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από το περιβάλλον 509

Με ποιες συμπεριφορές ρυθμίζεται  
η θερμοκρασία του σώματος; 512

Ο εγκέφαλος παρακολουθεί και ρυθμίζει  
τη θερμοκρασία του σώματος 517

Τα κύτταρά μας εξελίχθηκαν μέσα  
σε θαλάσσιο νερό 519

Δύο εσωτερικά σήματα προκαλούν  
το αίσθημα της δίψας 522

Απαιτείται ομοιοστατική ρύθμιση  
των αλάτων για την αποτελεσματική 
ρύθμιση του νερού 528

Η ρύθμιση των θρεπτικών ουσιών απαιτεί 

την πρόβλεψη των μελλοντικών  
αναγκών 529

Η ινσουλίνη είναι κρίσιμης σημασίας  
για τη ρύθμιση του σωματικού 
μεταβολισμού 532

Παρά τη σημασία τους, ούτε η ινσουλίνη 
ούτε η γλυκόζη αποτελούν το μοναδικό 
σήμα για την αίσθηση της πείνας  
ή του κορεσμού 534

Ο υποθάλαμος συντονίζει πολλά συστήματα 
που ελέγχουν την αίσθηση  
της πείνας 535

Η παχυσαρκία αντιμετωπίζεται δύσκολα 542

Η εμπειρία μάς προστατεύει από τις τοξίνες 
των τροφών 544

Οι διατροφικές διαταραχές είναι επικίνδυνες 
για τη ζωή 545

ΠΛΑΙΣΙΟ 13.1 ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΙΠΟΥΣ  
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ, 
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ 543

Βιολογικοί ρυθμοί,  
ύπνος και όνειρα  550

Πολλά ζώα εμφανίζουν ημερήσιους ρυθμούς  
στη δραστηριότητα και τις φυσιολογικές 
μεταβλητές τους 552

Ο υποθάλαμος διαθέτει ένα ενδογενές 
κιρκάδιο ρολόι 554

Πολλές βιολογικές εκδηλώσεις έχουν 
περίοδο μικρότερη της μίας ημέρας 559

Τα ζώα χρησιμοποιούν ετήσιους ρυθμούς  
για να προβλέπουν τις αλλαγές  
των εποχών 560

Ο ύπνος του ανθρώπου διαιρείται  
σε πολλά στάδια 562

Ο ύπνος διάφορων ζωικών ειδών δίνει 
πληροφορίες για την εξέλιξη  
του ύπνου 566
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Τα μοτίβα ύπνου αλλάζουν κατά την πορεία 
της ζωής μας 568

Ο χειρισμός του ύπνου αποκαλύπτει  
την ύπαρξη μιας υποκείμενης δομής 570

Ποιες είναι οι βιολογικές λειτουργίες  
του ύπνου; 573

Στον ύπνο συμμετέχουν τουλάχιστον 
τέσσερα συνδεόμενα νευρικά  
συστήματα 577

Οι διαταραχές του ύπνου είναι συχνά 
επικίνδυνες, ακόμα και μοιραίες 584

Συναισθήματα, 
επιθετικότητα  
και ψυχοσωματικής 
καταπόνησης 592

Τι είναι τα συναισθήματα; 593

Κύριες θεωρίες των συναισθημάτων με 
έμφαση στις σωματικές αποκρίσεις 594

Πόσα συναισθήματα βιώνουμε; 597

Τα συναισθήματα από την σκοπιά  
της συγκριτικής/εξελικτικής 
ψυχολογίας 601

Τα άτομα διαφέρουν στην συναισθηματική 
τους απαντητικότητα 604

Οι απαντήσεις του αυτονόμου εκλύονται 
μετά από ερεθίσματα που προκαλούν 
συναισθήματα 604

Τα συναισθήματα παράγονται από διακριτά 
εγκεφαλικά κυκλώματα; 606

Νευρωνικά κυκλώματα, ορμόνες  
και συναπτικοί νευροδιαβιβαστές 
σχετίζονται με βία και επιθετικότητα 617

Το στρες ενεργοποιεί πολλές σωματικές 
αποκρίσεις 622

Η ψυχοσωματική καταπόνηση και τα 
συναισθήματα σχετίζονται με ορισμένες 
σωματικές νόσους 625

ΠΛΑΙΣΙΟ 15.1 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΨΕΥ∆ΟΥΣ; 605

15 Ψυχοπαθολογία:  
Η βιολογική βάση  
των διαταραχών 
συμπεριφοράς 634

Το κόστος των ψυχιατρικών διαταραχών  
είναι τεράστιο 635

Η σχιζοφρένεια αποτελεί την μεγαλύτερη 
νευροβιολογική πρόκληση στην 
ψυχιατρική 636

Οι διαταραχές της διάθεσης αποτελούν μία 
μείζονα ψυχιατρική κατηγορία 651

Υπάρχουν αρκετά είδη διαταραχών άγχους ...
662

Η νευροχειρουργική έχει χρησιμοποιηθεί στη 
θεραπεία ψυχιατρικών διαταραχών 669

Tα Πρίον, οι τρελές αγελάδες και η νόσος 
Creutzfeldt-Jakob 673

ΠΛΑΙΣΙΟ 16.1 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 649

ΠΛΑΙΣΙΟ 16.2 Η ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 660
ΠΛΑΙΣΙΟ 16.3 ΤΙΚ, ΣΥΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΥΧΘΙΣΜΟΙ: 
Ο ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ 
TOURETTE 670
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Μεταβολές του εγκεφάλου ως αποτέλεσμα 
εκπαίδευσης 726

Το νευρικό σύστημα των ασπόνδυλων 
παρουσιάζει πλαστικότητα 731

Θα μπορούσε η μακροπρόθεσμη ενίσχυση  
να αποτελέσει ένα υπόδειγμα για τη 
μελέτη των μηχανισμών της μάθησης  
και της μνήμης; 732

Η παρεγκεφαλίδα των θηλαστικών φιλοξενεί 
το κύκλωμα του εγκεφάλου  
για το απλό εξαρτημένο 
αντανακλαστικό 743

Διαφορετικοί νευροχημικοί μηχανισμοί 
διαμορφώνουν μνήμες διαφορετικής 
διάρκειας 748

Ο σχηματισμός της μνήμης είναι 
τροποποιήσιμος 752

Μερικές παράμετροι της εγκεφαλικής 
λειτουργίας συσχετίζονται  
με την ηλικιοεξαρτώμενη μνημονική 
έκπτωση 754

ΠΛΑΙΣΙΟ 18.1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΘΗΣΗ  
ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ 744

Λόγος και νόηση 760
Η ανάπτυξη και η εξέλιξη του λόγου και της 
ομιλίας είναι αξιοσημείωτη  
και μυστηριώδης 761

Οι διαταραχές του λόγου προκύπτουν από 
εγκεφαλικές βλάβες σε συγκεκριμένες 
περιοχές 768

Ο ηλεκτρικός ερεθισμός παρέχει 
πληροφορίες για την οργάνωση της 
ομιλίας στον εγκέφαλο 777

Η λειτουργική νευροαπεικόνιση περιγράφει 
την οργάνωση του εγκεφάλου για τον 
λόγο και την ομιλία 779

Μέρος VΙ Νευροεπιστήμη της νόησης

17Μάθηση και Μνήμη:  
Βιολογική  
Προοπτική 678

Πολλές μορφές εγκεφαλικής βλάβης μπορεί 
να προκαλέσουν διαταραχές  
της μνήμης 679

Υπάρχουν αρκετοί τύποι μνήμης και 
μάθησης 685

Η μνήμη έχει χρονικά στάδια: 
βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη  687

Διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου 
επεξεργάζονται τις διάφορες πλευρές  
της μνήμης 693

Η απεικόνιση του εγκεφάλου παρέχει 
πληροφορίες για τις περιοχές  
που εμπλέκονται σε διαφορετικά είδη 
μνήμης 704

Οι συγκριτικές προσεγγίσεις παρέχουν  
ιδέες για την εξέλιξη της μάθησης  
και της μνήμης 709

Η μάθηση και η μνήμη μεταβάλλονται κατά 
τη διάρκεια της ζωής 713

ΠΛΑΙΣΙΟ 17.1 ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ: ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 688

ΠΛΑΙΣΙΟ 17.2 Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΤΟΥ ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ 
ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ  
ΣΤΟΥΣ Ο∆ΗΓΟΥΣ ΤΑΞΙ 714

Μάθηση και μνήμη:  
Νευρικοί 
μηχανισμοί 720

Οι μεταβολές στις συνάψεις μπορεί να είναι 
μηχανισμοί αποθήκευσης της μνήμης 721

Το νευρικό σύστημα μπορεί να σχηματίσει 
και να αποθηκεύσει μνήμες με ποικίλους 
τρόπους 723
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Το αριστερό ημισφαίριο είναι διαφορετικό  
από το δεξί ημισφαίριο 781

Το σύνδρομο Williams προσφέρει ενδείξεις 
για την ομιλία 788

Οι μετωπιαίοι λοβοί των ανθρώπων 
σχετίζονται με υψηλότερης 
τάξης πλευρές των νοητικών και 
συναισθηματικών λειτουργιών 789

Ελλείμματα στην αντίληψη του χώρου 
παρατηρούνται μετά από μερικές μορφές 
εγκεφαλικών βλαβών 792

ΠΛΑΙΣΙΟ 19.1 ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ WADA 794
Μετά από μερικές εγκεφαλικές βλάβες,  
ο εγκέφαλος μπορεί να αναλάβει  
την προϋπάρχουσα λειτουργία 796

ΠΛΑΙΣΙΟ 19.2 ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ 
ΤΟΝ ΝΟΥ 797

ΠΛΑΙΣΙΟ 19.3 ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 801

Επίλογος 807

Παράρτημα Π-1

Γλωσσάριο Γ-1

Βιβλιογραφία Β-1

Ευρετήριο Συγγραφέων ΕΣ-1

Θεματικό Ευρετήριο ΘΕ-1


