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VIABILIDADE00 CONGELAMENTODECOLOSIRO DE fuuA NO ALEITAMENTOARTIFICIAL.
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o aleitamento artificial com colostro conservado através de congelamento,

tem sido prática bastante indicada na criação ,de eqüinos, para se evitar, na

ausência rraterna, a perda da cria. Neste estudo foi proposto avaliar a viabi

lidade do congelamento rnedindo-se a quantidade de irmmoglobJlinas durante y.!!

rios meses de congelamento, com isto se verificando a p::>ssibilidade 'do uso

deste produto para a cria adquirir a sua irmmidade passiva. Foi colhido co-

lostro de 24 éguas, 15 da raça árabe e 9 cruza árabe durante as primeiras 12

horas pÓs-parto. De acordo com o tempo da colheita, as éguas, independente

do grup:> genético, foram divididas' em 2 grup::>s, Gl de 0-61'horas e G2 7-12 hQ

ras pós-parto. As irmmoglobJlinas t.ípo G (IgG) foram quantificadas através

de imuno difusão radial, logo apÓs a co~heita e aos 30 e 90 dias e, 6, 9 e

12 meses de congelamento. Os resultados foram analisados em função do grup::>

genético, tempo de colheita e tempo de congelamento. A quantidade média (±EP)

'de IgG de éguas,puro sangue foi 82, 32±7,18 rng/ml e de cruza árabe de 111,64

±9,45 mg/ml, rraior do que nos anirrais puros (p<0,0l>. Em função ao tempo da

colheita, o colostro colhido do grup::>Gl apresentou rraior (p<0,01) quantida-

de de IgG: 138,67±17, 39 rng/ml do que o do grup::>G2: 70, 45±17, 04 rng/ml. ApÓs

congelamento, os valores de I<j; (rng/ml) independente do grup::>genético foram

aos 30 dias: 101, 68±13,22 rng/ml; 90 dias: 102,93±13,77 rng/ml; 6 meses: 92,17

±16,87 rng/ml; 9 meses: 92,46±15,12 rng/ml e 12 meses: 97,97±13,77 rng/ml. Não

foi encOntrada diferença entre colostro nos tempos de congelamento prop::>s-

tos. Concluiu-se que o colostro congelado conservou as suas propriedades

quanto a quantidade de imunoglobJlinas do tip::> G, sendo p::>ssível o seu uso

no aleitamento artificial meSlroapÓs 12 meses de estocagem por congelamento.
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