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10 Vacas Jersey mastectomizadas (GM) 

Produção de leite 
X 

 fator imunossupressor 
? 

8 Vacas Jersey intactas (GI) 

Periodo de transição 

Resultados 

Avaliar a atividade da 
mieloperoxidase  (MPO) dos 
neutrofilos 

Atividade MPO pré parto 

Recuperação da MPO GM 

Recuperação ausente 
MPO 20 dias pós parto 

Linfocitos T  GI  



[Ca+2]  intracelular 
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(Mailhot et al., 2000 
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Ativação celular 



Os níveis reduzidos de cálcio 
plasmático de vacas leiteiras 
afetam de forma negativa as 
concentrações de cálcio 
armazenadas nas células do 
sistema imune, diminuindo 
assim sua resposta de ativação. 
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Determinação [Ca+2]i 
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Concentração de Cálcio plasmático 

8 vacas desenvolveram 
Hipocalcemia Clínica 

19 vacas não demonstraram 
quadro clínico de 
Hipocalcemia 
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Figura 1 . Concentrações de cálcio 
plasmático em relação ao parto,  GH 
(¢;n=8) e GnH (  ; n=19), dia 0 = parto 



[Ca+2]i em resposta ao periparto 

Dias em relação ao parto 
Figura 2. Fluxo da concentração de calcio ionizado [Ca+2] em células 
mononucleares. Em resposta a estimulação com anti-CD3 complexo anticorpo 

mAb secundário em relação ao parto,  GH (¢;n=8) e GnH ( � ; n=19). [Ca+2] é 
estimado através da relação de Fluo-4-acetoxymethylester (Fluo-4) e Fura Red-
acetoxymethylester (Fura Red) emitida, dia 0 = parto, 



Ca+2 como tratamento 

Pré infusão  Pós infusão 

 Figura 3. Média ± SEM (n = 8) efeito da infusão intravenosa de cálcio, como tratamento, 
em celulas mononucleares periféricas (PBMC) em  vacas leiteiras  com hipocalcemia. [Ca2 
+] i de fluxo em resposta a estimulação por anti-CD3 complexo anticorpo mAb 
secundário. [Ca2 +] i de fluxo é relatada como a relação de Fluo-4/Fura Red emitida. 



Ca+2 armazenado no RE de PBMC 

 Figura 4. Tamanho do armazenamento de cálcio em relação ao parto. O tamanho foi 
expresso como a mudança na área sob a curva (AUC) da razão de (Fluo-4) / (Fura Red) 
durante o tratamento com pervanadato / ionomicina, d = 0 parto..  
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CONCLUSÃO 
As reservas intracelulares de cálcio 
diminui em células 
mononucleares do sangue 
periférico, antes do parto e do 
desenvolvimento do quadro de 
hipocalcemia e contribui para 
supressão do sistema imunológico 
em vacas leiteiras que poderão 
desenvolver hipocalcemia no pós 
parto. 
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