
ΑΣΚΗΣΗ 10. 

ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΑΟΜΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Στόχοι 
Ο μαθητής: 

• Να διαπιστώσει ότι το δέρμα περιέχει υποδοχείς για διαφορετικά ερεθίσματα. 
• Να διαπιστώσει ότι οι υποδοχείς του δέρματος για συγκεκριμένο ερέθισμα δεν είναι 

κατανεμημένοι στην επιφάνεια του δέρματος με την ίδια πυκνότητα. 

Όργανα και υλικά 
Ξύλινα καλαμάκια για σουβλάκι 
Φαρδύ πλαστικό υποδεκάμετρο. 
Κολλητική ταινία 

Διεξαγωγή του πειράματος 
Το πείραμα να γίνει ανά δύο μαθητές εναλ-
λάξ. 
1. Να κολλήσετε πάνω στο υποδεκάμετρο, με 

την κολλητική ταινία, δύο καλαμάκια σε α-
πόσταση 1 cm μεταξύ τους. 

2. Να αγγίξετε το δέρμα του συμμαθητή σας, 
με τις δύο μύτες από τα καλαμάκια ταυτό-
χρονα σε διαφορετικές περιοχές, στο βρα-
χίονα, στον πήχη, στην παλάμη και στην ά-
κρη του δείκτη χωρίς να του προκαλέσετε 
πόνο. 
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3. Κάθε φορά ο συμμαθητής σας θα σας λέει πόσες μύτες αισθάνεται. Αν αισθάνεται 
δύο μύτες, σημαίνει ότι οι υποδοχείς είναι σε μεγάλή συγκέντρωση. Σ' αυτή την περί-
πτωση να τοποθετήσετε τις δύο μύτες σε απόσταση 0,5 cm μεταξύ τους. Αν αισθάνε-
ται μια μόνο μύτη, σημαίνει ότι οι υποδοχείς είναι σε μικρή συγκέντρωση. Σ' αυτή την 
περίπτωση να τοποθετήσετε τις μύτες σε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. (2,3,4 
cm) και να επαναλάβετε το πείραμα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια του πειράματος ο συμμαθητής σας πρέπει να έχει τα μά-
τια κλειστά! 
Κατά διαστήματα να τον αγγίζετε με μία μόνο μύτη 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με δύο (2) αν ο συμμαθητής σας αισθάνεται 
δύο μύτες, και με ένα (1) αν αισθάνεται μία μόνο μύτη. 

βραχίονας πήχης παλάμη άκρο 
δείκτη 

0,5 cm 

1 cm 

2 cm 

3 cm 

4 cm 

2. Τι συμπέρασμα βγάζετε ως προς την πυκνότητα των υποδοχέων της πίεσης στα διά-
φορα μέρη του άνω άκρου; Ποιο μέρος του άνω άκρου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη και 
ποιο τη μικρότερη πυκνότητα; 
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ΙΑΜΜΜΜΜ 

3. Να συγκρίνετε τα αποτελεσματά σας με αυτά των συμμαθητών σας και να τα σχολιά-
σετε. 
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