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Węch - niedoceniany zmysł
Największym odkryciem ostatnich lat jest - jak mówił dr Majewski - odkrycie receptorów
zapachowych. Wiemy już, że pojedyncza komórka ma jeden typ receptora. Mówiąc w uproszczeniu jeden neuron to jedna cząsteczka zapachowa. Znaleziono jak dotąd około tysiąca genów, które
kodują receptory węchu.

Węch jest zmysłem bardzo istotnym dla zwierząt, mniej dla człowieka. Podstawowe funkcje węchu to
poszukiwanie pokarmu i poszukiwanie partnera. Ogromne znaczenie, także dla człowieka, ma
pamięć węchowa. Wskazuje na to m.in. historia niewidomej Helen Keller (prof. Czerniawska), która
dzięki dobrej pamięci zapachowej umiała rozpoznać miejsca, w których się znajduje. Węch pełni
w takich sytuacjach funkcję kompensacyjną, zastępuje inny, niesprawny zmysł.
Zwierzęta, zwłaszcza psy, mają o wiele lepszy węch od ludzi, ale i wśród ludzi dają o sobie znać
różnice. I tak na przykład słabszym węchem obdarzeni są albinosi. Kobiety, co wiadomo nie od dziś,
mają lepszy węch od mężczyzn. Badania wykazały na przykład, że tylko 5 procent panów
w porównaniu z 60 proc. pań potrafi rozpoznać zapach własnego t-shirta. Kobietom też bardziej niż
mężczyznom przeszkadza własny zapach.
Lepszy węch mają palacze papierosów, chorzy psychicznie, krewni osób chorych na chorobę
Alzheimera, osoby ze stwardnieniem rozsianym, chorzy na Parkinsona, depresję, sezonowe
zaburzenia nastroju. Niestety, choć korelacje między występowaniem chorób a węchem są coraz
lepiej rozpoznane, wciąż nie potrafimy dokładnie ustalić ich stosunków ilościowych. Przezwyciężenie
tych trudności pozwoli być może kiedyś na wykrywanie wielu chorób w ich wczesnych stadiach.
Węch jest zmysłem, który pomaga w komunikacji społecznej od najwcześniejszego okresu życia.
Badania wykazały, że niektóre wdychane w czasie ciąży przez matkę zapachy wpływają na zmiany
rytmu ssania nienarodzonych. Wiadomo też, że niemowlęta rozpoznają matkę właśnie po zapachu.
Czy zapachy mogą wpływać na decyzje konsumentów? W ponad 60 proc. przebadanych dotąd
przypadków (prof. Czerniawska) nie stwierdzono istotnych korelacji między zapachem
a intensywnością zakupów. Eksperymenty dowiodły natomiast, że zapachem łatwiej jest do czegoś
zniechęcić niż zachęcić. Niemniej niektórzy właściciele supermarketów rozpylają na stoisku zapach
świeżego pieczywa licząc na lepszy utarg, a sprzedawcy mieszkań robią to samo z zapachem
świeżego ciasta.
Co 90 dni wszystkie komórki węchowe w nabłonku węchowym wymieniają się na nowe. Dokładny
przebieg tych procesów nie jest jeszcze poznany. Tak jak nie wiadomo, dlaczego coraz więcej ludzi
na świecie ma problemy z węchem. Pewne jest natomiast, że przyjemny zapach ma zbawienny wpływ
na nasze zdrowie i samopoczucie. To dlatego w otoczeniu miłych zapachów czujemy się lepiej.
PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski
http://laboratoria.net/aktualnosci/4820.html
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Sama obecność człowieka niszczy ostoje

dziewiczej przyrody
Zawlekamy choroby i niszczymy „Zaginiony Świat”.
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Grafen zamiast grafitu dla ochrony urządzeń
elektronicznych
Dobry absorber powinien w dużym stopniu pochłaniać energię.
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Polscy naukowcy pracują nad nieinwazyjną
metodą wykrywania złóż
Metoda ma dostarczyć dodatkowych informacji.
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Nowy sposób walki z retinopatią barwnikową
Jak zahamować śmierć fotoreceptorów?
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IMGW radzi, jak chronić się przed upałami
Pić dużo i unikać zbędnego wysiłku.
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Końskie dawki suplementów ogromnym
problemem
Ostrzega lekarz endokrynolog.
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Gips na złamaną rękę to przeżytek!
Polscy inżynierowie szykują tanie ortezy z druku 3D
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Manifest Popularyzatora Nauki już gotowy
Manifest Popularyzatora Nauki właśnie trafił do odbiorców.
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