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1

مبحث
اهمیت پیدایش دستگاه گوارش در مسیر تکاملی جانوران ،الگوی ساختمانی مشترک دستگاه گوارشی در مهره
داران ،کلیاتی پیرامون کارکردهای حرکتی ،ترشحی ،هضمی و جذبی دستگاه گوارش ،انواع غدد و ترشحات
گوارشی و اعمال آنها

2

اعمال هضمی مکانیکی ،شیمیایی و میکروارگانیسمی ،هضم های لومینال ،غشایی و درون سلولی ،انواع حرکت در
لوله گوارشی ،عضالت و اسفنکترهای گوارشی

3

تنظیم های عصبی و هورمونی دستگاه گوارش ،دستگاه عصبی آنتریک ،نقش دستگاه عصبی خودمختار در تنظیم
عملکرد دستگاه گوارش ،رفلکس های گوارشی

4

نگرشی مقایسه ای بر هضم آنزیمی کربوهیدراتها ،پروتئین ها و چربیها در برخی جانوران

5

دستگاه گوارشی در علفخواران نشخوارکننده و غیر نشخوارکننده ،تخمیر و هضم میکروارگانیسمی  ،اهمیت
ترشحات غدد بزاقی نشخوارکنندگان و لوزالمعده علفخواران غیر نشخوارکننده در تخمیر و هضم میکروبی

6

پیش معده نشخوارکنندگان و اعمال حرکتی آن ،نشخوار و انقباضات ضد دودی ،مقایسه شیردان نشخوارکننده با
معده جانوران تک معده ای ،نشخوار کننده کاذب

7

فیزیولوژی اندام های ضمیمه گوارشی ،دستگاه گوارش پرندگان

8

مکانیسم های جذب کربوهیدراتها ،پروتئین ها ،چربیها ،ویتامین ها و الکترولیتها در لوله گوارشی

9

نقش های فیزیولوژیکی غدد جنسی ،محور هیپوتاالموس -هیپوفیز -غده جنسی ،هیپوفیز و گنادوتروپین ها

11

اثرات اختصاصی ،عمومی و رفتاری هورمون های جنسی ،ساختمان و دوره های فیزیولوژیکی تخمدان

11

چرخه فحلی و مراحل آن ،رفتار فحلی ،انواع چرخه های فحلی ،اهمیت فحل یابی

توضیحات

12

آبستنی ،جفت و نقش های فیزیولوژیکی آن ،انواع جفت

13

نگرشی بر دستگاه عصبی

14

ادامه مبحث نگرشی بر دستگاه عصبی

