Gülüﬂünüz mü, Zekan›z m›, Yoksa
Koltukaltlar›n›z m› Daha Etkileyici?

Feromonlar›n
‹zinde...
Yaﬂayanlar ö¤ütlüyor: Ola ki bir gün yolunuz,
George Preti’nin Monell Kimyasal Duyular Merkezi’ndeki (ABD, Philadelphia) laboratuvar›na
düﬂerse, nefesinizi tutun! Masum bir kimya laboratuvar›ndan farks›zm›ﬂ izlenimini veren bu penceresiz küçük binaya girdikten sonra, rivayete
göre Preti, sizi kolunuzdan tuttu¤u gibi ﬂiﬂelerle
dolu özel bir bölüme götürüyor, duru bir s›v›yla
dolu bir ﬂiﬂenin kapa¤›n› aç›yor ve ﬂiﬂeye burnunuzun alt›nda bir tur att›r›yor. Kokudan içiniz d›ﬂ›n›za ç›kmazsa, bir ﬂiﬂe daha açarak bu sefer vurucu darbeyi indiriyor ve iﬂtah›n›z, uzun süre geri dönmemecesine gidiyor! Sonra, h›nz›rca gülümseyerek ﬂiﬂeyi, üzerindeki etiketi görece¤iniz
ﬂekilde çeviriyor, okuyorsunuz: YAPAY
KOLTUKALTI KOKUSU. Aç›klad›¤›na göre, ﬂiﬂenin içeri¤i, "omuzun hemen güneyiyle kaburgalar›n kuzeyine karﬂ›l›k gelen bölgede, do¤an›n haz›rlad›¤› o tatl› parfüm"ün sentetik biçimi.
Preti’nin insan koltukalt› kokusuna bu kadar
ilgi duymas›n›n nedeni, koltukalt› bölgesi salg›lar›n›n, "feromon" ad› verilen maddeleri bar›nd›rmalar›. Bu maddeler, hayvanlar aleminin öteki
türlerinde aile ba¤lar›, bask›nl›k, çiftleﬂme, cinsel
olgunlaﬂma gibi durumlar› etkiledi¤i düﬂünülen
ve havayla iletilen kimyasal sinyaller. ‹nsanlardaysa kimlik, yaﬂ, sa¤l›k durumu, akrabal›k, hat-

ta mutluluk düzeyiyle ilgili bilginin bireyler aras›
aktar›m›nda rol oynad›klar› biliniyor. ‹nsan kaynakl› baz› salg›lara maruz kalman›n bir çekim etkisi oluﬂturabilece¤i, hormon düzeylerini de¤iﬂtirebilece¤i, moral güçlendirici ya da sald›rganlaﬂt›r›c› etkide bulunabilece¤i de yeni bilgi de¤il.
Ancak feromonlar›n, etkilerini tam olarak nas›l

Monell Kimyasal Duyular Merkezi’ndeki bu buzluk, deri ekstresinden geyik idrar›na kadar, kimyasal-duyusal
iletiﬂimde rol oynuyor olabilecek her türlü kokulu maddeleyle dolu. Kimyasal ekoloji ve iletiﬂim, merkezin
alt› araﬂt›rma alan›ndan biri.
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gösterdikleri bilinmedi¤i gibi, "feromon" lakab›n› kuﬂkuya yer b›rakmayacak ﬂekilde hakedecek
tek bir kimyasal bile belirlenmiﬂ de¤il. Sorun, feromonlardaki etken maddelerin ne oldu¤u hakk›nda ipucu bulunmamas›.
‹ﬂte Preti de bu ipuçlar›n›n peﬂinde olanlardan. Vücut kokular› üzerinde çal›ﬂan bir organik
kimyac› olan Preti, baﬂta koltukalt› olmak üzere
a¤›z, meme, cinsel bölge ve ayakta bulunup, kolayca buharlaﬂan kimyasal maddeler salg›layan
bezler üzerinde uzmanlaﬂm›ﬂ. Bu tür ‘uçucu’ salg›lar›n düzinelercesini kataloglaman›n yan›s›ra,
deride bulunan ve salg›lar› havaya sal›nmadan
önce ‘iﬂleyen’ mikroorganizmalar› da ayr›nt›l› ﬂekilde incelemekte. Bu arada, al›c› kiﬂilerde feromon kaynakl› etkilerin varl›¤›na kan›t oluﬂturabilecek fizyolojik iﬂaretlerin de aray›ﬂ› içinde. Monell’de çal›ﬂma arkadaﬂ›, sinirbilimci Charles J.
Wysocki, bu araﬂt›rmalar›n oldukça zorlay›c›, zaman al›c› ve pahal› oldu¤unu söylüyor. Ancak
araﬂt›rmac›lar, yine de epeyi yol almay› baﬂarm›ﬂ
görünüyorlar. Son yapt›klar› çal›ﬂmada erkeklerin koltukalt› kimyas›n›n, kad›nlar›n adet döngüsünde rol alan kimyasallar üzerinde belirli etkileri oldu¤u yönünde ilginç bulgular kaydetmiﬂler.
Salg›lardaki ‘sorumlular›’ ortaya ç›karmaksa,
araﬂt›rmac›lara göre yaln›zca zaman meselesi.
‹nsanlar›n havayla iletilen bu kimyasal mesajlara tepki verdikleri ya da birbirleriyle mesaj al›ﬂveriﬂinde bulunduklar›na iliﬂkin kan›tlar›n ço¤u,
ç›kar›mlara dayand›r›lm›ﬂ durumda. Asl›nda ne
koklad›klar› hakk›nda hiç bir fikri olmayan erkekler, aç›klanamaz ﬂekilde, döngülerinin yumurtlama aﬂamas›nda olan kad›nlar›n giydikleri tiﬂörtleri ye¤liyor, di¤er aﬂamalardaki kad›nlar›n giydiklerine pek yüz vermiyorken, kad›nlar da fark›nda
olmadan, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi genlerinden görece
az›n› paylaﬂt›klar› (yani akraba olma olas›l›¤› düﬂük) erkeklerin vücut kokular›na daha fazla puan
veriyorlar. ‹lginç bir bulgu da baz› kiﬂilerin, sinemaya gidenlerin koltukalt› kokular›ndan, onlar›n
film s›ras›nda e¤lendikleri ya da korktuklar› ç›kar›m›n› ço¤unlukla do¤ru olarak yapabilmeleri.
Bu tür kimyasal mesajlar›n insan d›ﬂ›ndaki
canl›lar üzerindeki etkisi, çok daha güçlü. Yunanca’da "heyecan taﬂ›y›c›s›" anlam›na gelen sözcüklerden 1959’da türetilmiﬂ olan "feromon", önceleri baz› böceklerin kendi türlerinden bireylerle
haberleﬂmek için ürettikleri maddeler için kullan›l›yordu. Belirlenmiﬂ ilk feromon olan bombikol,

diﬂi ipekböce¤inin erke¤i çekmek için
üretti¤i bir madde. (Erke¤i çekmek bir
yana, bu maddeyle onun akl›n› baﬂ›ndan
al›yor.) Fare, fil, domuz, hamster ve geyikler için de aday feromonlar önerilmiﬂ.
Sözgelimi farenin idrar ya da vücut kokusuyla yay›lan bileﬂikler, bask›nl›k mesaj›
iletip erkekler aras›nda kavga tetikleyebildi¤i gibi, do¤urganl›k aç›s›ndan durgun diﬂilerde de üreme döngüsünü baﬂlatabiliyor. Yine, yabanc› bir erkek farenin
kokusu, gebe diﬂilerin düﬂük yapmalar›na neden olabiliyor. Androstenon adl› bir
maddenin kokusunu alan diﬂi bir domuzsa, çiftleﬂme beklentisiyle erotik gösteriler yapmaktan çekinmiyor! Androstenon’un do¤adaki
yerleﬂim yeri, erkek domuzlar›n tükürü¤ü; ticaretteki yeriyse domuzlar› yapay döllenmeye daha
yatk›n hale getiren bir ürün.
‹nsanlarda bombikol ya da androstenonun etkilerine eﬂde¤er etkide bulunan bir kimyasal iksir saptanabilmiﬂ de¤il. Ancak yine de araﬂt›rmac›lar, feromonlar›n insanlar üzerindeki etkisinin
basit bir seçimin ötesinde oldu¤unun y›llard›r fark›ndalar. Bu konudaki ilk ipuçlar›ndan biri,
1960’larda Martha McClintock isimli genç bir
psikoloji ö¤rencisinden gelmiﬂ. McClintock, s›n›f›nda birlikte çok zaman geçiren (çok yak›n arkadaﬂlar, ev ya da oda arkadaﬂlar› gibi) bayan ö¤rencilerin, adet döngülerinin de eﬂzamanl› olarak
gerçekleﬂti¤ini göstermiﬂ. ﬁu anda Chicago Üniversitesi’nde araﬂt›rmalar›n› sürdüren McClintock’un yan›s›ra baﬂka araﬂt›rmac›lar da izleyen
y›llar içinde, yaln›zca kad›n koltukalt› kokusuna
maruz kalman›n bile, adet döngülerinde süre ve
zamanlama aç›s›ndan de¤iﬂiklikler yaratmaya yeterli oldu¤unu bulmuﬂlar. Erkek koltukalt› salg›lar› da ayn› güce sahip. Nas›l oluyorsa oluyor, havayla iletilen kimyasal bir mesaj, endokrin sistem
olarak bilinen hormon sisteminin içine, derken
beyine, derken kana s›z›p çeﬂitli de¤iﬂiklikleri tetikliyor.
Preti, feromon uyaranlar›na karﬂ› özgün fiz-
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yolojik tepkileri belirleyerek bu yolu izleyebilece¤i umudunda. Sözgelimi, diﬂi keçilerle yap›lan
deneyler, keçilerde k›zg›nl›k döneminin LH (luteinizing hormone – diﬂilerde yumurtal›k etkinlikleri, özellikle yumurtlama üzerinde etkisi olan bir
hormon) hormonu at›m s›kl›¤›na ba¤l› olarak de¤iﬂtirilebilece¤ini göstermiﬂ. LH’nin kandaki düzeyi, keçilerde oldu¤u kadar kad›nlarda da gün
içinde birçok kez ritmik olarak, yani ‘at›mlar’ halinde art›p azal›r. Yumurtlamaya yaklaﬂt›kça LH
at›mlar›n›n s›kl›¤› artar. Preti ve Wysocki de, bu
y›l›n baﬂlar›nda yay›mlad›klar› bir makalede, erkek koltukalt› salg›lar›ndan al›nan küçücük bir
örne¤in koklat›ld›¤› kad›nlarda, LH at›mlar› aras›ndaki sürenin yaklaﬂ›k %20 oran›nda azald›¤›n›
yaz›yorlard›. ‹ﬂi ilginç yapan, as›l salg› kokusunun baﬂka bir kokuyla örtülmesi ve kad›nlar›n,
koklad›klar› ﬂeyin ne oldu¤u hakk›nda herhangi
bir fikirleri olmamas›yd›. Preti’ye göre, süreç boyunca "birﬂeyler, beynin üreme komuta merkezi
olan hipotalamustaki zamanlama mekanizmas›n›
etkiliyor"du.
Ancak yine de birçok araﬂt›rmac›, feromonlar›n insan yaﬂam›ndaki etkilerinin, hayvanlara göre ister istemez s›n›rl› kalaca¤›n› söylüyor. Bir
kere, öteki memelilerle k›yasland›¤›nda koku duyumuz, "utan›lacak ölçüde yetersiz." Dahas›, birçok memeli, sürüngen ve amfibide bulunan "vomeronasal organ"a (feromon sinyallerini alg›layan anatomik bir yap›), en az›ndan iﬂlevsel olan›-
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na büyük olas›l›kla sahip de¤iliz. Bu organ›n bir alt›nc› duyu alg›lay›c›s› olarak ün
yapmas›n›n nedeni, almaçlar›yla ba¤lant›l›
sinir liflerinin, bilincin taht› say›lan beyin
korteksinden yan çizerek limbik sistem yap›lar›na yönelmeleri. Limbik sistemse duyusal ve otonomik (istemsiz) tepkilerle yak›ndan iliﬂkili. Tek bir vomeronasal proteini kodlayan bir geni bask›lamak bile, bir
erkek farenin diﬂiyle erke¤i ay›rdetme becerisini yitirmesine, hatta her iki cinsle de
çiftleﬂmeye kalk›ﬂmas›na yetiyor.
Yenidünya maymunlar›, iﬂlevsel vomeronasal organa sahiplerse de ayn› ﬂey, en
yak›n akrabalar›m›z ﬂempanzeler, goriller ve
orangutanlar için geçerli de¤il. ‹nsanlara gelince... ﬁimdi California’daki Pherin ‹laç Firmas›’nda görevli fizyolog Louis Monti-Bloch ve ekibi, y›llar süren araﬂt›rmalardan sonra, insanlarda
bu yap›n›n en az›ndan ç›k›ﬂ deli¤inin yerini saptamay› baﬂarm›ﬂlar: burun deli¤inin iç duvar›n›n
bir-iki santimetre yukar›s›. Araﬂt›rmac›lar bununla kalmay›p, havadan iletilen baz› kimyasallar› bu
bölgede (buras›, burun mukozas›ndaki koku epitel hücrelerinin içinde bulunan koku alg›lay›c›lar›n›n hemen alt k›sm›na karﬂ›l›k geliyor) hapsedecek ayg›tlar geliﬂtirmiﬂler; vomeronasal organ›n
ç›k›ﬂ deli¤i çevresinde elektrik boﬂal›m›na, ayr›ca
kan bas›nc›, kalp at›m h›z›, hormon düzeyleri ve
genel ruh halinde de¤iﬂimlere neden oldu¤u bildirilmiﬂ, insan kaynakl› kokusuz maddelerle çal›ﬂmalar yapm›ﬂlar.
Ancak ekibin bulgular› bütünüyle benimsenmiﬂ de¤il. Kimse burun içindeki deli¤in varl›¤›na
itiraz etmiyor. Sorun, delikten beyine uzanan etkin bir sinirsel yolun varl›¤›na iliﬂkin, elle tutulur
kan›tlar›n olmamas›.
Yine de, feromonu alg›lamak için ille de vomeronasal organa sahip olmak gerekmedi¤ini
söylüyor araﬂt›rmac›lar. Preti ve Wysocki’yse, insan koku alma yetisinin, baﬂka türlerde vomeronasal organ›n yapt›¤› iﬂleri de içine alacak ﬂekilde geliﬂmiﬂ olabilece¤i görüﬂündeler. Preti’nin
hazinesi, içi ter, idrar, tükürük ve beterleriyle dolu bir buzlu¤un yan›s›ra, bir gün fizyoloji ya da
ruh durumunu do¤rudan yönlendirebildi¤i kan›tlanabilecek, uzun bir vücut salg›lar› listesi! Bir
liste de, do¤rudan vücuttan ya da nefesle yay›lan
uçucular yard›m›yla tan›s› konabilecek hastal›klar
için yapm›ﬂ. Ayr›ca, patronu Gary Beauchamp’la
birlikte, ilk kez biyolog Lewis Thomas taraf›ndan
25 y›l kadar önce ortaya at›lm›ﬂ olan "koku damgas›" kavram› üzerinde çal›ﬂ›yor. Bu kavrama göre vücut kokumuzda, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi proteinlerimizin imzas›n› taﬂ›yoruz. T›pk› yüzümüzün ya
da parmak izimizin bizimle iliﬂkili olarak taﬂ›d›¤›
imza gibi. Kimi insanlar›n, yay›lan kokunun fark›nda bile olmadan bu koku damgalar›n› tan›yabildi¤ine iliﬂkin kan›tlar da var. Yak›n geçmiﬂte
yap›lan bir çal›ﬂmaysa, koku damgalar›n›n eﬂ seçimimizde bile etkili olabilece¤ini ortaya at›yor.
Preti, bu kokunun vücudun her yerinden yay›labilece¤ini söylüyor. "Ama" diyor, "benim favori
alan›m yine de koltukalt› olmaya devam edecek."
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Hamster’da vomeronasal organ, sinirsel uzant›lar› ve koku sinirleri
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