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بذلك،يساهمالشمأنإال الذوق براعموظيفةمنهو الذوق حسأنمنبالرغم
وحسوالشمالذوق أو الطعمحسمنيتألفحس يدخلمنمعقدمزيجفالنكهة

اإلحساس،mouthfeelالفموي الشعور هذايشكلاملضغ،عمليةأثناءالطعامملس
افقالشعور علىينطبقالطعمأو بالذوق  للذوق ةنوعيمستقبالتلتنبيهاملر

.واملرلو والحوالحامضاملالحهيللطعمأساسيةأنواعأربعةهناك.الفمفيموجودة
 طعامهبانتقاءللشخصيسمحأنهفيالذوق أهميةتكمن

 
 وربمالرغباتهوفقا

 
أيضا

.جسمهلحاجاتوفق
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وهيالرئيسيةالذوق بأحاسيسدعيتمجموعات4فيالذوقيةاملسقبالتتصنفعادة
 وأضيفواملر والحلو واملالحالحامض

 
أو umamiاليوماميالطعمهو خامسطعممؤخرا

افترضاللحم،طعم نسببالرئيسيةاألحاسيساجتماععنناتجةالثانويةالطعومأنو
.(األلوانرؤيةطريقةبنفس)مختلفة
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 إحساسشدةوتتناسبالحموضعنينجم:الحامضالطعم
 
ةشاردتركيز لوغاريتممعطردا

.الهيدروجين
.رئيسيةبصورةاملسؤولةهيفيهوالهوابطاملتشردةاألمالحتيار :املالح

مواديهاملوادهذهمنكثير كانوإنالكيميائيةاملوادمنمعينصنفعنينجمال :الحلوالطعم
.مرإلىحلو منعضويةمادةطعميتحول أنيمكنبسيطجذر وبإضافةعضوية،

هذهمنالكثير ويوجدعضويةموادهياملوادأغلبيةكانوإنمعينةموادعنينجمال :املرالطعم
والكافئينينوالكينالستركنينمثلوالقلوانياتالنتروجينعلىالحاويةالسلسلةطويلةاملواد

.والنيكوتين
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لشديدااملرالطعميؤدي.املوجبةللشاردةيعوداملرالطعمأنيعتقد
تذاالسامةاملوادأغلبيةألندفاعيةآليةوهذهالطعامرفضإلى

.مرطعم
نيةاألميالحموضأحدوهوللغلوتاماتيعود:(اليومامي)اللحمطعم
كثيرفيهةكمنكويضافوالبقول والسمكاللحمبروتيناتتؤلفالتي
.الغذائيةالصناعاتمن
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وي تحبيضاويةجسيماتعنعبارةالذوقيةالخاليا
لكل(ةداعمخالياأوالذوقيةاملستقبالت)هدبيةخاليا
يالذوقالثقبمنتخرجاألهدابمنعددذوقيةخلية
هوهذالذوق لبرعمالظهاري السطحعلىفتحةوهو

بينوتوجدللذوق املستقبلالسطحتشكلاألهداب
ئيةاالنتهاالتفرعاتهيداخليةشبكةالذوق خاليا
يابالخال تنبهالذوقيةالعصبيةاألليافمنلعدد

تفرز األليافهذهأناملحتملومنللذوق،املستقبلة
.عصبيناقل
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منمختلفةأنماط3علىالذوق براعمتتوضع
:وهياللسانحليمات

علىةاملوجوداملطوقةبالحليماتمحيطكبيرعددـ1
.اللسانمنالخلفيالجزءفي7شكل

ىعلاللسانمناألماميالجزءعلىمتوسطةأعدادـ2
.الفطريةالحليمات

وحالسطعلىاملتوضعةالورقيةالحليماتعلىـ3
 وتتوضعالجانبية

 
اللهاةو الفكفيحليماتأيضا

.واللوزةوالبلعوم
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الحليماتمثلذوقيةبراعمتحوي ال اللسانسطحعلىالحليماتمنالكثير توجد
بعدالذوق عمبراتتنكس.اللمس يالحسعنواملسؤولةاللسانسطحعلىاملنتشرةالخيطية

.األربعينسن
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يؤديمماالفمسوائليفاملحلولةالكيميائيةباملوادتتنبهكيميائيةمستقبالتهيالذوقيةستقبالتامل
الذوقيةاملوادوارتباطاستقطاببحالةتكون املستقبالتمنكغيرهافهيموضعية،كموناتظهور إلى
وبالتاليلصوديوماقنواتفتحإلىثانيوسيطوعبر يؤديالزغيباتعبر ناتئمستقبلبروتينجزئياتمع

مباشرةطترتبأو اللحم،وطعمواملر الحلو الطعمتأثير وهذاالعملكموناتوإحداثاالستقطابإزالة
املادةتنسل.هالتنبيويبدأالقناةفتفتحواملالحالحامضالطعممثلشارديةقناةعنعبارةبمستقلة

 الكيميائية
 
.الطعومأنماطدتحدالتيهيشعرةكلفياملستقبالتأنماط.باللعابالشعرةعنتدريجيا
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خليةالجوانبعلىأو األهدابفيأقنيةنمباشرةالصوديوميدخل:الصوديومكلور مثلاألمالح
 الذوقية

 
الليفينبهيعصبوسيطتطلقالتيالكالسيومشواردبدخول يسمحاسنقطابزوالمحدثا

.العصبي
قطاباستزوالويحدثمستقبالتهاتحرضالهيدروجينلشواردطعمهايعودوالتيالحموضأما

أو خرى،أموجبةلشواردأقنيةفتحأو الهيدروجينشوارددخول إماطريقعنالتاليةاآللياتبإحدى
.البوتاسيومأقنيةإغالق
.العملوكمون العصبيالوسيطوإطالقالكالسيومشوارددخول إلىاالستقطابزواليؤدي



تنبيه المستقبالت الذوقية
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الكستدوسينيدعىالذيGالبروتينتنبيهعلىالحلو الطعميعتمد
gustducinسمحيمماالبوتاسيوماقنيةيغلقثانيرسول وعبر بدورةالذي

.تنبيهبحدوث

وسيطوعبر الذيGالبروتينعلىكذلكاملر الطعميعتمد
بإطالقسمحيمماالباطنةالهيوليةالشبكةفياملخزن الكالسيوميطلقثاني

قبإطال املباشرةاآلليةهذهوربماالتنبيهوحدوثالعصبيالوسيط
املر عمللطالعاليةالحساسيةعنمسؤولةالخليةداخلاملخزن الكالسيوم

.الحلوبالطعممقارنة

العملكمون يطلقثانيوسيطوعبر Gالبروتينعلىاللحمطعميعتمدكذلك
.واضحةالدقيقةاآللياتتكون أندون 
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لكنخفضة،املنبالتراكيز أوليملنبهأعظميبشكلذوقيبرعمكلستجيبي
األولية،عومالطمنأكثر أو بنمطينالبرعميتنبهأنيمكنالعاليةبالتراكيز 
عظميأبشكلتستجيبالذوق لحسالناقلةالعصبوناتأننرى بالتالي
إذنفكي.األخرى للطعومتتنبهأنيمكنلكناألساسيةالطعوممنلنمط
طعومالطيفوأنخاصةوالثانويةاألساسيةالطعوممختلفتمييز يمكن
 واسع

 
؟؟جدا
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 يعتقد
 
علىديعتممختلفةنوعياتذاتمنبهاتبينالتمييز أنحاليا

،(لونةاملالرؤيةغرار على)الخاليامنمختلفةألنماطاملتزامنالتفعيل
عبر نشاطالمنمتماثلةأنساقتبعثمتشابهةطعومتعطيالتيفاألشياء

تحليلهابيقومالذياملختصالقشر إلىتصلمختلفةعصبونيةمجموعات
.الخاصالطعمعلىونتعرف

اقععلىللطعومالطبوغرافيالتوزيعخطأالباحثون أدركسنواتمنذ مو
أنيمكنقةالحقيفي.الصالحيةاملنتهيةالخريطةفيكمااللسانفيمحددة

.اللسانمناطقجميعفيالذوقيةالصفاتجميعتنبعث
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فالبدضعيفةهابأن(الشميالتفريقفيكما)الطعوممنمختلفةكثافاتتفريقعلىالقدرةتتصف
.طعمهابتغير نشعر أننستطيعكياملادةتركيز من%30إلىيصلتغير من

 فهيمختلفةالذوقيةالبراعملهايستجيبالتياملوادتركيز عتبة
 
0.0009املاءور كللحمضمثال

أنيجب.0.0000016كالستركنينللمر بينمامول 0.01وللحلومول 0.01الصوديومولكلور .مول 
عادةاملر عمفالطهامةوقائيةوظيفةتؤمنألنهااملر للطعمبالنسبةالذوق حساسيةشدةتالحظ
.ضارةملواديعود

يكون قدالطعوممناملختلفةلألنماطبالنسبةذوقيعمىاألشخاصمنالكثير لدى:الذوق عمى
افقةاملستقبلةفقدبسببوذلكأكثر،أو أساس ينوعتجاه املادةكارباميدثيو الفينيلويعد.املو

.الذوق عمىإلظهار املستخدمة
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عمالبرامنالقادمةالحسيةالعصبيةاألليافتسير 
ثمالطبللحبعصبفيللساناألماميينللثلثينالذوقية

لفيالخالثلثمنالقادمةواألليافالوجهي،العصبإلى
ومن.اللسانيالبلعوميطريقعنالدماغجذعإلىتصل

.هماملبالعصببوساطةاللسانخارجاألخرى املناطق
فيهيوتنتالوحيدةالحزمةفيالذوقيةاألليافوتجتمع
لىعاألليافتقاطعوبعدالبصلةفيالوحيدةالنواة
فيتهيلتناملتوسطالفتيلإلىتنضماملتوسطالخط
وناتعصبتنطلقثماملهادفيالنوعيةالحسيةالنوى 

اعدةقفياملخيةالقشرةعلىوترتسمالثالثةاملرحلة

.اللسانارتساممنطقةفياملركزي خلفالتلفيف
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لعابيةالالنوى إلىالدماغجذععبر املفردالسبيلمنالدفعاتمنكبيرةأعدادتنقل
وتتحكمةوالنكفياللسانوتحتالفكتحتالغددإلىتنتقلومنهاالسفليةالغدية
.الطعامتناول أثناءاللعاببإفراز 
املستقبالتتالءمعنناتجة%50بـوهيبسرعةتتالءمالذوقيةاألحاسيس:الذوق تالؤم

.املركزي العصبيالجهاز تدخلنتيجةكبيرةوبدرجة
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ذلكدمويستخيفضلهاالطعاممنمحددةألنماطالكائناختيار الذوقيالتفضيليعني
 
 
.قوتهبنمطالتحكمعلىللمساعدةتلقائيا
.املالحاملاءالحيواناتتفضلاملصابةالحيواناتيجعلالكظر استئصال:أمثلة

.الحلوالطعاميفضلالسكر نقصحاالتفي
.بهيضر طعامأييرفضاإلنسان

يالعصبالجهاز تدخلطريقعنوإنماالذوق مستقبالتطريقعنتنجمال اآلليةهذه
.فيهمهمدور والتعلموللخبرةاملركزي 



شكراً إلصغائكم
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