Väck sinnena med
Navet del 2
N

D

är vi känner
en lukt är det i
själva verket små, små
atomer och molekyler
av det som luktar
som har kommit in
i näsan. Gäller både
goda och obehagliga
dofter.

å var det dags för de sinnen som inte presenterades förra gången; syn,
smak och lukt. Gemensamt för alla våra sinnen är att de hela tiden
kommunicerar med hjärnan för att vi ska få rätt information om det som
händer omkring oss. Det görs hela tiden nya upptäckter om våra sinnen – t ex
är bilden av att smakreceptorerna för beskt, salt, sött och surt sitter på specifika
ställen på tungan faktiskt FEL. De finns fördelade över hela tungans yta.
Dessutom har vi nu identifierat ett smakområde till – Umami!

Söt molekyl!

D

et hittills sötaste kända ämnet
som tillverkats är Lugdunam.
Det är ungefär 300 000 ggr sötare
än vanligt socker

L

V

årt luktsinne är nära
sammanlänkat med
vårt minne – därför kan en
lukt framkalla t ex känslor
som kopplats samman med
händelser för länge sedan.

D

et påstås att Napoleon
var parfymmissbrukare
– han kunde använda upp till
2 flaskor parfym om dagen.

SYN
En ljusstråle som studsar mot ett föremål går oftast i en
rak linje in i ditt öga. Men när ett transparent material
som vatten är i vägen byter ljuset riktning. Vattendroppens
yta buktar utåt i en konvex form som får ljuset att brytas
(ljus bryts på olika sätt i vatten och luft) och ger ditt öga en
förstorad bild av den text du försöker läsa. Olika storlek på
droppen ger olika förstoring; ju mer den buktar ut, desto
större effekt. Alla vätskor som är transparenta kan fungera
som en lins, med lite olika effekt.

D

et barn som fortfarande ligger i sin
mammas mage har både lukt och
smakupplevelser.

ukter som vi inte tycker om kan få oss att må
riktigt illa.

SMAK
De ca 1000 smaklökar vi har på tungan innehåller
receptorer – ca 1000 i varje smaklök. De reagerar på
molekylerna i maten. Vi är egentligen inte speciellt bra
på att särskilja just olika smaker. Om inte luktsinnet hade
hjälpt till fungerar vår smak dåligt.
Du känner inte smaken på sådant som saliven inte kan
lösa upp. Den löser upp innehållet i maten och gör den
tillgänglig för receptorerna i smaklökarna – då kan de
känna av smaken och skicka signaler till hjärnan som
tolkar informationen. Utan den här möjligheten skulle
mat och dryck inte smaka någonting alls – precis som i
experimentet när du hade torkat din tunga. När tungan
är torr saknas det lösningsmedel och ingen smak känns.
Så fort den blir fuktig igen kommer smakupplevelsen
tillbaka.

Otäck doft

V

i har ungefär
5000 smaklökar
fördelade över tungan;
en del av oss så få som
2000 och andra har
8000.

E

n droppe av världens
beskaste ämne,
bitrex, är så beskt att en
droppe i en kubikmeter
vatten är tillräckligt för
att vi människor ska
känna smaken.

LUKT
Allt som har en lukt ger ifrån sig doftämnen som
transporteras genom luften. För att du ska kunna känna
lukten måste atomer och molekyler från det som luktar
komma in i näsan. Dina luktreceptorer som registrerar
luktämnen, sitter samlade i ett litet organ i näsans tak. Där
är receptorerna placerade på små cilier så att ytan ska bli så
stor som möjligt. När lukten har tagits emot skickas signaler
via neuroner till hjärnan och vi känner ”rätt” lukt.
När luktsinnet utsätts för en och samma lukt en längre
tid ”tröttnar” det och just den luktupplevelsen försvinner;
därför luktar det bara kanel i det blandade glaset om du har
börjat trötta ut luktsinnet med kaffe. Det motsatta gäller om
du börjar med kanel.

Ä

mnet
mirakulin
får oss att känna
söt smak även om
vi smakar på den
suraste citron.

Nästa gång kan det handla om SILL ...

