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Sığırlarda Kan Üre Nitrojen Düzeyinin Fertiliteye Etkisi
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Özet: Yüksek miktarda protein içeren rasyonlarla beslenen ineklerde kan üre nitrojen (BUN) konsantrasyonu artmakta,
artan BUN konsantrasyonu ise fertiliteyi olumsuz olarak etkilemektedir. Sığırlarda normal BUN konsantrasyonu 12 ile
15 mg/dl arasındadır. BUN konsantrasyonu 19 ile 20 mg/dl’den yüksek olan ineklerde gebelik oranı %20 ile %25 arasında azalmaktadır. Sığırlarda yüksek BUN konsantrasyonları ya fertilizasyonda aksamalara ya da erken dönemde
embriyonik ölümlere yol açarak gebelik oranlarını düşürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fertilite, sığır, üre nitrojen.
Effect of Blood Urea Nitrogen Level on Fertility in Cattle
Summary: Blood urea nitrogen (BUN) concentration increases in cattle fed with dietary including high amount of
protein. However, this increase is associated with decreased fertility. Normal value of BUN in cattle should be between
12-15 mg/dl. If BUN reaches at a level of 19-20 mg/dl, pregnancy rate decreases by 20-25%. It is suggested that high
BUN concentration either leads to failure in fertilization or causes early embryonic deaths.
Key Words: Cattle, fertility, urea nitrogen.

Giriş
İneklerde fertiliteyi etkileyen faktörler genital organlarda fonksiyonel bozukluklar, enfeksiyonlar,
doğmasal-edinsel anomaliler ve bakım-besleme
gibi çevresel faktörlerdir. Çevresel faktörlerden
özellikle beslemeye ilişkin eksiklik ve dengesizlikler fertiliteyi önemli ölçüde etkileyebilmektedir (45).
Özellikle süt üreticileri erken laktasyon döneminde
pik süt üretimini devam ettirmek veya süt üretimini
artırmak için rasyondaki protein yoğunluğunu artırmaktadırlar. Yüksek protein içeren rasyonlarla
beslenen ineklerde süt veriminde istenilen hedeflere ulaşılmış fakat bunun yanında döl verimi önemli
oranda düşmüştür (10). Özellikle yüksek oranda
tüketilen proteinlerin metabolizması sonucu açığa
çıkan üre gibi ürünlerin fertiliteyi negatif yönde
etkilediği bildirilmektedir (11, 18, 21, 24, 36, 38,
46, 48).
Ürenin Genel Özellikleri
Üre karbon, nitrojen, oksijen ve hidrojenden meydana gelen küçük organik bir molekül olup kan ve
diğer vücut sıvılarının ortak bir unsurudur (41).
Üre, karaciğerde amonyaktan oluşmaktadır.
Amonyak ise rumende protein katabolizması sonucu ve yine karaciğerde aminoasit metabolizması
ve deaminasyonu sonucu oluşur. Amonyak, dokular için oldukça toksik bir moleküldür. Bu nedenle
karaciğerde hızla detoksifiye edilerek üreye çevrilGeliş Tarihi/Submission Date : 12.03.2007
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mekte ve daha sonra vücuttan idrarla atılmaktadır
(8, 16).
Üre protein metabolizmasının nihai ürünüdür (42).
Suda çözünen küçük bir molekül olan üre hücre
membranları içerisine serbest bir biçimde geçme
yeteneğine sahip olduğu için vücutta tüm hücre ve
dokulara nüfuz eder ve böylece kan dolaşımına,
reproduktif dokulara, meme bezlerine ve süte kolaylıkla geçer (29, 41). Üre, kan ve sütün normal
bir öğesi olarak kabul edilir ve sütte normal olarak
bulunan nonprotein nitrojenin bir bölümünü kapsar.
Kandaki ürenin pasif transfer yoluyla süte geçtiği
bildirilmektedir (46, 48). Bu nedenle üre hem kanda hem de sütte ölçülebilmektedir (42). Kana ve
süte geçen üre, kan plazmasında (PUN), kan serumunda (SUN) ve sütte (MUN) üre nitrojen olarak
ölçülmektedir (8).
Vücutta Amonyak ve Ürenin Oluşumu
Rumende protein metabolizması sonucu oluşan
amonyak, rumen mikroorganizmaları tarafından
protein sentezinde ve azot kapsayan hücre duvarı
unsurları ile nükleik asitler gibi diğer mikrobiyel
hücre unsurlarının sentezinde kullanılır. Amonyağın rumen mikroorganizmaları tarafından meydana
getirilmesi ve yeniden kullanılması arasındaki denge büyük önem taşımaktadır (16, 56). Ruminantlar
yüksek protein oranlarına sahip rasyonlarla beslendikleri taktirde rumende protein metabolizması
sonucu oluşan amonyak, mikroorganizmaların
kullanabileceği miktarı aşar ve rumende amonyak
konsantrasyonları artmaya başlar (9, 45).
Rasyondaki ham protein (HP) oranının %14’den
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fazla olması durumunda açığa çıkan fazla miktardaki amonyağın mikroorganizmalar tarafından
kullanılamadığı ve nitrojen kaybı oluştuğu bildirilmektedir (24). Rumendeki amonyak konsantrasyonu 5 mg/dl’yi aşarsa rumendeki mikrofloraların
amonyağı kullanma kapasitesi aşılmış olur (5, 24).
Özellikle
rumende
yıkımlanabilen
protein
(RDP)’lerin fazla miktarda tüketilmesi ruminal
amonyak konsantrasyonlarını artırmaktadır. Bu
nedenle rumende açığa çıkan fazla miktardaki
amonyağın bir kısmı mikroorganizmalar tarafından
tutulamaz ve rumen duvarından emilerek kan dolaşımına geçer. Buna bağlı olarak kanda amonyak
konsantrasyonu artmaya başlar. Dolaşım yolu ile
karaciğere gelen amonyak burada detoksifiye edilerek üreye dönüştürülür ve tekrar hızla dolaşıma
katılır. Yüksek miktarda RDP içeren rasyonlarla
beslenen ruminantlarda kan amonyakla birlikte kan
üre-nitrojen (BUN) konsantrasyonları da artmaktadır (22, 35). Damar içi amonyum klorid verilen hayvanlarda kan plazmasında ve oviduktal sıvıda hem
amonyak hem de üre konsantrasyonu artarken,
damar içi üre verilen hayvanlarda kan plazmasında ve oviduktal sıvıda sadece üre konsantrasyonu
artmaktadır. Bu durum amonyağın karaciğerde
üreye çevrildiğini ve oluşan ürenin dolaşımla
reproduktif organlara geçtiğini göstermektedir (35).
Bununla birlikte fazla miktarda tüketilen rumende
yıkımlanmayan protein (RUP)’lerin barsaklarda
sindirimi sonucu oluşan fazla miktardaki aminoasitler kullanılamaz ve depolanamazlar. Bu aminoasitler tekrar karaciğerde deaminasyona uğratılarak
amonyağa ve daha sonra üreye çevrilir. Bu nedenle fazla miktarda RUP tüketen ruminantlarda da
BUN konsantrasyonlarının arttığı bildirilmektedir
(40, 47).
Üre Nitrojen Ölçümlerinin Önemi
Üre nitrojen ölçümlerinden elde edilen sonuçlar
ineklerin sağlığı ve beslenme durumuyla ilgili yetiştiriciye önemli bilgiler sağlayabilmesi yönünden
önem arz etmektedir (42, 56). Özellikle BUN ve
MUN ineklerde protein metabolizmasını, RDP ve
RUP’lerin kullanımını izlemek için ve rasyondaki
protein/enerji oranı veya dengesizliklerini ortaya
koymak için yaygın olarak kullanılmaktadır (13, 14,
31, 43). Üre nitrojen düzeyleri o hayvanın tüketmiş
olduğu protein miktarını yansıtır (43, 48). Bu nedenle sığırlarda yapılan üre nitrojen tespitleri ile
nitrojen kayıpları azaltılabilmekte, optimum süt
üretimi ve hayvan sağlığı elde edilebilmektedir
(48). Sığırlardaki yüksek üre nitrojen konsantrasyonları sürü fertilitesinde önemli kayıplara neden
olmaktadır. Bu nedenle son yıllarda üre konsantrasyonlarının izlenmesi reproduktif verimliliği artır50
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mada etkili bir araç olarak kullanılmaktadır (11).
Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde BUN veya
MUN analizleri sürü kayıtlarında normal bir bölüm
olarak mevcuttur. Bu ülkelerde özellikle rasyon
formülasyonu ve fertilite düzensizliklerinin teşhisi
için belirli periyotlarda üre nitrojen ölçümleri yapılmaktadır (13, 54, 56).
BUN ve MUN Arasındaki İlişki
Vücut sıvılarındaki üre konsantrasyonları birbirleriyle benzerlik göstermektedir (11, 47, 48). Özellikle BUN, PUN, MUN ve uterin sekresyonlarındaki
üre nitrojen konsantrasyonları yakın bir ilişki içerisindedir (11, 31, 56). MUN ölçümleri saha şartlarında BUN’a göre daha avantajlı ve kolaydır (11).
Bu nedenle sürü taramalarında genellikle MUN
ölçümü tercih edilmektedir. Meme epiteliyumu içerisindeki üre miktarı eşit olduğu için sağım öncesi
ve sağım sonrası MUN değerleri birbirleriyle benzer seviyededir. Bu nedenle sağımın herhangi bir
dönemindeki sütten üre nitrojen ölçümü yapılabilmektedir. Bazı araştırıcılar (48) BUN ve MUN arasındaki ilişki katsayısını r; .88 olarak belirlemişlerdir. Buna göre BUN ve MUN arasındaki ilişki;
MUN (mg/dl) = -1.32 + .88 x PUN (mg/dl) olarak
formüle edilmektedir. Bazı araştırıcılar (11) ise
MUN ve PUN arasındaki ilişkiyi
MUN = .76
(PUN) + 6.3 (R2=.69) olarak formüle etmişlerdir.
Süt toplama tanklarındaki sütün üre nitrojen konsantrasyonları ile ineklerde bireysel olarak ölçülen
ortalama BUN ve MUN konsantrasyonları birbirleriyle benzerdir (13, 43, 56). Son yıllarda ineklerde
bireysel olarak yapılan BUN veya MUN ölçümleri
yerine sürüdeki ineklerin sütlerinin toplandığı tanklardaki sütlerde üre nitrojen ölçümleri, özellikle
sürüler arasındaki fertilite farklılıkları ve mevcut
protein kullanımını tahmin etmek için yaygın olarak
kullanılmaktadır (10, 43, 46). Tanktaki MUN konsantrasyonu o sürüdeki ineklerin genel fertilitesiyle
negatif korelasyona sahiptir. Bu nedenle tanktaki
MUN değerleri ne kadar yüksekse o sürünün
fertilitesinin o derece düşük olduğu bildirilmektedir
(46). Süt toplama tanklarında yapılan MUN ölçümleri sütteki üre nitrojen konsantrasyonlarında olan
gün içindeki değişiklikleri ve inekler arasındaki
MUN değişikliklerini elimine etmesi keza saha şartlarında kolay yapılabilmesi nedeniyle daha avantajlıdır (13, 56).
Üre Nitrojen Konsantrasyonlarını
Etkileyen Faktörler
Üre nitrojen konsantrasyonlarını etkileyen bir çok
faktör bulunmaktadır. Bu nedenle vücut sıvıların-
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daki üre nitrojen konsantrasyonları gün boyunca
düzensiz olarak değişiklik gösterir (54).
Özellikle yemleme ve örnekleme zamanı BUN ve
MUN konsantrasyonlarını etkilemektedir (29). Kandaki amonyak konsantrasyonu yemlemeden sonraki yaklaşık 60. dakikada pik yapar (5, 55). BUN
konsantrasyonu ise yemleme öncesinde en düşük
seviyesindeyken yemlemeden sonra yaklaşık olarak 2. saatte en yüksek seviyesine ulaşır ve yemleme sonrasındaki 12. saate kadar tedricen azalmaya başlar (29). Yemle alınan HP miktarı ne kadar yüksekse üre nitrojen seviyesi o derece artmaktadır. Fakat RDP metabolizmasından kaynaklanan BUN ile RUP metabolizmasından kaynaklanan BUN’un pik yapma zamanlarının farklı olduğu
bildirilmektedir (18, 19). BUN ve MUN piki arasında ise yaklaşık olarak 1-2 saat kadar bir süre vardır (29). Dolayısıyla MUN konsantrasyonları 1-2
saatlik bir sürede PUN konsantrasyonlarıyla eşitlenmektedir (8). Sığırlardaki BUN ve MUN değerlerinin tüketilen protein miktarıyla birlikte enerji alımı,
besleme şekli, süt verimi, su alımı ve dehidrasyon
ile etkilendiği bildirilmektedir (54). İhtiyacından
düşük enerji seviyeleriyle beslenen sığırlarda üre
nitrojen seviyeleri artmaktadır (4, 22, 48).
Rumendeki mikrofloralar, yüksek oranda protein
alımlarına bağlı olarak oluşan yüksek miktardaki
amonyağı, mikrobial protein sentezi amacıyla kullanabilmek için fazla miktarda enerjiye ihtiyaç duyarlar. Rasyondaki enerji miktarı hayvanın ihtiyacını karşılamada yetersiz ise, oluşan fazla miktardaki amonyak mikrofloralar tarafından kullanılamayıp
dolaşıma geçer ve karaciğerde üreye dönüştürülür. Buna bağlı olarak kanda amonyak ve üre konsantrasyonları artar (2, 16). Fakat mikrofloraların
amonyağı
kullanma
kapasiteleri
sınırlıdır.
Rasyondaki enerji seviyesi hayvanın ihtiyacını
karşılayacak düzeyde olsa da fazla miktarda protein tüketimi kanda ve sütte üre değerlerinin yükselmesine neden olur (8, 22). Bunun yanı sıra bazı
araştırıcılar (25, 56), yüksek oranda protein içeren
rasyonlara yapılan enerji ilavelerinin, proteinin
olumsuz etkisini kısmen azaltarak BUN konsantrasyonlarını düşürdüğünü ve gebelik oranlarını
artırdığını bildirmektedirler.
Üre vücuttan idrarla atıldığı için idrar üretimini artıran su alımının artması üre konsantrasyonunu
azaltır. Buna bağlı olarak hayvandaki hafif bir
dehidrasyon üre değerlerinde artışa neden olmaktadır. Besleme stratejisi de ruminal amonyak ve
BUN konsantrasyonlarını etkilemektedir. Kaba ve
konsantre yemin ayrı ayrı verildiği ineklerde, total
karışık rasyonla beslenen veya gün boyunca sık
aralıklarla beslenen ineklere göre daha yüksek
amonyak piki ve daha yüksek BUN konsantras-
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yonlarına sahiptir. Total karışık rasyon hayvandaki
amonyak dalgalarını önlemektedir (8, 15). Hayvanlardaki süt veriminin de MUN konsantrasyonları
üzerinde etkili olduğu bildirilmektedir. Süt verimi
yüksek olan ineklerde MUN seviyeleri daha yüksektir. Bu durum muhtemelen protein alımı ile ilişkilidir (13, 42). Hem yaşlı hem de genç ineklerde
rumen sıvısındaki amonyak ve BUN konsantrasyonları arasında bir fark yoktur (24, 34). Irkın üre
nitrojen konsantrasyonlarına etkisinin olmadığını
bildiren araştırmacılar yanında (15, 32), Jersey ırkı
ineklerdeki BUN konsantrasyonlarının Holstayn
ırkı ineklere göre daha yüksek olduğunu bildiren
araştırmacılarda vardır (3). Yine memedeki yangı
olayları da sütteki MUN değerini etkilemektedir.
CMT testi sonucunda pozitif sonuç veren sütteki
MUN konsantrasyonları sağlıklı meme lobundaki
sütün MUN konsantrasyonlarından daha düşüktür
(29).
Yüksek Üre Nitrojen Konsantrasyonu
ve Gebelik Oranı Arasındaki İlişki
Sütçü sığırlarda ölçülen BUN ve MUN konsantrasyonları 7.5 mg/dl ile 31.5 mg/dl arasında değişmektedir (23, 56). Sığırlarda tavsiye edilen BUN
konsantrasyonları ise 12 ile 15 mg/dl arasındadır
(14, 20, 42). Yetiştiriciler ineklerden daha fazla süt
verimi elde etmek için %16-17 HP oranlarından
daha yüksek oranlarda protein içeren rasyonlarla
besleme yapmaktadırlar. Yüksek oranlarda HP
tüketen ineklerde ise kan amonyak, BUN ve MUN
konsantrasyonları tavsiye edilen seviyelerin üzerine çıkmaktadır (26, 38). BUN konsantrasyonlarının
artması aynı zamanda vagina ve uterus dokularında ve sıvılarında üre seviyelerinin artmasına neden olmaktadır (30, 56). Özellikle yüksek oranda
protein içeren rasyonlarla beslenen ineklerin
uterus sekresyonlarındaki üre konsantrasyonlarının normalden 2.7 kat daha fazla olduğu bildirilmektedir (33).
Yüksek üre nitrojen konsantrasyonları fertiliteyi
olumsuz olarak etkilemektedir (10). Özellikle
postpartum dönemde yüksek BUN konsantrasyonlarına sahip ineklerde ovaryum aktivitelerinin yeniden başlaması gecikmekte, postpartum ilk tohumlama zamanı uzamakta ve doğum-yeniden gebe
kalma aralığı artmaktadır (24, 38, 53). Üre nitrojen
ve gebelik oranı arasında negatif bir ilişki vardır
(11, 18, 46). Vücut sıvılarında üre nitrojen seviyeleri belirli bir değerin üzerine ne kadar çıkarsa gebelik oranları da o derecede azalmaktadır (21, 48).
BUN konsantrasyonlarındaki her 1 mg/dl’lik artış
gebelik oranında %.8 oranında azalmaya neden
olmaktadır (23). Özellikle tohumlama zamanındaki
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yüksek BUN konsantrasyonlarının ilk tohumlamada gebelik oranlarında ciddi ölçüde azalmalara
neden olduğu bildirilmektedir (1, 38). Genellikle
gebe ineklerdeki BUN değerlerinin gebe olmayan
ineklerdeki BUN değerlerinden önemli derecede
daha düşük olduğu gözlenmiştir (11). Yapılan sürü
taramalarında BUN konsantrasyonları gebe olan
ineklerde 15.7-18.7 mg/dl arasında iken gebe olmayan ineklerde ortalama 20.7 mg/dl olarak ölçülmüştür (11, 12). İsviçre esmeri ineklerde yapılan
diğer bir çalışmada ise PUN konsantrasyonları
gebe olan ineklerde 16.5 mg/dl iken gebe olmayan
ineklerde 21.7 mg/dl olarak ölçülmüştür (1). Yüksek BUN konsantrasyonları ya fertilizasyonda aksamalara neden olarak yada erken dönemde
embriyonik ölümlere neden olarak gebelik oranlarını düşürmektedir (36, 44). Yapılan çalışmalarda
BUN seviyeleri yüksek olan hayvanlardan
süperovulasyonla elde edilen embriyoların kültür
ortamında daha yavaş geliştikleri ve bir süre sonra
öldükleri gözlenirken, düşük BUN konsantrasyonlarına sahip hayvanlardan alınan embriyolar kültüre edildiklerinde normal gelişimlerine devam ettikleri gözlenmiştir (39).
Laktasyondaki ineklerde 19-20 mg/dl’den yüksek
BUN veya MUN konsantrasyonları fertilitede azalmaya neden olmaktadır (11, 21, 22). BUN seviyeleri 19 mg/dl’den yüksek olan ineklerde gebelik
oranının %20 oranında azaldığı bildirilirken (11),
BUN seviyeleri 20 mg/dl’den yüksek olan ineklerde
gebelik oranlarının %25’e kadar varan oranlarda
azaldığı gözlenmiştir (22). Bununla birlikte vaginal
sıvıdaki üre nitrojen konsantrasyonlarının 40 mg/
dl’yi aşması durumunda hiçbir hayvanın gebe kalmadığı görülmüştür (17). Yine vaginal sıvıdaki üre
nitrojen konsantrasyonları 6.64 mmol/l’den yüksek
olan inekler en az 4 defa tohumlandıkları halde
gebe kalmadığı bildirilmektedir (15).
Herhangi bir reproduktif sağlık problemi olmadığı
ve normal östrus siklusu gösterdiği halde bazı
ineklerde gebelik oranlarının düştüğü ve bu ineklerde embriyonik ölüm insidansının arttığı görülmektedir. Genellikle bu tip ineklerin BUN veya
MUN değerlerinin 20 mg/dl’nin üzerinde olduğu
tespit edilmiştir (52). BUN konsantrasyonları 20
mg/dl’ye eşit veya küçük olan ineklerle kıyaslama
yapıldığında, BUN konsantrasyonları 20 mg/dl’den
büyük olan ineklerin gebe kalma olasılıkları 3 kat
azalmaktadır (22). Özellikle ineklerde BUN konsantrasyonu için 20 mg/dl kritik bir değer olarak
kabul edilmektedir. BUN konsantrasyonları bu değeri ne kadar fazla oranda geçerse gebelik oranının o derecede azalacağı bildirilmektedir (38). Bazı
araştırıcılar (36) ise kritik değeri 21 mg/dl olarak
kabul etmektedirler. Bu konuda yapılan bir çalış52
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mada tohumlama zamanında MUN değeri 14 mg/
dl’den düşük olan ineklerin ilk tohumlamada gebelik oranı % 73.8 iken, MUN değeri 20 mg/dl’den
büyük olan ineklerin ilk tohumlamada gebelik oranı
%50.7 olarak bulunmuştur (56). Yine yapılan diğer
bir çalışmada BUN konsantrasyonları 20.1 mg/dl
olan ineklerin ilk tohumlamada gebelik oranı %41
iken BUN değeri 25 mg/dl olan ineklerin ilk tohumlamada gebelik oranı %24.1’lere kadar düşmüştür
(38).
Bazı araştırmacılar (18) 16 mg/dl’nin üzerindeki
BUN konsantrasyonlarının bile fertilite için risk
faktörü olabileceğini ileri sürmektedirler. Özellikle
düvelerde 16 mg/dl’den yüksek BUN konsantrasyonlarının gebelik oranlarında %30’a kadar varan
oranlarda azalmalara neden olduğu bildirilmektedir. Yine süt toplama tanklarındaki sütlerde yapılan
ölçümlerde 16 mg/dl’den yüksek MUN konsantrasyonlarına sahip olan sürülerin gebelik oranlarının,
MUN konsantrasyonları 16 mg/dl’den düşük olan
sürülere göre önemli ölçüde daha az olduğu gözlenmiştir (46). Fertilite için risk olabilecek üre nitrojen konsantrasyonları çalışmada kullanılan istatistiksel teste göre de değişebilmektedir. Ferguson
ve ark (23)’nın BUN ve gebelik oranı arasındaki
ilişkiyi incelemek için yaptıkları çalışmada 2 farklı
istatistiksel test kullanılmış ve 1. test BUN konsantrasyonlarının 14.9 mg/dl’den büyük olduğu
zaman gebelik oranlarının azalacağını gösterirken,
2. test BUN konsantrasyonlarının 20 mg/dl’nin
üzerinde olana kadar gebelik oranlarında bir azalma oluşmayacağını göstermektedir. Bazı çalışmalarda MUN ve gebelik oranları arasındaki ilişkiyi
daha iyi değerlendirmek için birkaç kategoride inceleme yapılmıştır. Buna göre MUN değeri 15.4
mg/dl’den büyük olan ineklerle kıyaslama yapıldığında, MUN değeri 10 mg/dl’den küçük olan ineklerin 2.4 kat, 10-12.7 mg/dl arasında olan ineklerin
1.4 kat ve 12.7-15.4 mg/dl arasında olan ineklerin
1.2 kat daha fazla gebe kalma olasılıklarına sahip
oldukları gözlenmiştir (42).
Hayvanlardaki yüksek üre nitrojen konsantrasyonlarında olduğu gibi çok düşük üre nitrojen konsantrasyonlarında da fertilite problemleri ortaya çıkmaktadır (28). Sığırlarda 10 mg/dl’nin altındaki
BUN değerleri protein yetersizliğinin bir göstergesidir (50). MUN konsantrasyonları 11 mg/dl’den küçük veya 19 mg/dl’den büyük olan ineklerin gebe
kalma olasılıklarının, MUN konsantrasyonları 1119 mg/dl olan ineklere göre daha az olduğu gözlenmiştir. (27).
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Rumende Yıkımlanan Proteinlerin Üre Nitrojen
Konsantrasyonuna ve Gebelik Oranına Etkisi
RDP’lerin katabolizmasından dolayı yemlemeden
sonra BUN konsantrasyonları artmaya başlamaktadır. RUP’lerin metabolizması ise gün boyunca
sürekli olarak BUN konsantrasyonları için katkıda
bulunmaktadır (19). BUN konsantrasyonları
rasyondaki HP, RDP ve RUP oranlarına bağlıdır
(27, 52). Aşırı HP içeren rasyonlarla beslenen hayvanlarda kan amonyak, uterus sekresyonundaki
üre, BUN ve MUN düzeyleri artmaktadır (5, 16,
40). Yüzde 12 HP içeren rasyonlarla beslenen
ineklere göre %23 HP içeren rasyonlarla beslenen
ineklerde uterus sekresyonlarındaki üre konsantrasyonlarının 2.7 kat, BUN konsantrasyonlarının
3.5 kat ve kandaki amonyak konsantrasyonlarının
1.7µg/ml daha yüksek olduğu gözlenmiştir (33).
Fakat amonyak ve üre konsantrasyonları yemdeki
protein tipine göre farklılık göstermektedir. Rumen
ve kandaki amonyak konsantrasyonları sadece
rasyondaki RDP oranlarından etkilenirken, kandaki
üre konsantrasyonu rasyondaki hem RDP oranlarından hem de RUP oranlarından etkilenmektedir
(21). Rasyondaki RDP oranı arttırıldığı zaman hem
kan amonyak hem de BUN konsantrasyonları artmaktadır (6, 53). Fakat rasyondaki RUP oranı arttırıldığı zaman kan amonyak konsantrasyonu azalırken BUN konsantrasyonu artmaktadır (7). Bu nedenle yüksek olduğu taktirde hem RDP hem de
RUP, BUN konsantrasyonlarının artışına neden
olmaktadır (11, 19, 48). Fakat bazı araştırıcılar
(20, 49, 56), ürenin sadece RDP’lerin katabolizması sonucu oluştuğunu bildirirlerken, bazı araştırıcılar (37) ise, RUP’lerin yüksek oranlarını içeren
rasyonlarla beslenen sığırların daha yüksek plazma üre konsantrasyonuna sahip olduklarını ve bu
durumun
muhtemelen
artan
aminoasitlerin
deaminasyonunun bir neticesi olduğunu ileri sürmektedirler. Ham protein oranları aynı fakat
yıkımlanabilir
protein
oranları
farklı
olan
rasyonlarla beslenen inekler kıyaslandığı zaman
RDP oranı yüksek olan yemleri tüketen ineklerde
kan amonyak ve BUN konsantrasyonlarının daha
yüksek, doğum-yeniden gebe kalma aralığının
daha uzun ve gebelik oranlarının daha düşük olduğu gözlenmiştir (12, 24). Rasyonun HP oranı RDP
kullanılarak %16’dan %19’a çıkartıldığında PUN
değerinin 12.3 mg/dl’den 19.3 mg/dl’ye çıktığı ve
bu hayvanlarda ilk tohumlamadaki gebelik oranının
%17 oranında azaldığı bildirilmektedir (12).
Özellikle ilk bahar ve yaz aylarında meradaki otlar
RDP bakımından zengindir. Bu aylarda meraya
çıkan hayvanlar fazla miktarda RDP’ye maruz kaldıkları için rumen ve kanda amonyak, BUN ve
MUN konsantrasyonları artar (54). Meraya dayalı
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beslemeye geçilince MUN değerlerinde yaklaşık
olarak 5.6 mg/dl’lik bir artış olduğu bildirilmektedir
(13). Kışın kapalı ahırda beslenen hayvanlarda
MUN konsantrasyonları 6-16 mg/dl arasında iken
yazın meraya çıkan hayvanlarda MUN değerlerinin
17-25 mg/dl’ye kadar çıktığı bildirilmektedir (40,
56). Bu nedenlerden dolayı ilk bahar ve yaz aylarında meraya dayalı besleme yapılan hayvanlarda
buzağılama-ilk östrus aralığı uzamakta ve gebelik
oranları düşmektedir (41, 43).
Rasyonda yüksek orandaki RDP’den ziyade RUP
oranlarının arttırılmasının daha düşük BUN konsantrasyonlarına neden olduğu ve fertiliteyi artırdığı bildirilmektedir (11, 22). Özellikle yemde yüksek
oranda bulunan ve RDP kaynağı olarak kullanılan
soya yerine RUP kaynağı olarak balık ununun kullanılmasıyla BUN ve kan amonyak değerlerinin
azaldığı ve bu azalmanın gebelik oranlarında %
20’ye kadar varan oranlarda artmaya neden olduğu gözlenmiştir (6). Bununla birlikte rasyonda mısır
gluteni veya kan unu gibi yıkımlanabilirlik oranı
düşük olan protein kaynaklarının kullanılması da
BUN konsantrasyonlarının düşmesine neden olmaktadır (38, 49). Yine yemdeki soyanın formaldehitle muamele edilerek rumende yıkımlanma oranının azaltılmasıyla rumen sıvısındaki amonyağın ve
BUN konsantrasyonlarının azaldığı, gebelik oranının %13 oranında arttığı ve doğum-yeniden gebe
kalma aralığının kısaldığı gözlenmiştir (24).
Bazı araştırmacılar (38) rasyondaki HP oranlarının
sabit tutulup RUP oranlarının arttırılmasının PUN
konsantrasyonlarını azalttığını fakat bu azalmanın
gebelik oranlarında ve doğum-yeniden gebe kalma
aralığında pozitif yönde bir değişikliğe neden olmadığını bildirmektedirler. Rasyondaki RDP’lerin yerine rumende yıkımlanma oranı düşük olan protein
kaynaklarının kullanılmasıyla BUN konsantrasyonlarında bir azalma olmadığı belirlenen çalışmalarda vardır (19). Bununla birlikte bir çok çalışmada
rasyondaki
proteinlerin
rumende
yıkımlanabilirliklerine bakmaksızın yüksek oranda HP
içeren rasyonlarla beslenen sığırlarda BUN değerlerinin arttığı ve gebelik oranlarının azaldığı bildirilmektedir (26, 33, 51).
Sonuç olarak, yüksek oranda protein içeren
rasyonlarla beslenen sığırlarda BUN konsantrasyonu artmaktadır. Artan BUN konsantrasyonu ise
uterus ortamını olumsuz etkileyerek erken
embriyonik ölümlere sebep olarak fertiliteyi azaltır.
Özellikle sütçü sığırlarda BUN konsantrasyonu için
19-20 mg/dl kritik değer olarak kabul edilmektedir.
BUN konsantrasyonu 19-20 mg/dl’yi aşan hayvanlarda gebe kalma olasılığı 3 kat azalmaktadır. Bu
nedenle uygun reprodüktif verimliliği sağlamak için
53
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rasyonda kuru madde bazında HP oranının %17
ve RDP oranının %10 olarak sınırlandırılması tavsiye edilmektedir.
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