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Quais enfermidades que ela esta 
relacionada?
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Predispor a ocorrência 

de outras enfermidades 

• Deslocamento de abomaso 
• Retenção de placenta
• Metrite
• Retardo da involução uterina 
• Mastite
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Abordagem Molecular
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Identificar potenciais biomarcadores através do 
perfil da expressão gênica de células mononucleares 
de vacas leiteiras com hipocalcemia clínica induzida e 

espontânea. 
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Análise estatística

MATERIAIS E MÉTODOS 

Níveis de cálcio (Experimento Indução) foi analisado através de medidas 

repetidas 

Os dados do Microarranjo foram analisados usando o GeneSpring 12.0 e o 

software Sigmaplot

Teste unidirecional e Tukey foram usados para avaliar as diferenças entre a 

expressão gênica entre os 3 grupos (G1, G2 e G3)

A significância para todos os testes foi estabelecida como P <0,05.
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Resultados e Discussão 
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Resposta do organismo a queda do CaPTH



RESULTADOS

93 5 32

Genes diferencialmente expressos 
entre vacas com hipocalcemia clinica 

espontânea (G1 e G2) e vacas 
clinicamente saudáveis (G3)

98

Figura 2. Diagrama de Venn do número de genes 
diferencialmente expressos entre os grupos 
hipocalcemia clinica induzida e hipocalcemia clinica 
espontânea.
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entre o grupo de vacas induzidas a 
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grupo controle (EDTA-Ca)
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Figura 2. Diagrama de Venn do número de genes 
diferencialmente expressos entre os grupos 
hipocalcemia clinica induzida e hipocalcemia 
clinica espontânea.
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Figura 2. Diagrama de Venn do número de genes diferencialmente expressos entre os grupos 
hipocalcemia clinica induzida e hipocalcemia clinica espontânea.

Vacas induzidas a 
hipocalcemia clínica
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Expressão gênica

DISCUSSÃO

Fig. Expressão de mRNA do gene PKIB em célula mononuclear de vacas leiteiras

com hipocalcemia clínica espontânea (grupos G1 e G2) e clinicamente saudável

(grupo G3). a,b Letras diferentes indicam diferença entre os grupos ( P< 0,05).
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Expressão gênica

Fig. Expressão de mRNA do gene DDIT4 em célula mononuclear de vacas leiteiras

com hipocalcemia clínica espontânea (grupos G1 e G2) e clinicamente saudável

(grupo G3). a,b Letras diferentes indicam diferença entre os grupos ( P< 0,05).
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(Zebelli et al., 2013)
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RESULTADOS

Fig. Expressão de mRNA do gene PER1 em célula mononuclear de vacas

leiteiras com hipocalcemia clínica espontânea (grupos G1 e G2) e

clinicamente saudável (grupo G3). a,b Letras diferentes indicam diferença

entre os grupos ( P< 0,05).
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DISCUSSÃO
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O aumento da 
expressão do 

PER1

Principalmente das 
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DISCUSSÃO

PER1DDIT4

Vacas com hipocalcemia clínica 
tem níveis elevados de cortisol

(Riond et al., 1999; Horst and Jørgensen, 1982)

cortisol
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Expressão gênica

Fig. Expressão de mRNA do gene NUAK1 em célula mononuclear de vacas

leiteiras com hipocalcemia clínica espontânea (grupos G1 e G2) e

clinicamente saudável (grupo G3). a,b Letras diferentes indicam diferença entre

os grupos ( P< 0,05).
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DISCUSSÃO

NUAK1

(Inazuka et al., 2012)

Através da 
resistência 
a insulina 

Os linfócitos exigem uma regulação 
rigorosa da captação de glicose para 
manter a homeostase imunológica

glicose

Produção 
de leite

(Maclever et al., 2008)

Sistema imune
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Expressão gênica

Fig. Expressão de mRNA do gene BI537947 em célula mononuclear 

de vacas leiteiras com hipocalcemia clínica espontânea (grupos G1 e 

G2) e clinicamente saudável (grupo G3). a,b Letras diferentes indicam 

diferença entre os grupos ( P< 0,05). 
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Gene BI537947
Função permanece 

incerta

O autor não discute qual a 
ação na ocorrência da doença
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Genes diferencialmente expressos 
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98

Fig. Diagrama de Venn do número de genes
diferencialmente expressos entre os grupos
hipocalcemia clinica induzida e hipocalcemia clinica
espontânea.
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Expressão gênica

Fig. Expressão de mRNA do gene NESP55 em célula mononuclear 

de vacas leiteiras com hipocalcemia clínica espontânea (grupos G1 e 

G2) e clinicamente saudável (grupo G3). a,b Letras diferentes indicam 

diferença entre os grupos ( P< 0,05). 
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Esse gene não foi 
expresso em vacas 

induzidas a 
hipocalcemia clínica 

Mas foi alterado 
em vacas com 
hipocalcemia 

clínica espontânea 

Expressão gênica

Fig. Expressão de mRNA do gene NESP55 em célula mononuclear de 

vacas leiteiras com hipocalcemia clínica espontânea (grupos G1 e G2) 

e clinicamente saudável (grupo G3). a,b Letras diferentes indicam 
diferença entre os grupos ( P< 0,05). 
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NESP55
Em humanos ele esta associado com 

doenças neuroendócrinas

É necessário saber mais sobre ele para que possa ser 
utilizado como biomarcador da hipocalcemia

Ainda não é comprovado essa 
função, são apenas especulações 



Esse estudo mostrou a expressão de 6 genes em células 
mononucleares de vacas leiteiras com hipocalcemia 

clínica 

PKIB DDIT4 PER1 NUAK1 BI537947 NESP55

Hipocalcemicas

IMUNOSSUPRESSÃO

Predisposição a 
outras doenças 

Ca

RESUMO



CONCLUSÃO

Os genes encontrados no presente estudo 
são fortes candidatos a biomarcadores 

genéticos específicos para hipocalcemia 
clínica de vacas leiteiras 
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