
Smak i węch



1931 Wrażenia na smak są zależne od osobnika.

Propylotiouracyl (PROP)

25%
bardzo gorzki

50%
średnio gorzki

25%
w ogóle nie czują

Kubki 
smakowe

brak czuciaduża wrażliwość

Każdy zawiera od 50 – 100 
wyspecjalizowanych komórek 
zakończonych włoskami smakowymi



Zdjęcie z mikroskopu elektronowego powierzchni języka.
Dr DW Gregory, University of Aberdeen/Wellcome Photo Library

wywołuje ból, to nie jest poczucie smaku



Smak pełni rolę

regulującą ochronną

1912 reakcja L.C. Millard’a – połączenie aminokwasów i cukru w temp. 154 – 260 oC
(brązowienie)

powstawanie gammy smaków

kwaśny
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kwaśny
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Smak:

1. słodki – receptory rozpoznające grupy OH- zwiazków organicznych     
(cukry, alkohole)

2. kwaśny - receptory rozpoznające grupy H+i grupy jonó metali w   
solach

3. słony - receptory rozpoznające roztwory jonowe (gł. kationy)

4. gorzki - receptory rozpoznające organiczne alkaloidy (zwykle 
trujące)

5. umami -chemiczna detekcja glutamianu lub asparaginianu
(w 1825  Brillat-Savarin, 1908 Kikunae Ikeda )



24kura

300 000zębacz

5 000człowiek

Liczba kubków smakowych

Detekcja mózgu jest

multi-sensoryczna

80% smaków rozpoznawanych jest poprzez węch.



Co decyduje o smaku?

węch

dotyk
tekstura

słuch

wzrok

Smak jest kombinacją wszystkich wrażeń jakie doznajemy podczas 
jedzenia i picia, łącznie z emocjami wynikającymi związanymi z daną sytuacją.

Mózg scala te informacje tworząc pamięć smaku



Kubki smakowe powiększenie

sygnał do mózgu 
(najbardziej czułe są na smak gorzki)



Komórki smakowe wymieniają się co 10 dni.

Komórka 
strukturalna

Otwór smakowy

Neuroprzenośniki

Komórka 
receptorowa

Synapsa

Kosmki    



Kosmki

Jądro kmórkowe

Nerw odprowadzający 
sygnał do mózguNeuroprzenośniki

Kanały

Kosmiki

Błona
komórkowa

słony kwaśny słodki  gorzki umami





Komórki receptorowe
na powierzchni języka Czujniki smaku

neurony

Odczucie smaku

Somatoczujniki
Cortex czołowy

Ciało migdałowe
Hipotalamus

hipokampus

Percepcja smaku Jakość smaku
emocjonalna

Pamięć smaku



Coke MRI



Zapach – jak rozróżniamy zapachy ???

(istnieje silne powiązanie zapachu z pamięcią)

Człowiek odróżnia około 10 000 zapachów.

wrażliowość na wanilinę – 0.2 ng / l powietrza

wykazuje dużą wrażliwość

Dlaczego mamy dwie dziurki w nosie?





Opuszka węchowa

przestrzeń
limbiczna 

do mózgu

oflatoryczna

opuszka



Feromony – związki zapachowe, które przenoszą sygnały

-wabienie płci przeciwnej ( nawet u ludzi w większym stopniu decyduje o wyborze partnera niż wzrok)
-znaczenie terytorium, 
-poszukiwanie pożywienia.

przenosi informację na odległość 2 km

w mleku królika

Narząd Jakobsena -…




