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چکیده
این تحقیق با هدف ارزیابی ارتباط بین غلظت هورمونهای استروژن و پروژسترون و برخی متابولیتهای سرم خون با
پارامترهای تولیدمثلی در دوره پس از زایش در گاوهای شیری انجام گرفت .از  81راس گاو شیری هلشتاین استفاده
شد .مقادیر استروژن و پروژسترون به همراه نیتروژن اورهای ،گلوکز ،کلسترول و تریگلیسیرید سرم خون با استفاده
از کیتهای تجاری مربوطه تعیین شدند .تشخیص آبستنی بروش راست رودهای با اندازهگیری غلظت پروژسترون سرم
خون در  05روزگی پس از تلقیح مصنوعی تائید شد .نتایج نشان داد که غلظت نیتروژن اورهای سرم خون در گاوهای
آبستن به طور معنیداری پایینتر از گاوهای غیرآبستن بود ( .)P>5/50میانگین غلظتهای گلوکز و کلسترول در گاوهای
آبستن به طور معنیداری بیشتر از گاوهای غیرآبستن بود ( .)P>5/50در گاوهائیکه که مقادیر نیتروژن اورهای خون
آنها باالتر از میانگین بود ،فاصله زایش تا تلقیح و تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی بیشتر و درصد آبستنی کمتر از گروه
دیگر بود ( .)P>5/50همبستگی بین هورمونهای استروژن و پروژسترون با فواصل زایش تا بازگشت رحم ،زایش تا
تلقیح و زایش تا آبستنی منفی بود .نیتروژن اورهای خون با فواصل زایش تا تلقیح و زایش تا آبستنی همبستگی مثبت
داشت .همبستگی بین مقادیر گلوکز و تریگلیسرید سرم خون با فواصل بین زایش تا بازگشت رحم ،زایش تا تلقیح و
زایش تا آبستنی منفی بود .به طور کلی مطالعه حاضر نشان داد که متابولیتهای تغذیهای تاثیر مهمی بر راندمان تولید
مثلی پس از زایش دارند.
واژگان کلیدی :متابولیتهای تغذیهای ،تولیدمثل ،گاو شیری

مقدمه

بخصوص در اوایل دوره شیردهی از جیرههای با

تولیدمثل یکی از مهمترین عوامل موثر در بازدهی

محتوی پروتئین خام باال استفاده میشود .در این رابطه،

پرورش دام است ،لذا بهبود راندمان تولیدمثلی یکی از

بیشترین توجه به پروتئین قابل تجزیه در شکمبه 8شده

موثرترین و سریعترین روشها در جهت افزایش بهره-
وری گله میباشد .امروزه ،جهت افزایش تولید شیر

1 Rumen degradable protein
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است (فرگوسن  .)5550هرچند با افزایش پروتئین جیره،

رحم باعث افزایش ترشح  PGF2αشود (باتلر  8991و

میزان مصرف خوراک و در نتیجه تولید شیر بیشتر

 .)5558از طرفی ،بررسیهای آزمایشگاهی نشان داده

میگردد ،اما این روش تغذیهای معموالً منجر به کاهش

است که آمونیاک تاثیر سوء بر سلولهای گرانولوزا

باروری میشود .جیرههای با پروتئین باال یا جیرههای

داشته و از توانایی آنها در تکامل اووسیت میکاهد

حاوی پروتئین قابل تجزیه بیش از حد ،میتوانند با

(روک و همکاران  .)5554بعالوه ،سطوح باالی اوره خون

افزایش تولید شیر ،تعادل منفی انرژی را تشدید نمایند

از طریق تغییر غلظت هورمونهای استروئیدی و یا

(باتلر و همکاران  .)8991به عالوه ،تغذیه گاوهای شیری

تداخل در وظایف آنها میتواند بر باروری تاثیر منفی

با چنین جیرههایی ،با تغییر در متابولیتهای خون و

داشته باشد (باتلر  .)5558بطوریکه ،اثرات سوء نیتروژن

خون8

اورهای خون از طریق افزایش دفعات تلقیح به ازاء هر

منجر به کاهش باروری میشود (فرگوسن .)5550

آبستنی ،مرگ جنین و به تاخیر انداختن آبستنی ،بازده

مصرف بیش از حد پروتئین قابل تجزیه همراه با کمبود

تولیدمثلی را تحت تاثیر قرار میدهند (باتلر و همکاران

انرژی الزم برای سنتز پروتئینهای باکتریایی ،سبب

 8991و هوجمن و همکاران .)5550

انباشت بیش از حد آمونیاک در شکمبه میشود .در چنین

عالوه بر نیتروژن اورهای خون ،سایر متابولیتهای

شرایطی ،آمونیاک از دیواره شکمبه جذب شده و در کبد

تغذیهای نیز بر راندمان تولید تولیدمثلی پس از زایش

به اوره تبدیل میشود که حتی میتواند به مسمومیت

موثرند .متابولیتهای تغذیهای به عنوان میانجی شرایط

حیوان نیز منجر شود (سینکالیر و همکاران  .)5555با

تغذیهای و سیستم تولیدمثلی عمل میکنند .شرایط

توجه به اینکه فرآیند سنتز اوره در کبد انرژیخواه است،

متابولیکی فولیکول ،در رشد نهایی و نیز در مرحله

لذا با تشدید تعادل منفی انرژی در اوایل شیردهی منجر

انتخاب فولیکول برتر نقش ویژهای دارد .گلوکز،

به کاهش باروری میشود (باتلر و همکاران .)5552

کلسترول و تریگلیسرید از جمله متابولیتهای مهم خون

گزارش شده است که نرخ آبستنی زمانی که غلظت

هستند که بر باروری حیوان تأثیر مهمی دارند (دیسکین

نیتروژن اورهای خون بیشتر از  89میلیگرم در

و همکاران  .)5552گلوکز بعنوان میانجیکننده مهم

دسیلیتر و نیتروژن اورهای شیر 5بیشتر از 80/4

شرایط تغذیهای بر فعالیتهای تولیدمثلی بشمار میآید.

میلیگرم در دسیلیتر باشد ،کم میشود (راجاال-اسکالتز

گلوکز با تاثیر بر ترشح  LHمیتواند بر فعالیت فولیکولی

 5555و باتلر  .)5558بنظر میرسد حساسیت رویان به

تخمدان موثر باشد (موراهاشی و همکاران  .)8991گلوکز

اوره در مراحل اولیه رشد و نمو بیشتر باشد .غلظت

منبع اصلی انرژی تخمدان بوده و از طریق مسیرهای

باالی اوره خون با کاهش  pHرحم (از  7/8به )1/1

بیهوازی تولید انرژی میکند (ایواتا و همکاران .)5554

(الرود و باتلر  )8992و نیز تغییر در ترکیب یونی مایع

مطالعات در گونههای مختلف نشان داده است که میزان

رحمی (جردن و همکاران )8912 ،از رشد و نمو رویان

گلوکز در مایع فولیکولی با افزایش اندازه فولیکول،

ممانعت میکند .بعالوه ،در یک بررسی مشخص شد که

افزایش مییابد (لری و همکاران  .)5554bاما برخی

سلولهای آندومتریال رشد یافته در مجاورت اوره،

بررسیها نیز نشان داده است که غلظت گلوکز در مایع

مقادیر بیشتری  PGF2αترشح میکنند (باتلر .)8991

فولیکولی فولیکولهای کیستی بسیار کمتر از فولیکول-

بنابراین ،به نظر میرسد اوره با تاثیر بر آندومتریوم

های آماده برای تخمکریزی است (تاتچر و همکاران

بخصوص با افزایش در غلظت نیتروژن اورهای

 5554و لری و همکاران 5554aو لندوآ و همکاران
1 Blood urea nitrogen
2 Milk urea nitrogen

 .)5555کلسترول به عنوان پیشساز هورمونهای
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استروئیدی نقش مهمی در فعالیت فولیکولی تخمدان دارد.

خون با استفاده از کیت تشخیصی شرکت پارس آزمون،

بطوریکه هر گونه اختالل در فرآیند متابولیسم

به کمک دستگاه اتوآناالیزر تعیین شدند .هورمونهای

تریگلیسیریدها و کاهش تولید کلسترول ،سنتز

استروژن به کمک کیت تجاری شرکت Demeditec

هورمونهای استروئیدی را مختل میسازد (لری و

) (DE2693و پروژسترون به کمک کیت تجاری شرکت

همکاران  .)5554a,bبا توجه با اهمیت راندمان تولیدمثلی

( IBL8 )RE52231و به روش الیزا اندازهگیری شدند.

پس از زایش بر تولید شیر و بازدهی پرورش گاو و نیز

پارامترهای تولیدمثلی مورد اندازهگیری در این مطالعه

با توجه به اهمیت تاثیر متابولیتهای تغذیهای بر بازدهی

شامل فاصله زایش تا بازگشت رحم به حالت اولیه،

تولید مثلی پس از زایش ،این مطالعه به منظور بررسی

فاصله زایش تا اولین تلقیح ،زایش تا آبستنی و تعداد

ارتباط بین غلظتهای نیتروژن اورهای ،گلوکز ،کلسترول

تلقیح به ازاء هر آبستنی بودند .به منظور تشخیص زمان

و تریگلیسیرید سرم خون با برخی پارامترهای

بازگشت رحم به حالت اولیه ،بازرسی راست رودهای از

تولیدمثلی در دوره پس از زایش گاوهای شیری انجام

یک هفته بعد از زایش به صورت هفتگی انجام شد .زمان

شد.

فحلی نیز با زیر نظر گرفتن گاوها از دو هفتگی پس از

مواد و روشها
این تحقیق از اوایل فروردین  8211تا اواخر مرداد 8219
در واحد پرورش گاو شیری ( 055راسی) مزرعه نمونه
ارتش واقع در  45کیلومتری شهرستان گرگان در استان
گلستان اجرا گردید .در طول آزمایش ،گاوها تحت
مدیریت و شرایط تغذیهای معمول گله قرار داشتند.
گاوها  5بار در روز با جیره پرانرژی گاوهای شیرده به
صورت کامالً مخلوط و بر پایه احتیاجات نگهداری و
تولید شیر تغذیه میشدند (جدول  .)8متوسط تولید شیر
روزانه در این گله ( 44±5/0کیلوگرم±خطای استاندارد)
بود .گاوها در جایگاههای نیمهباز نگهداری میشدند.
فراسنجههای خونی مورد اندازهگیری در این مطالعه
عبارت از نیتروژن اورهای ،گلوکز ،کلسترول ،تری-
گلیسرید ،استروژن و پروژسترون بودند .بدین منظور،
در زمان تلقیح در حدود  85سیسی خون بکمک لولههای
ونوجکت از سیاهرگ دمی  81راس گاو هلشتاین (یک و
چند بار زایش) گرفته شد .پس از خونگیری ،سرم خون
طی سانتریفوژ کردن ( 2555دور به مدت  80دقیقیه) جدا
و تا زمان اندازهگیری متابولیتها و هورموهای مورد
نظر در دمای  -55درجه سانتیگراد نگهداری شد .مقادیر

زایش در هر روز و در دو نوبت صبح و عصر تعیین
شد .گاوهای فحل  85ساعت بعد تلقیح شدند .تشخیص
آبستنی به روش تست راست رودهای و از روز  40بعد
از تلقیح انجام شد .به منظور تائید آبستنی به روش تست
راست رودهای ،پروژسترون سرم خون نیز اندازهگیری
شد .بدین منظور پس از هر بار تست راست رودهای جهت
بررسی وضعیت تخمدان (وجود و یا عدم وجود جسم
زرد) ،خونگیری از ورید دمی نیز انجام شد.
این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی انجام شد .برای
آنالیز آماری دادهها از رویه  GLMنرمافزار SAS
) (9.1استفاده شد .گاوها با توجه به میانگین غلظت
اورهای خون به دو گروه ،گاوهای با غلظت اورهای خون
کمتر از میانگین و گاوهای با غلظت اورهای خون بیشتر
از میانگین تقسیم شدند .برای مقایسه مقادیر میانگینهای
نیتروژن اورهای ،گلوکز ،کلسترول ،تریگلیسرید و
هورمونهای استروژن و پروژسترون خون بین دو
گروه مذکور از آزمون توکی -کرامر در سطح معنیداری
 0درصد استفاده شد .همبستگی میان هورمونها و
متابولیتهای سرم خون با استفاده از رویه Proc corr
نرم افزار ) )5555( SAS (9.1محاسبه شد.

نیتروژن اورهای ،گلوکز ،کلسترول و تریگلیسرید سرم
IBL International GMBH

1
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جدول  -1اجزاء و مواد مغذی جیره (درصد ماده خشک جیره)

اجزاء جیره

درصد

یونجه

89/8

تخم پنبه

1/8

معنیداری بیش از گاوهای آبستن بود (.)P>5/50
بعالوه ،در گاوهائیکه سطح نیتروژن اورهای خون آنها
باالتر از میانگین بود ،فاصله زایش تا تلقیح و تعداد
آبستنی به ازای هر تلقیح بیشتر و درصد آبستنی پایین-
تر از گروه دیگر بود (جدول .)P>5/50 ،2در تحقیق

ذرت

55/51

سیالژ ذرت

81/94

سبوس برنج

5/90

کنجاله سویا

85/72

از گروه دیگر بود .بنابراین فرضیه وجود ارتباط بین

کنجاله کلزا

4/12

مقادیر اورهای خون با باروری بار دیگر تایید میشود.

پودر تخم مرغ

5/17

پیشتر الرود و باتلر ( )8992کاهش باروری همراه با

جو

9/14

افزایش میزان اورهای خون در گاوهای شیری را گزارش

پودر گوشت

5/19

کردند .باتلر و همکاران ( )8991نیز مقادیر باالتری از

پودر چربی

8/15

مکمل ویتامینه دامی

5/59

غلظت نیتروژن اورهای خون را در روز تلقیح برای

مکمل معدنی دامی

5/41

سلینیوم

5/88

کربنات کلسیم

5/59

جوش شیرین

5/70

نمک

5/88

فرماسین

5/51

حاضر ،میانگین غلظت پروسترون سرم خون در گاوهای
با نیتروژن اورهای باالتر از میانگین ،از نظر عددی کمتر

گاوهای غیر آبستن گزارش کردند .به نظر میرسد
افزایش غلظت اوره با تاثیر بر فعالیت جسم زرد و کاهش
ترشح پروژسترون باعث کاهش باروری شود (باتلر و
همکاران  8991و هوجمن و همکاران  .)5550کاهش
درصد آبستنی در گاوهای با مقادیر باالی نیتروژن
اورهای خون میتواند به دلیل کاهش ترشح پروژسترون
ناشی از تاثیر منفی اوره بر جسم زرد و نیز بدلیل تاثیر

ترکیب شیمیایی محاسبه شده:
انرژی خالص برای شیردهی (مگاکالری بر کیلوگرم)

8/74

منفی اوره با شرایط داخلی رحم باشد (باتلر .)5558

پروتئین خام

87/7

غلظت باالی نیتروژن اورهای خون باعث کاهش pH

پروتئین قابل تجزیه در شکمبه

85/8

رحم ،تحریک ترشح  PGF2αاز رحم و نیز ممانعت از

پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه

0/1

فیبرنامحلول در شوینده اسیدی

87/1

ترکیب هورمون  LHبا گیرنده آن در تخمدان میشود.

فیبر نامحلول در شوینده خنثی

57

کلسیم

8/8

فسفر

5/1

جیره غذایی مورد استفاده بر اساس ( NRC )5558باالنس
شده است.

نتایج و بحث
میانگین (±خطای استاندارد) مقادیر متابولیتهای تغذیه-
ای و هورمونها در جدول  5آمده است .میانگین
نیتروژن اورهای خون در گاوهای غیرآبستن بطور

بعالوه ،اثرات منفی تشدید تعادل منفی انرژی بدنبال
افزایش سنتز اوره نیز باید در نظر گرفته شود .افزایش
در غلظت اورهای خون میتواند بدلیل افزایش تجزیه
اسیدهای آمینه ماهیچههای اسکلتی باشد (اولتنر و
ویکتورسون  .)8912نبل و مکگیلیارد ( )8992گزارش
کردند که تعادل منفی انرژی میتواند منجر به کاهش
رشد و نمو فولیکولهای تخمدان و در نتیجه کاهش
ترشح هورمونهای استروئیدی استروژن و پروژسترون
و کاهش کیفیت تخمک شود.

مطالعه ارتباط بین غلظتهاي استروژن ،پروژسترون ،نیتروژن اورهاي ،گلوکز ،کلسترول و تريگلیسیرید سرم خون با برخی پارامترهاي تولیدمثلی در ...
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در این مطالعه ،میانگین غلظت گلوکز و کلسترول در

هماهنگ با نتایج مطالعه حاضر ،واسیلِنکو و

گاوهای آبستن به طور معنیداری بیشتر از گاوهای

راشچِوسکی ( )5551نیز گزارش کردند که غلظت

غیرآبستن بود ( ،)P>5/50اما در خصوص تریگلیسرید

کلسترول سرم خون در گاوهای آبستن بیشتر است.

تفاوتی میان دو گروه مشاهده نشد .مطالعات بر روی

پیشتر گرومر و کارول ( )8911گزارش کردند که

چندین گونه نشان داده است که گلوکز نقش میانجی

کلسترول بخصوص نوع  -LDLکلسترول در سنتز

تغذیه بر تولیدمثل را بر عهده دارد (بوچولتز و همکاران

هورمونهای استروئیدی تخمدان مورد استفاده قرار می-

 8991و دیسکین و همکاران  .)5552بلیچ و همکاران

گیرد .به طوری که کاهش در تولید کلسترول ،سنتز

( )5555گزارش کردند که گلوکز با تاثیر بر سیستم

هورمونهای استروئیدی را مختل میسازد (لری و

اعصاب مرکزی سبب ترشح هورمون  LHمیشود.

همکاران .)5554a,b

جدول  -2مقایسه میانگین ( ±خطای استاندارد) نیتروژن اورهای ،گلوکز ،کلسترول ،تریگلیسرید ،استروژن و پروژسترون
سرم خون گاوهای آبستن و غیرآبستن
وضعیت

گلوکز

اوره
()mg/dl

آبستنی
آبستن

b

82/15±8/17

غیرآبستن

80/55±8/52a

()mg/dl

کلسترول

تریگلیسرید

استروژن

پروژسترون
()ng/ml

()mg/dl

()mg/dl

()pg/ml

17/55±7/27

895/50±81/8

82/50±8/19

11/25±25/95

a

1/25±5/45

04/18±4/97b

801/95±1/9b

85/25±5/92

19/17±89/81

5/18±8/05b

a

a

حروف غیر متشابه در هر ستون نشانگر وجود تفاوت معنیدار در سطح  %0میباشد.

هرچند میانگین غلظتهای استروژن و پروژسترون

زایش تا تلقیح و نیز تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی

سرم خون در گاوهای با نیتروژن اورهای بیشتر از

بیشتر اما درصد آبستنی کمتر بود( .)P>5/50همانطور

میانگین از نظر عددی کمتر بود ،اما اختالفها معنی-

که پیشتر نیز گفته شد اوره تاثیر منفی بر فعالیت

داری نبود (جدول  .)2میانگین پارامترهای تولیدمثلی در

فولیکولی تخمدان (روک و همکاران  ،)5554فعالیت

گاوهای با نیتروژن اورهای بیشتر و کمتر از میانگین با

سلولهای لوتئال جسم زرد (باتلر  )5558و شرایط

هم اختالف معنیداری داشتند ( .)P>5/50بطوری که در

داخلی (باتلر  8991و  )5558دارد.

گاوهای با نیتروژن اورهای باالتر از میانگین ،فاصله
جدول  -3مقایسه میانگین ( ±خطای استاندارد) غلظت نیتروژن اورهای ،استروژن ،پروژسترون ،فاصله زایش تا تلقیح و تعداد
تلقیح به ازای هر آبستنی در گاوهای با مقادیر نیتروژن اورهای کمتر از میانگین (گروه  )1و بیشتر از میانگین (گروه)2
نیتروژن اوره خون

استروژن

پروژسترون

زایش تا تلقیح

تعداد تلقیح به

درصد

()mg/dl

()pg/ml

()ng/ml

(روز)

ازاء آبستنی

آبستنی

گروه 8

85/45±5/12 b

71/57±55/15

4/14±8/17

71/25±84/78b

8/10±5/01b

21/21a

گروه 5

81/00±5/79a

07/51±50/10

5/44±5/59

880/75±81/1 a

5/95±5/47 a

84/51b

حروف غیر متشابه در هر ستون نشانگر وجود تفاوت معنیدار در سطح  %0میباشد.
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مقایسه میانگین پارامترهای تولید مثلی در گاوهای

گروه گاوهای آبستن و غیرآبستن با نتایج رِیست و

آبستن و غیر آبستن در جدول  4آمده است .اختالف

همکاران ( )5552همخوانی دارد.

معنیداری بین میانگین پارامترهای تولیدمثلی میان دو
جدول  -4مقایسه میانگین ( ±خطای استاندارد) پارامترهای تولیدمثلی در گاوهای آبستن و غیرآبستن
زایش تا بازگشت

زایش تا شروع

زایش تا تلقیح

زایش تا آبستنی

تعداد تلقیح به ازاء

رحم (روز)

عالئم فحلی (روز)

(روز)

(روز)

هر آبستنی

آبستن

55/55±7/17b

89/17±1/0b

07/5±58/10 a

02/15±49/70b

8/55±5/00b

غیر آبستن

20/75±4/71a

51/05±4/0a

850/7±85/05b

285/57±22/04a

3/80±5/20a

وضعیت آبستنی

حروف غیر متشابه در هر ستون نشانگر وجود تفاوت معنی دار در سطح  %0میباشد.
جدول  -5همبستگی بین متابولیتها ،هورمونها و پارامترهای تولیدمثلی
زایش تا بازگشت

زایش تا تلقیح

زایش تا آبستنی

رحم (روز)

(روز)

(روز)

استروژن

-5/8

-5/5

-5/8

پروژسترون

-5/8

-5/5

-5/5

نیتروژن اورهای خون

-5/51

5/50

5/80

گلوکز

-5/81

-5/80

-5/80

تری گلیسرید

-5/558

-5/87

-5/4

8

5/2

5/50

5/2

8

زایش تا بازگشت رحم
زایش تا تلقیح

**

5/1

** معنی دار در سطح  8درصد

همبستگی بین هورمونها و متابولیتهای تغذیهای با

زایش تا تلقیح و زایش تا آبستنی با توجه به تاثیر منفی

پارامترهای تولیدمثلی مورد مطالعه در جدول  0آمده

اوره بر فعالیت رحم قابل توجیه است (باتلر  8991و

است .همبستگی بین هورمونهای استروژن و

 .)5558مطالعات نشان داده است که گلوکز بعنوان

پروژسترون با پارامترهای تولیدمثلی مورد مطالعه در

سوخت متابولیکی سیستم اعصاب مرکزی بر فعالیت

این مطالعه منفی بود .هورمونهای استروئیدی

محور تولیدمثلی (بلیچ و همکاران )5555

و تری-

بخصوص پروژسترون ،با تاثیر بر محیط داخلی رحم

گلیسرید نیز بدلیل مشارکت در سنتز پیش مولکول

سبب بهبود پارامترهای تولیدمثلی پس از زایش می-

هورمونهای استروئیدی (لری و همکاران )5554a,b

شوند .در این رابطه ،باتلر ( )5552گزارش کرد که

تاثیر مستقیمی بر پارامترهای تولیدمثلی دارند .به طور

پروژسترون نقش اساسی در تنظیم تغییرات محیط رحم

کلی نتایج این مطالعه نشان داد که متابولیتهای تغذیه-

داشته و با تحریک ترشحات غدد آندومتریوم سبب

ای مانند نیتروژن اورهای ،گلوکز و کلسترول بر

رشد اولیه رویان و در نتیجه تثبیت آبستنی میشود.

راندمان تولید مثلی پس از زایش موثرند.

همبستگی مثبت بین نیتروژن اورهای خون با فاصله
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Abstract
This research was conducted to evaluate the interrelationship between concentration of estrogen and
progesterone hormones and some blood serum metabolites with postpartum reproductive
parameters in dairy cows. Eighteen Holstein dairy cows were used. Blood serum concentrations of
estrogen and progesterone along with urea nitrogen, glucose, cholesterol and triglyceride were
measured, using commercial related kits. Rectal pregnancy test was confirmed through measuring
blood serum progesterone concentration 50 days after rectal test. Results showed that the
concentration of blood serum urea nitrogen was low in pregnant cows than non-pregnant cows
(p<0.05). Mean concentrations of glucose and cholesterol in pregnant cows were significantly
higher than non-pregnant cows (p<0.05). Cows with blood urea nitrogen greater than mean, had
longer interval from calving to insemination, greater insemination per pregnancy and lower
pregnancy rate than another group (p<0.05). Negative correlation was found between estrogen and
progesterone hormones with intervals from calving to uterus returning, calving to insemination and
calving to pregnancy. Blood urea nitrogen had positive correlation with intervals from calving to
insemination and calving to pregnancy. Negative correlations were found between blood serum
glucose and triglyceride concentrations with intervals from calving to uterus returning, calving to
insemination and calving to pregnancy. In general, current study showed that nutritional metabolites
have important effect on postpartum reproductive performance.
Keywords: Nutritional metabolites, Reproduction, Dairy cow

