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A hipocalcemia, que é comum em periparto de vacas leiteiras, está associada 
com um decréscimo de cálcio intracelular em células mononucleares do 
sangue periférico. A concentração deste mineral é uma característica 
fundamental de sinalização celular, a hipótese desse estudo é que o aumento 
da demanda por cálcio em vacas no período periparto pode afetar 
adversamente a concentração de cálcio intracelular de células do sistema 
imunológico. Supõe-se que os níveis reduzidos de cálcio plasmático de vacas 
hipocalcemicas afetam de forma negativa as concentrações de cálcio 
armazenadas nas células do sistema imune, principalmente no reticulo 
endoplasmático, diminuindo assim sua resposta de ativação. As células 
mononucleares do sangue periférico foram obtidas a partir de vinte e sete 
vacas leiteiras multíparas entre cinco e nove anos de idade, abrangendo um 
período de duas semanas antes e duas semanas após o parto. Na sequência 
de ativação destas células por anticorpos anti-CD3 mais anticorpos 
secundários, a liberação de cálcio intracelular, reservas intracelulares foi 
medido por citometria de fluxo. Dentre os animais, oito apresentaram 
hipocalcemia clínica pósparto, considerado como Grupo Hipocalcemia (GH) e 
as outras dezenove vacas foram determinadas como Grupo não Hipocalcemia 
(GnH). Foi observado uma redução na liberação e armazenamento de cálcio 
intracelular nas células mononucleares a partir do dia -11 em vacas  do GH (P 
= 0,003) até o momento do parto e aumentou o armazenamento aos 11 dias 
após o parto (P = 0,0008). Conclui-se que 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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