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Współczesne metody badania węchu i smaku
Modern methods of olfactory and gustatory examination

KAROLINA DŻAMAN

Klinika Otolaryngologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Postęp w dziedzinie medycyny dostarczył wielu nowoczesnych 
metod oceny funkcji smaku i węchu. Najczęściej w klinicznej 
praktyce wykorzystuje się pomiary psychofi zyczne funkcji zmy-
słowych. Niektóre techniki nie wymagają współpracy pacjenta 
i opierają się na badaniach obrazowych, ocenie potencjałów 
wywołanych bodźcem zmysłowym oraz obserwacjach reakcji 
odruchowych, zachodzących po stymulacji narządów zmysłów. 
Część metod wymaga jeszcze dalszej standaryzacji przed za-
stosowaniem w klinice. W pracy przedstawiono współczesne 
metody badania zmysłu powonienia i smaku.
Słowa kluczowe: smak, węch, badanie, potencjały wywołane

Progress in medicine has resulted in development of numerous 
modern methods for assessing smell and taste function. They 
include psychophysical measures of chemosensory function which 
are most frequently used in clinical practice. Some techniques 
do not require the subjects’ cooperation and rely on imaging 
techniques, assessment of chemosensory event-related potentials 
and measuring refl ex reactions after sensory stimulation. Some 
of those methods require further standardization before they 
become useful in a clinical context. The article describes the 
modern methods of olfactory and gustatory examination.
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Wstęp

Współczesne trendy w metodologii badania zmysłu 
węchu i smaku rozwijają się dwukierunkowo. Z jed-
nej strony służą uproszczeniu, skróceniu czasu trwa-
nia i zmniejszeniu kosztów technik subiektywnych, 
przez co łatwiejszemu i szerokiemu wprowadzeniu 
ich do kliniki. Z drugiej strony – poszukuje się coraz 
bardziej wiarygodnych i precyzyjnych metod obiek-
tywizacji badania zmysłów, rozwijając techniki 
wykorzystywane głównie w pracach naukowych.

Metody badania węchu

 Współczesne metody badania węchu można 
podzielić na dwie grupy:
1. metody subiektywne – testy węchowe (skrynin-

gowe, ilościowe, jakościowe);
2. metody obiektywne (rejestrowanie wywołanych 

potencjałów zapachowych (OERPs), elektro-
olfaktogram (EOGs); metody obrazowe: MRI 
i PET.

Metody subiektywne

 Subiektywne metody badania węchu opierają się 
na metodach olfaktometrii psychofi zycznej. Podczas 
oceny funkcji powonienia pacjent konfrontowany 
jest z zapachem i proszony o zasygnalizowanie 
obecności bodźca. Wiele testów opiera się na ob-
ligatoryjnym wyborze zidentyfi kowanego zapachu 
spośród przedstawionej listy zapachów. Procedura 
obowiązkowego wyboru kontroluje odpowiedzi 
chorego, a jej zaletą jest łatwe zrozumienie metody 
badania przez chorego i badacza. Test pozwala na 
odróżnienie symulantów od chorych z anosmią. 
Przewagą tych prostych technicznie testów jest 
szybkość ich wykonania, co zwiększa ich przydat-
ność w badaniu skryningowym zaburzeń węchu. 
Podczas gdy testy skryningowe pozwalają rozróżnić 
tylko stan prawidłowy od patologicznego, bardziej 
rozległe testy pozwalają na wykrycie i zróżnicowanie 
anosmii, hyposmii i normosmii.
 W ostatnim stuleciu nastąpił rozwój psy-
chofi zycznych testów oceny węchu. Wśród nich 
najbardziej wiarygodnymi testami są: University 
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of Pennsylvania Smell Identifi cation Test (UPSIT), 
Cross-Cultural Smell Identifi cation Test (CC-SIT), the 
Connecticut Chemosensory Clinical Reaserch Center 
Test (CCCRC test) i the Sniffi  n’ Sticks test.
 University of Pennsylvania Smell Identifi cation 
Test (UPSIT) [1] jest najbardziej znanym testem 
wykorzystywanym w olfaktometrii psychofi zycznej, 
stosowanym głównie w USA. Test składa się z 40 
zapachów (zapachy popularnych roślin, jedzenia, 
produktów gospodarstwa domowego). Produkowa-
ny jest w postaci 4 książeczek, w których znajduje 
się po 10 substancji zapachowych w formie mikro-
kapsułek naniesionych na papier. UPSIT opiera się 
na technice „zdrap – wąchaj”. Cząsteczki substan-
cji wonnych uwalnia się poprzez zdrapanie ostro 
zakończonym ołówkiem materiału nośnikowego 
i rozerwanie mikrokapsułek. Chory wybiera od-
powiedź spośród czterech podanych wersji. Wynik 
uzyskany w teście określany jest liczbą prawidłowo 
wskazanych zapachów. Autorzy testu, zależnie od 
ilości rozpoznanych zapachów, podzielili wyniki 
na 6 grup: I - wynik nieprawdziwy – symulant (< 6 
zapachów), II – anosmia (6-18 zapachów), III - głę-
boka mikrosmia (19-25 zapachów), umiarkowana 
mikrosmia (26-30 zapachów), łagodna mikrosmia 
(31-33 zapachów), normosmia (34-40 zapachów). 
Normy UPSIT wyznaczono w oparciu o badania 
przeprowadzone na grupie 4000 osób. Test może 
być przeprowadzony zarówno przez lekarza, jak 
i samego pacjenta. Wadą UPSIT jest długi czas ba-
dania, wynoszący około 20-30 minut oraz fakt, że 
test zawiera zapachy, które nie są uniwersalne dla 
całego świata (przykładowe zapachy przedstawiane 
w UPSIT: piwo korzenne, lukrecja, koper mary-
nowany, ser cheddar, cedr, terpentyna,). Stąd test 
może być trudny do przeprowadzenia w krajach nie 
mających tych produktów na rynku. Dlatego też, na 
podstawie UPSIT, utworzono test uniwersalny dla 
całego świata – CC-SIT.
 CC-SIT (Cross-Cultural Smell Identifi cation Test; 
krzyżowo-kulturowy test węchowy) [2] jest testem 
analogicznym do UPSIT, ale zawiera tylko wielo-
kulturowe zapachy wybrane z UPSIT, a przeprowa-
dzenie go wymaga mniej niż 5 minut. W oparciu 
o informacje z różnych krajów, spośród produktów 
zawartych w UPSIT do CC-SIT wybrano 6 zapachów 
dotyczących produktów spożywczych i 6 zapachów 
nie mających związku z jedzeniem. W niektórych 
przypadkach zastąpiono nazwy zapachów trudnych 
do rozpoznania innymi nazwami np. pies zamiast 
skunks czy czekolada zamiast lukrecja. CC-SIT jest 
testem z wyboru przy ograniczonym czasie, jaki moż-
na poświecić na badanie olfaktometryczne, jednakże 
w stosunku do UPSIT test CC-SIT cechuje mniejsza 
czułość w wykrywaniu subtelnych zaburzeń węchu.

 CCCRC test (Connecticut Chemosensory Clinical 
Reaserh Center Test) [3] ocenia zarówno zdolność 
wykrycia, jak i rozróżniania zapachów. W pierwszej 
części testu sprawdzane jest najniższe stężenie bu-
tanolu wykrywane przez chorego. W czasie badania 
pacjent dostaje dwie butelki – z roztworem butanolu 
i butelkę zawierającą bezbarwną wodę (jako ślepą 
próbę) i identyfi kuje butelkę z butanolem. Stężenie 
butanolu zwiększane jest stopniowo, dopóki pacjent 
nie rozpozna zapachu. Ta część trwa 20 minut. 
W drugiej części testu badany identyfi kuje zapachy 
znajdujące się w nieprzezroczystych słoikach, wybie-
rając je z listy 20 możliwych odpowiedzi. Spośród 
prezentowanych substancji wonnych 7 stymuluje 
nerw węchowy (n. I), a pozostałe 3 – nerw trój-
dzielny (n. V). Wynik stanowi kombinację progów, 
wyliczany jest z liczby prawidłowych odpowiedzi 
i porównywany z wynikiem grupy kontrolnej.
 Sniffi  n’ Sticks test wprowadzony został przez 
Kobal i Hummel [4,5]. Do badania węchu wyko-
rzystuje się tu fi lcowe pałeczki (sztyfty) nasączone 
substancją wonną, zamknięte osłonką. Po zdjęciu 
osłonki końcówkę sztyftu umieszcza się 2 cm do 
przodu od obu nozdrzy. W najbardziej szczegółowej 
wersji Sniffi  n’ Sticks test zawiera 3 testy zapachowe: 
jeden test progowy – test odczucia progu zapacho-
wego alkoholu fenyloetylowego (PEA) lub butanolu 
oraz dwa testy nadprogowe – test odróżnienia (dys-
kryminacji) zapachu i test identyfi kacji zapachu.
Test I: badanie progu odczucia zapachów – wykry-
wanie zapachu PEA. Używa się tu 16 roztworów 
PEA (zapach olejku różanego) o różnym stężeniu. 
W każdej próbie prezentowane są 3 sztyfty. Dwa 
z nich zawierają tylko rozpuszczalnik, a w jednym 
znajduje się PEA w danym rozcieńczeniu. Pacjent 
wskazuje sztyft zawierający zapach PEA.
Test II: badanie odróżniania (dyskryminacji) za-
pachów. W dwóch sztyftach z trzech znajduje się 
ten sam zapach, a w trzecim inny zapach. Pacjent 
wskazuje, który zapach spośród trzech przedstawio-
nych różni się od dwóch pozostałych. Testuje się 16 
trójek. Wynik stanowi sumę wszystkich prawidłowo 
wykrytych zapachów i waha się od 0 do 16.
Test III: badanie identyfi kacji zapachu – prowadzo-
ne jest z zastosowaniem 16 pospolitych zapachów. 
Pacjent wybiera zapachy z przedstawionej mu listy 
czterech różnych zapachów. Substancje wonne 
prezentowane są w odstępie 20-30 sekund. Wynik 
stanowi sumę prawidłowo zidentyfi kowanych za-
pachów.
Test Sniffi  n’ Sticks może być używany wielokrotnie 
i jest prosty do wykonania. Test dostarcza szczegó-
łowych informacji o różnych funkcjach zapacho-
wych. Jednakże jego zastosowanie wymaga 20-30 
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min. Dlatego też Hummel i wsp. [6] wprowadzili 
modyfi kację testu, zmniejszając liczbę testowanych 
zapachów do 8 lub 12. Umożliwiło to skrócenie 
czasu trwania badania do 4 minut.

Metody obiektywne

 Obiektywne metody badania zmysłu powonie-
nia opierają się na rejestrowaniu reakcji odrucho-
wych i zmian w ośrodkowym układzie nerwowym 
(OUN) prowokowanych przez stymulację węchową. 
W ocenie zaburzeń węchu wykorzystuje się zacho-
dzące po stymulacji zapachowej zmiany oporności 
elektrycznej skóry (reakcja skórno-galwaniczna), 
odruchowe zmiany szerokości źrenicy (odruch wę-
chowo-źreniczny), pomiary odruchu mrugania ocza-
mi, zmiany położenia ciała oraz zmiany w częstości 
i amplitudzie oddechów [7]. Wydaje się jednak, że 
odruchy obronne są raczej wyzwalane przez che-
miczne drażnienie niż przez pobudzanie systemu 
węchowego. Metody i urządzenia do tych pomiarów 
ulegają ciągłym modyfi kacjom i udoskonalaniu.
 Współczesna olfaktometria sięga również po 
nowe techniki, włączając MRI i PET, pozwalające 
bezpośrednio uwidocznić zmiany w OUN prowo-
kowane zapachem. PET i MRI pokazuję zmiany 
w przepływie krwi oraz zmiany metabolizmu ko-
mórek. Metody te używane są głównie w badaniach 
naukowych np. do oceny indukowanych zapachem 
emocji, pamięci zapachowej czy mechanizmów wą-
chania. Olfaktometria oparta na MRI i PET przed 
użyciem w klinice wymaga dalszej standaryzacji.
 Najlepiej rozwiniętą metodą olfaktometrii obiek-
tywnej jest rejestrowanie wywołanych potencjałów 
zapachowych (OERPs) oraz elektroolfaktogram 
(EOGs), dlatego też metody te zostaną szerzej omó-
wione.
 OERPs (Olfactory Event-Related Potentials; 
wywołane potencjały zapachowe). Po analizie cza-
sów utajenia potencjałów korowych wywołanych 
zapachem rozróżniono dwie różne odpowiedzi na 
bodźce drażniące zakończenia n. V i n. I. Potencjały 
wywołane pobudzeniem n. I mają latencję 380-600 
ms, a n. V 180–340 ms [7]. OERPs są pochodną 
wewnątrznosowej stymulacji chemicznej. Potencjały 
nagrywane są z owłosionej skóry głowy. Aby zmini-
malizować ilość zakłóceń w zapisie, bodźce muszą 
być powtarzane wielokrotnie, co powoduje że nagry-
wanie OERPs staje się długą procedurą [8]. OERPs 
wykrywane są w korze skroniowej i korze wyspy. 
Zmiany w zapisie czynności bioelektrycznej mózgu 
polegają na występowaniu tzw. efektu Bergera, czyli 
zahamowania rytmu alfa pod wpływem bodźców 
węchowych [7]. Trudności w obiektywizacji OERPs 
dotyczą głównie powtarzalności w dostarczanych 

bodźcach zapachowych. Zapachy używane do 
wywoływania potencjałów powinny mieć precy-
zyjnie kontrolowane stężenie i ściśle określony czas 
działania bodźca. Przy wyborze substancji wonnej 
istotne jest, by chemiczna stymulacja nie prowadziła 
równocześnie do aktywacji mechano- i termorecep-
torów błony śluzowej nosa. W przeciwnym razie 
wyniki OERPs nie odzwierciedlają odpowiedzi 
specyfi cznej dla zapachów. Ponadto bodźce muszą 
być scharakteryzowane co do stopnia, w którym 
aktywują n. V.
 Do wzbudzania OERPs najczęściej używa się: 
wanilii, PEA i H2S; dla porównania stymulacji 
specyfi cznej dla n.V niekiedy stosowany jest CO2 
[8]. OERPs rozróżniają stan normosmii, hypo-
smii i anosmii. U chorych z anosmią obserwuje 
się tylko odpowiedź ze stymulacji n. V. OERPs są 
także użyteczne w wykrywaniu symulowania oraz 
oznaczaniu intensywności podprogowych bodźców 
zapachowych, w których zmiany w EEG są obserwo-
wane w obecności niewykrywalnych przez pacjenta 
zapachów.
 Mimo dużego postępu i oczekiwań jakie niosą 
za sobą OERPs, badacze donoszą o ich niedosko-
nałości – okazuje się, że gdy pacjent odczuwa tylko 
słaby bodziec zapachowy, zmiany w EEG mogą nie 
wystąpić, dając fałszywie ujemny wynik.
 Elektroolfaktogram (EOGs) [9] przedstawia 
potencjały elektryczne rejestrowane z receptorów 
nabłonka węchowego w odpowiedzi na stymulację 
zapachową. W odróżnieniu od OERPs, elektrool-
faktogramy pozwalają ocenić obwodowy odbiór 
bodźca. EOGs rejestruje się poprzez umieszczenie 
elektrody na powierzchni nabłonka węchowego. 
Elektroda odniesienia znajduje się na grzbiecie nosa. 
Umieszczenie elektrody czynnej wymaga użycia en-
doskopu i znieczulenia ogólnego pacjenta. Niekiedy, 
mimo prawidłowego umieszczenia elektrody, nie 
można zarejestrować EOGs, co może być wynikiem 
topografi cznego rozmieszczenia neuronów zapacho-
wych albo obecnością metaplazji w nabłonku za-
pachowym, której obszar powiększa się z wiekiem. 
Stąd negatywne wyniki są trudne do interpretacji, 
a wiarygodność zapisów ocenia się na 60-80%.

Metody badania smaku

 Podobnie do badań węchu, wśród metody słu-
żących do oceny zmysłu smaku wyróżnia się:
1. metody subiektywne – ocena progów smako-

wych i ocena nadprogowa zmysłu smaku (gu-
stometria swoista, elektrogustometria);

2. metody obiektywne – rejestrowanie smakowych 
potencjałów wywołanych w:
• elektroencefalografi i – EEG (gustatory evoked 

potentials – GEPs),
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• magnetoencefalografi i – MEG (gustatory magne-
tic fi elds – GEMfs).

 Nowoczesny protokół oceny zmysłowej jamy 
ustnej standardowo zawiera: 
1. Ocenę wrażliwości smakowej całej jamy ust-

nej:
• Badanie metodą bodźców chemicznych,
• Wideomikroskopię języka – ocena anatomii czu-

ciowej jamy ustnej.
2. Ocenę wrażliwości smakowej poszczególnych 

regionów jamy ustnej – przestrzenny test sma-
kowy (ocena przestrzeni smaku).

Metody subiektywne

Ocena progów smakowych i ocena nadprogowa zmysłu 
smaku

 Terminologia oznaczanych progów jest taka 
sama dla wszystkich narządów zmysłów. Próg cał-
kowity – próg odczucia bodźca, oznacza najniższe 
stężenie bodźca, w którym jest on wykrywany, przy 
czym nie da się go zidentyfi kować jakościowo. Próg 
rozpoznania bodźca (próg identyfi kacji bodźca) jest 
najmniejszym stężeniem bodźca, przy którym moż-
na zidentyfi kować jakość bodźca (np. smak słodki, 
ból). Próg rozróżnienia bodźca jest najmniejszym 
przyrostem stężenia bodźca nadprogowego, który 
może być wykryty (np. różnica w bólu). Zaletami 
metod opartych na pomiarze progów są: wyniki 
możliwe do porównania oraz względna łatwość wy-
konania. Wśród wad wymienić można wrażliwość 
progów na adaptację i zmęczenie, długi czas badania 
– około 20 minut, wskazywanie tylko dolnej gra-
nicy funkcji narządu zmysłu. Stąd w ocenie smaku 
wprowadzono metody oparte na pomiarach nad-
progowych, dające pełniejszy obraz funkcjonowania 
zmysłu smaku w dużo krótszym czasie. Do badania 
progów smakowych stosuje się metody gustometrii 
swoistej i elektrogustometrii.

Gustometria swoista

 Badanie polega na nakrapianiu na 6 obszarów 
języka roztworów substancji o smaku gorzkim, 
słonym, słodkim i kwaśnym we wzrastających 
stężeniach. Badanie ocenia funkcję poszczególnych 
nerwów odpowiedzialnych za przewodnictwo 
bodźców smakowych. Do badania smaku słodkiego 
wykorzystuje się roztwory glukozy lub sacharozy, 
smaku kwaśnego – kwas cytrynowy, smaku słonego 
– chlorek sodu, smaku gorzkiego – chlorowodorek 
chininy lub kofeinę. Najczęstszym zarzutem stawia-
nym tej metodzie jest szybka dyfuzja powierzchnio-
wa roztworów nanoszonych na język, co utrudnia 
obiektywną ocenę funkcji poszczególnych nerwów 
smakowych.

Elektrogustometria

 Jest ilościowym badaniem nieswoistym smaku 
przeprowadzanym z użyciem elektrogustometru. 
Badanie opiera się na zjawisku powstawania wrażeń 
smakowych pod wpływem drażnienia powierzch-
ni języka słabym prądem. Graniczną wartością, 
powyżej której uważa się, że pacjent ma zniesiony 
odbiór bodźców smakowych jest 300–350 μA. Nie 
drażni się powierzchni języka wyższym bodźcem, 
ponieważ mogłoby to prowadzić do podrażnienia 
n. V i uzyskania odpowiedzi drogą czucia głębokie-
go. Badanie rozpoczyna się od wartości wyższych, 
stopniowo obniżając je, aż do zniknięcia wrażenia 
smaku. Następnie badanie powtarza się rozpoczy-
nając od wartości podprogowych, stopniowo je 
zwiększając do momentu, gdy badany zasygnalizuje 
odczuwanie smaku. Średnia wartość z obu pomia-
rów stanowi próg smaku. Zaletą elektrogustometrii 
jest wyeliminowanie z użycia chemicznych roztwo-
rów, określenie regionów stymulacji języka, wpro-
wadzenie porównywalnych wartości oraz łatwość 
badania. Wśród wad badania wymienia się brak 
możliwości określenia rodzaju powstającego smaku 
(elektrogustometria wywołuje smak kwaśny, słony 
lub metaliczny, co jest skutkiem zachodzącej pod 
wpływem prądu hydrolizy śliny na jony wodorowe 
i wodorotlenkowe oraz solami metali ciężkich, 
z których zbudowana jest elektroda) oraz różne 
parametry częstotliwości, natężenia i kształtu impul-
su użytego w badaniach elektrogustometrycznych 
w różnych ośrodkach – brak standaryzacji metody.

Ocena wrażliwości smakowej całej jamy ustnej

 Badanie metodą bodźców chemicznych – to 
badanie wrażliwości całej jamy ustnej wykonywane 
metodą gustometrii swoistej. Najczęściej używa się tu 
wodnych roztworów substancji smakowych. Rozwija-
ją się alternatywne metody stymulacji – tabletki [10] 
i papierowe bibułki nasączone substancją smakową 
[11] – np. propylotiouracylem (smak gorzki). By wy-
wołać smak, bibuła fi ltracyjna musi być całkowicie 
nawilżona śliną, co wymaga prawidłowej funkcji śli-
nianek i dostatecznie długiego kontaktu z językiem.
 Wideomikroskopia języka - ocena anatomii czu-
ciowej jamy ustnej – ta metoda wizualizacji języka in 
vivo, została rozwinięta przez Miller i Reedy [12]. Ję-
zyk ludzki zawiera brodawki grzybowate zawierające 
kubki smakowe. Zabarwione na niebiesko jedzenie 
dostarczane na powierzchnię języka zabarwia oto-
czenie brodawek, które wyglądają jak różowe plamy 
na niebieskim tle. Brodawki grzybowate są liczone 
pod szkłem powiększającym, a następnie pod kon-
trolą wideomikroskopu analizuje się pory na wierz-
chołkowym końcu kubków smakowych. W klinice 
wideomikroskopia jest użyteczna w potwierdzaniu 
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uszkodzenia struny bębenkowej. Podczas badania 
stwierdza się wówczas rozbieżność między wysoką 
gęstością brodawek grzybowatych i małą wrażliwo-
ścią smakową w przedniej części języka.

Ocena wrażliwości smakowej poszczególnych regionów 
jamy ustnej

 Przestrzenny test smakowy (ocena przestrzeni 
smaku) [13] używany jest do oceny różnych ob-
szarów jamy ustnej pod kątem znalezienia miejsca 
o obniżonej wrażliwości smakowej. Polega na po-
dawaniu nadprogowych stężeń roztworów słodkich, 
kwaśnych, słonych i gorzkich na wacikach, bibułach 
fi ltracyjnych lub w formie tabletek na 4 kwadranty 
języka i podniebienie miękkie. Pacjenci identyfi kują 
jakościowo smak i określają jego natężenie od 1 do 
10 (10 najmocniejsze stężenie).

Metody obiektywne

 Badanie smakowych potencjałów wywołanych 
[14] jest najnowszym kierunkiem w ocenie zmysłu 
smaku. Metoda ta stanowi jedyne badanie, które 
uniezależnia wynik pomiaru od współpracy pa-
cjenta i spełnia wymogi obiektywnej oceny. Polega 
na pomiarze aktywności neuronów kory mózgu 
w odpowiedzi na bodźce smakowe o różnej inten-
sywności. Aktywność mózgu wzbudzona podaniem 
bodźca smakowego może być rejestrowana za po-
mocą elektroencefalografi i – EEG (gustatory evoked 
potentials – GEPs) lub magnetoencefalografi i – MEG 
(gustatory magnetic fi elds – GEMfs) [15]. MEG ba-

zuje na podobnych zasadach do EEG. Zamiast pola 
elektrycznego mierzy jednak pole magnetyczne 
wytworzone przez mózg, co umożliwia dokładne 
zlokalizowanie ognisk jego aktywności. Pobudzenie 
elektryczne języka powoduje największą aktywność 
w obszarze wieczka i wyspy i dotyczy obu półkul. 
Do wad tej metody należy wysoka cena sprzętu. Naj-
większym problemem w ocenie GEPs są trudności 
ze standaryzacją metody i precyzyjnym określeniem 
prawidłowego i patologicznego wzorca zapisu po-
tencjałów [14,15]. Bodźcami wykorzystywanymi 
dotychczas w obiektywnej ocenie funkcji smaku 
były zarówno roztwory smakowe (głównie NaCl), 
jak i bodziec elektryczny podany w elektrogustome-
trii. Trudności ze standaryzacją obu metod wiążą się 
także z właściwą kontrolą bodźca smakowego, co 
do czasu i miejsca jego podania oraz intensywności. 
Dlatego też metody te są rzadko używane w ocenie 
smaku i służą głównie do badań naukowych.

Podsumowanie

 Postęp w dziedzinie medycyny dostarczył wielu 
nowoczesnych metod oceny funkcji zmysłowych 
ludzkiego organizmu, chociaż nadal nie są one 
w pełni satysfakcjonujące. W klinice najczęściej wy-
korzystuje się techniki psychofi zyczne, wymagające 
ścisłej współpracy z chorym. Obserwuje się również 
ciągły rozwój metod obiektywnej oceny zmysłu wę-
chu i smaku, jednakże techniki te wymagają jeszcze 
standaryzacji przed zastosowaniem w klinice.
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