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План

1. Какво е вкусът и как 
се възприема

2. Значение на 
сладкото и горчивото 
за развитието на 
индивида

3. Как може да се 
промени всичко това



Въведение

• Желирани бонбонки са 
първото нещо, което 
купуват децата след като 
се сдобият със собствени 
парички (Woloson, WA et 
al, 2002)

• Премахването на 
лекарството от цветните 
дребни хапчета  е довело 
до създаванетро нa
бонбонки за жълти 
стотинки (Smith, AF 2004)



Какво е вкусът?

• Вкусът е усещането, което се 
получава, когато веществото в устата 
реагира химически с рецепторни 
клетки на вкуса, разположени върху 
вкусовите луковици в устната кухина, 
най-вече на езика. 

• Вкусът, заедно с обонянието 
(обонянието) и стимулацията на 
тригеминалния нерв определят 
вкусовете на храната или други 
вещества. 

• Тази система присъства както при 
гръбначните, така и при 
безгръбначните и е добре развита 
дори при новородено бебе
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https://en.wikipedia.org/wiki/Taste_bud#/media/File:1402_The_Tongue.jpg

Как се реализира



• Вкусoвите луковици се състоят от

• Вкусови пори

• Отвор на порите, през който
течностите в устата влизат в 
контакт с повърхността на
рецепторните клетки

• Вкусови рецепторни клетки

• Подпорни клетки

• Власинки на рецепторните 
клетки съдържат рецепторни
места, които се свързват
селективно с химични молекули

Как се реализира (прод.)



Видове вкусове

5 първични вкуса

• Солен- Стимулирано от химически соли, особено NaCl

• Кисел - Причинени от киселини, които съдържат свободен водороден йон, H +

• Сладък - Предизвикан от конфигурация на глюкоза

• Горчив - От по- разнообразна група химически вещества. Примери - алкалоиди, токсични 
растителни производни, отровни вещества

• Умами - Месен или солен вкус / приятен вкус

• Пикантен - 6-ти вкус





Развитие на вкуса през годините

• Усещането за вкус- сладко и горчиво са само две от петте модалности, може да бъде източник 
на удоволствие или болка и служи като вратар, за да гарантира, че животните правилно правят 
едно от по-важни решения, пред които са изправени: дали да приемат или отхвърлят храна или 
течност. 

• Харесването на сладкото и отхвърлянето на горчивото представляват вродени отговори, но в 
тези сетива има присъща пластичност - нашата биология не е непременно нашата съдба. 

• Ние признаваме, че в научните изследвания върху онтогенеза на тези разнообразни вкусове 
всяка психофизическа мярка има своите ограничения. 

• Способността за откриване на вкусове е налице в началото на онтогенезата, е изключително 
добре запазена във филогенетично отношение и тази способност може да модулира сложно 
поведение, включително диетичен избор, през целия живот.



Сладкото –вкусът на удоволствието



Мозъчното развитие на човека
Образуването на синапси зависи от ранния опит

Говор

Образуването на синапси започва да намалява преди 3 годишна възраст

Сетивни 
пътища 
(зрение, 
слух, вкус, 
обоняние)

Интелектуално 
развитие

https://www.leelanauearlychildhood.org/brain-development









Сладко Кисело Горчиво



Скала за оценка на болката на LEGO



Mennella and Bobowski, 2016



Връзка с растежа



Показател Момчета Момичета

Висока (n) Ниска (n) Висока (n) Ниска (n)

Testosterone 
(ng/dl)

287 ± 35 (47) 302 ± 50 (26) – –

Estradiol 
(pg/ml)

– – 36 ± 3 (38) 48 ± 7 (24)

Progesterone 
(ng/ml)

– – 0.7 ± 0.1 (38) 1.2 ± 0.4 (24)

Insulin (pM) 112 ± 15 (41) 76 ± 9 (21) 118 ± 19 (36) 108 ± 17 (24)

Leptin 
(ng/ml)*�

18.8 ± 3 (48) 7.7 ± 2 (26) 32.4 ± 6 (37) 24.6 ± 4 (24)

NTx (nmol 
BCE/mmol 
creatinine)*�

242 ± 26 (48) 175 ± 15 (28) 157 ± 23 (38) 123 ± 17 (25)

Coldwell SE, Oswald 

TK, Reed DR. A 

marker of growth 

differs between 

adolescents with 

high vs. low sugar 

preference. 

Physiology & 

behavior. 2009 Mar 

23;96(4-5):574-80.



Горчивото-вкусът на отровата



Хромозома 7



Mennella, 2015
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Затлъстяваща околна среда и обучение на  
сетивата 



Повторение, повторение!

Пренебрегнат  Игра с него    Лизнат           Изплют          Изяден





Промяна и възпитание на сладко-
горчивото взаимодействие



Кърменето







Храненето с млека за кърмачета



Захранването



Хранене през първите 2 години 

0                3                6               9               12             15              18              21          24

Изключи-
телно
кърмене

Захранване

Преходна храна

Кърма     
О

б
щ

 е
н

ер
ги

е
н

 п
р

и
ем

 (
кк

ал
/д

ен
)

Захранване 

месеци

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/98302/WS_115_2000FE.pdf









Forestell CA. Flavor 
perception and 
preference 
development in human 
infants. Annals of 
Nutrition and 
Metabolism. 
2017;70(Suppl. 3):17-
25.

Преди След

Круши Разнообразие от плодове

Зелен боб         Разнообрaзие Разнообразие  
от зеленчуци       от плодове







Послания за у дома

• Консумация на сладки храни увеличава риска за 
хронични неинфекциозни заболявания

• Биологична предразположеност за 
предпочитание на сладки храни

• Ранното сетивно излагане може да промени 
каскадата от следващи процеси
• През бременността

• По време на кърменето

• При захранване

• Прозорец на възможностите
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