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چکيد ه 

تشخیص آبستنی زودهنگام یک راهکار اسرتاتژیک در کاهش هزینه  های دامداری است. با تشخیص به موقع وقوع آبستنی، هزینه های تغذیه  ای 
و بهداشتی حاصل از نگهداری دام  های غیرآبسنت بر دام  دار تحمیل نخواهد شد. هدف این پژوهش بررسی غلظت هورمون های اسرتادیول 
17 بتا و پروژسرتون در شیر جهت تشخیص زودهنگام فحلی و آبستنی در بزهای سانن هست. در این آزمایش 22 رأس بز نژاد سانن با سن 
2-3 ساله، با میانگین زایش 1/75 و میانگین وزن Kg 3/45±47/5 انتخاب شده و تحت رشایط برابر نگهداری شدند. ابتدا همزمانی فحلی در 
بزها با اسفنج مهبلی و هورمون های PMSG و پروستاگالندین )اسفنج گذاری به مدت 12 روز و تزریق هورمون ها در روز برداشت اسفنج (

انجام شد. روز صفر فحلی با استفاده از فحل  یابی توسط تیزر مشخص شد. منونه های شیر در روزهای صفر و یک چرخه  ی فحلی)جهت سنجش 
هورمون اسرتادیول و تشخیص فحلی( و در روزهای 19،21،23 و 25 پس از جفت گیری )جهت ارزیابی پروژسرتون و تشخیص آبستنی( گرفته 
شد. میانگین غلظت اسرتادیول شیر روز صفر فحلی 15/01 )پیکوگرم بر میلی لیرت( pg/ml و روز یک فحلی pg/ml 2/76 بود. در این آزمایش، 
بر اساس منابع، حیواناتی که پروژسرتون شیر آن ها بیش از 7/5 )نانوگرم بر میلی لیرت( ng/ml بود، آبسنت فرض شدند که 50 روز بعد با روش 
اولرتاسونوگرافی بررسی شد و نتایج نشان داد که اندازه گیری غلظت پروژسرتون شیر از روز 19 بعد از جفت گیری با دقت 86 درصد، می تواند 
روشی برای تشخیص آبستنی بزها باشد. به طور خالصه می توان گفت اندازه گیری اسرتادیول و پروژسرتون شیر می تواند روشی برای تشخیص 

به موقع فحلی و همچنین تشخیص زودهنگام آبستنی باشد.
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Early pregnancy detection is a strategic way to reduce farm costs. Nutritional and health costs resulting from the maintenance of non-pregnant animals 
will not be imposed on the farmer, by timely detection of pregnancy. The aim of this study was to evaluate the accuracy of early detection of estrus 
and pregnancy in Sannan goats by measuring of estradiol-17β and progesterone concentrations in milk. In this experiment, 22 Sannan goats with 2-3 
years old, with an average calving of 1.75 and an average weight of 47.5 ± 3.45Kg were selected and kept under equal conditions. First, estrus was 
synchronized in goats with vaginal sponge and PMSG and prostaglandin hormones (sponge for 12 days and injection of hormones on the final day). 
Milk samples were taken on days 0 and 1 of the estrous cycle (for estradiol test and estrus diagnosis) and on days 19, 21, 23 and 25 after mating (for 
progesterone measurement and pregnancy diagnosis). The average concentration of estradiol in milk was 15.01 pg/ml on day 0 and 2.76 pg/ml on 
day 1 of estrus. Based on sources, animals whose milk progesterone was more than 7.5 ng/ml were assumed to be pregnant, which was evaluated 
50 days later by ultrasonography. Results show that Milk progesterone can be a way to diagnose goat pregnancy from the 19th day after mating with 
86% accuracy. In summary, measuring milk estradiol and progesterone can be a way to timely estrus detection and to early diagnosis of pregnancy.

Key words: Estrus detection, 17 β Estradiol, Progesterone, Pregnancy detection, Saanen goat, milk

مقدمه
یکی از راهکارهای مدیریتی در گله  ی دام داشتی، تشخیص آبستنی در 
میش  ها است که می تواند دام  دار را در تصمیم گیری  های مربوطه نظیر 
غربآبسنت  ماده های  موقع  به  حذف  گله،  آبستنی  در  موفقیت  درصد 
که مشکالت تولید مثلی دارند و همچنین خرید دام های آبسنت جدید، 
آبسنت  جهت  اقدام  آبسنت،  ماده  ی  دام  های  ذبح  و  کشتار  از  جلوگیری 
سازی دام  ها و در نهایت افزایش حداکرث بهره برداری و سوددهی گله 
به طور موفق  ازای خوراک مرصفی  در  دام  ها  اگر  مناید.. چراکه  یاری 
آبسنت نشوند، باعث رضر و کاهش سوددهی گله خواهد شد. از این رو 
می توان  گفت یکی از چالش  های اصلی در مدیریت گله داشتی، تشخیص 

آبستنی به موقع است )10(.
 شناسایی وضعیت تولیدمثلی حیوانات اهلی مانند فحلی، آبستنی، مرگ 
زودهنگام رویان و مشکالت تخمدان ها در راندمان باروری و سودآوری 
و  آبــستني  هنگــام  زود  تــشخيص  است.  اهمیت  حائز  بسیار  گله 
بــراي  زيــادي  اقتــصادي  فوايــد  داراي  جنني هــا  تعــداد  تعيــني 
پرورش  دهندگان گوسفند و بز است. روش استفاده شده براي تشخيص 
هـم  بـي خطـر  و  كـاربردي  ارزان،  رسيع،  دقيق،  ساده،  بايد  آبستني 

بـراي كـاربر و هـم بـراي حيـوان باشـد. روش هاي تـشخيص زودهنگام 
فراهم  دام  تلقيح  برنامه  هاي  كنرتل  را جهت  ارزشمندي  ابزار  آبستني 
مي  آورد روش هاي متعـددي جهت تشخيص آبستني و تخمني تعداد و 
سن جنني ها بكار مي رود كه ازميان آنها مي  توان به اولرتا سونوگرافی و 

تستهای بیوشیمیایی اشاره منود)10(. 
اندازه گیری پروژسرتون در خون و شیر یک روش برای شناسایی دام های 
غیر آبسنت و شاید اولین منونه ی واقعی از تست های بیوشیمیایی آبستنی 
باشد و از نظر تئوری در صورتی که بز آبسنت نباشد، پروژسرتون تقریبا 
21 روز بعد از جفت گیری کاهش می یابد، در صورت آبستنی پروژسرتون 

در غلظت باال باقی می  ماند )11(.
آنالیز پروژسرتون شیر و خون می تواند بیان کننده متام حاالت تولیدمثلی 
دام باشد. مونتیگنی و همکاران )15( با اندازه گیری میزان پروژسرتون 
شیر و پالسام در روز 21 بعد از جفت گیری و مقایسه آن با سونوگرافی 
اعالم کردند با اطمینان 87 درصد می توان به آبستنی بزها پی برد. در 
مطالعه ای دیگر سه روش تشخیصی اندازه گیری پروژسرتون، سونوگرافی 
شد  مشخص  و  مقایسه  باهم  را  آبستنی  مخصوص  گلیکوپروتئین  و 
و  کاربردی  روشی  به عنوان  می تواند  پروژسرتون  هورمون  اندازه گیری 
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مطمنئ جهت تشخیص آبستنی استفاده گردد )8(. در مطالعه ای دیگر 
هورمون  اندازه گیری  روش  دقت  که  کرد  گزارش   )4( دیونیسیوس 
عدم  تشخیص  در  و  درصد   88 بزها  آبستنی  تشخیص  در  پروژسرتون 

آبستنی 100 درصد است.
هیپ و همکاران)11( اعالم کردند که سطح پروژسرتون شیر، با سطح 
تسهیل  باعث  رابطه  این  که  دارد،  همبستگی  پالسام  در  هورمون  این 
آبستنی  آبستنی در گاوها می شود. همچنین جهت تشخیص  تشخیص 
به  شیر  پروژسرتون  سطوح  گیری  اندازه  از  استفاده  با  اهلی،  بزهای 
قرارگرفته  مورداستفاده  التکس  آگلوتاسیون  آزمون  و  االیزا  روش های 

است )13،6(.
مسافری و همکاران )14( نشان دادند که اندازه گیری میزان پروژسرتون 
شیر یا خون در گاو جهت تشخیص آبستنی نسبت به سایر روش ها از 
مزایای بیشرتی برخوردار هست. همچنین اعالم کردند این روش قبل از 
روز 21 از درصد خطای کمرتی در موارد مثبت و در موارد منفی فاقد 

هرگونه خطاست.
می توان از سطوح اسرتادیول خون بزها جهت بررسی حاالت تولیدمثلی 
آن ها استفاده کرد. بیشرتین میزان اسرتادیول در روز فحلی و کمرتین 
مقدار آن روز بعد از تخمک ریزی بوده است )1(. با بررسی های صورت 
گرفته، تاکنون در داخل کشور تحقیق مشابهی در این زمینه در مورد 

بزهای شیری انجام نشده است.
هورمون های  غلظت  تغییرات  دامنه  بررسی  مطالعه  این  از  هدف 
از  پس   25 تا   19 )روزهای  پروژسرتون  و  فحلی(  اوان  )در  اسرتادیول 
روش  های  به عنوان  استفاده  برای  سانن  بزهای  شیر  در  جفت گیری( 

غیرتهاجمی تشخیص فحلی و آبستنی بود.

مواد و روش ها
محل انجام آزمایش و رشایط تغذیه ای

این طرح در یکی از دامداری های اطراف شهر بجنورد انجام گرفت. ابتدا 

22 رأس بز شیری با سن حدود 2-3 سال و میانگین وزن 47/5±3/45 
کیلوگرم انتخاب و پس از اطمینان از سالمت شامره آن ها ثبت شد. بزها 
در طول طرح با جیره  ی یکسان )1 کیلوگرم یونجه خشک و 1/2 کیلوگرم 
کنسانرته در روز به ازای هر بز( تغذیه و در طول آزمایش به طور آزاد 

به آب دسرتسی داشتند.

هم زمان سازی و منونه گیری
دارای  اسفنج  از  استفاده  با  فحلی  همزمان سازی  مطالعه  این  در 
پروژسرتون در داخل مهبل )کرونوجست، اینرتوت( به مدت 11 روز و 
تزریق 400 واحد PMSG )فولیگون، اینرتویت، هلند( و پروستاگالندین 
اسفنج،  برداشت  زمان  در  ابوریحان(  ایران،  دینوپرست،  میلی گرم   10(
معرفی  گله  به  نر  بز  اول  مرحله  در  اسفنج  خروج  از  پس  شد.  انجام 
گردید، با شناسایی بز فحل توسط بز نر، روز صفر چرخه )روز فحلی( 
از  بعد  روز  و  فحلی  روز  در  شیر  از  منونه گیری  سپس  و  مشخص شده 
آن انجام شد. در مرحله دوم منونه  ی شیر بزهایی که جفت گیری کرده 
بودند، در روزهای 19، 21، 23 و 24 بعد از فحلی اخذ گردید. در متام 
آزمایشگاه  به  سپس  و  نگهداری  درجه   4 یخچال  در  منونه ها  مراحل، 

منتقل شد. متام منونه ها از شیر نوبت بعدازظهر جمع آوری گردید.

روش های آزمایشگاهی تشخیص پروژسرتون و اسرتادیول شیر
با توجه به اینکه تعیین میزان دقیق پروژسرتون و اسرتوژن موجود در 
 Dia Metra شیر به روش االیزا به کیفیت کیت مرتبط است لذا از کیت

Progesterone Elisa) و Estradiol Elisa، ایتالیا( استفاده شد.

سنجش پروژسرتون شیر
محلول  های شستشو و کونژوگه آنزیمی به نسبت 1 به 50 )200 الندا 
جهت  و  کرده  رقیق  را  رقیق کننده(  میلی لیرت   10 در  کونژوگه  محلول 
 )2012 آمریکا،   ،Bio-Tek instruments( االیزا  دستگاه  کردن  کالیربه 

جدول 1- اجزاء و ترکیب شیمیایی کنسانرته.

درصداجزاء

42جو

23ذرت

22سبوس گندم

11کنجاله سویا

1مکمل امالح و ویتامین

1منک

1/77انرژی خالص شیردهی )مگا کالری در کیلوگرم ماده خشک(

14/28پروتئین خام )%(  
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جدول 2 – نتایج میزان پروژسرتون شیر در روزهای 19-25 بعد از جفت گیری و مقایسه با اولرتاسونوگرافی.

تشخیص آبستنی

کد دام اولرتاسونوگرافی در روز 70 

پس از جفت گیری

منونه گیری پروژسرتون شیر در روزهای

25232119

+22/8322/7618/8311/421

+28/1722/1229/1913/122

+19/1928/6417/878/913

+11/1622/9632/212/24

-5/47/146/15/65

-17/6134/221916/236*

+32/1223/1521/0314/127

-3/216/645/213/28

-2/776/134/391/99

-3/157/124/943/4610

-2/125/985/234/5611

+29/1627/1727/198/812

-5/37/255/132/8913

+24/1222/9121/2315/1514

+21/322/6829/914/115

+18/821/1216/68/9316

+23/1220/1914/27/7717

-1/176/664/641/2918

+27/72219/8111/1419

+20/1223/1221/2110/1720

-19/918/1820/1514/6921*

-6/185/174/475/5722

+ حیواناتی که با آزمایش سونوگرافی آبسنت تشخیص داده شدند.

- حیواناتی که با آزمایش سونوگرافی غیر آبسنت تشخیص داده شدند.

* حیواناتی که باوجود باال بودن پروژسرتون شیر با آزمایش سونوگرافی غیر آبسنت تشخیص داده شدند.
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استفاده شد و به وسیله استانداردهای صفر -0/2-8 و 40 نانومرت کالیربه 
شده و سپس 5 الندا از آن ها را در هر میکرو پلیت ریخته و با طول موج 
450 نانومرت تنظیم گردید. در این مرحله 100 الندا از محلول کونژوگه 
آنزیمی و 100 الندا آنتی  رسم پروژسرتون را در هر میکرو پلیت ریخته 
بعد  و  شد  نگهداری  انکوباسیون  در  درجه   37 دمای  در  دقیقه   60 و 
بار  چهار  خودکار  وارش  توسط  میکروپلیت  ها  ساعت  یک  گذشت  از 
به  کروموژن  با   )TMB) بنزاتین  ترتامتیل  سپس  و  داده  شده  شستشو 
مقدار 100 الندا به هر میکروپلیت اضافه کرده و به مدت 30 دقیقه در 
دمای 25 درجه در انکوباسیون نگهداری شد. بعد از انکوباسیون، 100 
الندا از محلول بازدارنده آنزیمی جهت توقف فعالیت آنزیمی به هر 
میکروپلیت اضافه شد و بالفاصله بعد از اضافه کردن در طول موج 450 

نانومرت استانداردها توسط دستگاه االیزا ریدر خوانده شد.

سنجش اسرتادیول شیر
 2000-600-300-120-  20- استانداردهای صفر  به وسیله  االیزا  دستگاه 
هر  در  کالیربه  محلول های  از  الندا   5 سپس  و  شد  کالیربه  پیکومرت 
میکروپلیت ریخته و با طول موج 450 نانومرت تنظیم گردید. در این مرحله 
100 الندا از محلول کونژوگه آنزیمی و 100 الندا آنتی  رسم اسرتادیول را 
در هر میکروپلیت ریخته و 120 دقیقه در دمای 37 درجه سانتی گراد 
در انکوباسیون نگهداری شد و بعد از دو ساعت میکروپلیت  ها را توسط 
وارش خودکار 4 بار شستشو داده، سپس از ترتامتیل بنزاتین (TMB( با 
کروموژن به مقدار 100 الندا به هر میکروپلیت اضافه شد و به مدت 30 

دقیقه در دمای 25 درجه سانتی گراد در شیکر انکوبه گردید.

نتایج
بر اساس آزمایش های انجام شده نتایج به رشح ذیل بیان می شود. از 22 
ng/ رأس دام، 14 رأس در روز 19، دارای غلظت پروژسرتون شیر باالی

ml 7/5 بودند که از این تعداد 12 رأس با تشخیص سونوگرافی، آبستنی 
مثبت داشتند. در 8 رأس از بزها میزان پروژسرتون شیر در روز 19 زیر

ng/ml 7/5 بود که در هر 8 رأس نتیجه سونوگرافی، منفی بود )جدول 
.)2

در  آبسنت  بزهای  در  پروژسرتون  غلظت  استاندارد  خطای  و  میانگین 
روزهای 19 تا 25 به ترتیب 0/7 ± 11/31، 22/44±1/66، 23/23±0/68 
و 1/63±23/15 نانوگرم در میلی لیرت و در بزهای غیر آبسنت به ترتیب 
میلی لیرت  در  نانوگرم   3/66±0/62 و   6/5±0/25  ،5±0/19  ،3/55±0/56

بود )جدول 3(.
بر اساس نتایج به دست آمده دقت تشخیص آبستنی با روش اندازه گیری 
پروژسرتون شیر در روز 19 برای دام های غیر آبسنت 100% و برای بزهای 

آبسنت 86% بود )جدول 4(.
تفاوت غلظت اسرتادیول شیر در روزهای صفر و یک چرخه  ی فحلی در 
بزهای تحت آزمایش در جدول 5 آمده است. تفاوت غلظت در این دو 

روز شدیداً اختالف داشت )جدول 5(.

 pg/ml فحلی  روز  در  اسرتادیول  غلظت  استاندارد  خطای  و  میانگین 
0/07±15/01و در روز پس از فحلی pg/ml 0/02±2/76 و اختالف غلظت 

معنی دار بود )جدول 6(.

جدول 3 – میانگین و خطای استاندارد غلظت پروژسرتون شیر )P4( در حیوانات آبسنت و غیر آبسنت.

جدول 4- دقت سنجش هورمون پروژسرتون در شیر در روز 19 پس از جفت گیری در تشخیص آبستنی بز.

progesterone :SE: standard error, P4.

روزهای بعد از آبسنتغیر آبسنت

جفت گیری SE±p4 تعداد حیوانمیانگین غلظتSE±p4 تعداد حیوانمیانگین غلظت

3/55±0/56811/31 ± 0/71219

5±0/19822/44±1/661221

6/5±0/25823/23±0/681223

3/66±0/62823/15±1/631225

بزهای دارای پروژسرتون کمرت از 7/5)نانوگرم در میلی لیرت(بزهای دارای پروژسرتون بیش از 7/5)نانوگرم در میلی لیرت(

غیر آبسنتآبسنتتعدادغیر آبسنتآبسنتجمع

8-141228تعداد

100 درصد86 درصددقت
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بحث
در این مطالعه دقت اندازه گیری پروژسرتون شیر در تشخیص زودهنگام 
 4 p( 86 درصد و در تشخیص عدم آبستنی )آبستنی )روزهای 19-25
علی رغم  بزها  از  رأس  دو  فقط  برآورد شد،  ng/ml(100 درصد   7 زیر 
اینکه پروژسرتون بیش از ng/ml 7/5 داشتند آبسنت نبودند که این حالت 
رویان  زودهنگام  مرگ ومیر  یا  و  زرد  پایداری جسم  دلیل  به  می تواند 

باشد.
غلظت پروژسرتون در شیر بزهای غیر آبسنت در روزهای 19-25 زیر 7 
ml/ng بعد از جفت گیری بود. درصد دقت سنجش پروژسرتون شیر در 
اندازه گیری پروژسرتون  تشخیص عدم آبستنی 100 درصد برآورد شد. 
می باشد.  بزها  در  آبستنی  زودهنگام  تشخیص  روش های  از  یکی  شیر 

جهت  شیر  پروژسرتون  از  بار  اولین  برای   )1971( همکاران  و  هیپ 
کردند.  استفاده  شیری  گاوهای  در  تولیدمثلی  شاخص های  اندازه گیری 
پروژسرتون  دارای  آبسنت،  بزهای  شیر  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج 
بیش از ml/ng 7/5 بود )میانگینی بین ml/ng 11/31- 23/15 در روزهای 
19-25 بعد از جفت گیری داشت( که با نتایجی که پنینگتون و همکاران 
)17( که از سنجش پروژسرتون شیر در تشخیص آبستنی بزها به دست 
آوردند، مطابقت داشت. همچنین میزان پروژسرتون شیر بزهای آبسنت 
از ng/ml 23/5-7/5 متغیر بود که با نتایج مطالعه حارض همخوانی داشت 
)16(. در مطالعه ای دیگر دقت سنجش هورمون پروژسرتون در بزهای 
شیری جهت تشخیص آبستنی 71-98 درصد و تشخیص عدم آبستنی 90-

100 درصد بود)19(. ورسفولد و همکاران )20( نیز بیان کردند دقت 

روزهای منونه گیریروزهای منونه گیری

شامره حیوانروزصفرفحلیروز یک فحلیشامره حیوانروزصفرفحلیروز یک فحلی

2/2414/48122/8815/321

3/1513/13132/4814/692

2/2914/68143/6917/763

2/4419/15152/2314/034

3/6812/29162/214/345

1/9516/12173/1216/026

2/4913/95182/3514/757

2/6516/16192/8615/878

3/1315/2320313/919

3/7715/41212/1214/2910

2/8313/55223/1215/0911

جدول 5 - میزان 17 بتا اسرتادیول در شیر روز فحلی و پس ازآن )پیکوگرم در میلی لیرت(.

جدول 6- میانگین و خطای استاندارد غلظت 17 بتا اسرتادیول در روز فحلی و روز پس ازآن )پیکوگرم در میلی لیرت(.

SE: standard error, E2: 17-β estradiol.

آبسنت
روز

SE±E2 تعداد حیوانمیانگین غلظت

15/01±0/07a22روز صفر چرخه فحلی

 2/76±0/02b22روز 1 چرخه فحلی
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پروژسرتون یا p4 شیر برای تشخیص زودهنگام آبستنی )19-24 بعد از 
جفت گیری( در گاوشیری بین 70-95 درصد و برای گاوهای غیر آبسنت 

80-100 درصد است.
گونزالس و همکاران )8( گزارش کردند حداکرث دقت سونوگرافی روز 26 
بعد از جفت گیری و به روش داخل رکتومی هست که البته در حیوانات 
با سن باال و زایامن زیاد تقریباً عملی نیست. این حیوانات قابلیت اسکن 
که  حیواناتی  رحم  می یابد،  افزایش  کاذب  مثبت  و  دارند  پائین  رکتال 
حیوانات  به  نسبت  بیشرتی  دارای چین خوردگی  داشته  اند  زیاد  زایامن 
قلب  و همچنین رضبان  واضح  به طور  جنین  ها  دیدن  لذا  است،  جوان 
پژوهش  این  در  لذا   .)2( آبستنی سخت است  اولیه  آن ها در روزهای 
نیز 50 روز بعد از جفت گیری از روش اولرتاسونوگرافی جهت تشخیص 

آبستنی بزها با دقت بیش از 99 درصد استفاده شد.
فلمینگ و همکاران )7( و ایشوار و همکاران )12( بیان کردند سطوح 
یا  زرد  عملکرد جسم  نشان دهنده   ng/ml  1 از  باالتر  پروژسرتون رسم 
رویان،  ابتدایی  مرگ  فحلی،  چرخه  غیرمعمول  شدن  طوالنی  آبستنی، 
هیدرومرت و کیست لوتئال می باشد. تعیین غلظت پروژسرتون به تنهایی 
برای پیش بینی تخمک ریزی کافی نیست زیرا تفاوت زیاد در زمان کاهش 

پروژسرتون نسبت به تخمک ریزی در میان حیوانات وجود دارد )18(.
بیشرتین میزان اسرتادیول شیر در این مطالعه pg/ml 19/15 و در روز 
صفر فحلی به دست آمد. پیش از تخمک ریزی، هورمون 17 بتا اسرتادیول 
افزایش می  یابد که به وسیله فولیکول های در حال رشد ترشح می شود و 
غلظت های پروژسرتون در صورت عدم حاملگی کاهش خواهد یافت. 
تعیین پیک 17 بتا اسرتادیول به طور دقیق نشان دهنده زمان تخمک ریزی 

است )5(.
 pg/ml 25 گورکی و همکاران )9( میزان اسرتادیول خون بز را در پائیز
و در بهار pg/ml 20 اعالم کردند. دیکاسرتو و همکاران )3( نیز تقریباً 
نتیجه مشابهی را گزارش کردند و میزان اسرتادیول را در زمان فحلی 
pg/ml 20 در روز بعد )تخمک ریزی( pg/ml 2/7 را بیان کردند، در این 
از  بعد  روز   2 را  بزها  اسرتادیول خون  پیک  در  ثانویه  کاهش  مطالعه 

فحلی مشاهده شد.

نتیجه   گیری کلی
تشخیص  همچنین  و  بزها  آبستنی  تشخیص رسیع  اهمیت  به  توجه  با 
دقیق فحلی استفاده از ابزارهای کمکی بسیار حائز اهمیت هست. لذا 
با اندازه گیری هورمون پروژسرتون در روزهای 19-25 چرخه با دقت 
باال می توان به آبستنی یا عدم آن، همچنین با به دست آوردن دامنه  ی 
هورمون 17 بتا اسرتادیول می توان به زمان مناسب فحلی و تخمک ریزی 
و امتام فاز لوتئال در حیوان پی برد. با توجه به اینکه منونه گیری از شیر 
به  راحتی می تواند توسط دامدار انجام شود لذا از آن می توان به عنوان 

روشی کاربردی در سطح مزارع استفاده کرد.
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