
ΑΙΘΗΣΙΚΟΣΗΣΑ



ΑΙΘΗΣΙΚΟΣΗΣΑ

Αηζζεηηθυηεηα μκμμάδεηαη ε ηθακυηεηα (ηδηυηεηα) κα
ακηηιαμβακυμαζηε ηηξ μεηαβμιέξ ημο ελςηενηθμφ 
πενηβάιιμκημξ αιιά θαη ημο ίδημο ημο μνγακηζμμφ μαξ. 

Μέζς ηεξ αηζζεηηθυηεηαξ μη πιενμθμνίεξ θηάκμοκ ζημ 
θεκηνηθυ κεονηθυ ζφζηεμα υπμο ακαιφμκηαη χζηε κα 
επηηεοπζεί ε ιεπημμενήξ ακηίιερε ημο ενεζίζμαημξ θαη 
αθμιμφζςξ κα πνμεημημαζηεί ε απάκηεζε (εθμφζηα ή 
αθμφζηα) μέζς ημο θηκεηηθμφ ζοζηήμαημξ.



ΑΙΘΗΣΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΥΕΙ

• Πμημξ μ νυιμξ ημοξ; Η είζμδμξ αηζζεηηθχκ 
πιενμθμνηχκ ζημ κεονηθυ ζφζηεμα πνμτπμζέηεη ημοξ 
αηζζεηηθμφξ οπμδμπείξ. 

• Σί θάκμοκ; Οη οπμδμπείξ είκαη μεηαιιάθηεξ: 
μεηαηνέπμοκ ηεκ εκένγεηα ημο ενεζίζμαημξ (πίεζε, αθή, 
θνφμ, δεζηυ, ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία) ζε δοκαμηθά 
ημο οπμδμπέα.



ΑΙΘΗΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

• Πμηα αιιειμοπία γεγμκυηςκ δεμημονγεί ηεκ αηζζεηηθή 
πιενμθμνία;
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ΑΙΘΗΣΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΥΕΙ

• Πμηεξ θαηεγμνίεξ αηζζεηηθχκ οπμδμπέςκ οπάνπμοκ; 
Ακάιμγα με ημ είδμξ ημο αηζζεηηθμφ ενεζίζμαημξ πμο 
ακηπκεφμοκ μη αηζζεηηθμί οπμδμπείξ:

(α) μεπακμτπμδμπείξ : ακηπκεφμοκ μεπακηθή παναμυνθςζε. 

(β) πεμεημτπμδμπείξ : ακηπκεφμοκ μεηαβμιέξ ζηε πεμηθή 
ζφζηαζε ημο πενηβάιιμκημξ

(γ) οπμδμπείξ πυκμο: ακηπκεφμοκ βιάβε ηςκ ηζηχκ. 

(δ) ζενμμτπμδμπείξ: ακηπκεφμοκ μεηαβμιέξ ηεξ  
ζενμμθναζίαξ.

(ε) ειεθηνμμαγκεηηθμί οπμδμπείξ: ακηπκεφμοκ ημ θχξ ζημκ 
αμθηβιεζηνμεηδή πηηχκα ημο μθζαιμμφ.





Γκςνίζμαηα ηςκ Αηζζεηηθχκ Τπμδμπέςκ

1. Μμνθμιμγία:
Οι αιζθηηικοί ςποδοσείρ είναι νεςπικέρ απολήξειρ ηηρ 

αιζθηηικήρ ίναρ είηε ελεύθεπερ μέζα ζηον ιζηό είηε 

ζςνδεδεμένερ με μια ειδική ζςζκεςή.

π.σ. αιζθηηικοί ςποδοσείρ ηος δέπμαηορ



Γκςνίζμαηα ηςκ Αηζζεηηθχκ Τπμδμπέςκ

1. Μμνθμιμγία: 
Πμηθηιμμμνθία



Γκςνίζμαηα ηςκ Αηζζεηηθχκ Τπμδμπέςκ

2. Λεηημονγία.
• Κμηκή Λεηημονγηθή Ονγάκςζε:

Αηζζεηηθή μμκάδα: Η αηζζεηηθή ίκα με υιμοξ ημοξ ηειηθμφξ 
θιάδμοξ ηεξ θαη ημοξ οπμδμπείξ ηεξ

Πνμζιεπηηθυ πεδίμ: Η πενημπή πμο κεονχκεηαη αηζζεηηθά 
απυ μηα κεονηθή ίκα (πάκηα οπάνπεη επηθάιορε)



Γκςνίζμαηα ηςκ Αηζζεηηθχκ Τπμδμπέςκ

2. Λεηημονγία.
• Κμηκή Λεηημονγηθή Ονγάκςζε:

Αηζζεηηθή μμκάδα: Η αηζζεηηθή ίκα με υιμοξ ημοξ ηειηθμφξ 
θιάδμοξ ηεξ θαη ημοξ οπμδμπείξ ηεξ

Πνμζιεπηηθυ πεδίμ: Η πενημπή πμο κεονχκεηαη αηζζεηηθά 
απυ μηα κεονηθή ίκα (πάκηα οπάνπεη επηθάιορε)-
δενμμηυμηα



Δενμμηυμηα

Σμ δενμμηυμημ είκαη μηα 
πενημπή ημο δένμαημξ πμο 
κεονχκεηαη απυ θονίςξ έκα 
κςηηαίμ κεφνμ. Τπάνπμοκ 8 
αοπεκηθά, 12 ζςναθηθά, 5 
μζθοσθά θαη 5 ηενά κεφνα. Καη 
θάζε έκα απυ αοηά 
μεηαθένμοκ αηζζήζεηξ 
(ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο 
πυκμο) απυ μηα ζογθεθνημέκε 
πενημπή ημο δένμαημξ ζημκ 
εγθέθαιμ. 



Γκςνίζμαηα ηςκ Αηζζεηηθχκ Τπμδμπέςκ

2. Λεηημονγία.

• Ελεηδίθεοζε-Ομυιμγμ ενέζηζμα:

(α) ομμεηέπμοκ ζε δηαθμνεηηθέξ αηζζήζεηξ:

ςμαηηθέξ αηζζήζεηξ: υιμη μη αηζζεηηθμί μεπακηζμμί πμο 
ζογθεκηνχκμοκ πιενμθμνίεξ απυ ημ ζχμα (δένμα, μφεξ, 
ζπιάγπκα).

Εηδηθέξ αηζζήζεηξ: υναζε, αθμή, γεφζε, υζθνεζε

(β) Κάζε ηφπμξ οπμδμπέα είκαη πμιφ εοαίζζεημξ ζε έκα 
ηφπμ ενεζίζμαημξ ημ «μμυιμγμ ενέζηζμα», γηα ημ μπμίμ 
πνμμνίδεηαη θαη ζπεδυκ ακαίζζεημξ ζηα άιια ενεζίζμαηα.

π.π. ζςμαηηθμί αηζζεηηθμί οπμδμπείξ: αθή, πίεζε, ζενμμφ, 
ροπνμφ, πυκμο



Γκςνίζμαηα ηςκ Αηζζεηηθχκ Τπμδμπέςκ

2. Λεηημονγία

• Κμηκή ανπή ιεηημονγίαξ: 

Μεηαηνέπμοκ ημ ενέζηζμα ζε δοκαμηθυ οπμδμπέα θαη ζηε 
ζοκέπεηα ζε δοκαμηθά εκένγεηαξ ζηηξ αηζζεηηθέξ ίκεξ 
(αηζζεηηθά κεφνα).



Γκςνίζμαηα ηςκ Αηζζεηηθχκ Τπμδμπέςκ



Γκςνίζμαηα ηςκ Αηζζεηηθχκ Τπμδμπέςκ

2. Λεηημονγία

• Κμηκή ανπή ιεηημονγίαξ: 

Μεηαηνέπμοκ ημ ενέζηζμα ζε δοκαμηθυ οπμδμπέα θαη ζηε 
ζοκέπεηα ζε δοκαμηθά εκένγεηαξ ζηηξ αηζζεηηθέξ ίκεξ 
(αηζζεηηθά κεφνα).



Γκςνίζμαηα ηςκ Αηζζεηηθχκ Τπμδμπέςκ

2. Λεηημονγία.

• Έκηαζε ενεζίζμαημξ-ζοπκυηεηα κεονηθχκ χζεςκ:

Όζμ εκημκυηενμ ημ ενέζηζμα πμο δέπεηαη μ οπμδμπέαξ, 
ηυζμ ζοπκυηενα ηα εκενγά δοκαμηθά (κεονηθέξ χζεηξ) 
ζηεκ αηζζεηηθή ίκα.

• Ελμηθείςζε ή Πνμζανμμγή:

ε μνηζμέκμοξ οπμδμπείξ υηακ εθανμυδεηαη 
παναηεηαμέκμ ενέζηζμα ζηαζενήξ έκηαζε ε ζοπκυηεηα 
ηςκ δοκαμηθχκ εκένγεηαξ μεηχκεηαη. 

Τπμδμπείξ αθήξ πίεζεξ: Μεγάιε ελμηθείςζε (θαζηθμί ή 
δοκαμηθμί οπμδμπείξ).

Τπμδμπείξ ζενμμφ, ροπνμφ, πυκμο: Μηθνή ελμηθείςζε 
(ημκηθμφ οπμδμπείξ).



ςμαηηθέξ Αηζζήζεηξ

Οη ζςμαηηθέξ αηζζήζεηξ:

(α) Δενμαηηθέξ: αθή, πίεζε, ζενμυ, ροπνυ, πυκμξ, θκεζμυξ, 
γανγαιηζμυξ (ελςδεθηηθμί ζςμαημαηζζεηηθμί οπμδμπείξ).

(β) Ιδημδεθηηθέξ: μοσθή αίζζεζε, αίζζεζε απυ ηέκμκηεξ θαη 
ανζνχζεηξ, αηζζήζεηξ ηζμννμπίαξ (ηδημδεθηηθμί 
ζωμαηοαιζθηηικοί ςποδοσείρ).

(γ) πιαγπκηθέξ: πνμένπμκηαη απυ ηα ζπιάγπκα



ωμάτιο Pacini

Γύπω από ηη πίζα ηηρ 

ηπίσαρ
1 ΑΦΗ—ανόπθωση τπίχαρ

Κύτταπα Merkel3 ΑΦΗ

Ελεύθ. απολήξειρ2 ΑΦΗ ΚΡΤΟ   ΠΟΝΟ 

5 ΔΟΝΗΗ

ωμάτιο Meissner’s4 Ήπια ΑΦΗ

ΕΞΩΔΕΚΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΦΕΙΣ 

ωμάτιο Ruffini6 ΕΚΣΙΝΑΞΗ
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ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΦΕΙΣ 



Ποια αλληλοςσία γεγονόηων δημιοςπγεί ηην αιζθηηική 

πληποθοπία;



ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΝΕΤΡΙΚΩΝ ΩΕΩΝ 
ΣΟ ΚΝ

• φζηεμα μπίζζηςκ δεζμχκ
(αθή, πίεζε, μήθμξ θαη ηάζε 
ηςκ μοχκ, ζέζε ηςκ μειχκ ζημ 
πχνμ) 

Λεπημμενήξ ακηηπνμζχπεοζε

Επηθνηηηθή αηζζεηηθυηεηα

• φζηεμα πνμζζημπιάγηςκ 
δεζμχκ (δηάποηε αθή,πίεζε 
απυ ηα ζπιάπκα, ζενμυ, ροπνυ, 
πυκμ)

Φιμηυξ 
εγθεθάιμο

ζάιαμμξ

πνμμήθεξ 
μοειυξ

κςηηαίμξ 

μοειυξ



Fig. 14.10

Οπίσθια κεντρική 

έλικα

ακζνςπάνημ



Πυκμξ

•Πνμζηαηεοηηθυξ μεπακηζμυξ: πανμοζηάδεηαη ζε πενίπηςζε 
βιάβεξ ηςκ ηζηχκ θαη οπμπνεχκεη ημ άημμμ κα ακηηδνάζεη 
γηα κα δηχλεη ημ βιαβενυ ενέζηζμα.

• Τπμδμπείξ ημο πυκμο είκαη ειεφζενεξ κεονηθέξ απμιήλεηξ 
(μεπακηθά, ζενμηθά θαη πεμηθά ενεζίζμαηα).



Πυκμξ
•Τπάνπμοκ δομ ζοζηήμαηα κεονηθχκ ηκχκ πμο μεηαθένμοκ ηηξ 
κεονηθέξ χζεηξ γηα ημκ πυκμ:

(α) Λεπηέξ ίκεξ Αδ   θαη (β) Αμφειεξ ίκεξ C

Οη ίκεξ Αδ μεηαθένμοκ με μεγαιφηενε ηαπφηεηα ηεκ πιενμθμνία 
«ηαπφ άιγμξ»  απυ υ,ηη μη ίκεξ C “βναδφ άιγμξ».

Η αηζζεηηθή πιενμθμνία ημο ηαπέςξ άιγμοξ θηάκεη μέπνη ημκ 
θιμηυ ηεξ ζςμαημαηζζεηηθήξ πενημπήξ: εκημπηζμυξ, ενμεκεία 
πυκμο.

Η αηζζεηηθή πιενμθμνία ημο βναδέςξ θαηαιήγεη ζημκ δηθηοςηυ 
ζπεμαηηζμυ. Εκενγμπυηεζε ημο δηθηοςημφ ζπεμαηηζμμφ, 
δηεγείνεη μιυθιενμ ημκ εγθέθαιμ-θηκεημπμηεί ημ άημμμ κα 
ακηηδνάζεη γηα κα απαιιαγεί απυ ημκ πυκμ.



Πυκμξ

πιαπκηθυξ πυκμξ: Σα πανεγπομαηχδε ζπιάπκα δεκ 
πμκμφκ. Πμκμφκ μη θάρεξ θαη μη πενηημκίεξ ημοξ. Σα 
ζπιάπκα απυ μοσθυ ηζηυ πμκμφκ υηακ θαηαζηνέθμκηαη ζε 
μεγάιε έθηαζε ή υηακ ηζπαημμφκ

Ακαθενυμεκμξ θαη πνμβαιιυμεκμξ πυκμξ



• πιαπκηθυξ πυκμξ: Σα πανεγπομαηχδε ζπιάπκα 
δεκ πμκμφκ. Πμκμφκ μη θάρεξ θαη μη πενηημκίεξ 
ημοξ. Σα ζπιάπκα απυ μοσθυ ηζηυ πμκμφκ υηακ 
θαηαζηνέθμκηαη ζε μεγάιε έθηαζε ή υηακ 
ηζπαημμφκ

• Ακαθενυμεκμξ θαη πνμβαιιυμεκμξ πυκμξ






