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εγκεφάλου 283
Νόσος Alzheimer 284
Νόσος Parkinson 285
Θεραπεία με βλαστικά κύτταρα 285
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Στερεότυπες αποκρίσεις 328
Προσανατολισμένη κίνηση 329
Συμπεριφορικοί ρυθμοί 330
Ζωικά σήματα και επικοινωνία 331

η μάθηση εδραιώνει εξειδικευμένες συνδέσεις μεταξύ εμπειρίας και συμπεριφοράς 333

ΤΜ ηΜΑ 1 2 .2

Εξοικείωση 334
Εγχάραξη 334
Χωρική μάθηση 334
Συνειρμική μάθηση 336
Γνωστική λειτουργία και επίλυση προβλημάτων 337
Ανάπτυξη επίκτητων συμπεριφορών 337

Αισθητικοί και κινητικοί
μηχανισμοί 289

Αίσθηση και δράση 289
οι αισθητικοί υποδοχείς μετατρέπουν την
ενέργεια του ερεθίσματος σε νευρικές ώσεις και τις
διαβιβάζουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα 290
Ε Π ισ κοΠη ση

Αισθητικές οδοί 290
Τύποι αισθητικών υποδοχέων

στην ανάπτυξη συμπεριφορών συμβάλλουν η γενετική σύσταση και το περιβάλλον 338

ΤΜ ηΜΑ 1 2 .3

Εμπειρία και συμπεριφορά 338
Ρυθμιστικά γονίδια και συμπεριφορά 339
Συμπεριφορικές παραλλαγές με γενετική βάση σε
φυσικούς πληθυσμούς 339
Επίδραση της παραλλαγής σε έναν μόνο γενετικό τόπο
341

292

οι μηχανοϋποδοχείς που είναι υπεύθυνοι
για την ακοή και την ισορροπία ανιχνεύουν τις
κινήσεις υγρών ή σωματιδίων 294
ΤΜ ηΜ Α 11.2

Αίσθηση της βαρύτητας και του ήχου στα ασπόνδυλα
294
Ακοή και ισορροπία στα θηλαστικά 295
Ακοή και ισορροπία στα άλλα σπονδυλωτά 299

οι αισθήσεις της γεύσης και της
όσφρησης βασίζονται σε παραπλήσιες ομάδες
αισθητικών υποδοχέων 300

οι περισσότερες συμπεριφορές
αποτελούν προϊόν εξελικτικής πίεσης για ατομική
επιβίωση και αναπαραγωγική επιτυχία 342
ΤΜ ηΜΑ 1 2 .4

Συμπεριφορά αναζήτησης τροφής 343
Συμπεριφορά ζευγαρώματος και επιλογή συντρόφου
344

ΤΜ ηΜ Α 11.3

Η γεύση στα θηλαστικά 300
Η όσφρηση στον άνθρωπο 302
ΤΜ ηΜ Α 11.4 οι μηχανισμοί της όρασης είναι
παρόμοιοι σε όλα τα ζωικά είδη 303

Η όραση στα ασπόνδυλα 303
Το οπτικό σύστημα των σπονδυλωτών

327

Χορεύουμε; 327
ΤΜ ηΜΑ 1 2 .1 Απλά αισθητικά σήματα μπορούν να
προκαλέσουν απλές αλλά και σύνθετες
συμπεριφορές 328
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ΤΜ ηΜ Α 11.1

συμπεριφορά των ζώων

ΕΠ ι σκοΠ ηση

ΤΜ ηΜΑ 1 2 .5 η αλτρουιστική κοινωνική συμπεριφορά
αιτιολογείται εξελικτικά από την εγκλείουσα
αρμοστικότητα 349

Αλτρουισμός 349
Εγκλείουσα αρμοστικότητα
Κοινωνική μάθηση 351

305

349

η μυϊκή λειτουργία απαιτεί τη φυσική
αλληλεπίδραση πρωτεϊνικών νηματίων 310
ΤΜ ηΜ Α 11.5

Οι σκελετικοί μύες των σπονδυλωτών
Άλλοι τύποι μυών 316

310

ΤΜ ηΜ Α 11.6 Τα σκελετικά συστήματα μετατρέπουν τη
μυϊκή σύσπαση σε κίνηση 317

Τύποι σκελετικών συστημάτων 318
Τύποι μετακίνησης 320
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