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PSYCHOFIZYKA WĘCHU – ZAPACH JAKO 
NIEWIDZIALNY KOD KOMUNIKACJI 

SPOŁECZNEJ

Streszczenie
W powszechnym ujęciu zapach oznacza woń przyjemną, ale woń może 

być obojętna lub przykra w odbiorze. Psychofizyka zajmuje się zależnościami 
wrażeń zmysłowych (sfera psychiki) od wielkości i rodzaju bodźców, które je 
wywołują (fizycznych lub chemicznych). Cechy wrażeń zmysłowych są okre-
ślane metodami analizy sensorycznej, a wielkości bodźców z użyciem odpo-
wiednich przyrządów pomiarowych. W przypadku badań dotyczących węchu 
pomiary wielkości bodźca są wykonywane z użyciem różnych klasycznych 
analizatorów albo specyficzną metodą olfaktometrii dynamicznej. W zakres 
psychofizyki węchu wchodzą także oznaczenia wartości progów węchowej 
wyczuwalności, intensywności oraz rodzaju zapachu oraz tzw. jakości hedo-
nicznej, czyli ustalenia jak bardzo jest przyjemny lub nieprzyjemny. Wiele 
związków chemicznych cechuje silny zapach odczuwany przez większość lu-
dzi. Ich wyczuwalność dla człowieka jest na poziomie kilku ppm substancji 
w otaczającym w powietrzu. Tego rodzaju związki są powszechnie stosowane 
w przemyśle spożywczym, środków czystości i przede wszystkim kosmetycz-
nym (zwłaszcza w branży perfumeryjnej) oraz w całej gamie usług kosmeto-
logicznych w formie aromatoterapii. Podstawowym i pierwotnym źródłem 
tego rodzaju substancji są ekstrakty z roślin i zwierząt, tzw. naturalne olejki 
zapachowe oraz coraz szerzej stosowane aromaty będące efektem syntezy 
chemicznej. Współcześnie substancje zapachowe dzieli się na: cytrusowe, 
kwiatowe, paprociowe, szyprowe, leśne, ambrowe, skórzane, które są roz-
poznawane przez około 300 selektywnie aktywnych chemoreceptorów w na-
błonku nosa. Zapach wywiera silny wpływ na emocje, pamięć, zachowania 
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i relacje międzyludzkie. Stąd aromatoterapia jest naturalną metodą łagodzenia 
lub usuwania wielu dolegliwości fizycznych i psychicznych. Celem niniejszej 
pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat działania zmysłu 
węchu oraz jego wpływu na zdrowie i liczne sfery życia człowieka.

Słowa kluczowe: zapach, zmysł węchu, percepcja zapachu, emocje,  
neurogeneza

Psychophisics of aroma – scent as an invisible code of social 
communication

Abstract
In general sense, aroma means a pleasant scent, however it can be also 

neutral or unpleasant. Psychophysics tries to explain the relation between sen-
sation (physiology filed) and size and type of a psychical or chemical stimu-
lus. The traits of sensations are presented with usage of sensory analysis and 
stimuli size with usage of appropriate measuring tools. Stimuli are measured 
by various classic analyzers or a specific method of dynamic olfactometry. 
Psychophysics also presents the level of sensitiveness to scent, intensity, type 
of smell as well as hedonic quality, which means how pleasant or unpleasant 
a scent is. Many chemicals are characterised by a strong smell that most of 
people are able to detect and its level of perceptibility amounts to several ppm 
of substance in the air. Such chemicals are widely used in food industry, clean-
ing products, cosmetics industry (mainly perfume industry) and in the whole 
spectrum of cosmetology services–aromatherapy. The basic source of such 
substances are plant and animal extracts, such as natural scented oils as well 
as chemically synthesised smells. Nowadays there are several types of aroma 
substances such as citrus, flower, bracken chypre, forestry, ambergris, which 
are detected by about 300 selectively active chemoreceptors in nose epithe-
lium. A scent strongly influences emotions, memory, behaviour and human 
relations. Thus, aromatherapy is a natural method of reducing or completely 
eliminating physical and psychological disorders. This paper will explore the 
current status our understanding of olfaction.

Key words: scent, olfaction, odour perception, emotion, neurogenesis
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WSTĘP
Filogenetycznie ludzki zmysł węchu jest jednym z najwcześniej wykształ-

conych  zmysłów (podobny w budowie do węchomózgowia gadów), zaś 
ośrodki korowe analizatora węchu mieszczą się w najstarszej części mózgo-
wia. Informacje zapachowe odmiennie od innych wrażeń np. wzrokowych 
trafiają do układu limbicznego odpowiedzialnego za sterowanie emocjami 
człowieka, powodując natychmiastowe, w pełni nieświadome skategory-
zowanie danego zapachu za przyjemny lub wręcz przeciwnie – za przykry. 
Droga nerwowa prowadząca impulsy węchowe jest bardzo krótka, dlatego 
jest to najszybciej pobudzany rodzaj zmysłu. Przez dziesięciolecia niezna-
ny był dokładny mechanizm selektywnego rozpoznawania i zapamiętywania 
około 10 tysięcy zapachów. W 2004 roku Linda Buck i Richard Axel otrzy-
mali nagrodę Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii za odkrycie budowy 
węchowych receptorów białkowych w nabłonku węchowym i sposobów ich 
kodowania przez około 640 genów (Obrębowski 2005). Zaskakująca obfitość 
genów kodujących białkowe receptory węchowe w błonie komórek węcho-
wych jamy nosowej, znacznie większa niż genów kodujących białka innych 
narządów  zmysłów, nawet tak ważnych dla człowieka jak zmysł wzroku, 
uzasadnia pogląd, że węch odgrywa większą rolę u człowieka, niż dotąd po-
wszechnie sądzono. Linda Buck i Richard Axel zidentyfikowali u człowieka 
kilkaset genów i tzw. pseudogenów kodujących receptorowe białka węchowe. 
Geny wytwarzające receptory węchowe stanowią 3% ludzkiego genomu. Jest 
to największa rodzina w genomie człowieka. Spośród 636 ludzkich genów 
receptorów węchowych funkcjonuje jedynie 339 genów. Pozostałe 297, czyli 
47% genów, to niezdolne do kodowania białka pseudogeny, które utraciły swą 
czynność podczas ewolucji. To, że tak znaczna część genomu obsługuje ten 
zmysł, dowodzi jego znaczenia w życiu człowieka. Z kolei duża liczba genów 
nieaktywnych świadczy o tym, że ludzie zatracili umiejętność posługiwania 
się węchem w takim stopniu, w jakim posługiwali się nim praprzodkowie. 
Stwierdzono również, że procesy neurogenezy w życiu osobniczym zacho-
dzą w strukturze odpowiedzialnej za węch – opuszce węchowej, co świadczy 
o ogromnej plastyczności tej struktury w ciągu życia człowieka i jest dalszym 
dowodem, że węch ma duże znaczenie w życiu człowieka. Mówi się rów-
nież o zjawisku pamięci węchowej (Seiberling 2004). Ponadto, spośród wielu  
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komórek wytwarzających czynniki neurotroficzne najefektywniejszymi  
okazały się glejowe komórki węchowe, które stały się nadzieją w leczeniu 
urazów rdzenia kręgowego.

CEL PRACY
Celem niniejszej pracy jest prezentacja i analiza najnowszych informacji 

dotyczących funkcjonowania zmysłu węchu w zakresie zachodzących w nim 
procesów psychofizycznych i biochemicznych, a także wpływu substancji 
zapachowych na relacje międzyludzkie oraz więzi społeczne. Autorki przed-
stawiły także najnowsze osiągnięcia w zakresie neurogenezy zachodzącej 
z użyciem komórek glejowych pochodzących z opuszki węchowej i neuro-
nów węchowych.

FIZJOLOGIA WĘCHU

Budowa zmysłu węchu i percepcja zapachu
Właściwym receptorem węchowym jest zlokalizowany w górnej części 

jamy nosowej i na przednim końcu małżowiny nosowej górnej  nerwowy na-
błonek węchowy (neuroepithellium). U ludzi zajmuje ok. 5 cm² powierzchni. 
Nabłonek węchowy zbudowany jest z kilku rodzajów komórek: właściwych  
węchowych, komórek podstawnych i komórek podporowych. Komórki wę-
chowe są neuronami o podwójnej funkcji: są jednocześnie chemoreceptora-
mi i komórkami przewodzącymi impulsy. Dzięki napływającemu podczas 
wdechu powietrzu komórki te kontaktują się bezpośrednio ze środowiskiem 
zewnętrznym organizmu. Nabłonek węchowy stale pokrywa warstwa śluzu. 
Komórki receptorowe są umieszczone na rusztowaniu, jakie tworzą komórki 
podporowe i podstawne zrębu epitelium węchowego. Komórki podporowe 
ponadto wydzielają mukopolisacharydy oraz oddzielają komórki receptorowe 
od siebie. Współpracują także przy przenoszeniu molekuł odorantu przez neu-
roepitelium. Wydzielając cytochrom P-450 degradują i usuwają zbędne cząstki 
wonne i substancje potencjalnie toksyczne. Z kolei z komórek podstawnych 
mogą się regenerować komórki receptorowe. Aksony około dwudziestu komó-
rek węchowych tworzą nić węchową, wnikającą do jamy czaszki przez otwo-
ry w blaszce sitowej i kończą się synapsami w opuszce węchowej na dendry-
tach komórek mitralnych tworzących kłębuszek węchowy. Komórki mitralne 
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są drugim neuronem czuciowym i oddają aksony przez pasmo węchowe do 
okolicy trójkąta węchowego i istoty dziurkowanej przedniej. Trzecie neurony 
czuciowe występują w strukturach zaliczanych do węchomózgowia. Neurony 
te znajdują się: w korze mózgu w sąsiedztwie trójkąta węchowego, w zakrę-
cie hipokampa, w zakręcie gruszkowatym, stanowiącym część haka zakrętu 
hipokampa oraz w guzku węchowym, jądrze węchowym przednim i w ciele 
migdałowatym. Od guzka węchowego przedniego biegną aksony eferentne 
do kłębuszków węchowych. Aksony eferentne kończą się w kłębuszkach na 
neuronach pośredniczących, hamujących przewodzenie impulsów aferen-
tnych przez komórki mitralne. Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu impul-
sacja węchowa z nabłonka węchowego jest hamowana również w opuszce 
węchowej. Śluz pokrywający epitelium zapewnia stałość środowiska jono-
wego i transportuje molekuły odorantu z powietrza do środowiska wodnego. 
Zawarte w nim immunoglobulina A i proteiny p/bakteryjne – laktoferyna i li-
zozym – chronią ośrodkowy układ nerwowy przed patogenami lub toksynami  
przenoszonymi przez aksony. 

Ludzki zmysł węchu reaguje na ponad 100 tys. zapachów, a przeciętnie odczu-
cie zapachu daje około 1000 cząstek wonnych w 1 ml wdychanego powietrza. Je-
dynie ok. 2% substancji wonnej dociera do nabłonka węchowego i wystarczy tyl-
ko 8 molekuł odorantu do pobudzenia pojedynczej komórki węchowej. W śluzie 
dobrze rozpuszczają się cząsteczki hydrofobowe, gdzie wzrasta ich koncentracja, 
co staje się pierwszym mechanizmem wzmacniającym impuls węchowy. Sub-
stancja wonna łączy się z białkiem receptorowym (odorant binding protein) rzę-
sek neuroepitelium, jej pozostałe cząstki są enzymatycznie rozkładane lub przez 
przestrzeń międzykomórkową przenikają do naczyń włosowatych. Część cząstek 
jest usuwana wraz z odpływającym śluzem. Białka pełnią rolę transportera czą-
steczek zapachowych. Cząsteczki zapachowe, które znajdują się w śluzie mają 
możliwość zetknięcia się z dwubiegunowymi komórkami zmysłowymi. Każdy 
neuron receptora węchowego ma 8–20 rzęsek, które są podłużnymi wypustkami 
długości 30–200 mikronów. Rzęski węchowe to miejsce, gdzie następuje odbiór 
substancji wonnej i zaczyna się transdukcja i transmisja sensoryczna (Rapiejko 
2006). Przez dziesięciolecia nieznany był dokładny mechanizm selektywnego 
rozpoznawania i zapamiętywania zapachów. Aktywacja receptora odbywa się 
poprzez przyłączenie do niego cząsteczki zapachowej i prowadzi do aktywacji  
błonowego enzymu, cyklazy adenylowej za pośrednictwem jednej z podjed-
nostek białka G. Aktywność cyklazy adenylowej prowadzi do zwiększenia 
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w komórce stężenia cząsteczek – cAMP oraz otwarcia zależnych od cAMP 
błonowych kanałów sodowych. Napływ do komórki kationów sodowych ge-
neruje powstanie potencjału czynnościowego w neuronie węchowym. Axel 
stwierdził, że każdy z około tysiąca znanych typów receptorów węchowych 
ulega ekspresji najwyżej w 0,1% neuronów węchowych. W pojedynczym 
neuronie węchowym dochodzi do ekspresji wyłącznie jednego typu recep-
tora. W obrębie błony węchowej istnieje funkcjonalne zróżnicowanie neuro-
nów. Linda Buck rozpoczęła badania mające na celu ustalenie, czy specyficz-
ne rozmieszczenie w błonie węchowej poszczególnych neuronów ma wpływ 
na powstawanie wrażeń węchowych. W wyniku badań wykazano istnienie 
w błonie węchowej kilku rejonów, z których każdy zawiera neurony mające 
określone typy receptorów węchowych. Najważniejszym sukcesem prac było 
stwierdzenie, że liczba kłębuszków (czyli miejsc, w których aksony neuro-
nów węchowych tworzą połączenia synaptyczne z drugorzędowymi neuro-
nami szlaku węchowego) w opuszce nerwowej jest zbliżona do liczby typów 
receptorów węchowych. To wskazywało na możliwość podążania aksonów 
neuronów posiadających ten sam typ receptora do tego samego kłębuszka 
opuszki węchowej. Wykazano, że neurony te tworzą połączenia synaptyczne 
w obrębie jednego lub najwyżej kilku spośród tysiąca kłębuszków opuszko-
wych. Lokalizacja określonych kłębuszków okazała się taka sama w opusz-
kach węchowych przedstawicieli tego samego gatunku zwierząt, co wskazuje, 
że dany zapach wywołuje taką samą aktywność w ich mózgach. Dowiedziono 
tym samym, że opuszka węchowa stanowi mapę odwzorowującą, które z re-
ceptorów zlokalizowanych w neuronach nabłonka węchowego przyłączyły 
cząsteczkę substancji zapachowej. W każdym neuronie węchowym docho-
dzi do ekspresji tylko jednego genu spośród całej rodziny genów zawartych 
w genomie. Jeden gen koduje jeden typ receptora. Człowiek ma 339 czyn-
nych genów receptorów węchowych, co powoduje powstanie 339 populacji 
komórek węchowych, różniących się typem receptora. Cechą danego typu 
receptora jest rozpoznawanie różnorodnych cząsteczek zapachowych z róż-
nym do nich powinowactwem. Pojedynczy receptor jest aktywowany przez 
wiele zapachów, a dana substancja zapachowa może być rozpoznawana przez 
wiele receptorów. Różne substancje dają pobudzenie różnych zestawów recep-
torów. Powstaje kod kombinacyjny, w którym działanie wielu typów recepto-
rów łączy się w kodowaniu poszczególnej cząsteczki zapachowej. Zapachy są  
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kodowane jako charakterystyczne wzory aktywności receptorów. Na przykład, 
rozcieńczony indol pachnie jaśminem, zaś stężony – cuchnie fekaliami. 
Zapachy o prawie identycznej budowie chemicznej mogą różnie pachnieć, 
ponieważ są rozpoznawane za pomocą różnych, choć nakładających się  
zestawów receptorów (Ward 2004).

Substancje zapachowe i ich rola w stymulacji neurogenezy 
w węchomózgowiu

Przez dziesięciolecia w neurologii dominował pogląd, że komórki nerwowe 
nie regenerują się. Ale wiadomo było także, że  komórki te występują w struk-
turach CUN charakteryzujących się wysokim stopniem plastyczności i otrzy-
mując informacje z otoczenia odgrywają ważną rolę w procesach zapamiętywa-
nia i uczenia się. Rochefort wraz ze współpracownikami (Rochefort i in. 2002) 
wykazał, że środowisko zewnętrzne wzbogacone różnymi zmieniającymi się 
zapachami stymuluje wykształcanie się nowych neuronów w opuszce węcho-
wej i tworzenie nowych połączeń nerwowych. Ciągłe wytwarzanie neuronów 
opuszki pozwala na przystosowanie się sieci węchowej do zachodzących 
zmian zapachów w otoczeniu. Tak więc powstawanie, migracja i dojrzewanie 
nowych neuronów opuszki jest częścią mechanizmów adaptacyjnych. Neuro-
geneza i przeżywanie komórek opuszki węchowej zależy w dużej mierze od 
stopnia aktywności układu węchowego. Czasowe uniedrożnienie przewodów 
nosowych powoduje obniżenie liczby nowo powstających komórek, a poja-
wienie się nowych zmieniających się zapachów zwiększa liczbę komórek mi-
grujących do opuszki węchowej. Im większa proliferacja komórek w opuszkach 
węchowych, tym dłuższa i pojemniejsza staje się pamięć węchowa. Prawdopo-
dobnie nowe neurony opuszki węchowej mogą uczestniczyć w rozróżnianiu 
nowych zapachów. 

Neurogeneza z udziałem komórek pochodzących z węchomózgowia
Komórki glejowe pobrane z opuszki węchowej oraz z nabłonka węchowego 

mogą w specyficznych warunkach laboratoryjnych ulec przeobrażeniu w ko-
mórki macierzyste, które po namnożeniu są w stanie funkcjonować jako 
neurony. W latach 2013 i 2014 neurochirurdzy z wrocławskiego Uniwersy-
tetu Medycznego pod kierunkiem prof. Jarmundowicza dokonali transplanta-
cji tych komórek do uszkodzonego rdzenia kręgowego u czterech pacjentów 
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i aczkolwiek  jak na razie nie uzyskano radykalnej klinicznej poprawy stanu 
chorych okazało się, że nowo implantowane neurony są źródłem wyładowań 
elektrycznych. Po pewnym czasie od zabiegu jeden z pacjentów zaczął od-
czuwać zimno oraz poczuł, że musi opróżnić pęcherz, niemniej niezbędne 
są długie miesiące rehabilitacji aby mówić o jakichkolwiek efektach. Wy-
raźnie skróciła się droga w badaniach odzyskania możliwości przewodzenia 
impulsów przez aksony uszkodzonego i rekonstruowanego rdzenia (nauka.
newsweek.pl/komorki-wechu-naprawia-rdzen,105164,1,1.html).

WĘCH JAKO KOD KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Wpływ substancji zapachowych na psychikę i zachowanie człowieka

Funkcje zmysłu powonienia dzielą się na:
– funkcje podstawowe: wykrywanie zapachu w otoczeniu (węszenie), 

określenie natężenia substancji będącej źródłem zapachu i wartościo-
wanie jej pod względem hedonicznym 

– funkcje wyższe: naukę rozróżniania zapachów i ich identyfikacji, zapa-
miętywanie zapachów i integrację różnych zapachów. 

Zapachy niosą ze sobą nie tylko komponentę informacyjną, ale i emocjo-
nalną. Komponenta informacyjna, o składzie chemicznym otaczającego śro-
dowiska, stanowi podstawę mechanizmu przetrwania osobniczego i steruje 
reakcjami zachowania się osobnika obdarzonego tym zmysłem. Z kolei kom-
ponenta emocjonalna jest związana z procesami pamięciowymi. Wiadomo, 
że czynność łączona z emocją jest lepiej zapamiętywana. Zdolność integra-
cji różnych zapachów jest niezwykle wyrafinowaną funkcją zmysłu węchu, 
pozwala bowiem na przewidywanie i uczenie się, jak połączenie różnych 
składowych zapachów wpłynie na powstanie nowego zapachu. Jest to wyko-
rzystywane np. w firmach kosmetycznych do opracowywania nowych kom-
pozycji perfum lub w winiarstwie. Substancje zapachowe działają na I nerw 
czaszkowy (węchowy) oraz łącznie na n.I  i inne zakończenia nerwowe,będąc 
źródłem różnorakich wrażeń. I tak kawa, wanilia, anyż stymulują wyłącznie 
nerw węchowy; mentol, amoniak, eter, cytrusy pobudzają ponadto zakoń-
czenia n.V obecne w śluzówce nosa, dając oprócz zapachu poczucie chło-
du, z kolei chloroform i pirydyna stymulują także gałązki końcowe nerwu 
językowo-gardłowego, znajdujące się na podstawie języka, wywołując odpo-
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wiednie wrażenia smakowe (słodki, gorzki). O węchu, jako nośniku pamię-
ci, świadczy fakt zjawiska określanego „fenomenem Prousta” (w nawiązaniu 
do bohatera powieści „W poszukiwaniu straconego czasu”). Zapach ciastka 
magdalenki wywoływał u głównego bohatera falę wspomnień z najwcześniej-
szego  dzieciństwa. Zdolność do rozróżniania substancji zapachowych jest 
sprawą bardzo zindywidualizowaną. Około 75% populacji europejskiej jest 
wrażliwe na octan izoamylu, pozostałe 25% go nie wyczuwa. Wrażenia wę-
chowe zależą u tej samej osoby od okoliczności, nastroju, stanu zdrowia oraz  
fazy cyklu miesięcznego u kobiet, ciąży, karmienia piersią. Na dodatek jeden 
i ten sam związek chemiczny może dawać wrażenie zapachu przyjemnego 
lub przykrego w zależności od stężenia, a także kombinacji, w jakiej występuje 
z innymi związkami chemicznymi (np. piżmo). Z węchem związany jest także 
pewien defekt genetyczny, który powoduje, że około 3% ludzi w każdej populacji 
jest zupełnie niewrażliwa na całe grupy zapachów (anosomia). Blisko 25% popu-
lacji wraz z utratą węchu przestaje odczuwać popęd seksualny (Rapiejko 2006). 
Stąd szerokie znaczenie tego zmysłu jest istotne w różnych sferach życia ta-
kich jak:

– ostrzeganie o niebezpiecznych substancjach w otoczeniu zagrażających 
życiu i zdrowiu 

– zapewnienie doboru właściwych pokarmów pod względem ich jakości 
i świeżości 

– ważny udział w percepcji wrażeń smakowych oraz utrzymywanie na 
odpowiednim poziomie fizjologicznego łaknienia,

– tworzenie uczucia pełnego komfortu psychicznego (duże znaczenie te-
rapeutyczne aromatoterapii), 

– silny wpływ na jakość życia dzięki odczuwaniu zapachów otaczającej 
człowieka przyrody,

– źródło zachowań emocjonalnych i seksualnych (feromony), 
– samokontrola stanu higienicznego (zapach wydalin, potu itd.), 
– droga docierania istotnych informacji społecznych np. rozpoznanie 

matki przez dziecko,
– możliwość wykonywania niektórych zawodów (kiperzy, kucharze, 

perfumiarze, bariści, somelierzy, strażacy, pracownicy laboratoriów  
chemicznych).
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Zaburzenia węchu
Zaburzenia węchu mogą być powodowane zniesieniem przewodzenia za-

pachu, jak i brakiem lub ograniczeniem jego odbioru i analizy (przyczyny 
związane z dysfunkcją neuronu węchowego). Do najczęstszych zaburzeń typu 
przewodzenia należy: niedrożność jam nosa w przebiegu: wad rozwojowych 
i zmian pourazowych, polipów nosa, skrzywienia przegrody nosa, przerostu 
małżowin nosowych, zapalenia alergicznego błony śluzowej nosa, zapalenie 
zatok przynosowych oraz guzów nosa i nosogardła. Przyczyny zaburzeń wę-
chu związane z neuronem węchowym to przede wszystkim urazy czaszki, 
ostre zakażenia wirusowe, guzy płata czołowego, urazy jatrogenne, przewle-
kły zanikowy nieżyt nosa, ekspozycja na związki toksyczne pyły nieorga-
niczne, dym tytoniowy, zaburzenia hormonalne, nałogowe zażywanie kokai-
ny, stosowanie leków o udokumentowanym działaniu toksycznym na nerwy 
węchowe (np. aminoglikozydy), zaburzenia związane z podeszłym wiekiem 
(presbyosmia). Zaburzenia węchu pojawiają się także w wielu chorobach 
neurodegeneracyjnych (depresja, schizofrenia, choroba Parkinsona, choroba 
Alzheimera) we wczesnym bezobjawowym okresie choroby. Najczęściej za-
burzenia węchu są definiowane jako: 

– hyperosmia – nadmierne wyostrzenie węchu,
– parosmia, cacosmia – odczuwanie odmiennych, nienormalnych doznań  

        węchowych, 
– hiposmia – upośledzenie, osłabienie węchu,
– anosmia – zupełna utrata węchu (Hummel 2005).

Psychofizyka węchu
Psychofizyka węchu jest nauką zajmującą się zależnościami wrażeń  

zmysłowych (sfera psychiki) od wielkości i rodzaju bodźców, które je wywo-
łują (fizycznych lub chemicznych). Cechy wrażeń zmysłowych są określa-
ne metodami analizy sensorycznej, a wielkości bodźców – z użyciem odpo-
wiednich przyrządów pomiarowych. W przypadku badań dotyczących węchu 
pomiary wielkości bodźca są wykonywane z użyciem różnych klasycznych 
analizatorów stężenia zanieczyszczeń powietrza albo specyficzną metodą  
olfaktometrii dynamicznej. 
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Przykładowo w zakres psychofizyki węchu wchodzą:
– oznaczenia wartości progów węchowej wyczuwalności (czystych związ-

ków chemicznych i mieszanin),
– określanie zależności między wynikami jakościowych i ilościowych     

analiz próbek powietrza (obiektywna charakterystyka bodźca) a cecha-
mi zapachu (wrażenia):

– intensywnością , modele interakcji węchowych),
– rodzajem (charakterem) zapachu (do jakich znanych wzorców jest po-

dobny),
– jakością hedoniczną (jak bardzo jest przyjemny lub nieprzyjemny, Ueno 

2009).

Badanie węchu
Badanie węchu składa się z dwóch etapów: 
– identyfikacji zapachu 
– ustalenia progu odczuwania zapachu firmowych testów z różnymi sub-

stancjami wonnymi.
W pierwszej części badana osoba rozpoznaje testowaną wzorcową sub-

stancję zapachową (określa co to za zapach), do drugiego etapu służy metoda 
podmuchowa Elsberga w modyfikacji Pruszewicza, która pozwala określić 
próg odczucia, a także próg identyfikacji zapachu. Badanie polega na podaniu 
do jamy nosa strumienia powietrza o ściśle określonej objętości, zawierające-
go cząsteczki zapachowe. Badania progu odczuwania zapachu prowadzi się 
metodą podmuchową z użyciem specjalnego urządzenia – olfaktometru. Ba-
danie najczęściej przeprowadza się, wykorzystując olejki: cytrynowy, miętowy, 
waniliowy oraz świeżo mieloną kawę. Jako próg odczuwania zapachu określa 
się najmniejszą objętość powietrza podanego do jamy nosa, przy której badany 
czuł zapach. Najniższe stężenie wonnej substancji, wywołujące uczucie zapa-
chu, nazywa się stężeniem progowym lub progiem wyczuwalności. Stężenie 
progowe wyraża się w gramach wonnej substancji na litr powietrza lub liczbą 
cząsteczek w objętości cm3.

W ostatnich latach udało się zarejestrować węchowe potencjały wywołane 
bodźcami zapachowymi. Jest to nowoczesna metoda obiektywnego badania 
powonienia rejestrująca zmiany czynności bioelektrycznej mózgu po pobu-
dzeniu receptorów w okolicy węchowej jamy nosowej (Dżaman 2008).
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Klasyfikacja substancji zapachowych
Człowiek odczuwa zapachy na skutek wdychania do nosa powietrza, 

w którym zawarty jest co najmniej jeden związek wonny w ilości większej od 
określonego stężenia minimalnego. Aby pierwiastek lub związek chemiczny 
był wonny, przede wszystkim musi być lotny, czyli musi mieć wystarczająco 
dużą prężność pary w temperaturze pokojowej. Kolejne warunki to: zdolność 
do przenikania przez błonę śluzową znajdującą się na powierzchni nabłonka 
węchowego oraz do tworzenia kompleksów z białkami receptorowymi miesz-
czącymi się w błonie komórek węchowych nabłonka. Komórki przekazują 
informacje o odebraniu bodźca do węchomózgowia i wyższych pięter central-
nego układu nerwowego.

Próby klasyfikacji zapachów były podejmowane już w starożytności m.in. 
przez Arystotelesa, który proponował wyodrębnienie 6 klas, określonych 
nazwami pochodzącymi od smaków, łatwiejszych do nazwania. Następnie 
Linneusz wyodrębnił siedem klas zapachu: aromatyczny, pachnący, ambrozji, 
czosnkowy, kozi, odpychający i budzący mdłości. Klasyfikacja Linneusza, 
w wersji nieco zmienionej w r. 1895 przez Zwaardemakera na 9 klas była 
stosowana przez około 100 lat.

Doświadczenia zmierzające do potwierdzenia hipotezy o istnieniu wy-
łącznie sześciu zapachów podstawowych prowadził Henning. Jako zapachy 
podstawowe zaproponował zapachy: korzenny, kwietny, owocowy, żywiczny, 
przypalony i gnilny. Następnie substancje zapachowe dzielono na: cytruso-
we, kwiatowe, paprociowe, szyprowe, leśne, ambrowe, skórzane. W latach 
60.–80. XX stulecia bardzo popularna była kolejna hipoteza, dotycząca zapa-
chów podstawowych znana jako teoria stereochemiczna Amoore’a. Amoore 
wykazał, że istnieje siedem najczęściej używanych określeń zapachu czystych 
związków chemicznych: zapach kamforowy, piżmowy, kwiatowy, miętowy, 
eteryczny, ostry i gnilny. Stwierdził, że w tak wyodrębnionych grupach zna-
lazły się związki, których modele kulowe mają podobny kształt, uznał więc, 
że istnieje siedem różnych receptorów zapachów podstawowych, w których 
znajdują się „gniazdka” o odpowiednim kształcie (model klucza i zamka). 
Obecnie wiadomo, że problem percepcji zapachu jest znacznie bardziej skom-
plikowany. Próby klasyfikacji zapachów, oparte na hipotezie zapachów pod-
stawowych, zdezaktualizowały się (Rapiejko 2006).
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PODSUMOWANIE
Wieloletnie badania nad zmysłem węchu pozwoliły ustalić nie tylko w jaki 

sposób informacja węchowa jest odbierana przez specyficzne receptory, ale 
także jak struktury ośrodkowego układu nerwowego analizują sygnały po-
chodzące z różnych receptorów i sprawiają, że w wyniku połączeń z układem 
limbicznym zapamiętujemy je oraz identyfikujemy z określonymi sytuacjami, 
osobami czy doznaniami psychicznymi. Zapach jest doznaniem towarzyszą-
cym człowiekowi od początku jego życia i w bardzo dużym stopniu wpływa 
na jego jakość. Pogorszenie percepcji węchowej towarzyszy licznym zaburze-
niom. Możliwości izolowania komórek macierzystych z opuszki węchowej, 
ich podziały i różnicowanie otwierają nowe perspektywy badań i wskazują 
na możliwość zastosowania ich w leczeniu uszkodzeń rdzenia kręgowego. 
Być może w przyszłości będą jako metoda z wyboru stosowane w leczeniu 
także chorób neurodegeneracyjnych mózgu. Perspektywy wykorzystania ba-
dania węchu w praktyce klinicznej przełożyły się z kolei na rozwój badań nad 
wszystkimi etapami wpływu informacji węchowej.
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