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Układ percepcji smaku
kręgowców
obecny już u ryb układ ma kilka różnych
typów chemoreceptorów położonych głównie
w jamie gębowej.
 Aby mogła zajść percepcja smakowa,
substancja działająca na receptory musi być
rozpuszczona w wodzie. Substancje wstanie
suchym i nierozpuszczalne nie mają smaku.
 Układ smakowy wykrywa bodźce będące w
substancjach będących w kontakcie z ciałem
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Kubki smakowe i komórki
receptorów smakowych






Powierzchnia języka
pokryta jest gęsto
brodawkami należącymi
do dwóch typów:
mechaniczne (większość) i
smakowe (kilka procent).
Na brodawkach
smakowych języka
znajduje się 2 - 5 tysięcy
kubków smakowych.
W kubkach smakowych
znajdują się komórki
receptorowe
odpowiedzialne za odbiór
bodźców smakowych.

W każdym kubku smakowym jest
50-150 komórek-receptorów
smakowych (prawdopodobnie w
każdym kubku są to receptory
jednego typu).
Komórki smakowe są często
wymieniane, żyją średnio 10-30
dni.

Receptory smakowe
Rozróżniamy 5-7 podstawowych receptorów
smakowych. Każdy z nich ma ma ekspresję
innego białka receptorowego. Receptory
smaków słodki i gorzki koduje po kilka różnych
genów.
 Pobudzenie tych receptorów powoduje
odczucie jednego ze smaków:


słodki – najsilniejsza reakcja na cukry proste i
dwucukry; także na niektóre inne substancje chemiczne
 słony – reakcja na kationy sodu i potasu.
 kwaśny – reakcja na jony wodoru, powstające przy
dysocjacji kwasów.
 gorzki - alkaloidy i wiele soli nieorganicznych. Kationy
dwuwartościowe.
 umami - kwas glutaminowy, aminokwas występujący w
większości białek. Istnienie tych receptorów
potwierdzono w roku 2000.


Postulowane nowe modalności
smakowe








Od niedawna postulowane są aż trzy nowe modalności smakowe:
- podejrzewa się istnienie receptorów wykrywających smak
niektórych kwasów tłuszczowych.
- postulowane są receptory smaku wapnia. U szczurów znaleziono
dwa geny (CaSR i Tas1r3) których białka występują w oddzielnych
komórkach receptorowych kubków smakowych. Białka te
występują także w genomie człowieka. Reagują one na obecność
jonów wapnia, depolaryzując komórki receptorowe, co wywołuje
niezbyt przyjemne wrażenie „smaku wapiennego”. Woda pitna o
dużej zawartości wapnia większości ludzi nie smakuje.
- podanie na język wody gazowanej lub skierowanie na niego
strumienia gazowego dwutlenku węgla pobudza pewne komórki
receptorowe, czego nie robi zwykła woda, ani też powietrze. Za
percepcję tego smaku odpowiada białko receptorowe Car4.
Występuje ono na receptorach smaku kwaśnego. Myszy
pozbawione tego receptora nie reagowały na obecność dwutlenku
węgla w roztworach wodnych
Smak ostry (pieprz, papryka) nie jest odczuwany przez układ
smakowy, ale przez receptory bólowe.



„Mapy” rozmieszczenia receptorów
smakowych
1 - gorzki,

- kwaśny,
3 - słony,
4 – słodki
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Błędna interpretacja wyników badań
przeprowadzonych pod koniec XIX wieku
doprowadziła do wniosku, że różne części języka
odpowiadają za percepcję różnych smaków. Ta
fałszywa „informacja” jest powtarzana od ponad 100
lat
W rzeczywistości wszystkie rodzaje kubków
smakowych są rozmieszczone na całej powierzchni
języka, jednak w niektórych jego rejonach
pewne receptory występują częściej, co powoduje
różnice wrażliwości na pewne bodźce smakowe.

Różnice czułości receptorów
smakowych
• Zawsze najmniej czułe jest wykrywanie substancji
słodkich, a najbardziej czułe – gorzkich.
• Smak słodki sygnalizuje obecność cukrów, których
zjadanie przynosi zysk energetyczny dopiero wtedy, gdy
ich stężenie jest dostatecznie duże. Człowiek odczuwa
smak słodki dopiero gdy zawartość cukru wynosi co
najmniej 4 gramy na litr wody.
• Owady wykrywają ponad 100 razy niższe stężenia cukru.
• Smak gorzki jest wywoływany przez wiele związków, często
wytwarzanych przez rośliny jako substancje obronne. Są
one często silnie trujące i muszą być wykrywane w bardzo
małych stężeniach, by zapobiec zatruciu. Do wywołania
wrażenia smaku gorzkiego potrzeba roztworu chininy o
stężeniu 10 000 razy niższym, niż najniższe wykrywalne
stężenie cukru.

Roślinne substancje modyfikujące
smak








Mirakulina - glikoproteina zawarta w owocach roślin
afrykańskich. Blokując czasowo receptory smaków
kwaśnego i gorzkiego powoduje, że smak produktów
kwaśnych jest przez długi czas odbierany jako bardzo
słodki.
Kurkulina – białko z owoców z Malezji. Po zjedzeniu
kurkuliny woda i kwaśne roztwory smakują słodko.
Eriodictyol – flawonoid z rośliny rosnącej w Ameryce
Północnej. Wyłącza receptory smaku gorzkiego.
Występuje też w owocach róży.
Mentol – obniża próg percepcji smaku gorzkiego
Kwas gymnemowy, laktizol, zizypina i hodulcyna –
wyłączają receptory smaku słodkiego. Wówczas
roztwory cukru, a także aspartamu (słodzik), smakują jak
woda. Działanie to trwa przez ok.10minut.

Droga czuciowa smakowa
Kora nowa
Okol. smakowa
wyspy
Wzgórze
Jądro brzusznotylne przyśrodk.
Pień mózgu
Jądro smakowe
mostu
Nerwy głowowe
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Receptory
jezyka

Fizjologia smaku


Smak rozpoznawany jest dopiero po rozpuszczeniu
pozywienia w ślinie, wodzie.
 Na smak wpływa też temperatura i struktura pożywienia.
 Adaptacja do smaku: receptory przestają reagować, lub
znacznie zmniejszają pobudzenie, gdy są ciągle
pobudzane tą samą substancją.
Wzajemne wpływy receptorów, np. po adaptacja do
kwasu woda może się wydawać słodka.
 Kora smakowa człowieka mieści się w zagłębieniu płata
ciemieniowego, w okolicach zakrętu zaśrodkowego,
niedaleko tej części kory somatosensorycznej, w której
reprezentowany jest język. Druga okolica smakowa
znajduje się w korze wyspy.
 Pobudzenie kory smakowej (np. w czasie padaczki)
wywołuje halucynacje smakowe, czasami te halucynacje
pojawiają się przed atakiem padaczki.
 Zespół smakosza: uszkodzenie prawego płata czołowego
wywołuje obsesję na punkcie wykwintnego jedzenia.

Indywidualne różnice odczuwania
smaku









U ludzi występują duże różnice indywidualne w liczbie
receptorów smakowych i progach odczuwania bodźców
smakowych.
Niektóre osoby mają znacznie czulszą niż przeciętna percepcję
smaku słodkiego.
Wiele osób (w większości kobiety) jest szczególnie uwrażliwiona
na smak gorzki.
Fenyltiokarbamid (PTC) przez 65% populacji uważany jest za
bardzo gorzki, podczas gdy 35% nie czuje żadnego smaku odpowiedzialna jest za to mutacja genetyczna białka
receptorowego dla smaku gorzkiego.
Różnice te są uwarunkowane genetycznie.
Sacharyna u wielu osób po początkowym odczuciu słodyczy
pozostawia gorzki posmak, ponieważ działa jednocześnie na
receptory smaku słodkiego i (słabo) na receptory smaku
gorzkiego.

Liczba i lokalizacja receptorów
smakowych zmienia się z wiekiem
U małych dzieci kubki smakowe występują w
brodawkach smakowych rozmieszczonych
nie tylko na języku, ale także na wargach.
Zanikają one około 10 roku życia.
 Wrażliwość smakowa wzrasta w okresie
ciąży, pod wpływem progesteronu.
 Liczba kubków smakowych zmniejsza się z
wiekiem i w okresie starości jest ich o
połowę mniej niż było na początku (około
2000).


Rozwój preferencji smakowych.
Młode zwierzęta (n.p. psy) uczą się jedzenia
tego, co im przynoszą rodzice, lub co oni jedzą.
 Małe dzieci przechodzą okres próbowania
wszystkiego, po czym w wieku 2-4 lat nagle
znacznie ograniczają zakres „obiektów
jadalnych” i przejawiają awersję do nieznanych
potraw, ograniczają też liczbę lubianych potraw.
 W wielu kulturach ludzkich obserwujemy
podobne zjawisko, będące podstawą tradycji
kulinarnych.
 Problem żon: „Moja mama gotowała inaczej, niż
Ty i znacznie lepiej, gotuj mi tak samo”.


Związki układu smakowego z
układem emocji

Wpływ smaku na nastrój jest naszą ewolucyjną spuścizną.
 Smak słodki, sygnalizujący kaloryczny pokarm silnie
pobudza przyjemne emocje. Łatwo więc wywołuje
uzależnienia. W chwili obecnej, przy powszechnej
dostępności taniego cukru, jest to problem społeczny.
 Podobnie, przyjemny smak umami sygnalizuje obecność w
pokarmie ważnego dla życia białka.
 Smak słony jest ambiwalentny – bardzo przyjemny i
pożądany w przypadkach niedoboru sodu, nieprzyjemny w
dużych koncentracjach, które mogą wywołać odwodnienie.
 Jeszcze niedawno sól była rzadkim i drogim towarem.
 Wiele zwierząt roslinożernych urządza długie wędrówki do
solnisk dla uzupełnienia soli, gdyż ze zjadanych roślin
wchłaniają zbyt wiele potasu w stosunku do potrzeb.
 Smak kwaśny i gorzki wywołują na ogół nieprzyjemne
emocje, gdyż mają nas ostrzegać przed niedojrzałym i
trującym pokarmem roślinnym.


Specyfika preferencji żywieniowych
człowieka.













W wielu kulturach dorośli już ludzie zaczynają próbować
produktów dotąd zupełnie im nie znanych i aktywnie ich
poszukiwać. O smaku takim mówi się „smak nabyty”.
Rola zapotrzebowania na egzotyczne przyprawy w odkryciach
geograficznych. „Wyspy korzenne”. „Korzenie” jako symbol
bogactwa i statusu.
W wielu kulturach wytworzył się też zwyczaj jedzenia nadpsutego
pożywienia. Pierwotnie była to konieczność – produkty takie jak
ser długo przechowywane zaczynały się psuć, ale wyrzucenie ich
groziło głodem. Potem zaczęły być poszukiwane jako przysmak.
Przykłady gustów regionalnych:
Niektóre francuskie i belgijskie sery mają zapach odstręczający dla
ludzi z innych kultur.
Polskie kiszone ogórki, kiszona kapusta, flaki i bigos mają bardzo
niewielu zwolenników w innych krajach.
Włosi jedzą gorzkie oliwki, popijając kwaśnym winem.
Norwegowie, Szwedzi i Chińczycy jedzą ryby w stanie głęboko
posuniętej fermentacji, których nie są w stanie zjeść ludzie z
innych kultur. Silna stymulacja receptorów typu umami.

Białka receptorowe smaku
gorzkiego w oskrzelach


W roku 2010 wykryto obecność białek
receptorowych dla smaku gorzkiego na
komórkach mięśni gładkich oskrzeli. Reagują
one silnie na substancje o smaku gorzkim (np.
niektóre składniki dymu), rozszerzając oskrzela.



Prawdopodobnie będzie możliwe opracowanie
nowych, bardzo skutecznych środków przeciw
astmie opartych na inhalacji pewnych
syntetycznych substancji podobnych do
naturalnych substancji o gorzkim smaku.

Percepcja smaku u zwierząt


PRZYBLIŻONE LICZBY KUBKÓW SMAKOWYCH



Dorosły człowiek - 10.000
Papuga – 400
Królik - 17.000
Krowa - 25.000.







Wiele owadów ma bardzo czułe receptory smakowe na
nogach. Motyl Vanessa atalanta ma receptory smaku
słodkiego 200 razy czulsze niż człowiek.



Niektóre ryby mają receptory smakowe rozmieszczone na
całej powierzchni ciała.

Układ węchowy
(zmysł powonienia)
Układ węchowy wykrywa substancje, związki
chemiczne wydzielane lub uwalniane do
środowiska przez obiekty nie będące w
kontakcie fizycznym z organizmem.

Percepcja węchowa
Receptory węchowe kręgowców są wykrywają substancje
chemiczne w stężeniach ponad 10 tysięcy razy niższych,
niż receptory smakowe.
 Ludzie mają około 40 mln komórek receptorowych
węchowych; psy około 1 mld a niedźwiedzie 10x wiecej.
 W genomie ssaków jest koło 1000 różnych genów dla
receptorów węchowych, ale u człowieka ekspresji ulega
tylko 300-400 z nich.
 Próg percepcji węchowej jest wyrażany minimalnym
stężeniem merkaptanu metylu w powietrzu i wynosi dla
czowieka 40 mg/l. Układ węchowy psa ma milion razy
niższy próg wykrywania tego związku niż układ węchowy
człowieka. Zmysł węchu niedźwiedzi jest jeszcze co
najmnie 10-krotnie czulszy, niż u psów.
 Liczba rozróżnianych przez człowieka zapachów sięga 4
tys. Kobiety mają średnio lepszy węch, ale są duże
indywidualne różnice.


Receptory
węchowe






Nabłonek węchowy u człowieka





Komórki receptorowe układu
węchowego znajdują się w
nabłonku jamy nosowej.
Mają one kosmki, w których
błonie komórkowej znajdują
się receptory węchowe
(białka), a akson komórki
receptorowej przes kość
sitową podąża do opuszki
węchowej.
Komórki receptorowe stale
giną i stale powstają nowe.
W każdej komórce
receptorowej występuje tylko
jeden z ponad 1000
receptorów węchowych.
Jeden związek chemiczny
pobudza (z różną siłą) wiele
receptorów, a każdy receptor
reaguje na wiele związków.

Proporcje wielkości opuszki węchowej
u różnych grup kręgowców.

Opuszka węchowa
sortuje i porównuje
informacje węchowe
Receptory
jednego typu
przesyłają
informację do
dwóch
„glomeruli” w
każdej z
opuszek
węchowych.
Liczba
glomeruli w
opuszce = 2R

Funkcjonalne zróżnicowanie
glomeruli opuszki węchowej

Mysz bez receptorów strefy II



Wrodzone reakcje lękowe na zapach drapieżnika są
zależne od aktywacji glomeruli w grzbietowej strefie II
opuszki, podczas gdy awersja do zepsutego jedzenia
jest zależna od aktywacji glomeruli w strefie I.

Ośrodkowe drogi węchowe



Kora węchowa jest bezpośrednio połączona z układami
emocji i pamięci, stąd silne reakcje emocjonalne na
bodźce węchowe i wzbudzanie przez zapachy wspomnień
o odległych w czasie zdarzeniach i miejscach.

Kora i percepcja węchowa
 System

węchowy jest jedynym systemem
czuciowym, który nie daje projekcji do kory
nowej przez wzgórze. Pierwszorzędowa kora
węchowa nie należy do kory nowej (kora
stara, paleocortex).
 Wtórna kora węchowa: zaliczamy do niej
część kory czołowej i dolną część
hipokampa.
 Interpretacja wrażeń węchowych jest bardzo
indywidualna, zależna od wspomnień i
emocji. Bodźce węchowe często wywołują
wspomnienia.

Percepcja węchowa


W fazie płodnej cyklu kobiety uznają zapach
testosteronu za przyjemny, podczas gdy w
innych fazach jest on nieprzyjemny.

Obrazowanie mózgu pokazuje, że:
przyjemne wrażenia węchowe pobudzają korę
oczodołową, zwłaszcza prawej półkuli.
 nieprzyjemne wrażenia węchowe pobudzają
jądra migdałowate (awersja) i korę wyspy płata
ciemieniowego (funkcja: lokalizacja
przestrzenna źródła zapachu).


Pytania na egzamin
 1.

Jakie znasz receptory smaku, gdzie się
one znajdują i na co reagują?
 2. Co wiesz o percepcji węchowej?

