
Вкусова и 
обонятелна 

сетивни 
системи. 

Сетивни системи, които реагират на химични вещества. 
Функционират в единство. 



Вкусова сетивна 
система 

Възприема дразнения от химични вещества в 

разтворено състояние. 



Вкусова сетивна ситема 

Вкусов орган – език  Вкусов нерв  
Вкусова зона в 

слепоочния дял на 
кората на крайния мозък 



Език  
• Разделя се на три части: 

o Корен - срастнал е с пода на устната кухина;  

o Връх - под който се намира юздица, а встрани 

от нея пъпковидни образувания, на които се 

отварят каналите 

на подезичната и поддолночелюстната 

слюнчена жлеза; 

o Тяло притежаващо две повърхности – долна и 

гръб; 

• Изграден от мускули, 

разположени в различни посоки: 
o Придават подвижност при разпределяне на 

храната и говора; 

o Мускулите биват скелетни и собствени. 



Вкусов орган - съвкупност от всички вкусови 

луковици, които се разполагат в 

различните вкусови папили 

• Езика е покрит от лигавица, в която са 
разположени езиковите папили – 
грапавини по езика; 

• Вкусови луковци – разположени в 
езиковите папили – вкусови 
рецептори; 
o Има ги и по небцето, бузите и гълтача; 

o Дават информация за храните и течностите в 
устната кухина; 

o Предпазват от приема на опасни вещества; 

o При децата са повече, отколкото при възрастните; 

 



Вкусови 
луковици 

• Всяка вкусова луковица съдържа: 

o Опорни клетки – изграждат стената 

на вкусовата луковица; 

o Вкусови рецепторни клетки: 

• В единия край имат израстъци, които 

се подават в отвора на луковицата и 

приемат информация за вкуса на 

храната; 

• В другия им край започва вкусовия 

нерв. 

 

 

 



Зони в езика  
• Групиране на вкусовите 

луковици в определени 
участъци на езика; 
o Зона за сладко – предната част; 

o Зона за солено – предната част; 

o Зона за кисело – странични части; 

o Зона за горчиво – задна част; 

• Действието на храната се 
разпростира върху цялата 
повърхност на езика; 

• Четирите основни усещания 
за вкус  си влияят; 

• Клетките на вкусовите 
луковици се възстановяват. 

 

 

 



Обонятелна сетивна 
система 

Възприема дразнения от химични вещества в 

газообразно състояние. 

 



Обонятелна сетивна система 

Обонятелни рецепторни 
клетки 

Обонятелен нерв 
Обонятелна зона в 
слепоочния дял на 

кората на крайния мозък 



Обонятелни рецепторни 
клетки 

 
• Разположени са в епитела на 

лигавицата в горната част на 
носната кухина; 

• Израстъци на рецепторните клетки: 

o Периферен – има реснички, които 
възприемат информация от 
газообразните вещества в носната 
кухина; 

o Централен – образува влакна, 
провеждащи информацията за 
ароматите до двете обонятелни 
луковици разположени над ноздрите, 
от където започва обонятелния нерв; 

• За да достигнат до рецепторите 
веществата трябва да се разтворят в 
слузестия секрет.  


