stanken av träck och förruttnelse, medan
de angenäma impulser som vi får med
samma sinne betecknas som dofter, så-
som då vi står i närheten av en blomman-
de hägg eller böjer oss över en bukett av
liljekonvalj. Enligt vinskribenterna har
ett ädelt vin varken lukt eller doft. I stäl-
let skriver de att vinerna har olika kom-
plicerade smaker såsom av krispig va-
nilj, även om smaken endast kan säga att
ett vin är sött, surt eller beskt. Vinets
arom upplevs då vi känner dess dofter. 

I boken »Parfymen« har Patrick
Süskind skildrat de förfärliga konse-
kvenserna av när en människa, som inte
själv avger någon lukt, styrs av alla and-
ra av världens luktsignaler [1]. Omgiv-
ningen tar avstånd från honom. Kvin-
nors lukt väcker däremot starkt patolo-
giska böjelser och reaktioner. Deras

luktsignaler kan leda till höggradig och
okontrollerad upphetsning, som utmyn-
nar i lustmord. Efter det att döden berö-
vat kvinnan förmåga att avge nybildan-
de dofter blir hon helt betydelselös.

Utvecklats tidigt under evolutionen
Flera upptäckter rörande synens och
hörselns funktion har belönats med No-
belpris i fysiologi eller medicin. Även
om luktsinnet orienterar oss i vår kemis-
ka värld genom att låta oss identifiera
och särskilja de omkring 10 000 kemis-
ka föreningar som förekommer i luften i
vår omgivning, har forskningen om det-
ta sinne varit sparsam. 

Först i och med att 2004 års Nobel-
pristagare, Linda Buck och Richard
Axel, 1991 upptäckte hur luktsinnet fun-
gerar, har det lyfts upp till samma nivå
som livsvetenskapernas prestigefyllda
områden. 

Luktsystemet, som i stort sett är det-
samma hos insekter och ryggradsdjur,
har till följd av sin stora betydelse ut-
vecklats tidigt under evolutionen. Sinnet
ger information om den miljö i vilken vi
lever, och det ger signaler om lämpligt
beteende från vår tillblivelse, under li-
vets olika skiften och till dess slut. 

Studier av människor med försvagat
eller upphävt luktsinne, såsom vid an-
osmi, bör kunna förbättra våra kunska-
per om sinnets fysiologi och psykologi.
I detta nummer av Läkartidningen be-

skrivs att stimulering av luktsinnet med
vanilj följs av ökad genomblödning i
temporalloben och att denna reaktion
försvinner i tidigt stadium av Alzhei-
mers sjukdom. Metoden bör därför kun-
na utnyttjas för diagnostik i misstänkta
fall av sjukdomen. Resultatet visar ock-
så att det är meningslöst att bjuda de-
menta personer på fina viner. För dem är
endast mängden alkohol av intresse.

Eftersom luktsinnets fysiologi har
beskrivits utförligt i Läkartidningen ef-
ter beslutet om att tilldela Axel och Buck
Nobelpriset [2], lämnas här endast en
kort översikt. 

Enskilda doftmolekyler binds till en
receptor på lämplig sinnescell, såsom
framgår av Figur 1. Efter det att den ak-
tiverade receptorn därefter bundits till
ett G-protein förs det förstärkta budska-
pet vidare genom att stimulera syntesen
av cykliskt adenosinmonofosfat
(cAMP). I sin funktion som andra bud-
bärare ombesörjer cAMP att kalciumjo-
ner strömmar in i sinnescellerna, varef-
ter nervtrådar överför den bearbetade
signalen till luktbulben, där den om-
kopplas och vidarebefordras till amyg-
dala-området i det limbiska systemet –
ett område som evolutionärt sett är pri-
mitivare än de områden där syn- och
hörselintrycken bearbetas. Det limbiska
systemet uppfattar inte bara lukter utan
också dyra viners arom och dofter av
kostbara rätter. Det är även säte för drif-
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Lukten – ett sinne som styr 
människan under livets skeenden
Richard Axels och Linda Bucks Nobelprisbelönande upptäckter om
luktsinnets fysiologi har givit nya kunskaper om hur detta sinne och lik-
nande cellulära mekanismer styr människans beteende, från det obe-
fruktade ägget till livets slut. Inom sinnesfysiologin har en ny värld
öppnats. I och med att vi vet hur det mångfasetterade luktsinnet fun-
gerar har dess omfattande betydelse blivit uppenbar. Lukter kan egga,
reta och förlama vårt medvetande. Lukter kan omsätta en kemisk
struktur till en lukt. Med en extra CH2-grupp får vodka en helt annorlun-
da lukt än träsprit. Människor som trivs med varandra sägs ha lämplig
personkemi. Spelar individuella lukter någon roll för dessa reaktioner?
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Figur 1. Bud-
skapet från
luktande mo-
lekyler i and-
ningsluften
förs från re-
ceptorer på
sinnescellerna
till luktbulben. 
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ter, emotioner och tvångsmässiga be-
teenden.

Förälskelse efter kemisk kommunikation
För att luktsinnet skall kunna återge den
komplicerade kemiska verkligheten för
medvetandet medverkar en hel genfa-
milj, som hos möss består av 910 och hos
människan av 363 individuella gener.
Sinnet har stor biologisk betydelse. Det
reglerar instinkter, styr sexuella och mo-
derliga beteenden, dirigerar sökandet ef-
ter föda och väcker skräck och fruktan.

De under senare år identifierade fer-
romonreceptorerna i näsans vomerona-
sala organ är liksom luktsignalerna av
betydelse för parbildningen (Figur 2).
Efter det att pojke mött flicka kan tycke
och förälskelse uppstå, känslor som kan
leda till att de två beslutar sig för att få ett
gemensamt barn. Det reproduktiva be-
teendet styrs i viss mån av biologiska
signaler, som man och kvinna förmedlar
till varandra via luktsinnet och som kan
bli särskilt starka om bådas lukter är vitt
skilda. Varje människas lukt är lika unik
som hennes fingeravtryck, vilket gör att
hon har en viss förmåga att identifiera
sina vänner med hjälp av luktsinnet. De
som har en från varandra starkt avvikan-
de lukt är genetiskt mer skilda än de som
har en tämligen överensstämmande lukt. 

Genetiken bakom människans olika
lukt styr också strukturen hos det antigen
på leukocyterna (HLA) som ingår i im-

munförsvaret. Barn till föräldrar som
luktar olika får därför ett väl fungerande
infektionsförsvar. Förälskelse uppkom-
mer till följd av en kemisk kommunika-
tion, som är gynnsam för den komman-
de generationen. Urvalssystemet kan
dock helt eller delvis sättas ur spel av
olämplig parfym eller om den ena eller
båda parterna är rökare.

Lukten ger bindning mellan mor och barn
I människans liv är den första timmen ef-
ter födelsen mest dramatisk. Det nyföd-
da barnet skall då själv svara för alla sina
livsfunktioner. Det behöver föda, värme
och livgivande sinnesintryck. Vid den så
kallade kängurumetoden läggs barnet
naket på moderns kropp. Det får då lät-
tare för att andas effektivt och för att hål-
la sin kroppstemperatur. Genom att kon-
takten mellan mor och barn stimuleras
förbättras moderns förmåga att amma
sitt barn [3]. Ett nyfött barn som läggs på
moderns nakna kropp kravlar sig snabbt
mot en av moderns bröstvårtor, en reak-
tion som uteblir om hennes bröst tvättats
med luktlös tvål [4]. Lukten av moderns
bröst ger det nyfödda barnet förmåga att
orientera sig mot sin födokälla. Läggs
barnet på en annan nyförlöst kvinnas
mage reagerar det mer osäkert. 

Den roll som barnets luktsinne spelar
för den känslomässiga bindningen mel-
lan mor och barn var länge obekant inom
förlossningsvården. De kemiska signa-

ler som mor och barn sänder till varand-
ra, och som kan följas med nära-infra-
rött-ljusspektroskopi, medverkar till att
de binds till varandra [5]. 

Spermier dras mot liljekonvaljdoft
Det sätt på vilket dofter bearbetas i hjär-
nan utnyttjas också i cellernas mikrokos-
mos. Vissa typer av luktcellernas recep-
torer finns också i däggdjurshannars
pungvävnad. Den biologiska betydelsen
av detta förhållande har också belysts
[6]. Kromosom 17 i mannens pungväv-
nad innehåller en genkandidat till en
luktreceptor som avläses av spermato-
zoerna och som därigenom byggs in i de
mogna spermiernas membran. Spermi-
erna, som har som enda uppgift att be-
frukta ett ägg, utnyttjar sina luktrecepto-
rer för att svara på de doftsignaler som
avges av ägget och av olika stationer på
spermiernas långa och mödosamma väg
till sitt mål. Signalerna från ägget stimu-
lerar spermiernas impuls till ökad rörlig-
het och till att orientera sig mot ägget. De
mänskliga spermiernas doftreceptorer
aktiveras också i lösningar med låg kon-
centration av bourgeonal, en syntetiskt
framställd liljekonvaljessens (Figur 3) 

De kemiska reaktioner, som under-
lättar för ynglingen att finna rätt flicka,
gör det också möjligt för den livskrafti-
ga spermien att förena sig med ett be-
fruktningsbart ägg. Kanske vissa ofrivil-
ligt barnlösa par skulle få hjälp genom
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Figur 2. Lockas ynglingen av druvornas arom eller av den vackra flickans ögon eller av
de dofter som omger henne. Olja av F. Boucher (1703–1770); Pense-t-il aux raisins?

FOTO: NATIONALMUSEUM, STOCKHOLM

Figur 3. Aktiverade av sina doftreceptorer
skyndar mänskliga spermier mot bour-
geonal, en syntetisk förening med doft av
liljekonvalj. Från [6]; publiceras med
tillstånd från professor Hanns Hatt,
Cellphysiology ND/4, Ruhr-University-
Bochum, Tyskland.



att bli behandlade med ett läkemedel
som stimulerar mötet mellan ägg och
spermie. Kanske makarna skulle nå öns-
kat resultat genom att famna varandra i
en hage med blommande liljekonvalj.

Dofter – del av en präglingsprocess
Doftupplevelser har en märklig förmåga
att bli ihågkomna utan att ha uppfattats
som betydelsefulla då de förnams. Unga
Karin kan berätta att det luktade av nysla-
get hö då hon träffade sin pojkvän, att
grandoften var bedövande då de därefter
badade i en tjärn och att det doftade av ny-
mogna hallon då de slutligen gick hem. 

Dofternas närhet kan också upplevas
utan tidigare direktkontakt, såsom då vi
betraktar en målning som ger naturupp-
levelse eller förnimmer kontakt med en
anhörig. Vi kan uppleva någon form av
dofthallucination då vi betraktar en ak-
varell av John Bauer eller en målning av
Anders Zorn. En just upplevd doft kan
också återuppväcka minnet av någon
glömd händelse. Dofterna kan ha varit
del av en präglingsprocess.

I och med att vi i stora drag känner
luktsinnets neurofysiologi kan vi tränga
in i dess psykologiska aspekter. Studier
av hur vi blir medvetna om den kemiska
strukturen hos enskilda kemiska mole-
kyler med hjälp av vårt luktsinne bör
göra det möjligt att belysa sambandet
mellan kemiska föreningars struktur och
bakgrunden till våra doftupplevelser.
Smörsyra luktar vämjeligt, men ännu
kan ingen förklara på vad sätt denna för-
ening skapar den obehagliga upplevel-
sen. Är lukten en signal till att vi skall
akta oss för denna förening eller är syf-
tet ett annat? Hur upplevs smörsyra av
de insekter som med behag suger i sig
denna föda? Analys av den rent kemiska
bakgrunden till hjärnbarkens tolkning av
olika föreningars struktur bör kunna ge
en ny dimension åt den kemiska världen.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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