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DELOVANJE ČUTIL - KOŽA  

1. CILJI VAJE 

Cilji vaje so: 

 spoznati, da so v koži razporejeni različni receptorji, 

 spoznati, da so receptorji občutljivi na različne dražljaje, 

 ugotoviti, da receptorje vzdražijo le ustrezni dražljaji, 

 ugotoviti, da je gostota čutnic na različnih delih kože  

 

2. UVOD 

 Koža je občutljiva na različno stanje in spremembe v okolju. Poleg številnih 

pomembnih nalog ima tudi funkcijo čutila. 

 Z njo zaznavamo toplo in hladno, bolečino, dotik – razliko med gladko in hrapavo 

površino ter med ostro in topo konico.  

 V koži so termoreceptorji (čutnice za toplotne dražljaje) in mehanoreceptorji 

(čutnice za mehanske dražljaje). 

 Na različnih delih telesa so ti receptorji razporejeni različno gosto.  

 

KOŽA KOT ČUTILO 

 Čutilo za tip - v koži so tipalna telesca. Tipalne čutnice se pri slepem človeku 

močneje razvijejo, saj se mu z vajo izostri čutilo za tip. 

 Čutilo za mraz - takoj pod površino kože so čutnice za mraz. Čutila za mraz niso 

enakomerno razporejena. Največ jih je na koži okoli pasu, na prsih, zunanjem delu 

komolca in vekah. Najmanj pa na podplatih. 

 Hud mraz občutimo kot bolečino. Čutili za mraz in toploto skupaj uravnavata 

telesno temperaturo. 

 Čutilo za toploto - toplotne čutnice so globlje v koži. Najbolj na gosto so 

razporejene na vekah, ustnicah, licih, notranji strani zapestja in na podplatih. Na 

prstnih blazinicah pa je teh čutnic veliko manj. 

 Čutilo za bolečino - za sprejem bolečine ni posebnih čutnic, ampak imamo živčne 

končiče, ki so v različnih telesnih tkivih. Tako občutimo bolečino v koži, mišicah, 

sklepih in drugje. Bolečino povzročajo dražljaji, ki opozarjajo na določeno bolezen 

ali poškodbo. 
        Las pod elektronskim mikroskopom 

Človeška koža pod elektronskim mikroskopom 
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HIPOTEZE 

H1: V roki, ki je bila potopljena v hladni vodi, se bo pojavil občutek toplote, v roki, ki je 

bila potopljena v topli vodi pa občutek hladu. 

H2: Na blazinici prsta bo razdalja čutnega področja za dotik manjša kot na hrbtni strani 

roke. 

H3: Na blazinici prsta in na spodnji strani podlahti bo zaznanih več dotikov kot na 

zgornji strani nadlahti na členkih.  

H4: Občutljivost na mraz in toploto se nahajata na različnih mestih. 

 

3. METODE DELA 

KAKO OBČUTLJIVO JE VAŠE ČUTILO ZA TEMPERATURO? 

 Eno roko daj v posodo z vročo vodo, drugo roko pa v posodo z mrzlo vodo do 

sredine podlahti. 

 Tako drži roki približno dve minuti. Po dveh minutah daj obe roki v posodo z 

mlačno vodo. 

 

KAKO DALEČ SO ČUTNA PODROČJA ZA DOTIK NA KONICI PRSTA IN NA HRBTNI STRANI 

ROKE? 

 Testiranec zapre oči, konice zobotrebca mu postavimo na konico kazalca na 

razdalji 1 cm. Nato približujemo konice zobotrebca skupaj, dokler testiranec ne 

čuti enega samega vbodljaja.  

 Postopek ponovimo na hrbtni strani dlani, s tem da tokrat začnemo z konicama 

zobotrebca na razdalji 6 cm. 

 

KJE NA TELESU JE GOSTOTA RECEPTORJEV ZA TIP NAJGOSTEJŠA? 

 S črnilom nariši kvadrat s stranico 1 cm² najprej na konico prstov. Medtem, ko 

testiranec miži se prsta dotaknemo 30 krat. Testiranec nas opozori, ko dotik 

začuti.  

 Nato nariši kvadrat s stranico 1 cm² na hrbtni strani roke, spodnji strani podlahti 

in na členke. Ponovi postopek. 

 Iz izbranih podatkov izračunaj razmerje: 

   število zaznanih dotikov / število dotikov = x 

 
Tabela 1: Prikaz razmerja med številom dotikov in zaznanih dotikov. 
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ALI JE KOŽA OBČUTLJIVA NA MRAZ IN TOPLOTO NA ISTIH MESTIH? 

 Na hrbtno stran roke nariši kvadrat s stranico 2,5 cm. V vročo vodo potopi žeblja 

in ju pustimo 2 minuti. Po dveh minutah žeblja vzemi iz vode in ju obriši. 

Testiranec mora zapreti oči.  

 Z žebljem začni vleči po stranicah kvadrata na hrbtni strani roke. Gibanje mora 

biti počasno in nepretrgano. Ko testiranec najmočneje začuti vročino nam pove 

in to označi z črko V.  

 Nato potopi žeblje v mrzlo vodo in postopek ponovi, z razliko da tokrat mesto, 

kjer testiranec začuti mraz napiši črko M. 

 Nariši skico. 

 

4. MATERIAL 

 

 velika posoda z vročo vodo (50°C), velika posoda z mlačno vodo (20°C), velika 

posoda z mrzlo vodo (0°C), 

 dva zobotrebca, flomaster, 

 kopel z vročo vodo, kopel z ledeno mrzlo vodo, 2 velika žeblja. 

 

5. REZULTATI  

 nariši skice in napiši rezultate za posamezno vajo.  

 riši s svinčnikom !!!! 

 

6. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da se je v roki, ki je bila potopljena v hladni vodi pojavil 

občutek toplote, v roki, ki je bila potopljena v topli vodi pa občutek hladu.  

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da je na blazinici prsta razdalja čutnega področja za dotik 

manjša kot na hrbtni strani roke. 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da je na blazinici prsta in na spodnji strani podlahti  

zaznanih več dotikov kot na zgornji strani nadlahti na hrbtni strani dlani. 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da se občutljivost za mraz in toploto nahajata na različnih 

mestih. 

 

POROČILO PRIPRAVI PO NAVODILIH ZA IZDELAVO LABORATORIJSKEGA POROČILA!!!!!! 

 


