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Streszczenie 
Węch to jeden ze zmysłów, którym dysponuje zdrowy człowiek. Wraz z wiekiem ulega on pogorszeniu i ponad 75% osób 

wieku powyżej 80 lat ma poważne zaburzenia zmysłu powonienia. Zmiany te w pewnym stopniu mogą wynikać z 

procesu starzenia się organizmu, jak również uwarunkowane są bodźcami zewnętrznymi, których to starzejący się 

człowiek doświadcza np. obecność chorób, jak i przyjmowane leki, których liczba rośnie wraz z wiekiem. 
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Abstract 
Sense of smell is one of primary faculties of a healthy human. With time this sense deteriorates and more than 75% of 

people over the age of 80 have serious disturbances of olfactory receptors. Those changes are possibly triggered by 

ageing of the body or by external stimuli like medicine intake and diseases, which intensify with age.  
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Wprowadzenie 
Zmysły powonienia i smaku oraz ich zaburzenia 

Ze względu na fakt, że właściwe odczuwanie zapachów 

jest niezbędne do smakowania i cieszenia się 

pożywieniem, zaburzenie zmysłu powonienia może 

powodować spadek zainteresowania jedzeniem 

prowadzący w konsekwencji do spadku masy ciała, 

niedożywienia, a nawet depresji [1-5]. Wraz z wiekiem 

wzrostowi ulegają progi detekcji [najniższej koncentracji, 

przy której związek jest wyczuwany, często określany jako 

„coś”, bez określenia konkretnego rodzaju bodźca 

(smaku/zapachu)] i rozpoznania [(inaczej percepcji  

tj. najniższego stężenia rozpoznanego jako konkretny 

bodziec (smak/zapach)] [6-8] wszystkich pięciu smaków. 

Może to prowadzić do zmiany odpowiedzi fizjologicznej 

na spożywane pokarmy zmniejszając chęć do 

poszukiwania różnorodności smakowej, jak również 

powodować tendencje do spożywania monotonnej diety. 

W konsekwencji może dochodzić do niedoborów 

żywieniowych, w tym do zmniejszonego stężenia w 

surowicy krwi witamin i składników mineralnych, co może 

wpływać jednocześnie na pogłębianie problemów  

z odczuwaniem smaku, jak również na rokowanie  

w chorobach współistniejących.  

Edukacja żywieniowa powinna stanowić narzędzie do 

przeciwdziałania niekorzystnym zmianom w alimentacji 

spowodowanymi występującymi zaburzeniami  

 

odczuwania zapachów i smaków u osób w podeszłym 

wieku. 

Anosmia i dysguesia to skrajne zaburzenia węchu i 

smaku. Mimo, iż te zaburzenia występują rzadziej niż 

zaburzenia częściowe [9], to brak tych zmysłów wpływa 

na komfort życia, zwłaszcza, że zapach może wyzwalać 

wspomnienia i wrażenia emocjonalne. Wrażenia 

sensoryczne, w tym szczególnie smak i węch odgrywają 

niezwykle istotną rolę w smakowaniu jedzenia i kontroli 

przyjmowania pokarmów [1].  

Wyróżnia się zaburzenia smaku jakościowe i ilościowe 

[10,11]. Do jakościowych należą paraguesia 

(nieadekwatne lub błędne wyczuwanie smaku)  

i phantoguesia (odczuwanie nieprzyjemnego 

nieistniejącego smaku bez bodźca), natomiast do 

ilościowych zalicza się aguesie (brak zdolności odczuwania 

smaku), hypogeusie (częściowa utrata zmysłu smaku)  

i hipergeusie (zwiększona intensywność odczuwania 

smaku).  

Wśród zaburzeń powonienia możemy wyróżnić 

anosmię (całkowity brak powonienia) oraz dysomię lub 

hyposmię - zmniejszone odczuwanie zapachu, a także 

parosmię (zniekształcone odczuwanie zapachów 

wywołane przez obecność bodźca) i phantosmię 

(halucynacje zapachowe niewywołane przez obecność 

bodźca) [11,12]. W diagnostyce do stwierdzenia stopnia  

i rodzaju zaburzenia węchu wykorzystuje się metody 
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subiektywne – testy węchowe (skryningowe, ilościowe, 

jakościowe), jak również metody obiektywne 

[rejestrowanie wywołanych potencjałów zapachowych 

(OERPs)], elektroolfaktogram (EOGs); metody obrazowe: 

MRI i PET. Szczegółowy opis tych metod wykracza poza 

ramy niniejszego opracowania. 

Do podstawowych odczuwanych smaków należą: 

słodki, słony, gorzki, kwaśny i umami. Zdolność do 

rozpoznawania wszystkich smaków jest większa  

u młodych, niż u osób w podeszłym wieku, a różnice są 

zależne od miejsca odczuwania smaku (większe na 

podniebieniu miękkim i brodawkach liściastych) [13].  

Upośledzenie węchu i smaku występują bardzo często 

u osób w podeszłym wieku. Starsze osoby charakteryzują 

się o 49 razy mniejszą czułością na zapachy, niż osoby 

młode [14]. Mają też wyższy próg rozpoznania smaku niż 

osoby w młodszym wieku [15-17]. W badaniu The 

National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) ponad 5% respondentów z 142. milionów 

dorosłych Amerykanów w wieku 40 lat i więcej wskazało 

na podstawie obserwacji własnych na zaburzenia smaku, 

a ponad 10% na zaburzenia węchu w ostatnich 12. 

miesiącach poprzedzających badanie [10, 17]. Wiele 

badań wskazuje, że ponad 75% osób powyżej 80 roku 

życia cierpi na poważne zaburzenia zmysłu powonienia,  

a ich etiologia ma podłoże wieloczynnikowe [18-20].  

Do przyczyn zaburzenia węchu należą: 

• ograniczenie aktywności obszarów w mózgu 

odpowiedzialnych za zmysł powonienia (co 

uznawane jest za główną przyczynę dysomii), 

• obniżenie liczby receptorów węchowych  

i zmiany w unerwieniu opuszki węchowej, 

• zmniejszenie powierzchni węchowej błony 

śluzowej, 

• zmiany śluzu i nabłonka w jamie nosowej, 

• zaburzenia w funkcjonowaniu ośrodkowego 

układu nerwowego, 

• zaburzenie przekazywania bodźców nerwowych, 

• spadek powierzchni błony sitowej. 

 

Do przyczyn zmian odczuwania smaku należą: 

• redukcja liczby kubków smakowych, 

• podwyższenie percepcji smakowej, 

• zmiany w budowie anatomicznej jamy ustnej, 

• pojawienie się ubytków w uzębieniu, korzystanie 

z protez dentystycznych (zwłaszcza pełnych  

i przykrywających podniebienie) i zła higiena 

jamy ustnej,  

• zabiegi lecznicze np. ekstrakcja, leczenie 

zaawansowanej próchnicy, stanów ropiejących 

zębów, 

• polifarmakoterapia, w tym polipragmazja czyli 

stosowanie wielu leków, które nie wzmacniają 

swojego efektu terapeutycznego, natomiast 

znacznie zwiększają ryzyko polekowych działań 

niepożądanych. 

W badaniach Tuccori i wsp. [21] autorzy wykazali  

u badanych osób (średnia wieku 56,2±14,8 lat; kobiety 

66,5%), że aż 75% z zarejestrowanych reakcji 

niepożądanych na leki związanych było ze zmianą smaku, 

a 13% z zaburzeniami smaku i węchu. W  

tabeli 1 przedstawiono zestawienie powszechnie 

stosowanych leków wpływających na zaburzenia smaku 

[10,22].  

Poza zmianami fizjologicznymi i anatomicznymi 

typowymi dla wieku starszego (zmniejszona powierzchnia 

otworów blaszki sitowej, redukcja liczby kubków 

smakowych, czy zmiana grubości nabłonka i ukrwienia 

struktur [18]) wpływ na pogorszenie zmysłów smaku  

i powonienia będą miały choroby układu nerwowego 

(choroba Alzheimera, Parkinsona [23-25]), choroby nerek  

i chroniczne choroby wątroby, zaburzenia endokrynne 

(cukrzyca, niedoczynność tarczycy [26] i choroba 

Cushinga), dolegliwości uszu, nosa, przełyku, inne 

schorzenie otolaryngologiczne oraz infekcje wirusowe [18, 

27, 28]. 

Zaburzenia węchu i wynikające z tego trudności  

w rozróżnianiu natężenia smaków, zwłaszcza jeśli są one 

w kompozycjach smaków i są maskowane przez inne 

smaki [15], mogą prowadzić do zwiększonego spożycia 

niepożądanych składników żywności. Osoby starsze 

uważają smaki słodki i słony jako najprzyjemniejsze [29]. 

Nadmierne spożycie takich składników jak sól [30] czy 

cukier, może prowadzić do zaostrzenia chorób, zwłaszcza 

u osób w podeszłym wieku, u których może występować 

jednocześnie kilka chorób przewlekłych. Jest to możliwe 

przy podwyższonym progu percepcji. Niedobory 

żywieniowe, w tym zmniejszony poziom w surowicy krwi 

cynku, witaminy D, A oraz witamin B3 i B12 mogą mieć 

wpływ na pogłębianie się problemów z odczuwaniem 

smaku [10,31,32]. Również zaburzenia elektrolitowe, 

włączając hiponatremię są czynnikami zaburzeń 

odczuwania smaku [10,27]. Z kolei protezy dentystyczne 

mogą powodować uczucie zmniejszenia pojemności jamy 

ustnej, ograniczenie zdolności żucia, jak również mogą 

inicjować problemy z przemieszczaniem kęsów, a źle 

dobrane mogą wpływać na przyśpieszony zanik brodawek 

językowych [18, 33].    

 

Zaburzenia węchu a zaburzenia odczuwania smaku 
Zapach wpływa na odczuwanie smaku spożywanej 

żywności. Większość badanych z zaburzeniami 

powonienia odczuwa płaski, nijaki smak pożywienia, 

mniejszą chęć jedzenia, co powoduje u nich zmiany 

nawyków żywieniowych i niekorzystny wpływ na stan 

odżywienia [3]. W badaniach z 2006 roku 

przeprowadzonych w Niemczech przez Aschenbrenner 

 i wsp. [34] ze 179 badanych aż 29% osób w wieku od 17 

do 86 lat (średni wiek 57,4±14,1 lat) zmniejszyło racje 

pokarmowe odkąd zaczęło dostrzegać zaburzenia węchu, 

39% używało więcej przypraw, 47% rzadziej spożywało 

pokarmy poza domem, 37% jadło mniej słodyczy, a 48% 

piło mniej słodkich napojów. Z kolei 39% badanych 
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rzadziej korzystało z zaproszeń na obiad/kolację, a tylko 

35% osób zapraszało innych do siebie na obiad/kolację, co 

może wskazywać na zmianę jakości życia, jak i potencjalne 

zagrożenie izolacją społeczną. Celem cytowanego badania 

było określenie wpływu zaburzeń węchu na zachowania 

dietetyczne u osób z niezmienionym odczuwaniem 

smaku. Wyniki tych badań wskazały na zmianę preferencji 

smakowych ze słodkiego, kwaśnego, gorzkiego i tłustego 

przed początkiem zaburzeń na słony i ostry po 

wystąpieniu patologii. Ponadto stwierdzono  odwrotną 

korelację zaburzeń węchu ze wskaźnikiem masy ciała – 

BMI (ang. Body Mass Index). Zależność ta nie była jednak 

statystycznie istotna po uwzględnieniu wieku badanych.  

W innych badaniach przeprowadzonych na grupie 179 

kobiet w wieku od 18-65 lat Fernandez`a-Garcia i wsp. 

[35] uzyskali ujemną korelację zaburzeń węchu ze 

wskaźnikiem BMI (r=-0,341, p<0,001), stężeniem leptyny 

(r=-0,300, p<0,001), zawartością tkanki wisceralnej  

(r=-0,386, p<0,001), stężeniem glukozy (r=-0,202, 

p<0,009), cholesterolu (r=-0,165, p<0,034) i 

trójglicerydów (r=-0,194, p<0,012).  

Zmiany w systemie odczuwania zapachów (zarówno 

anatomiczne, jak i receptorów bodźców chemicznych)  

u osób w podeszłym wieku mają wpływ na zmianę gustu  

i co za tym idzie na zmianę podejmowanych decyzji 

dotyczących wyboru pożywienia [3,36]. W ocenie 

hedonistycznej pobieranej żywności zarówno smak, węch, 

jak również kora oczodołowo-czołowa zaangażowane  

w dostarczanie bodźców odczuwanej przyjemności,  

u osób starszych wykazują mniejszą aktywację niż  

u osób młodych [37]. Niektórzy zmiany 

chemosensoryczne wskazują jako jedne z głównych 

przyczyn jadłowstrętu u osób w podeszłym wieku [1, 38]. 

Modyfikacje poziomów percepcji mogą powodować 

zmianę odpowiedzi fizjologicznej na spożywane pokarmy 

zmniejszając chęć do poszukiwania różnorodności 

smakowej i powodując tendencje do spożywania diety 

monotonnej, ubogiej w niektóre ważne dla funkcji 

chemosensorycznych składniki (np. cynk, witamina D 

[31,32,37]) co dodatkowo może pogłębiać zaburzenia. 

W tabeli 2 przedstawiono na podstawie różnych 

doniesień zmiany progu rozpoznania dla odczuwania 

smaków kwaśnego, słonego, gorzkiego, słodkiego i 

umami. Najwyższy wzrost progu rozpoznania u osób w 

podeszłym wieku był identyfikowany dla smaku gorzkiego  

i kwaśnego, niemniej próg percepcji dla pozostałych 

smaków tj. słodkiego, słonego i umami również uległ 

zwiększeniu [7,8]. Wydawać by się mogło, że osoby 

starsze wraz ze spadkiem powonienia i smaku wybierać 

będą częściej produkty o ostrzejszych smakach, jednak 

badania Sergi i wsp. [8] wskazały, że wybierają oni częściej 

produkty słodkie i słone. 

 

Zalecenia w pracy z osobami z zaburzeniami węchu i 
smaku 

Osoby z zaburzeniami smaku i węchu, zwłaszcza osoby 

starsze, powinny być edukowane o konieczności 

zachowania właściwiej higieny jamy ustnej, protez, jak 

również poddawaniu się niezbędnym zabiegom 

stomatologicznym. Do niezbędnych zabiegów 

pielęgnacyjnych powinno należeć również czyszczenie 

dwa razy dziennie języka, co zwiększa odczuwanie smaku. 

Poza mechanicznymi środkami czystości (gaza, miękka 

szczoteczka), pacjenci powinni sięgać po naturalne 

„detergenty” tj. świeże warzywa, suche płatki zbożowe, 

czerstwy chleb [27].  

Dodatkowo w przypadku suchości jamy ustnej osobom 

takim powinny być przepisywane leki stymulujące 

wydzielanie śliny. Ze względu na fakt, iż kęs do 

właściwego uformowania wymaga odpowiedniej ilości 

śliny podczas posiłku stosowana może być sztuczna ślina 

lub płukanki.  

Jednocześnie pacjenci powinni być edukowani 

odnośnie zalecanej ilości wypijanych płynów, zwłaszcza 

wody (ogólne zalecenia spożycia wody pochodzącej  

z napojów i produktów spożywczych (m.in. warzyw, 

owoców, mleka i napojów mlecznych) dla kobiet powyżej 

65 r.ż. wynoszą 2000 ml/d, dla mężczyzn powyżej 65 r.ż. 

2500 ml/d) [5], jednak należy pamiętać, że niektóre 

schorzenia mogą wpływać na konieczność redukcji podaży 

płynów, bądź ścisłego monitorowania bilansu wody. 

Niedobory wody mogą prowadzić do zaburzeń 

elektrolitowych i chronicznego odwodnienia, a  

w konsekwencji również do suchości jamy ustnej nawet  

u zdrowych osób w podeszłym wieku. Osoby starsze są 

szczególnie wrażliwe na niedobory płynów, co często 

spowodowane jest niedostateczną podażą wody, jak 

również nadmiernym ich wydalaniem w chorobach 

związanych z niewydolnością nerek. 

Podwyższone progi detekcji mogą być naturalną 

obroną organizmu przed zbyt małą podażą energii [7], 

jednak konsekwencją ich wzrostu może być zwiększenie 

spożycia produktów niepożądanych w żywieniu osób 

starszych tj. słonych, słodkich i tłustych [4], co może 

prowadzić do hipertensji, hiperglikemii oraz zbyt dużych 

ilości spożywanego tłuszczu. Dla dużej grupy osób 

starszych cierpiących na przewlekłe choroby właściwa 

dieta (często niskosodowa, z ograniczeniem 

węglowodanów prostych, czy niskotłuszczowa) jest 

bardzo ważna. Niestety nierzadko codzienny sposób 

odżywiania (również w konsekwencji zmian poziomów 

detekcji) jest daleki od diety zalecanej i właściwej. Dlatego 

pacjentom zamiast spożywanych w nadmiarze soli i cukru 

powinno być zalecane stosowanie przypraw i ziół, takich 

jak kminek, chili w proszku, szczypiorek, cynamon, 

goździki, curry, czosnek (nie sól czosnkowa), imbir, sok  

z cytryny, mięta, musztarda, pieprz, szałwia, estragon,  

i winegret [27]. 

Właściwe zbilansowanie diety i uwzględnienie 

spożywania pożądanych w zdrowym żywieniu grup 

produktów powinny stanowić część edukacji pacjenta. Do 

rekomendowanych grup produktów należą pełnoziarniste 

produkty zbożowe, kasze, rośliny strączkowe, warzywa  

i owoce bogate w witaminę A i C, tłuste ryby morskie 
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(łosoś, śledź, makrela) oraz oleje roślinne (oliwa z oliwek, 

olej lniany, rydzowy) bogate w wielonienasycone kwasy 

tłuszczowe omega-3. Osoby pracujące z pacjentami  

w podeszłym wieku powinny podejmować rozmowy na 

temat odżywiania w celu identyfikacji zaburzeń 

alimentacji, jak również zaburzeń smaku i węchu, a w celu 

sprawdzenia tych zmysłów powinny być wykorzystane 

odpowiednie metody oceny.  

 

Podsumowanie 
Zmiany odczuwania smaku i zapachu są typowe dla 

osób w podeszłym wieku, na co wpływa wiele czynników 

wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jednak osoby te 

często nie są świadome postępujących zaburzeń 

odczuwania zapachów (w grupie osób, u których 

rzeczywiście występują zaburzenia węchu większość osób 

(77%) oceniła swoją wrażliwość węchową jako normalną 

lub wzmożoną [40]). Biorąc pod uwagę fakt, że węch ma 

również za zadanie ostrzegać o niebezpieczeństwie - 

zmiany te mogą być zagrożeniem dla życia lub zdrowia 

(np. brak możliwości detekcji wycieku gazu, zapachu 

dymu), to następujące zmiany percepcji smaków mogą 

wpływać negatywnie na alimentację niezbędnych 

składników odżywczych i na zdrowie oraz stan odżywienia 

prowadząc nawet do niedożywienia i pogorszenia stanu 

zdrowia.  

Również hedonistyczne cechy odczuwania zapachu  

i smaku mogą być zaburzone poprzez następujące zmiany 

w ich percepcji, co prowadzić może do większej izolacji 

osób starszych, niedoborów żywieniowych  

i pogarszających się wyników badań. W związku  

z powyższym należy zwiększać świadomość i  edukację 

pacjentów oraz zachęcać ich do rozszerzania  

i urozmaicania swojej diety, jak również do dbałości  

o higienę jamy ustnej i odpowiednie nawodnienie. Warto 

także zachęcić osoby starsze do kontaktu ze specjalistami 

z zakresu żywienia tj. dietetykami.  
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Tabela 1. Zestawienie leków wpływających na zaburzenie odczuwania smaku* 

grupy leków często powiązanych z zaburzeniem 
smaku 

leki powszechnie stosowane w grupie osób z 
zaburzeniami 

� leki przeciwbakteryjne 

� inhibitory konwertazy angiotensyny (ace) 

� leki antyarytmiczne 

� inhibitory reduktazy hmg-coa (statyny) 

� inhibitory pompy protonowej (ppi) 

� leki przeciwretrowirusowe 

� leki przeciwepileptyczne 

� diuretyki 

� prekursory dopaminy 

� inhibitory kinazy białkowej 

� leki przeciwcholinergiczne 

� leki psychiatryczne 

� leki przeciwdepresyjne 

� leki zmiękczające mięśnie 

� leki endokrynologiczne 

� środki chemioterapeutyczne 

� makrolidy, fluorochinolony, ampicylina, 

metronidazol, tetracykliny, sulfametoksazol + 

trimetoprim, amfoterycyna b, terbinafina, 

leki przeciwgrzybicze 

� kaptopril, ramipryl 

� amiodaron, prokainamid 

� atorwastatyna 

� atazanawir, darunawir, rytonawir 

� karbamazepina, fenytoina, topiramat 

� acetazolamid 

� lewodopa 

� sunitinib, erlotynib, imatinib 

� lekiprzeciwskurczowe, przeciwmuskarynowe, 

trójcykliczne antydepresanty 

� lit, arypiprazol 

� kolchicyna, allopurynol 

� baclofen 

� leki przeciwtarczycowe, kortykosteroidy, 

lewotyroksyna 

� fluorouracyl, cisplatyna 

* Modyfikacja własna na podstawie [10] 

 
Tabela 2. Zestawienie zmian progów rozpoznania smaków u osób starszych [7,8] 

smak zmiana progu 

kwaśny � 5,5 razy wyższy (kwas askorbinowy), a nawet 21 krotnie (dla 

kwasu chlorowodorowego) próg rozpoznania niż u młodszych [7] 

gorzki � 1,2-krotny wzrost (kofeina jako bodziec); 1,5-7,4 krotny wzrost 

rozpoznania (fenylotiokarbamid lub propylotiouracyl jako 

bodziec) [8] 

� 3,6 razy wyższy próg rozpoznania dla kofeiny, a nawet 45 razy 

wyższy próg rozpoznania dla azotanu (V) potasu w stosunku do 

młodych [7] 

słodki � 1,5 razy wyższy (sacharozy), bez zmian (aspartam) [8] 

� nawet 2,7 raza (aspartam) wyższy próg rozpoznania niż u 

młodych [7] 

słony � 2-krotnie wyższy próg rozpoznania [8] 

� próg rozpoznania 5,8 razy wyższy w stosunku do młodych; [7] 

umami � ważny ze względu na jego rolę w sekrecji śliny; 2,2 – krotny 

wzrost progu rozpoznania [8] 

� 2 razy wyższy próg rozpoznania dla soli glutaminowej [7] 
* Modyfikacja własna na podstawie [7,8] 

 


