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توان هایی که در این فصل مطرح شده میاز موضوع فصل اول:

یطی ای و محگیری رشد حیوان و تأثیرات ژنتیکی، تغذیهبه اندازه

  بر رشد کلی حیوان اشاره کرد.

مطالب این فصل در مجموع حول محور زیست  فصل دوم:

هایی مانند چرخه شناسی سلولی و مولکولی است و شامل بخش

خته و حیوانات تراری اصول بنیادی زیست شناسی سلولیسلولی، 

 شود.ها میو توانایی آن

این فصل بخش کوچکی از کتاب را به خود اختصاص  فصل سوم:

 ریز است.تم درونها و سیسداده و در رابطه با هورمون

ای و بافت فصل چهارم در مورد دو بافت ماهیچه فصل چهارم:

 ،ها و آناتومی کلیانواع استخوانهایی مثل چربی است و از قسمت

ی ای و بافت چرب، بافت چربی قهوهانواع فیبرهای ماهیچه اسکلتی

 سفید تشکیل شده است.

 طالعاتیاغلب بخش پنجم کتاب از هورمون رشد و ا فصل پنجم:

ها مطالبی مثل در مورد آن تشکیل شده است که در میان آن

، اعمال متابولیکی هورمون رشد، های هورمون رشدگیرنده

 خورد.هورمون رشد و حیوانات تراریخته  به چشم می

این فصل به توضیح تنظیم کلسیم و رشد استخوان  فصل ششم:

 تنظیم رشد ود، پردازد که مطالبی از جمله هورمون پاراتیروئیمی

های مورفوژنیک پروتئین، هاتمایز استخوان توسط هورمون

 را به خود اختصاص داده است. استخوان

، MRF، تنظیم بیان های سلولی میوژنیکسیستم فصل هفتم:

د که هایی هستنمیوستاتین، فاکتور رشد هپاتوسیت از سر فصل

 گیرند.در این فصل مورد بحث قرار می

فاکتورهای رونویسی و محتوی این فصل شامل  فصل هشتم:

ها آدیپوسایتثر بر پیشؤها و فاکتورهای رشد مهورمون، آدیپوژنز

 ست.ا های منفی تمایز بافت چربیکنندهتنظیمو  هاو آدیپوسایت

ترین بخش کتاب، بخش نهم است که در مورد کوتاه فصل نهم:

 دهد.استروئیدها و رشد حیوانات توضیح می

سیستم عصبی خودکار و بخش مواردی از جمله  دهم:فصل 

 های، آگونیستهای آدرنرژیکگیرنده، مدوالی غده فوق کلیوی

β-  آدرنرژیک از موضوعاتی هستند که در این فصل از کتاب مورد

  گیرند.برسی قرار می

آخرین فصل از کتاب است که ساختار اصلی آن  فصل یازدهم:

ست که الپتین، ترکیب بدن و کنترل اشتها  توضیح در رابطه با

های تنظیم کوتاه مدت مصرف نظریهدر قالب مطالبی همچون 

 ،تئوری لیپوستات -تنظیم بلند مدت مصرف خوراکک، خورا

اهمیت  و اثرات لپتین بر تولیدمثل، اعمال زیست شناختی لپتین

  شود.ارائه داده می هالپتین در پرورش دام
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