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مبحث
تعریف فیزیولوژی و معرفی شعبات آن ،اهمیت فیزیولوژی در دامپزشکی ،مایعات بدنی و هومئوستاز ،محیط
داخلی ،هماهنگی های فیزیولوژیکی بافتها و اندام ها ،دستگاه های هماهنگ کننده ،تنظیم بازخوردی و مکانیسم
های هومئوستاتیک ،میزان تقویت در مکانیسم های کنترل کننده هومئوستاز

2

پیام رسانی بین سلولی و شیوه های آن ،نگرشی برساختمان و اهمیت غشای پالسمایی سلول

3

حوزه های فعالیتی پروتئین های غشای پالسمایی ،گیرنده ها G ،و آنزیم های غشایی
پروتئین

4

مکانیسم های عبور مواد از غشای پالسمایی ،حاملین غشایی ،کانال ها و پمپ های یونی

5

الکتروفیزیولوژی غشای پالسمایی ،روش های شناسایی کانال های یونی ،انکلوزیون ها و
ارگانل ها

6

معرفی سلول های تحریک پذیر ،پتانسیل های استراحت و عمل و نمودارهای آنها ،نامگذاری نورون ها،
الکتروفیزیولوژی نورون ،پتانسیل های پس سیناپسی و جمع های زمانی و فضایی ،سیناپس های تحریکی و
مهاری

7

اصول مشترک در فیزیولوژی سلول های عضالنی ،تفاوتهای فیزیولوژیکی سلول های عضالنی ،فیالمانهای
اکتین و میوزین ،فیزیولوژی عضله مخطط اسکلتی و مقایسه آن با عضله قلبی ،فیزیولوژی عضالت صاف تک و
چند واحدی

توضیحات

8

معرفی دستگاه های عصبی مرکزی و محیطی ،سطوح سه گانه فعالیتی در دستگاه عصبی مرکزی ،عملکردهای
کلی دستگاه عصبی ،فیزیولوژی سلول های نوروگلی ،رفلکس های عصبی و مدارهای نورونی

9
11

کارکردهای حسی دستگاه عصبی ،گیرنده های حسی ،مسیرهای عصبی حسی پیکری
کارکرهای حرکتی دستگاه عصبی ،مسیرهای حرکتی هرمی و خارج هرمی ،تعادل

11
دستگاه عصبی خودمختار ،دستگاه لیمبیک

12

دستگاه تنفس و نگرشی بر کارکردهای غیر تنفسی آن ،مکانیک تنفس در پستانداران و پرندگان ،تبادل گازهای
تنفسی ،هموگلوبین و اثر بوهر

13

تنظیم عصبی و شیمیایی تنفس

14

فیزیولوژی خون

