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Introdução
O período de transição entre o final da gestação e o início da lactação é de grande

desafio metabólico na vida das vacas leiteiras. Dentre os transtornos decorrentes deste
período, a mastite apresenta-se como uma doença que traz elevados custos para a pecuária
leiteira (Bradley, 2002). Durante o período de trasição, os animais geralmente apresentam
imunossupressão, o que favorece o aumento da incidência de mastite durante o início da
lactação (Mehrzad et al., 2001).

A ação dos leucócitos e macrófagos é um dos principais mecanismos de defesa
corporal contra a mastite clínica e subclínica. Durante o processo inflamatório, estas células e
as células danificadas do epitélio do úbere secretam produtos que incluem enzimas hidrolíticas,
como a aspartato aminotransferase (Babaei et al., 2007).

Baseado nestas considerações, o objetivo deste trabalho foi relacionar a concentração
sérica da AST e a ocorrência de mastite subclínica em vacas primíparas da raça holandês.

Metodologia
No experimento foram utilizadas 37 novilhas prenhes criadas em um sistema semi-

extensivo. O período experimental compreendeu da segunda a nona semana pós-parto.
Semanalmente os animais eram submetidos ao California Mastitis Test (CMT) para

identificação de mastite subclínica e categorização dos grupos. Os animais positivos no CMT
formaram o grupo mastite subclínica (GMS) e os negativos, o grupo controle (GC) em cada
semana avaliada. As coletas de sangue foram realizadas semanalmente, da segunda a nona
semana pós-parto para análise da AST. A avaliação da AST foi realizada através do kit
calorimétrico da Labtest®.

As análises estatísticas foram realizadas através do programa SAS (1998). A análise
dos dados foi realizada por análise de variância e as comparações das médias foram
realizadas através do teste de Duncan (P>0,05).

Resultados e Discussão
Neste trabalho não foi observada diferença significativa entre os níveis séricos de AST

entre o grupo C e MS em nenhuma semana do período experimental.
Estes resultados estao de acordo com os demonstrados por Moyes et al. (2009) e

Babaei et al. (2007) que nao encontraram diferença significativa entre os níveis de AST de
vacas saudáveis e de vacas com mastite subclínica.

Conclusão
Neste experimento a AST não se mostrou um marcador bioquímico eficiente para a

mastite subclínica.
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