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Introduktion 

Vårt luktsinne är redan utvecklat då vi föds. En nyfödd baby kan t.ex. känna igen sin 

mamma på lukten (Döving 1997). För vuxna personer börjar oftast en luktupplevelse 

med att man ser det man känner lukten av, t ex en maträtt. Man får då en uppfattning om 

vad det ska lukta och kan sedan avgöra huruvida det man känner lukten av luktar rätt 

eller fel, gott eller inte (Laing & Jinks, 1996). 

 

En lukt kan vara uppbyggd av hundratals olika aromer. Trots sin komplexa uppbyggnad 

kan en lukt oftast identifieras som en speciell doft av t.ex. ett livsmedel eller en parfym. 

En tränad näsa kan urskilja olika komponenter i komplexa lukter. Vid mätning av lukt 

använder man sig ofta av människor som mätinstrument. Personer, med gott luktsinne 

och vältränade i att lukta, har den fördelen att de kan mäta både enskilda komponenter i 

en lukt och den totala luktupplevelsen. Man kan också göra luktmätningar genom att 

man mäter nervresponser från t.ex. chorda tympani, vilket resulterar i att man får ett 

mått på den totala luktupplevelsen men inte på enskilda komponenter (Birch 1996). 

Med hjälp av kemiska mätningar kan man däremot mäta enskilda komponenter mycket 

noggrant, men mätning av lukt som helhet är omöjlig. De kemiska mätningarna kan inte 

heller avgöra vilken eller vilka av de ingående aromerna som är den/de dominerande i 

en viss lukt (Bell 1996).  

 

När en människa drar in en lukt genom näsan kommer luktkomponenterna att fastna på 

luktreceptorerna, som är placerade längst upp i näshålans tak. Luktreceptorerna skickar 

nervsignaler till luktloben i hjärnan. Här tolkas informationen om vad det är för lukt och 

vilka komponenter som ingår (Bell 1996). 

 

Vårt luktsinne är aktivt när vi upplever det som vi kallar för smak. Det vi i dagligt tal 

ofta kallar för smak är egentligen en kombination av att luktsinne, smaksinne och 

trigeminusnerven aktiveras. Trigeminusnerven ger oss upplevelser av kryddstark eller 

”het” mat (Lindsay 1985). Smak upplevs då smakreceptorerna, som finns på tungan och 

på ytorna inne i munnen, aktiveras. Till smakerna räknas endast de s.k. grundsmakerna: 

salt, surt, sött, bittert och umami (Laing & Jinks 1996). Lukt upplevs då lukt-

receptorerna i näshålan aktiveras av olika aromämnen. Aromämnena kan nå lukt-

receptorerna antingen genom näsborrarna (ortonasalt) eller via munnen (retronasalt). De 

aromämnen som når luktreceptorerna via munnen kallar vi ofta lite slarvigt för smak, 

t.ex. jordgubbssmak, chokladsmak etc. (Roberts & Acree 1995). Smak- och lukt-

interaktioner sker varje gång vi äter eller dricker. Smak kan öka den upplevda 

aromintensiteten liksom att aromer kan öka smakintensiteten. Om man håller för näsan 

när man äter hindrar man aromerna från att nå luktreceptorerna och upplever då endast 

grundsmakerna hos det man äter (Laing & Jinks 1996; Noble 1996).  

 

Transporten av aromämnen från munhålan till näshålan sker med hjälp av andningen. 

Munnens tuggningsrörelser har en bälgliknande funktion som överför aromfylld luft till 

utandningsluften, som i sin tur passerar luktepitelet där luktreceptorerna sitter. Alla 

frigjorda aromämnen kommer dock inte i kontakt med luktreceptorerna, eftersom flera 

av komponenterna absorberas på vägen mot luktepitelet (Overbosch 1991).  
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Aromtransporten från livsmedlet i munnen till luktepitelet innehåller komplicerade 

processer där tuggning, diffusions- och konvektionstransport spelar viktiga roller 

(Overbosch 1991). Saliven kan påverka smak- och aromavgivningen genom emulgering 

samt genom nedbrytning av stärkelse och estrar genom olika enzymatiska reaktioner 

(Roberts & Acree 1995). 

 

Olfaktionens (Luktsinnets) fysiologi 

Näshålan 

Den mänskliga näshålan kan delas upp i tre musselliknande delar. Den lägre, septum, 

och den övre delen är alla täckta av epitel, som beroende på placering antingen är icke-

sensoriskt (respiratoriskt) eller sensoriskt (olfaktoriskt) (Morrison & Moran 1989). 

Epitelet formar den nasala mucosan, som är olika i olika delar av näshålan. I den främre 

delen är mukosan täckt av skiktat, fjälliknande epitel. Alkalina fosfataser och gamma-

glutamylpeptidaser finns här trots att detta epitel varken har någon metabolisk eller 

sekretorisk kapacitet. Detta epitel har inte heller några cilier. Längre bak skiftar epitelet 

karaktär och övergår till att bli mer respiratoriskt. När luften har passerat den främre 

delen av näshålan ska den passera genom en trång passage där väggarna är täckta med 

ett kubformat epitel utan cilier. Detta epitel har en hög metabolisk kapacitet för 

specifika cytokrom P-450 isozymsubstrat och uppvisar förändringar vid kontakt med 

toxiska ämnen. Bakom denna passage finner man mer och mer epitel med cilier då 

epitelet också övergår till att bli helt respiratoriskt. Här finns också mukosabildande 

celler. Under detta epitel finns subepiteliska körtlar som producerar största delen av det 

serösa sekretet som finns i näsan. Det finns även subepiteliska körtlar som utsöndrar 

sekret till mukosalagret. Här är den metaboliska kapaciteten hög. En åtskild del av 

näshålan är täckt med olfaktoriskt neuroepitel. Den olfaktoriska vävnaden är placerad på 

silbenet och breder också i någon mån ut sig på delar av septum och den övre musslan 

(Lewis & Dahl 1995; Lanza & Clerico 1998). 

 

Olfaktoriskt epitel 

Det olfaktoriska epitelet täcker väggar och tak i den nasala klyftan. Epitelet 

karaktäriseras av sin ljusgula färg. Färgen uppkommer genom att här finns ett pigment 

som innehåller mycket vitamin A och karotener (Beets 1978; Lanza & Clerico 1998). 

Det olfaktoriska epitelet är uppbyggt av fyra olika typer av celler: luktreceptorceller, 

stödjeceller, basalceller och kanalliknande celler uppbyggda av Bowmans körtlar/ 

kapslar (Figur 1) (Lewis & Dahl 1995). Epitelet begränsas av det basala membranet och 

vid ytan av en nätliknande vävnad genom vilken de perifera delarna av receptor- och 

stödjeceller sticker fram. Det basala membranet påminner om den motsvarande 

strukturen hos det respiratoriska epitelet. Alla celler vilar på det basala membranet, men 

det är endast receptor- och stödjeceller som sträcker sig ut till det yttre membranet 

(Beets 1978).  
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Figur 1. Cellulär anatomi hos olfaktorisk mukosa (Lewis & Dahl, 1995). Förkortningar: nasal luftväg 

(NA); olfaktoriska receptorceller (R); olfaktoriska dendritknoppar (OK); cilier (C); stödjeceller (S); basalceller 

(B); basallamellen (BL); Bowmans kapslar (BG); kanaler byggda av Bowmans kapslar (BD); olfaktoriska 

nerver (ON); blodkärl (BV); silbenet (CP). Vävnader på den lumenala sidan av basallamellen består av 

olfaktoriskt epitel (OE) och vävnad underordnad basallamellen utgör den stödjelamellen (LP). De två 

lagren inkluderas båda i den olfaktoriska mukosan (OM). 

 

Den underliggande epitelstrukturen eller stödjelamellen består av Bowmans kapslar, 

olfaktoriska nerver och deras åtföljande Schwannceller, blodkärl och bindväv. De 

subepitela körtlarna (Bowmans kapslar) är primärproducenter av det serösa sekretet i 

den olfaktoriska mukosan. Bowmans kapslar är sfäriska (20-40 m i diameter) och som 

tillsammans med stödjeceller utgör den mikromiljö i vilken den sensoriska transduktionen 

sker. Den höga ”översköljnings”-hastigheten av de nasala vävnaderna gör att 

absorptionen i de nasala vävnaderna måste vara snabb och distributionen av olika 

substanser som penetrerar det olfaktoriska epitelet måste vara systematisk. Omvänt kan 

den höga hastigheten göra så att toxiska ämnen kan komma i kontakt med detoxifierande 

enzymer i den olfaktoriska mukosan (Morrison & Moran, 1989; Lewis & Dahl, 1995). 

 

Mukosalagret som täcker det olfaktoriska epitelets yta varierar i tjocklek mellan 5 m 

och 30 m (Beets 1978). Den olfaktoriska mukosan, liksom den nasala respiratoriska 

mukosan, har en mycket hög metabolisk kapacitet för både endogena och exogena 

(xenobiotiska) substrat. Olfaktorisk vävnad är också i hög grad inflammatorisk och 

immunresponsiv, vilket orsakas av kontakt med främmande substanser. Detta gör att 

den olfaktoriska vävnaden regenereras i en hög takt. Den xenobiotiska metabolismen 

har lokaliserats till stödjecellerna, kanalerna uppbyggda av Bowmans kapslar samt de 

ursprungliga basalcellerna (Lewis & Dahl 1995). 

 

Basalcellerna finner man vanligen i nedre delen av neuroepitelet, nära basallamellen. De 

når inte längre än ca en fjärdedel av avståndet mellan de båda membranen. Basalceller 

är pyramidala, ca 4-7 m i diameter, och har en rund, centralt lokaliserad kärna och en 

tät cytoplasma som innehåller tonofilament. Det finns två typer av basalceller, mörka 

och ljusa. Axonerna från receptorcellerna omgärdas först av stödjecellerna och sedan av 

basalcellerna fram till dess att axonerna passerar genom basalmembranet. Därefter 
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omgärdas axonerna av Schwann-celler (Beets 1978; Morrison & Moran 1989). Det 

olfaktoriska epitelet innehåller receptorceller som regenererats från ursprungsbasal-

celler. Dessa neuroner är unika på så sätt att de står i kontakt med den yttre 

omgivningen med hjälp av dendriter (i den nasala lumen) samtidigt som de har axoner 

som står i kontakt med centrala nervsystemet (CNS) (Lewis & Dahl 1995; Ronnett 

1995). 

 

Stödjeceller är nära förbundna med olfaktoriska receptorneuroner. De olfaktoriska 

receptorcellerna, dendriterna och axonerna omges oftast av stödjeceller eller omslags-

liknade utskott från dem (Morrison & Moran 1989). Stödjecellerna är stavliknande och 

har en diameter på ca 4-5 m. På ytan av epitelet producerar dessa cellers plasmamembran 

ett stort antal fina utskott in i den mukösa beläggningen. Längden av dessa utskott 

(mikrovilli) varierar från 0.2 m till 5 m. Det kan finnas upp till ca 1000 utskott på en 

cell. De omgivande stödjecellerna har ett antal veck som hjälper till att isolera 

receptorcellens dendriter från varandra (Beets 1978). Man tror också att stödjecellerna 

fungerar som elektriska isolatorer för receptorcellerna och att de hjälper till att reglera 

kaliumkoncentrationen i den extracellulära omgivningen (Morrison & Moran 1989). 

Acinära celler i Bowmans kapslar och stödjeceller utsöndrar sura, sulfonerade eller 

neutrala mukopolysackarider. Vad som produceras är beroende av omgivningens 

fysiologiska kondition. Nasalt sekret från människa innehåller immunoglobulinerna IgA 

och IgM. Andra defensiva komponenter i mukosan är t.ex. de antimikrobiella 

proteinerna lysozym och laktoferrin. Mukosan innehåller dessutom flera enzymer såsom 

aminopeptidaser, endopeptidaser, karboxypeptidaser, peroxidaser m.fl. Det nasala 

sekretets komposition kan förändras dramatiskt av inflammationer, sjukdomar eller vid 

exponering av gift (Lewis & Dahl 1995).  

 

Olfaktoriska receptorceller - luktreceptorer 

Den olfaktoriska receptorcellen är bipolar och skickar olfaktorisk information vidare. 

Den äggformade receptorcellen upptas till största delen av sin stora cellkärna. Cellerna 

är placerade i mitten av det olfaktoriska epitelet (Figur 1) (Beets 1978). Olfaktoriska 

receptorceller är de enda CNS-neuroner som kan regenerera sig själv både i normaltillstånd 

och om de blivit skadade. Denna typ av regenerering innebär att de olfaktoriska 

receptorcellerna kan upprätthålla sin funktion även i en mycket ogästvänlig miljö 

(Morrison & Moran 1989). 

 

Tunna dendriter, ca 1 m i diameter och av olika längd, sträcker sig från 

receptorcellerna ut till ytan av det olfaktoriska epitelet där de slutar i en ansvällning 

med en diameter på 1-2 m (Figur 1). Dendriterna slingrar sig runt receptorceller och 

stödjeceller innan de avslutas som ansvällningar ca 2 m ovanför stödjecellerna. På 

ansvällningarna finns det ca 6-8 st cilier som sträcker ut sig över epitelets yta. De är av 

varierande längd och ca 0.1 m i diameter (Beets 1978; Morrison & Moran 1989). 

Receptorcellerna har cilier som sträcker sig genom det olfaktoriska epitelet. Dessa celler 

är unika ur två aspekter: För det första är de olfaktoriska nervbanorna de enda som når 

direkt till hjärnan utan någon synaps, vilket innebär att de är de enda cellneuronen som 

har direktkontakt med både CNS och den yttre omgivningen. För det andra regenereras 

de olfaktoriska receptorcellerna vid skada direkt ur basalceller (Lewis & Dahl 1995). 



  

  SIK 8 (17) 
 

Mattan av sensoriska cilier som täcker den olfaktoriska regionen varierar med 

placeringen. Cilierna är indelade i olika sektioner, en tjock, initial sektion som går 

genom det täta mikrovilli-nätverket på de angränsande stödjecellerna och en lång och 

smalare sektion som sträcker sig in i mukosan. Övergången mellan dessa sektioner sker 

abrupt (Beets 1978; Morrison & Moran 1989; Ronnett 1995). Mikrovillicellerna är 

flask- eller päronformade, täckta med mikrovilli som sträcker sig in mot näshålan och 

ett tunt axonliknande utskott som sträcker sig nedåt, mot stödjelamellen (Ronnett 1995). 

 

Olfaktoriska axoner går från den nedre delen av receptorcellen och vidarebefordrar 

luktinformation till hjärnan. De är inte myeliniserade, de delar sig inte och är en av de 

minsta fibrerna (0.1-0.7 m) som sträcker sig in i CNS. Axonerna utgör små 

intraepitelära knippen som passerar genom basallamellen och passerar vidare genom 

silbenets öppningar i etmoidbenet. Därefter formar de sig till större axonala knippen 

(fila olfactoria) som omges av olfaktoriska Schwann-liknande celler. Dessa omgivande 

celler omger endast knippen av 20-50 axonfibrer. Tätpackningen av axoner innebär att 

olika axoner kan interagera med varandra i form av metabolism, jonflöden och 

elektriska flöden under transduktion. Axonerna kan vidarebefordra olfaktorisk information 

via synaps till sekundära neuroner, s.k. mitralceller, i luktloben som sedan går vidare till 

hjärnbarken där informationen bearbetas vidare (Morrison & Moran 1989; Ronnett 1995).  

 

Blodförsörjning och lymfa  

Näshålan försörjs av blod från både interna och externa carotis-artärerna. Intrakraniärt 

ger den interna carotis-artären upphov till ögonartären. Den externa carotis-artären 

förser näshålan med blod från två håll, nämligen den faciala artären och den interna 

maxillarartären. Tre olika typer av kapillära kärl försörjer näshålan med blod: 

 

 Subepitellära kapillärer, som direkt försörjer epiteliecellerna och som 

förmodligen hjälper till att hålla luftfuktigheten hög i näshålan. 

 Djupare ner i mukosan finns kapillärer som är förbundna med körtlarna där. 

Den i hög grad vaskulariserade stödjelamellen får sin blodförsörjning via 

etmoidalartären. 

 Nasala vener uppkommer ur det rika nätverket i den nasala mukosan och 

generellt sett går de samma väg som artärerna, men i motsatt riktning (Lanza & 

Clerico 1998). 

 

Lymfvätska från näshålan dräneras både i den främre och den bakre delen och sedan ut i 

ansiktsvenen och de submandibulära lymfknutorna (Lanza & Clerico 1998). 
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Etmoidbenet  

Det olfaktoriska neuroepitelet vilar på silbenet som ingår i komplexet os ehtmoidale, 

vars komplexa uppbyggnad spelar en viktig roll för olfaktionen. Ethmoidkomplexet 

(Figur 2) består av 13 olika ben och utgör större delen av näshålans tak. Här finns en 

horisontal benplatta varifrån flera parallella vertikalplattor utgår. Den centrala delen av 

horisontalplattan kallas för silbenet (lamina cribrosa). Den är perforerad av flera 

öppningar, det finns mellan 20 och 71 öppningar på varje sida av silbenet. Genom dessa 

passerar de icke-myeliniserade axonerna från luktreceptorcellerna i det olfaktoriska 

epitelet inne i näshålan (Lanza & Clerico 1998). 

 

 
Figur 2. Schematisk teckning av os ethmoidales med silbenet, separerat i ett främre och ett bakre 

segment. (1) Främre etmoidhåligheter; (2) mellanmusslan som fäster till silbenet ovanför (främre 

segment) och åt sidan till lamina papyracea (bakre segment); (3) crista galli; (4) vinkelrät platta; (5) sidställd 

lamell på silbenet; (6) övre mussla; (7) olfaktorisk hålighet; (8) lamina papyracea; (9) mellersta näsgången 

(Lanza & Clerico 1998). 

 

Förändringar i anatomin  

Mindre förändringar i främre delen av näsan, orsakade av t.ex. olycka eller operation, 

kan ha stora effekter på den nasala luftströmmen. Den nasala muskulaturen reglerar den 

nasala luftströmmen genom att kontrollera näsborrarnas öppningar och öppningar i de 

nasala valven (Lanza & Clerico 1998). Den nasala luftvägen är en hög och trång, ca 1 

mm bred spricka genom vilken luften passerar. Luftvägen är dynamisk och föränderlig 

genom att den snabbt kan förändra mukosans tjocklek. Förändringarna som sker är 

beroende av temperaturvariationer, luftfuktighet, känslor, kvävning och motion. Man 

kan i detta sammanhang också nämna den nasala cykeln, som innebär att mukosan 

rytmiskt skiftar från att vara svullen av blod till att bli helt tunn och avsvälld. Då den 

ena sidan av näsan är avsvälld är den andra svullen, vilket skiftar efter ca 3-6 timmar så 

att den del som tidigare varit svullen nu sväller av. Den nasala cykeln kontrolleras av 

det autonoma nervsystemet och påverkar inte den olfaktoriska sensitiviteten (Leopold 

1986; Kirsche et al 1998). 
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Aromperception och aromöverföring  

Överföring av information sker i form av elektrisk aktivitet i de sensoriska nervcellerna. 

Olfaktorisk informationsöverföring har flera likheter med de andra sinnenas överföring 

(Bell 1996). Aromreception sker med hjälp av proteiner som finns i receptorcellernas 

membran (Figur 3). Receptorcellerna återfinns i bakre delen av näshålans tak på en yta 

som är 1-2 cm
2 

stor. Genetiska studier har visat att det finns minst 1000 olika sorters 

aromreceptorproteiner och att bara en sort eller eventuellt endast ett par olika sorters 

receptorproteiner finns i varje cell (Laing & Jinks 1996). Arommolekyler är oftast 

mycket små och har en massa mindre än 1 kDa. Igenkänningen av olika arommolekyler 

sköts av receptorproteinerna i cellmembranen hos receptorcellerna. Det är förmodligen 

här som själva perceptionen startar. Receptorproteinet har en massa på ca 40 kDa. 

Arombindande protein (ABP) liknar bärarproteiner och tillhör gruppen lipokaliner, 

andra representanter är β-laktoglobulin och retinolbindande proteiner. De produceras i 

stora mängder i körtlar som finns i näshålan. Sekretionen från dessa körtlar sköljs 

kontinuerligt från främre delen av näshålan till den bakre och ner mot svaljet. ABP är 

lösliga och varje molekyl kan binda till sig flera olika aromer. ABP kan sedan bära med 

sig hydrofoba aromämnen genom mukosan till luktreceptorerna. Man har funnit en hög 

halt av ABP i mukosan (Bell 1996). 

 

Arombindning till luktreceptorerna  

Olfaktorisk perception börjar med transporten av aromämnen genom mukosan till det 

olfaktoriska epitelet. Metabolismen i den olfaktoriska mukosan kan reducera 

retningarna av luktreceptorerna genom att cirkulera aromämnen och på så sätt eliminera 

interferens med, eller maskering av, inhalerade aromer. Under denna penetration av 

mukosan blir aromämnet utsatt för olika typer av biokemiska processer, innan det 

slutligen når och binder till receptorproteinerna inne i membranet på receptorcellen. 

Nämnda metabolism cirkulerar också toxiska ämnen och skyddar på så sätt de sensoriska 

vävnaderna från att skadas (Lewis & Dahl 1995; Bell 1996). Aromnedbrytande enzym 

(ANE) är en typ av lösliga proteiner som finns i den olfaktoriska mukosan. De spelar en 

viktig roll genom att “städa” undan inhalerade aromer och feromoner, av vilka de flesta 

blir giftiga i större mängder. Näsan avtoxifierar sig själv kontinuerligt samtidigt som 

den hela tiden är beredd på att identifiera och kvantifiera nyinkomna aromämnen. 

Avtoxifieringen sker med hjälp av ett flertal enzymer, av vilka flera återfinns även i 

levern i likvärdiga koncentrationer, t.ex. cytokrom P450. Enzymerna bryter ned 

aromämnena så att de inte längre kan stimulera luktreceptorerna. ANE har också den 

egenskapen att de kan förstärka svaga aromämnena och dämpa starka (Bell 1996). 

 

Mukosans vattenlösliga tillstånd bibehålls genom bindandet av vattenmolekyler till 

stora glykoproteiner, s.k. muciner. Om mucinproduktionen förändras eller som mukosan 

sväller alternativt torkar, t.ex. vid sjukdom eller vid naturligt åldrande, tror man också 

att luktsinnet förändras. Polymera peptidkedjor av “olfaktomedin” upprätthåller 

mukosans struktur och elasticitet (Bell 1996).  
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Receptormekanismer  

Olika aromämnen tros binda till specifika receptorproteiner med olika affinitet. Om man 

andas in en blandning av aromer kommer de olika ingående aromämnena att tävla om 

att binda till receptorproteinen, vilket innebär att styrkan av de “svaga” aromämnena 

minskar. När aromämnena binder till receptorerna omvandlas kemisk energi till 

elektrisk energi. Väl infångade på receptorcellytan hamnar aromämnet på det första av 

receptorproteinets sju transmembrana segment. Aromämnet börjar här förändras, vilket 

startar en kedja av händelser. Anrikning av passande signal/överföringsprotein (G-

protein) sker i de olfaktoriska cilierna. Den olfaktoriska receptorn utlöser en förändring 

i G-proteinet (Figur 3) så att guanosintrifosfat (GTP) omvandlas till guanosindifosfat 

(GDP). I detta förändrade tillstånd kan G-proteinet röra sig från receptormolekylen och 

på så sätt starta en sekvens av intermolekylära kollisioner i cellmembranet. När GDP 

kommer i kontakt med adenylylcyklas (AC) binder de till varandra och bildar ett 

aktiveringsenzym som katalyserar syntesen av en cytoplastisk budbärarmolekyl, 

cykliskt adenosinmonofosfat (cAMP). En ökad koncentration av cykliska nukleotider 

inuti cellen gör att membrankanaler i cellen kan öppnas och joner kan passera (Ronnett 

1995; Laing & Jinks 1996; Bell 1996). 

 

 

  
Figur 3. Bindningen av ett aromämne till ett receptorprotein aktiverar specifika G-protein (G) att 

stimulera antingen adenylylcyklas som i sin tur genererar cykliskt AMP (cAMP) eller fosfolipas C (PLC) 

som konverterar membranlipiden fosfatidyl-inositol-difosfat (PIP2) till två andrahandsbudbärare inositol-

trifosfat (IP3) och diacylglycerol (DAG). cAMP och IP3 öppnar olika typer av jonkanaler som gör att 

cellens elektriska potential kan ändras och att en nervsignal skickas till hjärnan (Laing & Jinks 1996). 

 

Man känner även till en andra kedja av informationsöverföringsmekanismer. I denna 

aktiverar G-proteinet olika typer av effektorproteiner som i sin tur frigör inositol-

trifosfat (IP3) som kan påverka öppnandet av en jonkanal (Figur 3) (Ronnett 1995; 

Laing & Jinks 1996; Bell 1996). Cilierna, dendriterna och receptorcellerna har katjon-

selekterade jonkanaler som kan bli direktaktiverade av cAMP och cGMP. Kanalen 

selekterar inte mellan natrium- och kaliumjoner. Man har även funnit att divalenta 

katjoner som kalciumjoner spelar en roll för depolariseringen av cellen. Slutresultatet av 

de olika sekvenserna är desamma: cellmembranet blir depolariserat genom flöden av 

natrium-, kalium-, kalcium- och/eller kloridjoner genom olika jonkanaler. Den förändrade 

elektriska potentialen gör att nervimpulser kan skickas iväg till hjärnans luktlob 

(Ronnett 1995; Bell 1996; Laing & Jinks 1996). 
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Adaption och aromämnesstyrka  

Aromämneskoncentrationen bestämmer hur stor cellpotentialen blir. Längre 

exponeringstid för aromämnen resulterar först i en stark nervsignal som sedan avtar med 

tiden till en låg ”steady-state”-nivå. Cellerna tappar snabbt sin förmåga att reagera, 

vanligtvis tar det 7-15 s (Ronnett 1995). 

 

Avkodning och igenkänning  

Receptorcellerna är kodade av gener, en gen för varje receptortyp (det finns minst 1000 

olika sorters receptorer) (Döving 1997). Enligt Laing and Jinks (1996) identifieras 

aromerna som tredimensionella mönster i luktloben och i andra delar av hjärnan. Varje 

arom har ett karaktäristiskt mönster. Antalet celler som involveras i varje mönster är 

beroende av koncentrationen. Bell (1996) har en annan teori och menar att vi ännu inte 

vet om det finns en receptortyp för varje arom. Vad vi däremot med säkerhet vet är att 

det finns ett stort antal luktreceptorer, ca 1000 st. Antagligen finns det många fler, 

kanske 10000, och i så fall skulle det kunna finnas en receptortyp för varje arom. Om 

det är så att det inte finns en specifik receptor för varje arom så måste receptorerna 

kunna aktiveras av flera olika aromämnen. Receptorerna eller hjärnan har i så fall någon 

typ av kompensationsmekanism som gör att vi kan skilja olika aromer från varandra. 

Avkodning av olfaktorisk information kan eventuellt också ske i den nasala mukosan, i 

olika celler, genom samarbete mellan olika celler eller genom bildandet av tillfälliga 

mönster i luktloben (Bell 1996). Breer et al (1997) menar att det olfaktoriska systemet 

känner igen och kan skilja mellan myriader av aromämnen. Detta kan ske genom att 

receptorn har ett stort antal membran som är ligand-specifika och alltså kan känna igen 

olika aromämnesligander (Breer et al 1997). 
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Influerande faktorer  

Våra sinnen kan förändras av flera olika orsaker. De vanligaste förändringarna sker vid 

åldrande och/eller vid sjukdom. Det finns dessutom skillnader mellan män och kvinnor. 

Följande kapitel tar upp några orsaker till förändring av luktsinnet och beskriver 

skillnader mellan män och kvinnor vad gäller vår förmåga att kunna lukta.  

 

Ålder 

Människans luktsinne fungerar normalt i åldrarna 15-60 år. Skillnader i luktsinnet hos 

personer äldre än 65 år är större än skillnader mellan yngre personer (Döving 1997). 

Luktsinnet påverkas mer än smaksinnet av åldrandet (Schiffman 1986). Med åldern 

avtar luktfunktionerna (Cowart 1989; Doty 1989; Wysocki & Gilbert 1989; Doty 1997), 

adaptionen går snabbare och återhämtningen går långsammare (Cometto-Muñiz & Cain 

1995). Luktsinnets försämring med åldern är inte enhetlig, vare sig mellan olika 

personer, eller olika aromämnen (Wysocki & Gilbert 1989). 

 

Retronasal arom är influerad av munnens rörelser och sväljning. Åldersrelaterade 

förändringar i retronasalt upplevd arom kan bero på förändringar i lufttryck, tugg- och 

sväljförmåga m.m. Ett förlorat luktsinne kan också bero på lägesförändringar i 

etmoidbenet då passagen av axoner genom silbenet kan förstöras (Doty 1989). Även 

andra anatomiska förändringar, medicinering, miljöfaktorer och sjukdomar kan ha 

inverkan på hur luktsinnet fungerar (Schiffman 1986; Schiffman & Warwick 1989; 

Wysocki & Gilbert 1989). 

 

Den äldre hjärnan reagerar i mindre utsträckning på lukter, är sämre på att lokalisera en 

luktkälla och har svårare att känna igen en arom (Murphy et al 1997).  

 

Kön 

Kvinnor har högre olfaktionskapacitet än män, och kvinnor är mer känsliga för olika 

typer av lukter. Luktsinnet är beroende av könshormon och ett exempel är att kvinnor är 

som minst känsliga för lukter under menstruationsperioden (Döving 1997). Vid 

graviditet verkar både smakintensitet och hedoniska skillnader vara beroende på 

hormonfluktuationer (Duffy et al 1997). Man har också funnit könsskillnader i hur 

tilltalande olika dofter är. Män tycker att dofter av androstenon, isoamylacetat och 

merkaptaner är mer tilltalande än vad kvinnor tycker, medan kvinnor anser att lukter av 

eugenol och ros är mer tilltalande än vad män tycker (Wysocki & Gilbert 1989). 

 

Med åldern avtar luktförmågan. Även i samband med ålder har man funnit 

könsskillnader. Kvinnors luktförmåga ökar fram till 50-årsåldern och avtar sedan, i 70-

årsåldern försämras luktsinnet drastiskt. För män verkar luktförmågan minska under 

hela livet och vid 55-års ålder har identifikationsförmågan av olika lukter blivit 

signifikant sämre (Wysocki & Gilbert 1989; Larsson 1997). Dessa skillnader kan också 

upptäckas vid undersökningar av aktiviteten i hjärnan. En äldre hjärna visar mindre 

responser för lukter och har svårare för identifikation av dessa. Den här typen av 

fenomen är starkare hos män än hos kvinnor (Murphy et al 1997). 
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Sjukdomar 

Patienter som har problem med sitt luktsinne tillhör vanligtvis någon av följande 

grupper: 

 

1) problem med bihålor eller näsa 

2) övre luftvägsinfektion 

3) slag mot/skada i huvudet 

4) överkänslighet (Duncan & Smith, 1995). 

 

Det vanligaste sättet att få en nedsättning av luktsinnet är efter slag mot huvudet. Man 

trodde tidigare att förlust av luktsinnet var kroniskt om den berodde på huvudskada. 

Luktsinnet visade sig dock i många fall återkomma, ibland redan efter ett par veckor 

och ibland efter flera år (Costanzo & Becker 1986; Doty 1989; Wysocki & Gilbert 

1989; Costanzo et al 1995; Breslin et al 1997). De flesta patienter som förlorar sitt 

luktsinne lär sig leva med sitt handikapp och lär sig så småningom att uppskatta andra 

upplevelser som smak, temperatur och textur hos olika livsmedel (Mattes 1995). 

 

Vid infektioner och inflammatoriska processer förloras ofta luktsinnet för en kortare 

period, men kan t ex vid kroniska inflammatoriska tillstånd övergå till att patienten blir 

anosmisk (luktblind). Flera anosmiska patienter upplever att de kan känna lukt då de blir 

behandlade med kortisonpreparat. En studie har visat att en upprepad kortison-

behandling många gånger är nödvändig för att upprätthålla luktsinnets funktion 

(Goodspeed et al 1986).  

 

Ca 15 % av inandningsluften passerar förbi det olfaktoriska epitelet. Små förändringar i 

den nasala geometrin kan förändra hur stor del av luften som passerar det olfaktoriska 

epitelet trots att respirationen i övrigt kan vara oförändrad. Luftflöde och flödeshastighet 

har också påverkan på depositionen av partiklar i näsan och i den olfaktoriska regionen 

(Leopold 1986; Frye 1995). Nasala enzymer är mottagliga för förändringar och 

enzymaktiviteten kan avta p.g.a. exempelvis inflammationer i vävnaderna (Lewis & 

Dahl 1995). Vid allergiska reaktioner försämras luktsinnet (Bende et al 1997) eller vid 

nasala polyper (Leopold 1986). En del fall av anosmi (luktblindhet) kan vara genetiskt 

betingade (Döving 1997). 

 

Vid längre perioder av störningar i lukt- och smakförmåga kan detta resultera i ett lägre 

födointag och därmed nutritionsproblem. Detta p.g.a. att maten inte upplevs som man 

brukar uppleva den. Ett alltför lågt födointag kan i sin tur leda till depression 

(Brightman 1977; Ferris et al 1986; Costanzo et al 1995; Breslin et al 1997). Störningar 

i luktsinnet är vanligare än störningar i smaksinnet (Costanzo & Becker 1986). 

 

 Sjukdomsstatus och typ av medicinering har ofta en stor inverkan på luktsinnet 

(Schiffman, 1986). Personer med Alzheimers sjukdom och dementa personer har ofta 

nedsatt luktförmåga. Luktcentrum i hjärnan förändras vid Alzheimers och förändringar i 

förmågan att känna lukter förändras i ett tidigt skede (Doty 1989; Bacon et al 1997; 

Murphy et al 1997). Ett annat exempel är Parkinsons sjukdom, som för patienten innebär 

både kognitiva och sensoriska störningar tillsammans med motoriska störningar. Andra 

exempel på sjukdomar som har inverkan på lukt- och ibland även på smaksinnet är 

struma, diabetes, Huntingtons sjukdom och leversjukdomar (Doty 1989; Mattes 1995). 
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