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l)etenschappers kibbelen over de vraag of mensen
ook feromonen bezitten

Koolwants

Fruitvliegjes

> liet een groep biologen zien dat het wellicht wat
ingewikkelder ligt. Bij vrouwtjesschapen vindt
spontaan een eisprong plaats zodra de geur van een
lekker mannetje aan hun neus voorbijtrekt. Maar of
dat laatste aan feromonen te danken is, is de vraag.
Vrouwtjes die in hun leven nog nooit een mannetje
zagen, gaven er namelijk niets om als onderzoekers
een pluk mannetjeswol onder hun neus lieten
bungelen; de eisprong bleef achterwege. Alleen als
de dames eerder een ram hadden besnuffeld, trad
het effect op bij het ruiken van de wol. De weten-
schappers concluderen dat het ovuleren een vorm
van conditionering is. Net als dat een mens spon-
taan speeksel aanmaakt als er lekkere etensgeuren
voorbijkomen, leerden de schapen te ovuleren als
reactie op de geur. Toen de onderzoekers tijdens
de eerste kennismaking de rammen naar lavendel
lieten ruiken, ovuleerden de ooien vervolgens bij
lavendelgeurtjes.

Flinterdunne bewijzen
En dit is het geval bij meer dieren, zeggen sceptici.
Richard Doty, geurexpert en hoofd van het Taste
and Smell Center aan de Universiteit van pennsyl-

vania, is een van hen. Hij doet al bijna veertig jaar
onderzoek naar zoogdiercommunicatie en schreef
er het boek The Great Pheromone Myth over. Daarin
beschrijft hij dat zoogdieren signalen via reuk en
neus uitwisselen, maar volgens hem is het niet
nodig het effect op feromonen af te schuiven.
Zoogdieren leren volgens hem razendsnel geur aan
passend gedrag te koppelen. Hij ziet gedrag dat
volgt op een bepaalde geur als een vorm van condi-
tionering, net als het schapenonderzoek uitwees,
Volgens hem zijn de bewijzen van feromoon-
onderzoek flinterdun en willen mensen gewoon
graag geloven dat feromonen ook zoogdiergedrag
sturen. Het ingewikkelde gedragvan zoogdieren
kan niet door een enkel molecuul worden gestuurd,
schreef hij in 2010 in het blad New Scíentíst.

Overtuigd van het bestaan
Tegenover Doty staan onderzoekers als neurobio-
loog Charles Wysocki en bioloog Tfistram Wyatt.
Wyatt onderzoekt de evolutie van feromonen aan
Oxford University en schreef hetboel< pheromones

and anímal behauior. Wysocki doet ook al jaren
onderzoek naar feromonen bij het Monell

Chemical Senses Center in Amerika. Beiden zijn
overtuigd van het bestaan van de lokstoffen bij
zoogdieren.

"De hoeveelheid onderzoek die dat bewijst, is te
groot om te negeren", licht Wysocki toe. ,,Ik snap
de kritiek van Doty op de kwaliteit van sommige
onderzoeken naar feromonen, maar ik ben er zeker
van dat zoogdieren feromonen hebben,', aldus
Wyatt. Volgens Wysocki hoeven leerervaringen het
bestaan van feromonen niet in de weg te staan. ,,Er

zijn wel degelijk moleculen bij zoogdieren aange-
toond die voor een instinctieve reactie zorgen,"
Collega Wyatt noemt als voorbeeld de reactie die
de konijnenjongen laten zien. "Leerervaringen
kunnen die reacties versterken, in de deflnitie
'feromoon' staat niet dat het gedrag geheel aange-
boren moet zijn." Wysocki en Wyatt staan lijnrecht
tegenover elkaar. Maar wie heeft gelijk?
Wetenschappers van beide kanten zullen de
komende jaren de klieren en neuzen van zoog-
dieren nog verder onder de loep nemen en wellicht
dat de een de ander uiteindelijk kan overtuigen.

Menselijke feromonen
Over één ding zijn Doty, Wyatt en Wysocki het in elk
geval wel eens: menselijke feromonen zijn nog niet
gevonden. Geurfabrikanten stoppen daarom
varkensferomonen in hun geurende middeltjes om
vrouwen het hoofd op hol te brengen. Dat klinkt
raar, maar er zit wel een reden achter: de stoffen uit
varkenszweet zitten ook in mannenzweet. Volgens
de wetenschappers is dit echter pure commercie, Er
zijn al heel wat studies naar menselijke feromonen
gedaan, maar niets levert positief resultaat op.
Volgens Wyatt komt dat doordat nog nooit iemand
systematisch alle geurstoffen van mensen heeft be-
keken. Hij en Wysocki denken wel dat onderzoekers
ze ooit gaan vinden. Doty niet. Mensen zijn bij uit-
stek dieren die zich laten leiden door wat ze geleerd
hebben, niet door feromonen, meent hij. n
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