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چکیده
زمینه تحقیقاتی :در صنعت گاو شيري توليدمثل با بازدهي بااليي به منظور توليد اقتصادي شير ضروري است .هدف:
اين پژوهش به منظور ارزيابي تغييرات برخي از فراسنجههاي خوني موثر بر طول دوره آنستروس گاوهاي شيري با
چهار شكل باليني شامل گاوهاي داراي فوليكول مقاوم ،تخمدان غيرفعال ،جسم زرد مقاوم و كيست تخمداني انجام گرفت.
روش کار :براي انجام اين تحقيق از  281رٲس گاو شيرده خونگيري انجام گرفت و غلظتهاي گلوكز ،اوره ،پروتينتام،
بتا هيدروكسي بوتيريك اسيد و فسفر سرم خون با استفاده از روش اسپكتروفتومتري اندازهگيري شد .همچنين اثر
برخي عوامل موثر بر طول دوره آنستروس بعداز زايمان از جمله فصل گوسالهزايي ،دفعات زايش ،امتياز شرايط بدني و
توليد شير اين گاوها مورد بررسي قرار گرفت .گاوهاي آنستروس كه تا  06-06روز بعد از زايمان فحل نشده بودند ،در
چهار دسته گاوهاي داراي تخمدان غيرفعال ،فوليكول مقاوم ،جسم زرد مقاوم و كيست تخمداني طبقهبندي شدند و با
گاوهاي سالم كه در طي اين فاصله بعد از زايمان فحل شده بودند ،مورد مقايسه قرار گرفتند .نتایج :غلظتهاي گلوكز
سرم خون گاوهاي سالم ،داراي جسم زرد مقاوم و كيست تخمداني در يك سطح بود و با گاوهاي داراي تخمدان
غيرفعال و فوليكول مقاوم اختالف معنيداري داشت ( .)P>6/62سطوح اوره سرم خون گاوهاي سالم در هر دو فصل
گوسالهزايي گرم و سرد به طور معنيداري ( )P>6/62كمتر از گاوهاي در مرحله آنستروس بود .غلظتهاي فسفر سرم
خون در گاوهاي سالم ،داراي جسم زرد مقاوم و تخمدان غيرفعال اختالف معنيداري با گاوهاي داراي فوليكول مقاوم و
كيست تخمداني داشت ( .)P>6/60سطوح غلظتهاي پروتين تام همه گاوها طبيعي بود ،با اين حال در گاوهاي داراي
فوليكول مقاوم و كيست تخمداني بيشتر از گاوهاي ديگر بود ( .)P>6/60غلظت بتا هيدروكسي بوتيريك اسيد سرم در همه
گاوها (سالم و بيمار) تا حدودي در يك سطح قرار داشت و اختالف معنيداري در بين گروهها از نظر غلظت اين فراسنجه خوني

وجود نداشت .نتیجه گیری نهایی :نتايج اين پژوهش نشان داد كه ارتباط تنگاتنگي بين آنستروس بعد از زايمان با افزايش
يا كاهش سطح گلوكز ،اوره ،پروتينتام و فسفر سرم خون وجود دارد.
واژگان کلیدی :آنستروس بعد از زايمان ،تخمدان غيرفعال ،جسم زرد مقاوم ،فوليكول مقاوم ،كيست تخمداني
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مقدمه

گلوكز ،پروتين ،اوره ،فسفر و بتا هيدروكسي بوتيريك

در صنعت گاو شيري توليدمثل با بازدهي بااليي به

اسيد همراه ميشود (بادينگا و همكاران  ،2991باتلر

منظور توليد اقتصادي شير ضروري است .در مديريت

 ،1666دوئپل و همكاران  1661و آريتي و همكاران

صحيح گلههاي گاو شيري در مدت يك سال از يك رأس

 .)1660تغيير در فراسنجههاي خوني همزمان با تعادل

گاو شيري بايد يك رأس گوساله و  560روز توليد شير

منفي انرژي در دوره پس از زايمان ميتواند بر دستگاه

داشت .براي دست يافتن به اين هدف ،بايستي گاو

توليدمثلي دام اثر گذاشته و موجب كاهش باروري (نبود

حداكثر در مدت  00روز بعد از زايمان فحل و تا روز

تخمكريزي و آنستروس بعد از زايمان) شود (هامون و

 06تلقيح شود و در اولين تلقيح آبستن شود .عواملي

همكاران  .)1660با كاهش گلوكز و فسفر ،دام توان

وجود دارند كه دستيابي به اين هدف را با شكست

تامين انرژي خود براي تخمكريزي از طريق سرژ پيش

مواجه ميسازند .از جمله عوامل آنستروس بعد از

از تخمكريزي  LHرا نخواهد داشت (جوريتسما و

زايمان شامل فوليكول مقاوم ،تخمدان غيرفعال ،جسم

همكاران  1665و شرستا و همكاران  .)1660افزايش

زرد مقاوم و كيست تخمداني است كه سبب طوالني

اوره ،پروتين تام و بتا هيدروكسي بوتيريك اسيد ايجاد

شدن فاصله گوسالهزايي شده و احتمال حذف دام را

شده در اثر توازن منفي انرژي موجب ايجاد اختالل در

افزايش ميدهد .به همين علت پژوهشهاي بسياري با

رشد فوليكول و بالغ نشدن فوليكول شده و اين عوامل

تمركز بر دوره بعد از زايمان در گاوهاي شيري انجام

طوالني شدن دوره آنستروس بعد از زايمان را در پي

شده است (وتمن و بوسيس  1666و لوسي .)1662

دارند (باتلر  2998و مونگا و جانوفسكي  .)1666هدف

لوپز-گاتيوس و همكاران ( )1662و مانتيل و آهوجا

از اين پژوهش ،بررسي رابطه بين غلظتهاي گلوكز،

( )1660نبود فحلي (آنستروس) بعد از زايمان به عوامل

اوره ،پروتين تام ،بتاهيدروكسي بوتيريك اسيد و فسفر

گوناگون از جمله توازن منفي انرژي ،توليد شير ،تعداد

سرم خون با فاصله گوسالهزايي و ارائه راهكارهاي

شكم زايش ،فصل گوسالهزايي و بيماريهاي توليدمثلي

مفيد براي كاهش طول دوره آنستروس بعد از زايمان

نسبت داده ميشود .بسياري از گاوها در طي  20هفتهي

بود.

اول دورهي پس از زايمان با تعادل منفي انرژي در
بافتها مواجه ميشوند .تعادل انرژي در بافتها وابسته
به انرژي مصرفي و انرژي هزينه شده براي نگهداري
بافتها و توليد شير است (ريست و همكاران.)1665 ،

مواد و روشها
پژوهش حاضر در واحد گاوداري صنعتي مجتمع كشت
و صنعت دشت آذرنگين واقع در حومه شهرستان تبريز

اگر چه همراه با انتخاب حيوان براي توليد باال ،اشتهاي

با ظرفيت  2166رأس گاوشيري نژاد هلشتاين انجام

حيوان نيز افزايش يافته است ،ولي با اين وجود هنوز

گرفت .تعدادي از گاوهاي اين مجتمع در جايگاه

گاوها نميتوانند خوراك كافي براي تأمين نيازهاي

فرياستال و تعدادي نيز در جايگاههاي نيمهباز نگهداري

توليدي خود مصرف كنند .بنابراين براي جبران كمبود

ميشدند .شير دوشي اين مجتمع در سه نوبت هشت

انرژي ،حيوان از طريق سازگاريهاي متابوليكي و
هورموني ،قسمتي از ذخاير چربي موجود در بافتهاي

ساعته انجام ميگرفت .خوراكدهي گاوها به صورت
جيره كامل مخلوط ( )TMRبرطبق ( NRC)1662با

چربي ،پروتين موجود در عضالت اسكلتي خود را

مقدار پروتين  29درصد ،انرژي خالص براي شيردهي

تجزيه كرده و مورد استفاده قرار ميدهد كه اين فرايند

 2/06مگاكالري بر كيلوگرم و ماده خشك مصرفي 15/0

با تغيير در برخي از فراسنجههاي خوني از جمله

كيلوگرم در روز براي گاوهاي شيري (با ميانگين توليد
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 55كيلوگرم شير در روز) و با استفاده از دستگاه

يكنواخت نبود ،اين اثر به عنوان كوواريت در مدل در

غذادهنده 2انجام ميگرفت .اين پژوهش در فاصله زماني

نظر گرفته شد .همچنين ،از تير تا مهرماه به عنوان فصل

اواخر تيرماه  80تا اوايل بهمن  80با استفاده از 281

گرم و از مهر تا دي ماه به عنوان فصل سرد در نظر

رأس گاو شيرده ( 50رأس با فحلي طبيعي و  210رأس

گرفته شد .مدل آماري پژوهش به صورت زير است:

آنستروس؛ تشخيص با استفاده از روش بازرسي

Yijklm    cnd i  sea j  park  Bcs l 

راست روده به كمك دامپزشك متخصص مجتمع) انجام

B record ijklm  record  cnd  sea ij  eijkm

شد .نمونههاي خوني ( 0ميليليتر) از طريق سياهرگ
دمي و به وسيله لولههاي ونوجكت بدون ماده ضدانعقاد
هر هفته جمعهها بين ساعت  0تا  6صبح اخذ شدند.
سپس ،سرم خون با استفاده از دستگاه سانتريفيوژ با
سرعت  5666دور در دقيقه به مدت  20دقيقه جدا شد و
تا زمان اندازهگيري فراسنجههاي خوني ،نمونهها در





كه در اين مدل = ijklm :فراسنجههاي خوني=  ،
ميانگين كل = cnd i ،اثر وضعيت دام (،)i=2،1،5،1،0
= sea jاثر فصل گوسالهزايي (1و = park ،)j=2اثر
شكم زايش ( = Bcs l ،)k=2،1،5،1،0،0اثر امتياز شرايط





بدني ( = B recordijklm  record ،)l=2،1،5،1،0،0اثر

فريزر با دماي 16ـ درجه سانتيگراد نگهداري شدند.

ركورد شير در ماههاي نمونهبرداري= cnd  sea ij ،

تعيين غلظتهاي سرمي گلوكز ،اوره ،پروتين تام ،فسفر

اثر متقابل وضعيت دام × فصل گوسالهزايي = eijklm ،اثر

سرم خون و بتا هيدروكسيبوتيريكاسيد با استفاده از

باقيمانده يا خطاي تصادفي.

كيت و دستگاه اسپكتروفتومتري انجام گرفت .آناليز

از نظر وضعيت ،گاوها در  0وضعيت( 2 ،گاوهاي

آماري غلظت فراسنجههاي خوني با توجه به نامتعادل

داراي تخمدان غيرفعال)( 1 ،گاوهاي داراي فوليكول

بودن دادهها به كمك رويه  GLMنرم افزار SAS 9.0

مقاوم)( 5 ،گاوهاي داراي جسم زرد مقاوم)( 1 ،گاوهاي

انجام گرفت .آناليز واريانس براي هريك از فراسنجه-

داراي كيست تخمداني) و ( 0گاوهاي داراي فحلي نرمال)

هاي خوني با در نظر گرفتن كليه عوامل موثر شامل

قرار گرفتند .همچنين براي اندازه گيري امتياز شرايط

اثرات اصلي و متقابل انجام گرفت و در مواردي كه

بدني در اين پژوهش از مبناي ارزيابي ادمونسون و

اثرات متقابل غيرمعنيدار بودند اين اثرات از مدل حذف

همكاران ( )2989استفاده شد كه مقياسي از  2تا ( 0با

شدند .همچنين پيش از آناليز ،دادهها با استفاده از

تغيير  6/10واحد) است كه در آن شماره  2مربوط به

و به كمك رويه

الغرترين و شماره  0مربوط به چاقترين حيوان است.

 Univariateاز نظر طبيعي بودن مورد بررسي قرار

گاوهاي مطالعه شده در اين پژوهش امتياز شرايط بدني

گرفتند و در صورت نبود توزيع نرمال ،نخست تبديل

دامنهاي از  1تا  1را داشتند.

طبيعي آزمون شاپيرو –

ويلك1

آماري مناسب انجام گرفته (در مورد گلوكز تبديل
لگاريتمي ،در مورد فسفر تبديل جذري و در مورد

نتایج و بحث

اعمال

با توجه به نتايج ارايه شده در جدول  2مشاهده شد كه

گرديد) و تجزيه واريانس بر اساس دادههاي تبديل شده

غلظت گلوكز خون در گاوهاي سالم ،داراي جسم زرد

انجام شد .با توجه به اينكه تغييرات ركورد شير در

مقاوم و كيست تخمداني تا حدودي يكسان بوده و با

ماههاي نمونهبرداري براي تمام گاوهاي شيري

گاوهاي داراي تخمدان غيرفعال و فوليكول مقاوم

بتاهيدروكسيبوتيريكاسيد

تبديل

لگاريتمي

اختالف معنيداري ( )P>6/62دارد .اين يافتهها با نتايج
Feeder -1
Shapiro-wilk - 2

لوسي ( ،)1662مانتيل و آهوجا ( ،)1660فرگوسن
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( )1660و راچ ( )1660مشابه بود .بيشترين ميانگين

نتيجه افزايش فاصله زايمان تا نخستين فحلي ميشود.

غلظت گلوكز در گاوهاي سالم و داراي جسم زرد مقاوم

باتوجه نتايج ارائه شده در جدول  ، 5اثر وضعيت دام،

و كمترين مقدار در گاوهايي باتخمدان غيرفعال مشاهده

فصل گوساله زايي و اثر متقابل فصل گوسالهزايي×

شد .مقدار پايين گلوكز در گاوهاي در شرايط

وضعيت دام بر روي غلظت گلوكز سرم خون معنيدار

آنستروس بيشتر به توازن منفي انرژي در اين گاوها

بود كه اين يافتهها با نتايج ريست و همكاران (،)1665

مربوط مي شود كه كمبود انرژي از طريق كاهش توليد

فرگوسن ( )1660و مانتيل و آهوجا ( )1660همخواني

استراديول ناكافي توسط فوليكول غالب باعث كاهش

داشت ،ولي با نتايج رادس و همكاران ( )1665مغاير

فركانس ترشح  ،LHكاهش قطر فوليكول غالب و در

بود.

جدول -1مقایسه میانگین حداقل مربعات وضعیت تولیدمثلی دام بر غلظت برخی از فراسنجههای خونی گاوهای شیری
پروتين تام

بتا هيدروكسي

((g/dl

بوتيرات()mol/l

2/21
2/29

وضعيت دام

تعداد

گلوكز ()mg/dl

فسفر ()mg/dl

اوره ()mg/dl

سالم

50

05/25a

0/28 ab

11/59 c

6/10 ab

تخمدان غيرفعال

50

c

c

ab

6/18

bc

a

6/85

2/68
2/26
2/20

59/09

a

0/20

b

56/10

b

فوليكول مقاوم

56

10/ 08

0/26

18/28

جسم زرد مقاوم

56

01/56 a

0/50ab

55/09ab

6/2b

كيست تخمداني

50

06/08 ab

0/21b

51/09a

6/69 a

حروف التين غير مشابه در هر ستون بيانگر وجود اختالف معنيدار در سطح احتمال يك و پنج درصد مي باشد.
جدول -2مقایسه میانگین حداقل مربعات فصل گوساله

اين تنشها مصرف ميكند كه اين فرايند موجب كاهش

زایی بر غلظت گلوکز سرم خون ()mg/dl

گلوكز در بدن ميشود .غلظت اوره سرم خون در

تعداد

حداقل ميانگين مربعات

گاوهاي سالم كمترين و با گاوهاي در شرايط

فصل گوسالهزايي
گرم

06

10/01 b

آنستروس اختالف معنيدار ( )P>6/62داشت كه اين

سرد

211

06/61 a

يافتهها با گزارشات باتلر ( )1666و هامون و همكاران

حــروف التــين غيــر مشــابه در هرســتون بيــانگر وجــود اخــتالف

( )1660همخواني داشت .افزايش غلظت اوره خون

معنيدار در سطح احتمال يك درصد مي باشد.

(جدول  )2ناشي از تغذيه با جيرههاي با پروتين باال و

غلظت گلوكز خون در گاوهايي كه در فصل سرد
گوسالهزايي كردند ،بيشتر بود كه به نظر ميرسد به
دليل كاهش تنش گرمايي و در نتيجه افزايش مصرف
خوراك و اثر آن بر ديناميكتخمداني باشد (جدول.)1
تنش گرمايي با تأثير بر سيستم آندوكريني بدن دام
موجب وقوع رخدادهاي گلوكونيوژنز و گليكوژنوليز
ميشود و بنابراين دام گلوكز بيشتري را براي مقابله با

يا پروتين باال قابل تجزيه در شكمبه ( )RDPاثرات
مخربي بر غلظت هورمون پروژسترون pH ،محيط
رحمي ،بلوغ و تكامل اووسيت خواهد داشت .در اوايل
دوره شيردهي به دليل باال بودن توليد شير و پايين
بودن ميزان خوراك مصرفي حيوان ،انرژي مصرفي
تكاپوي نياز توليد باال را نميكند ،لذا حيوان در اين دوره
با تعادل منفي انرژي در بافتها مواجه شده و راندمان
استفاده از پروتين جيره كاهش يافته و دفع اوره افزايش
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مييابد .افزايش دفع اوره و تعادل منفي انرژي به طور

شدن تخمدانها و درنتيجه طوالني شدن آنستروس بعد

مستقيم و غيرمستقيم با اثر بر توليدمثل موجب غيرفعال

از زايمان ميشود .

جدول -3تجزیه واریانس عوامل موثر بر روی غلظت هریک از فراسنجههای خونی

منبع تغييرات

اوره

گلوكز

فسفر

پروتين تام

بتا هيدروكسي بوتيريك اسيد

وضعيت دام

**

**

*

*

ns

فصل گوساله زايي
شكم زايش
امتياز شرايط بدني

ns

*

**

*

*

ns

ns

ns

ns

ns

**

---ns

---

---

فصل گوساله زايي× وضعيت دام

**

**

---

---

----

ركورد شير ماه نمونه برداري

ns

ns

ns

ns

ns

** معني داري در سطح احتمال  2درصد

 : nsغيرمعني دار

* معنيداري در سطح احتمال  0درصد

جدول -4مقایسه میانگین حداقل مربعات فصل گوسالهزایی بر غلظت پروتین تام سرم خون ()g/dl

تعداد

حداقل ميانگين مربعات

فصل گوسالهزايي
گرم

06

6/61a

سرد

211

6/51b

حروف التين غير مشابه در هرستون بيانگر وجود اختالف معنيدار در سطح احتمال پنج درصد مي باشد.
جدول -5مقایسه میانیگن حداقل مربعات فصل گوسالهزایی بر غلظت بتاهیدروکسی بوتیریک اسید سرم خون ()mol/l

فصل گوساله زايي

تعداد

حداقل ميانگين مربعات

گرم

06

6/568a

سرد

211

6/201b

حروف التين غيرمشابه بيانگر وجود اختالف معني دار در سطح احتمال يك درصد ميباشد.

غلظت فسفر خون در گاوهاي سالم ،داراي جسم زرد

كه از نظر منابع فسفر و انرژي غني بودند ،ارتباط داد.

مقاوم و تخمدان غيرفعال اختالف معنيداري ()P<6/60

غلظت پروتينتام سرم خون در گاوهاي سالم طبيعي

با گاوهاي داراي فوليكول مقاوم و كيست تخمداني

بود ولي درگاوهاي داراي فوليكول مقاوم و كيست

داشت (جدول  .)2اين يافته با نتايج سروسالتي و

تخمداني از نظر عددي باالتر از گروههاي ديگر بود كه

همكاران ( )1661مشابه بود .همچنين ،غلظت فسفر سرم

با نتايج هامون و همكاران ( )1660همخواني داشت

خون گاوهاي سالم با گاوهاي داراي تخمدان غير فعال

(جدول  .)2همچنين با توجه به جدول  5مشاهده ميشود

اختالف معنيداري نداشت .علت اينكه در تمام دام ها (به

كه بين پروتين تام سرم خون و فصل گوسالهزايي

غير از تخمدان غير فعال) غلظت فسفر خون نزديك به

اختالف معنيداري ( )P<6/60وجود دارد . .همچنين با

سطح طبيعي بود ،را مي توان به اثر جيره غذايي مناسب

توجه به جدول  5مشاهده ميشود كه بين غلظتهاي
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پروتينتام سرم خون از نظر نوع و فصل گوسالهزايي

پديده باعث بروز تغييراتي در فراسنجههاي خوني دام

وجود دارد .غلظت

ميشود .بنابراين ميتوان كمبود و يا افزايش برخي از

پروتين تام سرم خون در گاوهايي كه در فصل گرم

فراسنجههاي خوني را در بروز برخي از بيماريهاي

گوسالهزايي كرده بودند نسبت به گاوهايي كه در فصل

دام به ويژه بيماريهاي توليدمثلي مانند آنستروس بعد

سرد گوساله زايي داشتند ،بيشتر بود (جدول )1كه

از زايمان موثر دانست .با توجه به نتايج اين پژوهش،

احتماالً ممكن است به دليل تنش گرمايي و در نتيجه آن

تغذيه مهمترين عامل موثر بر فاصله گوساله زايي است.

اختالف معنيداري ()P<6/60

ترشح هورمونهاي بخش آدرنال كورتكس غدد فوق
كليوي (گلوكوكورتيكوئيدها) و نيز كاهش مصرف غذا و
افزايش باالنس تعادل

منفي انرژي باشد (لوپز و

نتیجه گیری
به طور كلي از نتايج اين پژوهش مي توان استنباط كرد

همكاران .)1666

كه با كمبود انرژي ،ميزان توليد استراديول در

با توجه به جداول  2و  5مشاهده مي شود كه غلظتهاي

فوليكولها كاهش يافته و در نتيجه تخمكريزي اتفاق

سرمي بتاهيدروكسيبوتيريكاسيد در بين گاوهاي سالم

نميافتد .از طرف ديگر با افزايش مقدار پروتين سرم

و بيمار اختالف معنيداري نداشت ( .)P <6/60همچنين

خون ،مقدار اوره سرم افزايش يافته و با تاثير بر چرخه

از بين عوامل موثر بر غلظت بتاهيدروكسي بوتيريك

تخمداني ،محيط رحم و ميزان غلظت پروژسترون در

اسيد فقط اثر فصل گوساله زايي معنيدار بود .با اين

خون ،سبب طوالني شدن طول دوره آنستروس بعد از

حال گاوهاي داراي تخمدان غيرفعال از نظر عددي

زايمان ميشود .پس با تعادل دقيق جيره غذايي ميتوان

باالترين غلظت بتاهيدروكسيبوتيريكاسيد را دارا

از شدت آنستروس بعد از زايمان كاست ،به ويژه توجه

بودند .اين نتايج با نتايج انجلبرت و همكاران ()1662

به جيره دوره انتقالي گاوهاي شيري بسيار ضروري

همخواني داشت .غلظت بتاهيدروكسي بوتيريك اسيد در

است .همچنين ،وضعيت باروري گله شيري را بايد به

گاوهايي كه در فصل گرم گوسالهزايي كرده بودند

طور منظم و تقويمدار توسط آزمايشات خوني بررسي

نسبت به گاوهايي كه در فصل سرد گوسالهزايي داشتند

كرد تا به موقع به وجود كمبود مواد مغذي پي برد و با

به مراتب باالتر بود كه ممكن است به دليل كاهش

تدبير و مديريت صحيح از پيشرفت و عوارض بيماريها

مصرف غذا در اثر تنش گرمايي و در نتيجه تجزيه

جلوگيري كرد.

بيشتر چربي هاي بدن براي تامين انرژي و توليد شير
به دليل تعادل منفي انرژي باشد (جدول ( )0ريست و
همكاران  .)1665با توجه

به اينكه در اوايل دوره

شيردهي با افزايش توليد شير و پايين بودن خوراك
مصرفي ،گاوها با توازن منفي انرژي مواجه هستند ،اين

تشکر و قدردانی
مولفين از مديرعامل محترم و كادر فني شركت كشت و
صنعت دشت آذرنگين به دليل همكاري و مساعدتهاي
فراوان در انجام اين طرح تشكر و قدرداني مينمايند.
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Abstract
BACKGROUND: Reproductive efficiency of dairy cattle breeding industry needs to produce high.
OBJECTIVES: The objective of this study was to investigate changes in some blood parameters on
postpartum anestrus in Holstein dairy cows. METHODS: Anestrus cows were divided into four

groups as inactive ovary, persistent follicle, persistent corpus luteum and ovarian cyst. Blood
samples were obtained from 182 lactating cows and some blood parameters including glucose, urea,
total protein, phosphorus and β-hydroxybutyrate were measured by spectrophotometric method.
Also, effects of some important factor on postpartum anestrus including calving season, parity,
body condition score and milk production were also evaluated. Anestrus cows which had no
ovulation during 50-60 days postpartum, were classified into four groups as inactive ovary,
persistent follicle, persistent corpus luteum, ovarian cyst and they were compared with normal cows
which showed estrus during this period. RESULTS: Sera glucose concentrations in normal cows,
persistent corpus luteum and ovarian cystic were almost the same and had a significant difference
(P<0.01) with cows having inactive ovary or persistent follicles. Urea levels in normal cows were
lower than anestrus cows (P<0.01). Blood phosphorus concentration in normal cows, persistent
corpus luteum and inactive ovary were significantly different (P<0.05) from cows with persistent
follicles or cows with ovarian cysts. Although total blood protein level was almost normal in all
cows, it was higher than others in persistent follicle and cystic cows. Blood β-hydroxybutyrate
concentration did not differ between normal and anestrus cows. CONCLUSIONS: Accordingly,
results of the present study showed there is a close relationship between postpartum anestrus with
increasing or decreasing of blood concentrations of glucose, urea, total protein and phosphorus.
Keywords: Inactive ovary, Ovarian cyst, Persistent corpus luteum, Persistent follicle, Postpartum
anestrus

