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MOTYWACJA DO WYKONANIA 
PROJEKTU

Zachorowania na covid-19 spowodowały u wielu osób okresową utratę węchu, co uwidoczniło 
jego znaczenie w codziennym życiu. Utrata węchu powodująca brak apetytu u bliskiej mi osoby 

nasunęła refleksję na temat jego wpływu na apetyt, więc także na wzrost i masę ciała. Na 
podstawie rozmów z lekarzami, doszłam do wniosku, że badanie węchu jest często pomijane w 
diagnozowaniu chorób i postawiłam hipotezę, że ten zmysł nie jest uwzględniany jako czynnik 

wpływający  na wzrost i rozwój fizyczny, co postanowiłam udowodnić.



OPIS PIERWSZYCH BADAŃ

Postanowiłam zbadać czy lepszy węch sprzyja wyższej wartości wskaźnika masy ciała (BMI-Body Mass Index). Do 
zbadania węchu potrzebowałam różnych zapachów, jednak ze względu na wysoką cenę profesjonalnego zestawu, 

stworzyłam własny. Do dziesięciu probówek nalałam mieszaniny wody oraz minimalnych ilości ekstraktów lub 
silnie pachnących substancji. Były to np. ekstrakt pomarańczowy i wanilinowy, ocet czy napar z czosnku. 

Przebadałam grupę 54 osób w wieku 14-18 lat, w tym 27 dziewcząt i 27 chłopców, w której wszystkie osoby 
badane próbowały wyczuć i nazwać woń kolejno każdej substancji w probówce, w odległości nie większej niż 2cm 

przez nie dłużej niż 5 sekund. Za każdy prawidłowo rozpoznany zapach przyznawany był 1pkt, a za zapach 
wyczuwany, lecz nienazwany - 0,5pkt. Aby sprawdzić szczerość osób badanych, do jednej z probówek została 
nalana woda, która nie była brana pod uwagę w ostatecznej punktacji. Każdy uczestnik został spytany o wiek i 

płeć oraz został zważony i zmierzony. Wagę i wzrost wykorzystałam do obliczenia BMI każdego z uczestników, a 
następnie porównując do wieku i płci wyliczyłam centyle z siatki centylowej odpowiednio na wykresie 1 dla 

chłopców oraz na wykresie 2 dla dziewcząt. Uzyskaną liczbę centyli zestawiłam z sumą punktów przyznanych w 
teście węchu. Aby przejrzyście przedstawić wynik umieściłam dane w dwóch wykresach: liniowym (wykres 3) oraz 

punktowym (wykres 4).



Wykres 1 Wykres 2

Źródło: www.bmi-kalkulator.pl





WYNIKI PIERWSZYCH BADAŃ

Wyniki analizy stopnia odczuwania zapachów i wartości BMI, skorelowanych do wieku i płci u 54 badanych 
osób wskazują na zależność obu tych zmiennych. Na przedstawionych wykresach uzyskano wzrastającą 

krzywą, która pozwala na wysunięcie hipotezy, że osoby z wyższym  BMI  mają nieco  lepszy zmysł 
powonienia. Uzyskana zależność może być spowodowana większym apetytem u osób z wyczulonym węchem 

oraz mniejszym u osób z osłabionym węchem. Jednocześnie można zauważyć wybitnie wyczulony węch 
wśród pojedynczych osób z niskim wskaźnikiem BMI, co może w poszczególnych przypadkach być 

spowodowane anoreksją, która w swoich objawach charakteryzuje się wyczuleniem zmysłu węchu. Rozmowy 
ze specjalistami w zakresie laryngologii i gastrologii oraz z osobami diagnozowanymi z powodu niskiej masy 

ciała i wzrostu wykazały, że wpływ węchu na organizm człowieka jest pomijany przez lekarzy. Wnioski z 
wykonanego badania mogą być inspiracją do przyjrzenia się bliżej temu zagadnieniu w odniesieniu do 
problemów medycznych, takich jak zaburzenia odżywiania i niedobór masy ciała u dzieci i młodzieży.  

Wykonana praca jest jedynie badaniem pilotażowym, ale wskazuje na zasadność przeprowadzenia badania z 
użyciem większej i bardziej różnorodnej grupy badanej i standaryzowanych testów do badania węchu. 

Potwierdzenie niniejszych wniosków może się przyczynić do innowacyjnego podejścia do diagnozowania i 
terapii różnych chorób, w których rola narządu węchu jest obecnie niedoceniana.



MOTYWACJA DO WYKONANIA 
KOLEJNYCH BADAŃ

Zakwalifikowanie mojej pracy do następnego etapu upewniło mnie że temat jest istotny i warty pogłębienia. 
Postawiłam pytanie czy i jak zmysł powonienia wpływa na parametry rozwoju fizycznego, jakim jest wzrost i masa 
ciała w młodszej grupie wiekowej, niż ta objęta badaniem w I etapie. Chęć zajęcia się młodszą grupą wiekową była 

spowodowana faktem, że na rozwój fizyczny dzieci rodzaj i ilość przyjmowanego pożywienia ma wpływ w 
większym stopniu niż inne czynniki takie jak hormony czy czynniki genetyczne. Postanowiłam przebadać grupę 

dzieci w wieku wczesnoszkolnym, uczęszczającą do ogólnokształcącej szkoły podstawowej. Wiadomo, że 
nadwaga w wieku przedszkolnym jest niezależnym czynnikiem szybszego wzrastania. Natomiast u wielu dzieci 

występuje brak apetytu i inne problemy związane z jedzeniem, które mogą powodować opóźnienia rozwoju 
fizycznego. Niedobór masy ciała i wzrostu jest częstą przyczyną kierowania dzieci na specjalistyczne badania 

lekarskie. Dowiedziałam się jednak, że nawet przy takich wskazaniach nie ma praktyki wykonywania testów zmysłu 
powonienia, a nawet zapytania skierowanego do rodziców o ewentualne zaburzenia węchu u dziecka. Chciałabym 

w związku z tym sprawdzić, czy wrażliwość zmysłu powonienia może mieć wpływ na parametry rozwoju 
fizycznego. 



ZABURZENIA WĘCHU

Istnieje około 200 potwierdzonych przyczyn zaburzeń węchu czyli dysosmii. Brak odczuwania zapachów lub 
jego osłabienie może być spowodowane uszkodzeniem jamy nosowej, które może być zarówno wrodzone 
jak pourazowe, przewlekłym nieżytem nosa oraz uszkodzeniami drogi nerwowej z jamy nosowej do mózgu. 

Zaburzenia węchu mogą również wystąpić przy chorobach takich jak depresja, schizofrenia czy choroba 
Parkinsona. W powyższej pracy chciałabym skupić się na ewentualnych skutkach zaburzeń węchu 

wpływających na przyjmowanie pożywienia, a więc przede wszystkim na
• osłabieniu zmysłu powonienia – hiposmii oraz całkowitym braku węchu – anosmi, które mogą 

powodować brak odczuwania przyjemności z jedzenia i stąd niechęć do jego przyjmowania,
• odczuwaniu nieprzyjemnych złudzeń węchowych – kakosmi

• nieprawidłowym odbieraniu odczuwanych zapachów – parosmii, które mogą prowadzić do opacznego 
czucia zapachów a nawet odrazy pokarmowej

• hiperosmii, która może powodować ponadprzeciętną chęć jedzenia



OPIS BADAŃ

Celem badań jest wykazanie korelacji między stopniem funkcjonowania węchu a rozwojem fizycznym u dzieci.
Badanie ma polegać na przetestowaniu grupy min. 50 dzieci w wieku 9-11 lat w zakresie czucia węchu 

specjalistycznym zestawem aromatów, który jest certyfikowanym miernikiem przeznaczonym dla placówek 
POZ, laryngologów i neurologów w formie markerów. Tester pozwala na ocenę czy pacjent ma prawidłowe, 
czy zmniejszone zdolności węchowe. W trakcie badania każde dziecko będzie zważone oraz zmierzone, a 
także będzie odnotowana jego płeć i wiek. Na podstawie uzyskanych informacji dokonam wykresów masy 
ciała oraz wzrostu dla każdego dziecka na siatkach centylowych, z których odczytam liczbę uzyskanych 

centyli. Na osobnym wykresie te wartości skoreluję z wynikiem uzyskanym w teście węchu.
Dostęp do grupy badanej zależy od  uzyskania zgody dyrektorów szkół podstawowych na przeprowadzenie 

badania wśród uczniów uczęszczających do szkoły.


