
Άσκηση 9Π 

Σκοπος: 

Να διαπιστωθεί ότι στο δέρμα κατανέμονται υποδοχείς 
για τις γενικές αισθήσεις. 

Απαραίτητες γνώσεις: 

Οι αισθήσεις είναι το αποτέλεσμα νευρικών 
επεξεργασιών που γίνονται στον εγκέφαλο με τις 
οποίες αντιλαμβανόμαστε τα διάφορα ερεθίσματα. 

Οι νευρικές ώσεις που φτάνουν στον εγκέφαλο 
προέρχονται από ειδικούς υποδοχείς οι οποίοι 
βρίσκονται σε διάφορα μέρη του σώματος. 

Ένα από τα βασικά αισθητήρια όργανα είναι το δέρμα, 
για τις γενικές αισθήσεις αφής, πίεσης, πόνου, 
θερμοκρασίας (αίσθηση του θερμού και του ψυχρού). 

Η κατανομή των υποδοχέων στο δέρμα για τις 
διάφορες αισθήσεις δεν είναι ομοιόμορφη. 

Οι υποδοχείς μιας συγκεκριμένης αίσθησης μπορεί να 
υπάρχουν στο δέρμα σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από 
τους υποδοχείς μιας άλλης αίσθησης (π.χ. οι υποδοχείς 
του πόνου είναι 30 φορές περισσότεροι από τους 
υποδοχείς του ψυχρού). Επίσης, κάποιες περιοχές του 
δέρματος μπορεί να περιέχουν περισσότερους υποδοχείς 
μιας συγκεκριμένης αίσθησης, σε σχέση με άλλες 
περιοχές. 

Υλικά και όργανα: 

• Μολύβι 
• Φελλός με δύο καρφίτσες 
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Μί:λΗη too βαθμού ΐοαισθησίας too οέρμαχος, at 
$<ιάψ®$>@,: ΧΜ 

Διεξαγωγή του πειράματος: 

Α. Ξύνετε το μολύβι ώστε να αποκτήσει πολύ λεπτή 
μύτη. 

Πιέζετε τη μύτη του μολυβιού, με την ίδια ένταση, σε 
διάφορα σημεία του δέρματος, στο μεσαίο δάκτυλο 
του χεριού. 

Παρατηρήστε τις διαφορετικές αισθήσεις (αφή, 
πόνος, θερμοκρασία), που αισθάνεστε στα διάφορα 
σημεία του δέρματος. Σε κάποια σημεία, δηλαδή, θα 
νιώσετε μόνο την αίσθηση της αφής, σε άλλα τη 
θερμοκρασία, ενώ σε άλλα αίσθηση πόνου. 

Β. Σε ένα κομμάτι φελλού τοποθετήστε δύο καρφίτσες 
σε απόσταση 1 cm μεταξύ τους. 

Δέστε τα μάτια ενός συμμαθητή σας και αγγίξτε 
ταυτόχρονα με τα δύο κεφάλια από τις δύο 
καρφίτσες στη βάση και στο άκρο του αντίχειρα, 
στην άκρη του δείκτη, στην παλάμη, στον πήχη, στα 
χείλη, στη γλώσσα, στο μέτωπο και στο μηρό. 

Στα σημεία που ο συμμαθητής σας αισθάνεται ένα 
σημείο επαφής, επαναλάβετε το πείραμα με τις δύο 
καρφίτσες να απέχουν μεταξύ τους 2 cm. 

Γ. Πλησιάστε μια πηγή θερμότητας (π.χ. μια λάμπα 
πυρακτώσεως) στην παλάμη, στον πήχη, στο 
βραχίονα, στα βλέφαρα (προσοχή, να είναι πάντα 
στην ίδια περίπου απόσταση) και παρατηρήστε την 
αίσθηση της θερμοκρασίας που αισθάνεστε. 
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