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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Contribuição para o estudo da adaptação genética da 

glândula mamária de bovinos da raça Holstein em condições tropicais de exploração 

 

 

 

RESUMO 

As condições ambientais adversas, como as tropicais, geralmente provocam uma redução 

na produção animal. Isto resulta da diminuição da sua taxa metabólica e do consumo de 

ração, no sentido de compensar o aumento de temperatura ambiente. No âmbito deste 

trabalho procurou-se identificar os genes expressos na glândula mamária envolvidos na 

resposta à adaptação climática de bovinos da raça Holstein produzidos no Brasil, sob 

condições tropicais de exploração. Para o efeito, e com recurso a microarrays de cDNA, 

foram comparados dois grupos, um de animais produzidos no Brasil e outro de animais 

produzidos em Portugal (clima temperado). O perfil de expressão génica dos animais 

produzidos no Brasil revelou uma sobrexpressão de transcritos associados à síntese de 

gordura do leite, desenvolvimento da glândula mamária e resposta ao stress térmico. Uma 

maior expressão de transcritos relacionados à síntese de lactose, lipólise, apoptose e 

desenvolvimento vascular, e menor resistência ao stress térmico foi verificada nos animais 

produzidos em Portugal. Os resultados sugerem uma adaptação génica dos bovinos da raça 

Holstein produzidos no Brasil no sentido de responder eficazmente às condições de stress 

térmico.  

 

 

Palavras chave: Holstein, stress térmico, microarrays, glândula mamária, condições 

tropicais. 
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TITLE: Contribution to the study of genetic adaptation of Holstein dairy cattle mammary 

gland of under tropical conditions 

 

 

 

ABSTRACT 

The adverse environmental conditions, such as the tropical, usually cause a reduction of 

livestock’s production. This results from a decreased metabolic rate and feed intake, to 

accommodate the increased heat load. So, the aim of this study was the identification of 

mammary gland expressed genes involved in the response to climate adaptation of Holstein 

dairy cattle produced in Brazil under tropical conditions. To accomplish this, using the cDNA 

microarrays transcriptomic technique, were compared two groups, one with animals 

produced in Brazil and other with animals produced in Portugal (temperate climate). Gene 

expression profile of the animals produced in Brazil revealed an overexpression of transcripts 

associated with the synthesis of milk fat, mammary gland development and response to heat 

stress. Increased expression of transcripts related to the lactose synthesis, lipolysis, 

apoptosis and vascular development, and lower resistance to heat stress was observed in 

animals produced in Portugal. The results suggest a gene adaptation of Holstein dairy cattle 

produced in Brazil to answer effectively to heat stress conditions. 

 

 

Keywords: Holstein, heat stress, microarray, mammary gland, tropical conditions. 
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EXTENDED ABSTRACT 

The Holstein dairy cattle is known as the world’s highest production dairy animal. The 

introduction of this breed in tropical areas has been carried out, in an attempt to improve milk 

production in these regions, where environmental factors, such as temperature and relative 

humidity, and metabolic heat, associated with the animal maintenance and production 

processes, contribute to heat stress of dairy cows, causing economic losses to production. 

The aim of this work was to identify changes in mammary gland genes as an adaptation of 

Holstein dairy cattle to tropical environmental conditions, enhancing its productive potential. 

With this purpose we used a transcriptomic technique, the cDNA microarrays. To ensure that 

only abiotic factors were influencing the animals under study, we used two experimental 

groups of multiparous cows with similar levels of production, being in the 3rd or 4th month of 

gestation and fed with similar nutrition level. Both groups are maintained in intensive system 

of milk production, one adapted to Brazil (HB), tropical environment, and the other in 

Portugal (HP), temperate environment.  

Transcriptomics analysis with cDNA microarrays revealed differential expression of 65 

transcripts (FC ≥ 1.5 and FDR ≤ 0.1) of which, 34 showed an increased expression in the 

mammary gland of Holstein dairy cattle from the HB group and 31 were more expressed in 

the mammary gland of dairy cows from the HP group. These transcripts are classified into 17 

functional categories, with higher expression of transcripts related to the categories of protein 

synthesis, metabolism and cellular communication. For an approach to the aim of this work, 

we have selected the transcripts that were related to genes of major importance, such as 

related to milk production, development and cell proliferation, milk components and response 

to heat stress. 

The results showed 5 transcripts with a significant role in the chemistry of milk, especially 

with its lipid component: the transcripts GPAM, RPL4, stearoyl-CoA or -9-desaturase with 

over-expression in the mammary gland of the HB group, and the transcripts beta-1,4-

Galactosyltransferase and LPL with over-expression in the HP group. GPAM encodes the 

enzyme glycerol-3-phosphate acyltransferase 1, which catalyzes the synthesis of 

triglycerides. In this gene were also mapped QTL’s associated with milk production, and their 

lipid and protein composition. The transcript RPL4 is related to the metabolism of 

triglycerides, encoding the enzyme Monogalactosyldiacylglycerol synthase. The -9-

desaturase promotes the biosynthesis of unsaturated fatty acids. Beta-1,4-

Galactosyltransferase is an enzyme related to the metabolism of triglycerides, which belongs 

to the family of glycosyltransferases and participates in the biosynthesis of lactose. The LPL 
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transcript, encodes the Lipoprotein lipase, mainly found in endothelial cells, that helps in the 

regulation of triglycerids blood levels. This mammary gland gene expression suggests an 

increased synthesis of milk fat in the HB group and an increased lipolytic activity and 

synthesis of lactose in the HP group. 

CD97, CRDGF and GH in the HB group, and endoglin and CCAR1 in the HP group, were the 

transcripts over-expressed in mammary gland that revealed functions related to the 

mammary gland structure. CRDGF is a protein similar to Amphiregulin, which is a growth 

factor EGF-like and activates a EGF-receptor. Amphiregulin through enzymatic action 

triggers a set of responses promoting the development of the mammary epithelium. CD97, a 

glycoprotein present in leukocytes, is associated with the synthesis of the terminal region of 

EGF, which plays a role in the regulation of calcium, which is essential for the maintenance 

of protein-protein interactions of the EGF-TM7 signal receptors family. The GH transcript was 

also differentially expressed in mammary gland. This hormone is vital in galactopoiesis and 

milk yield, as well as the development and growth of the mammary gland. Endoglin is a 

glycoprotein expressed on the surface of endothelial cells that belongs to the TGF-beta 

receptor complex, which controls several processes including proliferation, differentiation, 

cell growth and apoptosis. The endoglin plays an important role in vascular development. 

The CCAR1 is a regulator of apoptosis signaling through EGF-receptors, promoting 

apoptosis processes. The expression of these transcripts related to the structure of the 

mammary gland suggests that in the HB group there are a major numbers of genes involved 

in the development of the mammary gland, and a higher cell renovation in the HP group. 

Two transcripts with possible association to heat stress, were overexpressed in the HB group 

(Bos taurus chr11 and RPL35) and one in the HP group (v-fos). The transcript Chr11 refers 

to a chromosome with mapped QTL’s associated to heat stress adaptation features, and 

transcript RPL35 is a protein, with scarce information about its function, encoded by 

chromosome 11, which presents QTL’s associated with heat stress. The v-fos is a protein 

associated with a lower tolerance to heat stress, causing changes in cell survival and 

expression of proteins related to stress.  

The mammary gland gene expression analysis suggests that the Holstein dairy cattle 

animals produced in Brazil may suffered an adaptation process to tropical conditions. 
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I. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

A produção de leite representa para os países em vias de desenvolvimento, que na sua 

maioria se situam em regiões tropicais, uma componente importante no âmbito da 

segurança alimentar e económica (Steinfield et al, 2006). Na tentativa de melhorar os seus 

rendimentos leiteiros, os produtores de leite dos países tropicais têm recorrido à utilização 

de cruzamentos com raças exóticas de maior potencial produtivo, como a raça Holstein, que 

gradualmente vão substituindo as raças autóctones na produção de leite.  

A raça de gado leiteiro Holstein, tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais 

importante na produção de leite nos países tropicais, nomeadamente no cruzamento com 

raças originárias de climas tropicais de fraca vocação leiteira, para produção de animais que 

reúnem capacidades de adaptação aos perfis alimentares, climáticos e sanitários regionais 

com produtividades acrescidas pelos genótipos importados. Contudo, os desempenhos 

reprodutivos e produtivos das raças europeias especializadas para a produção de leite (e.g. 

Holstein) em países tropicais, em estado puro, podem ser questionáveis devido aos efeitos 

limitantes associados ao meio ambiente (maior humidade e mais altas temperaturas das 

regiões tropicais) e maneio não especializado. No entanto, actualmente existe um consenso 

que parte desta limitação está associada ao baixo nível tecnológico possuído pelos 

produtores dos países tropicais (Silva et al., 2001).  

As condições ambientais nos países tropicais desencadeiam frequentemente estados de 

stress térmico nos animais, induzindo mecanismos de expressão genética que alteram a 

regulação de várias funções celulares. Essas alterações provocadas por stress térmico 

podem levar a decréscimos na produção de leite. A identificação de genes associados a 

estes mecanismos de adaptação pode conduzir a uma maior percepção sobre como e 

porque é que o stress abiótico tem impactos no normal funcionamento das células, 

participando na resolução de alguns dos desafios que os produtores enfrentam para 

minimizar o stress nos animais. 

Actualmente, e devido ao facto da selecção intensiva na produção destes animais ser 

realizada principalmente em climas temperados (Miglior et al., 1995), os bovinos da raça 

Holstein podem encontrar-se mais sensíveis ao calor do que no passado (Ravagnolo et al., 

2000). Este facto tem como base a produtividade e a tolerância ao calor serem directamente 

proporcionais (Johnson et al., 1962), isto é, em climas quentes como os tropicais, uma 

reduzida tolerância ao calor leva, consequentemente, a uma menor produção (Ravagnolo et 

al., 2000).  
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A expressão genética da glândula mamária tem sido estudada relativamente à identificação 

de genes responsáveis pelo desenvolvimento desta glândula na puberdade e na lactação 

(Sonstegard et al, 2002; Suchyta et al, 2003) e na composição do leite em gordura e 

proteínas (Kaminski et al, 2005). No entanto, poucos estudos têm sido realizados no âmbito 

da adaptação génica e fisiológica da glândula mamária a condições de stress abiótico em 

climas tropicais.  

Neste contexto, o trabalho que apresentamos, que se encontra inserido num projecto de 

investigação do IICT ainda a decorrer, tem como objectivo identificar de genes relacionados 

com o desenvolvimento da glândula mamária, com a produção de leite e adaptação ao 

stress abiótico em condições tropicais de exploração e diferencialmente expressos a nível 

do parênquima mamário. Pretendendo-se assim contribuir para o melhoramento da 

produtividade de bovinos leiteiros na sequência de trabalhos de outros autores sobre esta 

matéria (e. g. Collier et al, 1982; Klosowski et al, 2002; Sonstegard et al, 2002; Collier et al, 

2006b). Para este efeito o nosso estudo incide sobre duas linhas de gado de raça Holstein - 

uma europeia adaptada a ambiente temperado (Portugal) e outra linha de bovinos com 

adaptação a clima tropical (Brasil). 
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1. A raça bovina Holstein 

1.1. Caracterização da Raça 

A raça Holstein é caracterizada pela sua produtividade e pelo seu padrão preto e branco 

malhado, que em alguns casos podem ser substituídas por malhas vermelhas e brancas 

devido a um alelo recessivo (Searle, 1968). 

A alta produtividade leiteira da raça Holstein é amplamente conhecida, particularmente 

quando explorada em sistemas intensivos. Algumas das principais raças leiteiras como a 

Ayrshire, a Guernsey, a Jersey e a Parda Suiça, apresentam níveis de produção médios da 

raça de 5.800Kg de leite /lactação, 5.200Kg de leite /lactação (The World Guernsey Cattle 

Federation, 2009), 5.000Kg de leite /lactação (Associação de Criadores de Gado Jersey do 

Brasil, 2009) e 6.200Kg de leite /lactação (Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna 

Italiana, 2009), respectivamente. A Holstein apresenta valores médios de produção na 

ordem dos 8.000Kg de leite/ lactação (World Holstein-Frisian Federation, 2009), justificando 

o facto da raça Holstein ser a produtora de leite por excelência. De acordo a World Holstein-

Frisian Federation (2009), a produtividade da raça Holstein tendo em conta as condições de 

exploração (tropicais ou temperadas) verifica uma superioridade produtiva de cerca de 15% 

na generalidade das explorações de clima temperado em relação às explorações de clima 

tropical. Aliado a esta virtude destaca-se a longevidade da vida produtiva da raça Holstein, 

sustentada pela particularidade de ser uma raça com um sistema mamário resistente e 

capaz de suportar altas produções de leiteiras (Associação de Criadores de Gado Holandês 

de Minas Gerais, 2008). 

1.2. Origem e Formação da raça 

A raça Holstein é originária do continente Europeu, sendo originalmente composta por 

animais pretos e animais brancos de tribos migratórias europeias que se instalaram na 

região do Delta do Reno há aproximadamente 2.000 anos (Associação Portuguesa de 

Criadores da Raça Frísia, 2008).  

Inicialmente estes animais eram produzidos e estritamente seleccionados para obter 

animais com uma melhor capacidade de uso do pasto para a produção de leite. O principal 

desenvolvimento histórico desta raça ocorreu no que são agora os Países Baixos 

(Oklahoma State University, Department of animal science, 2008), onde, devido às suas 

características, esta raça de aptidão leiteira se estendeu por todo o litoral do Mar do Norte, 
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da Frisia ocidental (Holanda) à Jutlândia (Dinamarca e extremo norte da Alemanha) 

(Associação Portuguesa de Criadores de Raça Frísia, 2008).  

Durante o século XV houve uma rápida multiplicação das cabeças de gado, quebrada, 

depois, entre 1768 e 1782 devido à peste. Van Berkhey (1771), escrevendo nos anos 

seguintes à peste, menciona a importação de grande número de bovinos brancos e negros. 

Assim, pode-se supor que o gado moderno dos Países Baixos teve início na Segunda 

metade do século XVIII.  

Já no século XIX, na procura de melhores produtividades leiteiras, aumentaram-se os 

cruzamentos entre animais provenientes de Inglaterra, Europa continental, América do 

Norte, Índia, África do Sul e Australásia. Na Segunda metade do século XIX a mistura 

desses gados já tinha uma “identidade fixa”, começando então um amplo trabalho de 

melhoramento (Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, 2008). A 

Sociedade de Livro Genealógico dos Países Baixos fundada em 1882, veio substituir os dois 

livros genealógicos anteriormente fundados (1873 - Netherlands Herd-Book -, e 1879 - 

Friesland Herd-Book). Em 1852, nos Estados Unidos, W.W. Chenery, começou a importar 

gado frísio proveniente da Holanda ("Dutch Friesian"), prolongando essa importação durante 

vários anos. Em 1872 publicou o primeiro Herd-Book, com animais de 12 Estados. Em 1885 

o Herd-Book referia-se ao gado desta raça como "Holstein – Friesian", mas em 1978, o 

nome foi reduzido para apenas "Holstein" (Marleen, 1995).  

Em 1913, Eduardo Cotrim, no livro “A fazenda Moderna”, referiu que no início do século XX 

existiam as seguintes variedades: "Oldemburguesa", "Frísia ocidental", "Frísia oriental", 

"Groningen" e "Beemster", todas provenientes do mesmo tronco. A Food and Agriculture 

Organazation (FAO, 2009) relacionou, na década de 50, três tipos de gado Holstein, cada 

um com o seu próprio registo genealógico: a) "Holstein preto e branco" (ou vermelho e 

branco), com cerca de 80% do total; b) "Meuse-Rhine-ljssel" (vermelha e branca), com cerca 

de 18%; c.) "Groningen" (cabeça branca), com cerca de 2%. 

Com todo o trabalho realizado no melhoramento desta raça, estes animais evoluíram 

geneticamente numa eficiente e alta produtora de leite, vaca preto e branca, conhecida nos 

dias de hoje como Holstein ou Holstein-Friesian (Associação Portuguesa de Criadores de 

Raça Frísia, 2008;Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, 

2008; Oklahoma State University, 2008; Holstein Association USA, 2009). 
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1.2.1. Evolução recente 

O grande melhoramento genético destes animais iniciou-se no século XIX com o trabalho 

efectuado por criadores holandeses e com a exportação dos primeiros exemplares destes 

animais para a América do Norte (Associação Portuguesa de Criadores de Raça Frísia, 

2008).  

Graças ao avanço científico e tecnológico, a “performance” produtiva da vaca Holstein 

sofreu no último século, um grande incremento, tornando esta raça, a mais cosmopolita dos 

animais domésticos existentes na Terra, sendo criada desde as regiões extremamente 

geladas do norte do Canadá e continente Europeu, (Noruega, Finlândia, Suécia e 

Dinamarca, por exemplo) até às regiões semi-desérticas de Israel, México ou tropicais e 

subtropicais do Brasil, sem nunca perder a sua reputação de maior produtora de leite no 

mundo, mesmo estando sujeita a diferentes condições de maneio e alimentação. Esta raça 

é responsável no panorama mundial da pecuária leiteira, e principalmente do continente 

europeu e norte-americano, pela auto-suficiência alcançada na produção de leite, 

inclusivamente com retorno de divisas significativas para os países exportadores. 

A raça Holstein evoluiu no entanto em dois caminhos distintos. No continente americano, o 

melhoramento da raça incidiu na produção de leite, enquanto na Europa, o melhoramento 

focou-se na criação de animais de aptidão mista, leite e carne. Isto fez com que animais 

possuindo o mesmo padrão da raça, se tornassem morfologicamente diferentes. Na América 

ao fim de algumas gerações surgiram animais mais altos, mais descarnados e angulosos, 

enquanto os animais europeus, embora demonstrando aptidão para a produção de leite, 

possuíam melhor qualidade de carcaça.  

A raça Holstein possui também outras qualidades de valor genético como a qualidade do 

leite produzido, adaptabilidade, “performance”, fertilidade e longevidade (Associação de 

Criadores de Gado Holandês de Minas Gerais, 2008). Se a estes factores juntarmos o facto 

de o efectivo de gado autóctone dos países tropicais ter uma vocação leiteira reduzida, está 

encontrado o motivo pela qual a raça Holstein é tão usada como raça matriz nos 

cruzamentos com o gado zebuíno (Gir, Guzerá, Nelore, etc.) ou europeu (Simental, Jersei, 

etc.) (Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, 2008; Associação 

Paulista dos Criadores de Gado Holandês, 2009; Associação de Criadores de Gado 

Holandês de Minas Gerais, 2008). 
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1.2.2. Origem da raça em Portugal 

Segundo a Associação Portuguesa de Criadores de Raça Frísia (2008), os primeiros 

registos em Portugal de animais com este padrão remetem para o século XVII, na periferia 

da cidade de Lisboa, que lentamente se foram espalhando por todo o país, tendo 

encontrado na foz do rio Vouga o espaço ideal para o seu desenvolvimento, passando 

Aveiro e a região circundante a serem conhecidas como o Solar da Vaca Leiteira.  

Nos últimos trinta anos, além do aumento do efectivo desta raça, deu-se também um avanço 

genético sem precedentes com a “holsteinização” dos efectivos nacionais, fruto da 

introdução de novas tecnologias como a inseminação artificial nos anos 70 e mais 

recentemente com os transplantes de embriões. Outro factor que contribuiu para a 

“holsteinização” dos bovinos Frísios no nosso país foi o abate sanitário devido à 

Peripneumonia Contagiosa dos Bovinos nas décadas de 80 e 90, e a consequente 

importação em grande número de animais provenientes da Holanda, França, Alemanha e 

Dinamarca.  

Hoje em dia esta raça de aptidão leiteira está disseminada por todo o país embora com 

maior densidade no noroeste português, e com os maiores efectivos por exploração no sul 

de Portugal (Associação Portuguesa de Criadores de Raça Frísia, 2008). 

1.2.3. Origem da raça no Brasil  

No Brasil, embora seja impossível determinar com precisão a época das primeiras 

importações da Raça Holandesa, julga-se que a introdução se deu através dos 

colonizadores portugueses (Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça 

Holandesa, 2008).  

Aquando da invasão holandesa no século XVII, já se encontravam em algumas capitais do 

norte, avultados rebanhos, partindo então para a sua disseminação em grande parte do 

território brasileiro, até atingir na actualidade um registo que ultrapassa 1.700.000 animais 

registados, dos quais se estima que mais de 800.000 animais estão vivos, o que representa 

mais de 80% do total de animais de aptidão leiteira de origem europeia existentes no Brasil 

(Associação de Criadores de Gado Holandês de Minas Gerais, 2008). 
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1.3. Caracterização produtiva da raça Holstein em condições tropicais e 

temperadas de exploração 

1.3.1. Caracterização dos sistemas de produção de leite 

A caracterização dos sistemas de produção é de extrema importância para ajudar à 

compreensão das diferenças de produtividade existentes entre os países de clima tropical e 

os países de clima temperado. Os sistemas de exploração leiteira, para cuja definição 

contribui de modo relevante o tipo de alimentação do gado, são importantes na medida que 

podem potenciar as capacidades de produção de leite dos animais (Aldana, 1990), mas os 

sistemas por si só não são responsáveis pelos maiores e menores níveis de produção, pelo 

que se devem ter em conta outros factores como a nutrição dos animais e as condições 

ambientais.  

Nos países tropicais predominam as explorações de leite com rebanhos de gado Zebuino 

cruzados com animais da raça Holstein, sendo notória a falta de especialização destas 

explorações, existindo múltiplos sistemas de produção (Assis et al, 2005). A exploração de 

animais puros da raça Holstein para a produção leiteira nestes países é ainda bastante 

reduzida, apresentando no entanto níveis de produção elevados (World Holstein-Frisian 

Federation, 2009). Estes valores de produtividade devem-se não só à capacidade produtiva 

das vacas Holstein mas também devido à exploração dos animais desta raça ser feita, na 

sua generalidade, através de sistemas de produção intensivos (Aldana, 1990).  

Na maioria dos países tropicais os sistemas intensivos de bovinos de leite da raça Holstein 

encontram-se divididos em sistemas intensivos a pasto e intensivos em confinamento, 

funcionando a quase totalidade das explorações de bovinos Holstein em sistemas intensivos 

em confinamento (Assis et al, 2005).  

Os sistemas intensivos de produção de leite em confinamento dos países de clima tropical, 

são bastante semelhantes aos sistemas praticados nos países de clima temperado. Nestes 

sistemas de produção os animais presentes para a exploração leiteira são essencialmente 

animais de raça pura, com clara preferência para os animais da raça Holstein, apresentando 

uma produtividade média por vaca ordenhada bastante superior a 4.500 Kg de leite por ano, 

e a alimentação é feita exclusivamente na manjedoura, à base de alimentos conservados, 

recorrendo-se regularmente a alimentos concentrados para obter uma produtividade leiteira 

mais elevada (Assis et al, 2005). O maneio das vacas em lactação é feito em confinamento 

parcial ou total, podendo, consoante o nível de produção, serem ordenhadas três vezes por 

dia. Os vitelos são desmamados com 2-3 meses de idade e o aleitamento é feito 

artificialmente. Este é um tipo de sistema de produção com uma assistência veterinária 
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permanente e uma prática de controlo sanitário rigoroso, e como tal a disseminação de 

doenças por via de comercialização de animais é bastante reduzido (Assis et al, 2005). A 

preocupação com as instalações está também presente nestes sistemas, que apresentam 

investimentos significativos, principalmente em instalações para vacas em lactação. Este 

tipo de sistema é ainda muito pouco utilizado nos países tropicais, muito devido aos custos 

que comporta e à falta de qualificação dos produtores. Exemplo disso é o caso brasileiro 

onde este tipo de sistema é praticado em menos de 0.1% das explorações, mas ainda assim 

contribui para 4.6% da produção de leite deste país (Assis et al, 2005). A produtividade e 

rentabilidade destes sistemas estão directamente associadas ao nível tecnológico aplicado 

pelos produtores nestes sistemas (Aldana, 1990). 

1.3.2. Níveis de produção de leite  

Os factores edafo-climáticos têm particular importância na capacidade produtiva das vacas 

leiteiras uma vez que estamos perante uma raça proveniente de climas temperados. Muito 

devido ao facto de, nos países de clima tropical, as vacas da raça Holstein serem 

exploradas, na sua generalidade, em sistemas de produção intensivos em confinamento, é 

possível que as diferenças nos níveis de produção destes países para os países de clima 

temperado se prendam essencialmente pelo clima em que estão inseridas.  

Segundo a World Holstein-Frisian Federation (2009), a produtividade da raça em climas 

tropicais encontra-se abaixo dos níveis registados nos países de clima temperado. Em 2007 

os países tropicais apresentavam uma produção média da raça de cerca de 7.500,00 kg de 

leite/ 305 dias de lactação, contra os cerca de 9.000,00 kg de leite/ 305 dias de lactação dos 

países de clima temperado apresentavam em média. 

1.3.3. Caracterização Nutritiva das pastagens tropicais e temperadas 

A alimentação animal é um dos principais factores que influencia a produção e a qualidade 

do leite, e é bastante variável dos países tropicais para os países temperados, uma vez que 

a qualidade das pastagens e forragens, que fazem parte da sua alimentação, também são 

bastante variáveis. Deste modo, e não sendo alvo de estudo no presente trabalho, é 

importante referir algumas características nutritivas das pastagens tropicais e temperadas 

para uma melhor compreensão das diferenças de produtividade entre os dois climas em 

estudo.  

Nas regiões tropicais, as pastagens constituem parte da dieta dos animais em sistemas de 

produção especializados. Na sua composição botânica, as pastagens tropicais, apresentam 

uma ampla variedade de espécies, na sua grande maioria gramíneas e leguminosas, que 
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podem ser nativas ou cultivadas, e cujas qualidades nutritivas são muito variáveis (Norton, 

1982). O mesmo autor aponta ainda a fertilidade do solo e as condições locais e estacionais, 

como algumas das razões para a ocorrência destas variações. 

As diferenças edafoclimaticas entre os países de clima tropical e os países de clima 

temperado são notórias e já conhecidas, e, segundo Van Soest (1994), o solo e o clima 

influenciam no crescimento e na composição das plantas forrageiras. As plantas utilizam a 

energia solar para fixação do carbono nas suas estruturas, e a distribuição deste carbono, 

bem como da energia fixada dentro das partes da planta são amplamente afectadas por 

factores ambientais (Van Soest, 1994). Deste modo, há uma afectação do valor nutritivo e 

qualidade das forragens nestas condições, provocando variações nas suas características 

nos vários climas. 

Nos climas tropicais as plantas leguminosas apresentam-se mais ricas em proteína bruta, 

cálcio e fósforo que as gramíneas, mas quando comparadas relativamente à sua 

proveniência as leguminosas de clima tropical e de clima temperado apresentam teores 

proteicos similares (Reis et al., 1993). Por outro lado, as gramíneas de clima tropical, 

quando comparadas às de clima temperado, demonstram valores proteicos inferiores (Reis 

et al., 1993). 

Nas gramíneas de clima tropical raramente são registadas percentagens de parede celular 

inferiores a 55%, apresentando valores de 65% em plantas colhidas durante o seu 

desenvolvimento vegetativo, e de 75 a 80% em estádios avançados de maturidade (Moore e 

Mott, 1973). Comparativamente, gramíneas de clima temperado mostram teores variando de 

34 a 73% (Moore e Mott, 1973; Reis et al., 1993). 

De entre os factores abióticos, os que mais afectam a composição bromatológica das 

forrageiras são a temperatura, a luminosidade e a humidade (Heath et al., 1985; Reis et al., 

1993; Van Soest, 1994). As elevadas temperaturas, características das condições tropicais, 

promovem rápida lenhificação da parede celular (Van Soest, 1994), e os seus efeitos são 

mais acentuados em gramíneas do que em leguminosas devido à alta taxa de crescimento 

das espécies C4 típicas das regiões tropicais. As plantas C4, apresentam maiores taxas de 

fotossíntese do que as C3, especialmente nas condições encontradas nas regiões tropicais, 

onde são mais abundantes, apresentando boas performances a elevadas temperaturas (30-

40ºC) (Taiz e Zeiger, 2004). A maioria das plantas C3 pode resistir a temperaturas abaixo de 

0ºC, muitas vezes atingidas nos países de clima temperado, mas as plantas C4 apresentam 

vantagem para temperaturas acima dos 25ºC, típicas dos climas tropicais (Taiz e Zeiger, 

2004).  
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 Ainda segundo Van Soest (1982), a digestibilidade das gramíneas de clima tropical (C4) é 

menor que a digestibilidade das gramíneas de clima temperado (C3), e que o seu valor 

alimentar é também inferior ao valor alimentar apresentado pelas plantas C3, devido à sua 

baixa concentração de azoto.  

A inferioridade produtiva que pode ser verificada nos países de clima tropical, pode também 

estar relacionada com a baixa qualidade da forragem disponível em termos de consumo 

voluntário e digestibilidade. Segundo Aroeira (1997), o consumo de forragem mediante as 

suas características físicas é mais evidente nas espécies de clima tropical, devido a uma 

maior percentagem de parede celular acumulada mais rapidamente nas forrageiras do tipo 

C4.  

As forrageiras de clima tropical apresentam algumas limitações de natureza nutritiva que se 

reflectem negativamente sobre a produção animal. Contudo, as explorações leiteiras que 

trabalham com efectivos animais da raça Holstein usam, em muitos casos, as forragens 

como suplemento às rações comerciais. Estas explorações são ainda, na sua maioria, 

possuidoras de um conhecimento mais aprofundado destas limitações e das suas reais 

implicações na produção animal, podendo assim apresentar alternativas à sua melhoria 

(Assis et al, 2005). 

2. A Glândula Mamária e a Manutenção da lactação 

2.1. Alguns aspectos da anatomia da Glândula Mamária e fisiologia da 

lactopoiese 

A glândula mamária (Figura II.1), glândula exócrina, cuja função primordial é a produção de 

leite, é formada por um sistema de ductos rodeados por tecido conjuntivo e adiposo, que liga 

as massas de epitélio secretor e é suportado por uma cápsula fibroelástica (Frandson et al., 

2003, Reece, 2009). As células epiteliais que cobrem a superfície interna dos alvéolos, são 

as estruturas fundamentais na secreção de leite na glândula mamária (Akers, 2002; 

Frandson et al., 2003).  

Na glândula mamária o sistema de ductos faz a conexão dos alvéolos que convergem 

sucessivamente em ductos de maiores dimensões até que exista apenas um ducto por 

glândula, que apresenta uma abertura através da teta (Frandson et al., 2003; Reece, 2009). 

Os alvéolos são agrupados em unidades conhecidas como lóbulos, cada um envolvido por 

um septo distinto de tecido conjuntivo (Reece, 2009). Os lóbulos são agrupados em 

unidades maiores denominadas lobos, também rodeados por tecido conjuntivo. Os alvéolos 

são revestidos por células contrácteis de natureza mioepitelial associadas ao reflexo de 
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ejecção do leite, localizando-se ao longo dos ductos, promovendo a sua descida (Reece, 

2009).  

A vaca apresenta áreas especializadas de armazenamento, chamadas cisternas, nas quais 

os ductos libertam o leite, formando assim um sistema colector, que assim possibilita a 

síntese e a armazenagem de quantidades de leite significativas (Reece, 2009). 

A glândula mamária dos bovinos possui, além de um sistema secretor e de um sistema 

colector de leite, uma estrutura de suporte. A estrutura de suporte é constituída por um 

grupo de ligamentos e tecido conjuntivo elástico para manter o úbere perto do corpo. Os 

forte ligamentos da glândula mamária ajudam a evitar a ocorrência de um úbere descaído e 

a minimizar os riscos de ferimentos, evitando também problemas na utilização do 

equipamento de ordenha. As principais estruturas de suporte do úbere são o ligamento 

suspensório médio e o ligamento suspensório lateral. O ligamento suspensório médio 

separa a metade esquerda do úbere da metade direita e é formado por duas camadas de 

tecido conjuntivo elástico. Este ligamento fixa o úbere á parede abdominal. A elasticidade do 

ligamento suspensório médio permite-lhe actuar como amortecedor quando a vaca se move 

e também se adapta às modificações de tamanho e peso do úbere devido à produção 

leiteira ou devido à idade. Em contraste com o ligamento suspensório médio, o ligamento 

suspensório lateral é composto por um tecido fibroso, pouco flexível, e separa a parte 

posterior do úbere da parte anterior.  
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Figura II.1 – Esquema da Anatomia da Glândula Mamária Bovina 

A lactopoiese, requer estímulos para promover a produção de leite e retirar ou inibir os 

estímulos que atrasam a produção de leite (Frandson et al., 2003). A manutenção da 

lactação requer a conservação do número de células alveolares, que são células contrácteis 

de natureza mioepitelial e que estão relacionadas com o reflexo de ejecção do leite (Akers, 

2002), a capacidade de síntese das células (Capuco et al., 2003) e a eficácia do reflexo de 

ejecção do leite (Theil et al., 2006).  

A estimulação dos tetos através da ordenha ou amamentação levam a um aumento abrupto 

dos níveis sanguíneos de prolactina, e, durante a lactação, estimula a divisão celular no 

epitélio do ducto da glândula mamária (Drozdz et al., 1998). Este aumento nos níveis da 

prolactina, apesar de importante na maioria dos animais, não parece ser um regulador 

essencial da lactação nos bovinos e ruminantes em geral (Frandson et al., 2003). Por outro 

lado, a hormona de crescimento é referenciada como uma das hormonas lactopoiéticas de 

www.delaval.com 
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maior relevo nos bovinos (Bauman, 1992, Tucker, 1994), cujos níveis no sangue estão 

directamente relacionados com a manutenção da lactação (Frandson et al., 2003).  

Embora exista um complexo hormonal que controla a lactação, a não ser que o leite seja 

removido frequentemente da glândula mamária, a síntese do leite não persiste apesar do 

estado hormonal adequado (Hurley, 2009). A hormona de crescimento (GH), os 

glicocorticóides segregados pelas glândulas supra-renais, a hormona tireo-estimulante 

(TSH), a insulina e a hormona paratiroide (PTH) são requeridos para a manutenção da 

lactação (Young, 1947; Johnsson e Hart, 1986; Capuco e Akers, 2009). A ocitocina é 

também importante durante a lactação, mas a sua acção é requerida para a ejecção do leite, 

enquanto as outras hormonas são essenciais para a manutenção da síntese e secreção do 

leite por parte das células. As hormonas da tiróide influenciam a síntese do leite bem como a 

intensidade e a duração da secreção. A PTH estimula o rendimento e aumenta a 

concentração de células plasmáticas. Os glicocorticoides segregados pelas glândulas supra-

renais, como o cortisol, mantêm a lactação ao exercer seu efeito sobre a manutenção do 

número de células mamárias e actividade metabólica (Tucker, 2000). Sandles et al. (1988) 

reportou que a GH aumenta a produção de leite, direccionando os nutrientes para a glândula 

mamária.  

3. O meio ambiente na produção de leite 

Grande parte das populações de animais domésticos do mundo encontram-se nas regiões 

onde o stress climático sazonal tem influência sobre a produtividade, e os animais de leite 

sofrem maiores impactos na sua “performance” consoante a estação do ano (Collier et al, 

2006b). 

Quando expostos, de forma permanente, a condições ambientais adversas os animais 

desencadeiam um processo de adaptação de forma a minimizar o impacto sofrido por estas 

condições. Na produção de leite, a adaptação é feita através de alterações metabólicas que 

induzidas geneticamente atingem sistemicamente o metabolismo e especificamente a 

fisiologia da glândula mamária. 

3.1. Caracterização Climática  

3.1.1. No Brasil 

Para a realização deste estudo, as amostras de tecido da glândula mamária dos animais em 

produção em clima tropical foram recolhidas na região de Brasília, estado de Góias, Brasil.  



14 
 

O clima neste país apresenta-se bastante diversificado como consequência de vários 

factores, podendo destacar-se as suas características geográficas, a extensão territorial e a 

dinâmica das massas de ar. Este último factor é de extrema importância uma vez que actua 

directamente sobre a temperatura e a pluviosidade.  

Segundo um relatório elaborado pelo Governo do Estado de Góias (Silva et al, 2006) onde é 

feita uma caracterização climática de todo o Estado utilizando valores de 10 anos, o Estado 

apresenta um clima tropical, com duas estações bem definidas, uma chuvosa (Outubro - 

Abril) e outra seca (Maio - Setembro), apresentando uma grande variação nos elementos 

climáticos.  

O índice pluviométrico médio anual de Brasília, Distrito Federal, é de cerca de 1500 mm e 

95% das chuvas ocorrem no período de Outubro a Abril, com destaque para os meses de 

Dezembro e Janeiro, que registam valores de pluviosidade em torno de 200 – 300 mm. Os 

meses de menos chuvosos registam valores de pluviosidade entre os 00 mm e os 60 mm. 

As temperaturas médias mensais em Brasília não oscilam muito durante todo o ano, 

apresentando valores entre os 19 e os 31º C, sendo o mês mais quente Setembro e os mais 

frios Junho e Julho. 

No que se refere à humidade relativa do ar existem também oscilações durante grande parte 

do ano. Entre Novembro e Abril os níveis de humidade variam entre os 75% e os 80%. Entre 

Maio e Agosto há uma diminuição destes valores de 68% em Maio para 49% em Agosto, 

voltando depois a aumentar. A humidade relativa do ar é factor determinante para diversas 

actividades, afectando o desenvolvimento de plantas, pragas e doenças e o conforto térmico 

animal, afectando, por exemplo, a transpiração, que é tanto mais intensa quanto mais seco 

se encontra o ar.  

Desta forma, podemos verificar que segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, 

esta região apresenta um “clima tropical com estação seca” onde todos os meses do ano 

têm temperatura média superior a 18º C, mas pelo menos um dos meses do ano tem 

precipitação média total inferior a 60 mm. 

3.1.2. Em Portugal 

O clima de Portugal Continental é tipicamente mediterrâneo (McKnight e Hess, 2000), 

embora a influência Atlântica, a continentalidade e a orografia, façam com que um país de 

reduzidas dimensões como Portugal apresente variações significativas na temperatura e, 

principalmente, na precipitação observadas (Brito, 1994). Portugal Continental apresenta 
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assim o seu clima divido em duas regiões: uma de clima temperado com Inverno chuvoso e 

Verão seco e quente e outra de clima temperado com Inverno chuvoso e Verão seco e 

pouco quente (Instituto de Meteorologia, 2009). 

A Sul, o país apresenta características tipicamente mediterrâneas. Já no Litoral Centro e 

Norte, o clima mediterrâneo adquire características marcadas pelo oceano atlântico, onde os 

Verões são relativamente frescos, com uma reduzida estação seca, os Invernos suaves, 

com elevados valores mensais de precipitação. No Interior Centro predomina um clima 

caracterizado pela continentalidade, com elevadas amplitudes térmicas anuais, Invernos 

muito frios onde é frequente a queda de neve e Verões muito quentes.  

As amostras de tecido mamário recolhidas em Portugal para análise dos genes foram 

recolhidas em Azambuja, distrito de Lisboa. Esta região situa-se na zona de transição dos 

dois subtipos de clima existentes em Portugal, segundo a classificação climática de Köppen-

Geiger, um com Verão seco e quente e outro com Verão seco e temperado.  

Esta é uma região caracterizada por uma precipitação média anual de cerca de 600mm 

entre os anos de 1961 e 1990 (Santos e Miranda, 2006), e que nos últimos seis anos, 

segundo o Instituto de Meteorologia, manteve essa média de 600mm apesar das oscilações 

inter-anuais. O período de maior pluviosidade é nas estações de Outono e Inverno, que 

registam valores entre os 150-250mm e 200-300mm, respectivamente. Estas duas estações 

representam cerca de 70% das chuvas na região. O Verão é a época do ano com menos 

chuvas com valores médios inferiores a 50mm.   

Os valores médios anuais de temperatura nesta região são de 16ºC, mas apresentam 

variações sazonais características do clima mediterrâneo. Os meses de maior calor são os 

de Verão (Junho, Julho e Agosto) e registam temperaturas médias entre os 20 e os 22ºC, e 

valores máximos de temperatura entre os 26 e os 28ºC. Observando o comportamento da 

temperatura no que diz respeito às temperaturas mínimas verificou-se, entre 1961 e 1990, 

uma temperatura mínima média entre os 4ºC e os 8ºC nos meses de Inverno (Dezembro, 

Janeiro e Fevereiro), que no entanto apresentam uma temperatura média entre os 10 e 

11ºC. Nos últimos anos, observou-se um aumento da temperatura mínima nesta região para 

valores entre 10ºC e 12ºC (Instituto de Meteorologia, 2009). 

A humidade relativa, segundos os dados disponíveis na Agribase do Departamento de 

Produção Agrícola e Animal (DPAA) do Instituto Superior de Agronomia 

(//agricultura.isa.utl.pt/agribase_temp) apresenta uma fraca oscilação durante o ano. Entre 

Outubro e Março os seus níveis encontram-se em média entre os 80 e 90%. Nos restantes 

meses a humidade relativa do ar varia entre os 65 e os 75%. 
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3.2. Conforto térmico animal 

Os efeitos da temperatura e da humidade do ar são, geralmente, os principais factores 

limitantes para o desenvolvimento, produção e reprodução dos animais, devido ao stress por 

estes causado (Nääs et al., 2001).  

Segundo Grant e Albright (1995) as adversidades associadas ao clima alteram as condições 

fisiológicas dos animais e determinam o declínio da produção, principalmente no período de 

menor disponibilidade de alimentos. As altas temperaturas, associadas a uma elevada 

humidade do ar, afectam negativa e significativamente a temperatura rectal e a frequência 

respiratória, e podem causar stress em animais de interesse zootécnico (Magalhães et al., 

1998). 

Baccari (1998), refere que o limite superior da zona de termoneutralidade (ZTN) de vacas da 

raça Holstein, em lactação, situa-se próxima dos 25ºC de temperatura de bolbo seco, e a 

humidade relativa ideal de 38%. Deste modo, sendo o Brasil um país de clima 

tropical/subtropical, o gado bovino leiteiro da raça Holstein estará grande parte do ano 

submetido a temperaturas e humidades relativas do ar acima das desejadas. O efeito destes 

dois factores pode então tornar-se limitante ao nível do desenvolvimento, produção e 

reprodução dos animais, em função do stress a eles associado. 

As condições de conforto térmico são fundamentais para que os animais expressem as suas 

potencialidades. Um dos índices utilizado para a determinação do conforto térmico animal é 

o Índice de Temperatura e Humidade (ITH), que utiliza os valores da temperatura do ar e a 

humidade relativa do ar para estimar o nível de desconforto dos animais (Filho, 1993). De 

acordo com Ravagnolo et al. (2000) e Armstrong (1994) valores do ìndice de temperatura e 

humidade superiores 72 representam condições adversas para a produção de leite. 

3.2.1. No Brasil 

O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET, 2009) fornece dados dos últimos 7 

anos relativos ao Índice de Temperatura e Humidade. Esta entidade, tal como Ravagnolo et 

al. (2000), Armstrong (1994) e Du Preez et al. (1990), referem que para o conforto de 

bovinos de leite os valores deste índice devem ser iguais ou inferiores a 70, definindo ainda 

níveis de alarme em relação ao conforto/desconforto térmico dos animais. Segundo Pires e 

Campos (2004) em estudo elaborado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) quando o Índice de Temperatura e Humidade ultrapassa o valor de 72, 

considera-se que o animal se encontra em stress térmico, uma vez que esse ponto 

representa o limite superior da zona de termoneutralidade para vacas em produção, ou seja, 
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é o ponto até onde o animal mantém a temperatura corporal normal sem alterar sua taxa 

metabólica. 

Analisando então os valores relativos aos 7 últimos anos verifica-se que, para a região de 

Brasília, durante esse período ocorreu em algumas situações um desconforto térmico. Esse 

desconforto foi registado entre os meses de Outubro e Fevereiro, com maior frequência em 

Outubro e Janeiro, mas sem nunca apresentar valores do índice de temperatura e humidade 

superiores a 74.  

3.2.2. Em Portugal 

A base de dados meteorológicos, Agribase, do DPAA do Instituto Superior de Agronomia 

fornece dados relativos à temperatura e humidade relativa, que permitem o cálculo do Índice 

de Temperatura e Humidade (Thom, 1959; NOAA, 1976). Desta forma e analisando então 

os valores para a região em estudo, os animais em exploração nunca se encontram em 

condições de desconforto térmico. Segundo os dados disponíveis os valores de ITH 

encontram-se entre 50 e 70, aumentando de Janeiro a Agosto, e posteriormente voltando a 

diminuir.  

3.3. Stress térmico na produção de leite 

A produção de leite é uma actividade altamente dependente dos factores ambientais 

(Damasceno et al., 1997), cujas alterações podem afectar a produtividade e o maneio dos 

animais. O stress é definido como um evento externo ou condição que produz "uma tensão" 

num sistema biológico (Lee, 1965), sendo o stress térmico provocado por uma combinação 

de factores ambientais como a temperatura, a humidade relativa, a movimentação do ar e a 

precipitação (Bohmanova et al., 2007) e é definido por Buffington et al. (1981) como 

qualquer combinação dos factores ambientais que originem condições que se situem fora da 

zona de neutralidade térmica do animal. As altas temperaturas do ar, principalmente quando 

associadas a altas humidades e a radiação solar directa, características das regiões 

tropicais e subtropicais, como é o caso do Brasil, são os principais elementos climáticos 

stressantes causadores de baixos desempenhos do gado leiteiro (Pinheiro et al., 2005). 

Estes ambientes quentes e húmidos, podem então tornar-se desfavoráveis para a produção 

leiteira, principalmente para animais em lactação e de alto potencial para produção de leite 

(Baccari Jr., 1989). Isto, porque devido à sua função produtiva mais especializada que 

requer uma grande disponibilidade energética e intensa actividade metabólica, são animais 

com uma grande produção de calor endógeno (Baccari Jr., 1989). E, segundo Marcheto et 

al. (2002), quanto maior a produção, maior taxa metabólica e maior, também, a sua 

sensibilidade ao stress pelo calor. 



18 
 

Estes factores ambientais adversos aliados à produção de calor metabólico resultam num 

excesso de calor corporal, desencadeando uma resposta que se expressa por meio de um 

desequilíbrio no organismo do animal, reduzindo a sua capacidade de eliminar o calor 

corporal, provocando no animal um estado de stress térmico, que pode diminuir a produção 

de leite até 30%, bem como comprometer o desempenho reprodutivo (Fuquay, 1981). Ou 

seja, o stress térmico ocorre, então, quando a carga térmica que o animal recebe do 

ambiente, adicionada a carga calórica produzida pelo metabolismo, são maiores que a 

capacidade do animal em eliminar para o ambiente o stock de calor excedente (West, 1999). 

Berman et al. (1985) e Huber (1990) referem que o limite superior de temperaturas ambiente 

nas quais o gado Holstein pode manter uma temperatura corporal é 25-26 ºC. Deste modo 

quando a temperatura do ar excede essas temperaturas, mesmo em ambientes com baixa 

humidade relativa, a temperatura efectiva permanece acima da zona de termo-neutralidade 

de vacas em lactação e o animal passa a receber mais calor do ambiente do que a perde-lo, 

aumentando assim a sua carga térmica. Apesar da tolerância genética à temperatura variar 

com as raças de bovinos, os investigadores têm mostrado que apenas quando as 

temperaturas ambientais igualam ou excedem os 35ºC a maioria do gado bovino leiteiro 

começa a usar energia adicional para aliviar do corpo o calor excessivo (Collier et al., 

2006b), chegando mesmo a reduzir ou redireccionar energia metabolizavél da produção 

para balançar os ganhos e perdas de calor (Keister et al., 2002).   

A partir destes dados, e sabendo que a maior parte dos países tropicais apresentam, 

frequentemente temperaturas iguais ou superiores a estas, ao longo de várias horas durante 

o dia, podemos concluir que, em grande parte do ano, as vacas leiteiras estão sujeitas a 

stress térmico (Klosowski et al., 2002). 

As vacas leiteiras, como animais homeotérmicos que são, tentam manter uma temperatura 

corporal constante independente das condições ambientais. Em condições tropicais de 

exploração, com frequência, o processo de homeostase do animal fica comprometido pelo 

stress térmico, levando a uma série de alterações fisiológicas e de comportamento (Curtis, 

1983). Estas alterações têm o intuito de manter o balanço térmico e as suas funções 

orgânicas (Collier et al., 1982). Nestas situações os animais aumentam o processo de 

sudorese, a intensidade de respiração e os processos corporais que podem gerar calor são 

“desligados” (Baccari, 1998; West, 2003).  

Como consequência deste stress, as vacas diminuem a ingestão de matéria seca, que por 

sua vez diminui a produção de calor associada à digestão, e consequentemente também vai 

diminuir a ingestão de nutrientes essenciais para a produção de leite (Armstrong, 1994; 

Baccari, 1998; West, 2003; Collier et al., 2006b). Outros distúrbios comummente observados 
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pelos animais nestas condições são a redução na taxa metabólica (muito associada à 

redução do consumo de alimento), aumento no consumo de água, aumento da temperatura 

rectal (Armstrong, 1994; West, 2003), alterações nas concentrações hormonais e alterações 

nas necessidades de manutenção (Pires e Campos, 2004).  

Como alta produtora de leite que é a raça Holstein, a quantidade de calor metabólico 

produzido pelo consumo de alimento é muito mais elevada que a verificada nas raças 

menores produtoras de leite, tornando esta raça mais susceptível ao stress térmico (Pires, 

2006). Em suma, estes mecanismos resultam numa redução na produção de leite o que 

acarreta perdas económicas significativas à produção. 

As vacas leiteiras podem contudo acostumar-se às elevadas temperaturas e desenvolver 

termo-tolerância (Collier et al., 2007). Esta termo-tolerância está associada a uma família de 

proteínas, presente em todas as células, conhecida por Proteínas de Choque Térmico (Heat 

Shock Proteins – HSP’s) (Kuhl e Rensing, 2000; Collier et al., 2007; Collier et al., 2008). 

Estas proteínas têm sido usadas como indicador de stress 

térmico, uma vez que a expressão dos genes 

responsáveis pela sua síntese e a própria síntese dessas 

proteínas aumentam durante o estado de stress térmico 

(Kuhl e Rensing, 2000; Pirkkala et al., 2001; Akerfelt et al., 

2007; Collier et al., 2007). 

Com temperaturas elevadas as proteínas começam a 

desnaturar-se (Fig. II.2), o que inibe a capacidade para 

estas desempenharem a sua função (Insel et al., 2004). As 

proteínas de choque térmico actuam na estabilização de 

outras proteínas expostas a stress térmico evitando ou 

minimizando a sua desnaturação (Kuhl e Rensing, 2000), 

o que aumenta a resistência das células a este stress. 

No que diz respeito ao stress provocado pelo meio ambiente estão no entanto por estudar, 

entre outros, a presença e os mecanismos genéticos e funcionais de adaptação do 

parênquima da glândula mamária ao stress ambiental de condições tropicais de exploração, 

mais especificamente no que diz respeito à temperatura e humidade, uma vez que estamos 

perante uma raça que apesar de ter uma relativamente boa adaptabilidade às condições 

climáticas adversas não deixa de ser uma raça natural de climas temperados.  

 

Figura II.2 – Esquema ilustrativo da 
desnaturação de uma proteína. 

Adaptado de Insel et al., 2004 
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3.4. Stress ambiental ao nível da glândula mamária 

A exposição das células, incluindo as células epiteliais da glândula mamária, a cargas 

térmicas ambientais acima da zona de termoneutralidade provoca anomalias a nível do seu 

funcionamento (Sonna et al., 2002), como a inibição da síntese de proteínas, incorrecções 

na estrutura e função das proteínas, modificações morfológicas devido a rearranjos no 

citoesqueleto, alterações na dinâmica e fluidez da membrana celular, e reduções na 

proliferação celular (Collier et al., 2008). Estas anomalias levam a grandes alterações, na 

transcrição dos genes e síntese proteica, conhecidas como “resposta ao choque termico” 

(Lanks, 1986; Lindquist, 1986). 

Alterações na expressão génica associadas com a reacção a um stress ambiental podem 

envolver respostas agudas ao nível celular bem como modificações na expressão génica em 

vários órgãos e tecidos associados com a resposta à “aclimatização” (Collier et al., 2006a). 

A “aclimatização”, processo largamente controlado pelo sistema endócrino, é um estado 

fisiológico alterado desencadeado por essas alterações de expressão génica, onde o 

metabolismo é ajustado para minimizar os efeitos prejudiciais do aumento da carga térmica. 

Isto, caso exista persistência do stress (Collier et al., 2008). A activação destes sistemas 

parece ser iniciada quando a temperatura superficial da pele excede os 35°C (Collier et al., 

2003), começando os animais a acumular calor e aumentando rapidamente os mecanismos 

de perda de calor evaporativo (Collier et al., 2008). Com temperaturas acima da zona de 

neutralidade térmica, a perda de calor por evaporação e respiração são as formas 

dominantes da perda de calor no gado leiteiro (Gebremedhin e Wu, 2001).  

Uma família de factores de transcrição conhecida como HSF (Heat Shock Factor) tem sido 

apontada como a primeira importante resposta celular à exposição a elevadas temperaturas 

(Trinklein et al., 2004; Page et al., 2006). Estes factores de transcrição coordenam a 

resposta celular ao stress térmico e regulam a expressão de uma ampla variedade de 

genes, incluindo as HSP’s durante a hipertermia (Sorger, 1991; Morimoto, 1993; Pirkkala et 

al., 2001; Akerfelt et al., 2007). Corroborando estas afirmações, Collier et al. (2008) referiram 

que as modificações na expressão génica provocadas pelo stress ambiental incluem: 1) a 

activação do factor de transcrição de “choque térmico” 1 (HSF1 – heat shock factor 1); 2) o 

aumento da expressão das proteínas de choque térmico (HSP – heat shock protein) e 

diminuição da expressão e síntese de outras proteínas; 3) aumento da oxidação da glicose e 

dos aminoácidos e diminuição do metabolismo dos ácidos gordos; 4) activação do sistema 

endócrino para a resposta ao stress; 5) e activação do sistema imunitário através da 

secreção da HSP pela via extracelular. 
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Ao nível da glândula mamária Collier et al. (2006a), analisando alterações na expressão de 

genes, concluíram que o stress térmico desencadeia um dramático e complexo programa de 

alterações da expressão génica das células epiteliais da glândula mamária dos bovinos. 

Alterações essas que, segundo Sonna et al. (2002) incluem: 1) a inibição de síntese de 

DNA, transcrição, processamento de RNA, e tradução; 2) inibição da progressão do ciclo 

celular; 3) desnaturação e agregação das proteínas; 4) aumento da degradação das 

proteínas através das vias “proteassomal” e lisossomal; 5) rotura das componentes do 

citoesqueleto; 6) alterações no metabolismo que levam a redução no ATP celular; e 7) 

mudanças na permeabilidade da membrana que conduz a um aumento das concentrações 

intracelulares de Na+, de H+, e de Ca2+. Os estudos sobre o stress térmico revelaram 

portanto que a expressão de genes relacionados com o ciclo celular, metabolismo e a 

estrutura celular nestas condições era muito reduzida. Ou seja, quando expostas a 

temperaturas elevadas que provoquem stress térmico, as células do epitélio mamário 

limitam processos necessários para o crescimento, desenvolvimento e produção de leite, e 

aceleram os processos fundamentais para sobreviverem ao stress.  

4. Microarrays 

Os microarrays, técnica de genómica funcional a que recorremos neste estudo, permite-nos 

identificar os genes transcritos no parênquima mamário relacionados com parâmetros 

fisiológicos correspondentes a mecanismos de adaptação abiótica (stress ambiental). Este é 

um método que permite aos investigadores explorarem particularidades na produção, 

fisiologia e saúde animal ao nível dos genes, através da sua expressão. No que diz respeito 

a este estudo, esta abordagem pode levar à identificação de animais geneticamente 

adaptados para lidar com o stress térmico.  

4.1. Desenvolvimento da tecnologia 

Os estudos de sequências de ácidos nucleicos com a intenção de analisar simultaneamente 

o maior número possível de genes começaram a ser realizados no final da década de 70, 

por Kafatos et al. em 1979, com o aparecimento da técnica conhecida como Dot-Blot. A 

tecnologia “microarray” foi, no entanto, desenvolvida a partir do Southern Blotting, onde o 

DNA fragmentado é transferido para um substrato e hibridado com uma sonda de um gene 

ou fragmento de um gene conhecido. O uso de uma colecção de diferentes DNAs em 

“arrays” para estudar um perfil de expressão foi descrito pela primeira vez por Kulesh et al. 

em 1987, e os “arrays” de DNA foram usados para identificar genes cuja expressão é 

modulada pelo interferão. O uso de microarrays para criar um perfil de expressão génica foi 
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primeiramente reportado em 1995 por Schena et al., e um genoma eucariota completo 

colocado num microarray foi publicado num trabalho realizado por Lashkari et al., em 1997. 

Contudo, foi devido a dois factores fundamentais que foi possível a evolução desta 

tecnologia: 1) o desenvolvimento de sistemas robotizados que possibilitaram o fabrico de 

“arrays” de alta densidade; e 2) a adopção do método de detecção óptica (fluorescência), 

que conferiu a sensibilidade necessária para a realização das medidas de intensidade. 

4.2. Tecnologia dos microarrays de DNA 

A tecnologia de microarrays de DNA, usada em biologia molecular, usa moléculas de DNA 

marcadas fluorescentemente e tira partido da capacidade dessas moléculas emparelharem 

entre si. Nos microarrays as moléculas imobilizadas numa superfície sólida interagem com 

moléculas que se encontram, numa mistura, em solução. Quando estas sequências em 

solução encontram as sequências fixadas, estas vão-se ligar, ou hibridar. Estas interacções 

que ocorrem são depois detectadas e quantificadas (Falciani, 2007). Ou seja, o propósito 

dos microarrays é detectar a presença e quantificar a abundância de ácidos nucleicos 

marcados numa amostra biológica. Esta é uma técnica que potencia a capacidade dos 

ácidos nucleicos hibridarem sequências complementares sob condições favoráveis (Falciani, 

2007).  

Uma lâmina de microarrays possui uma colecção de ácidos nucleicos que se encontram 

ordenadamente distribuídos e imobilizados quimicamente sobre uma superfície sólida, 

geralmente uma lâmina de vidro do tipo usado em microscopia, podendo no entanto também 

ser de plástico ou silicone (Stekel, 2003; Vickery, 2006). Os microarrays possibilitam a 

avaliação simultânea da expressão de milhares de genes em diferentes tecidos de um 

determinado organismo (Schena et al., 1996; Müller e Nicolau, 2005), e em diferentes 

estágios de desenvolvimento ou condições ambientais, possibilitando realizar um elevado 

número de testes genéticos em paralelo (Maindonald et al., 2003). A sua utilização na 

pesquisa com animais de interesse zootécnico tem sido também gradualmente utilizada e é 

hoje utilizada em diversas áreas, como por exemplo, crescimento e metabolismo, saúde e 

bem-estar animal, reprodução, e genética e melhoramento (Rosa et al., 2007). 

As experiências com microarrays implicam determinados procedimentos laboratoriais, desde 

a extracção de RNA, transcrição reversa e marcação fluorescente, até à hibridação final, os 

quais introduzem invariavelmente diferentes níveis de variabilidade adicional aos dados 

obtidos no final (Rosa et al., 2007). 
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Como foi referido, os microarrays permitem a avaliação simultânea da expressão de 

milhares de genes (Schena et al., 1996), colocados em posições predefinidas na lâmina. 

Cada uma dessas posições na lâmina designa-se spot, e contém uma determinada 

quantidade de DNA devidamente imobilizada, denominada “sonda” de hibridação (Phimister, 

1999). Nos microarrays cada uma destas “sondas” tende a ligar-se apenas a sua sequência 

complementar de nucleótidos (Jaluria et al., 2007). Estas sequências complementares de 

nucleótidos são por norma oligonucleotidos (pequenos polímeros de ácidos nucleicos 

contendo um pequeno número de bases) ou DNA complementar (cDNA) correspondente a 

mRNA e representam apenas um único gene e são denominados “alvos” (Phimister, 1999). 

Este processo denomina-se hibridação e é a chave da tecnologia dos microarrays de DNA 

baseando-se na complementaridade das cadeias de nucleotidos (Rosa et al., 2007). 

As lâminas de vidro, às quais são fixadas as “sondas” de hibridação, são caracterizadas 

pela sua geometria, definida basicamente pelos seguintes factores: quantidade de linhas e 

colunas de sub-arrays, quantidade de linhas e colunas de spots por sub-array (Cristo, E. 

2003). Esta geometria está exemplificada na Figura II.3. A colocação das “sondas” num 

microarray é realizada por um robô, que por meio de agulhas especiais, deposita as 

amostras de DNA na superfície da lâmina de vidro. Este processo é também conhecido 

como “impressão da lâmina”. O robô que realiza este processo tem a precisão necessária 

para separar os spots. 

 

Figura II.3 – Geometria de um microarray. 
Adaptado de www.liv.ac.uk 
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Assim sendo, os microarrays baseiam-se no uso de uma lâmina na qual as “sondas” de 

hibridação foram imobilizadas em quantidades e posições rigorosamente definidas, para 

serem hibridadas com uma mistura de ácidos nucleicos marcados, geralmente mRNA (ou 

cDNA) extraído das amostras em estudo. 

As “sondas” usadas nos microarrays podem ser sintetizadas ou seleccionadas a partir dos 

clones constituintes de bibliotecas de cDNA. Estes microarrays podem ser facilmente 

personalizados para cada estudo, pois as “sondas” podem ser seleccionadas de acordo com 

as necessidades dos estudos (Members of the Toxicogenomics Research Consortium, 

2005). 

Em cada lâmina de microarrays são testadas duas amostras, que são marcadas com 

fluorocromos diferentes (Shalon et al., 1996; Nino e King, 2003). Esta hibridação é usada 

para a detecção de ácidos nucleicos, geralmente cDNA após transcriptase reversa (Nino e 

King, 2003), e denomina-se hibridação genómica comparativa. A hibridação ocorre quando 

os ácidos nucleicos em cadeia simples (desnaturados) são incubados em conjunto, 

mediante condições que promovem a formação de moléculas em cadeia dupla através do 

emparelhamento das bases, C:G e A:T. As condições para uma boa hibridação podem ser 

promovidas através da manipulação do tempo de hibridação, temperatura e força iónica do 

tampão de hibridação. A hibridação é afectada pela concentração e complexidade da 

amostra (Stoughton, 2005). A estabilidade das moléculas hídridas de DNA está dependente 

da existências de emparelhamentos errados sendo a sua estabilidade diminuída com o 

aumento destes emparelhamentos incorrectos. A estabilidade destes emparelhamentos 

determina o quanto fortemente os “alvos” de DNA se ligam às “sondas” de DNA imobilizadas 

(Falciani, 2007). Nos microarrays ocorre portanto uma hibridação competitiva entre os 

ácidos nucleicos provenientes de duas amostras e a “sonda” de DNA imobilizada na lâmina, 

e apresenta diversas vantagens, tais como a possibilidade comparar directamente duas 

amostras na mesma lâmina, e do ponto de vista da confiança e reprodutibilidade dos 

resultados as hibridações competitivas superam as irregularidades nas propriedades dos 

spots que podem afectar negativamente a intensidade dos sinais (Falciani, 2007). 

Os fluorocromos comummente usados para marcar o cDNA incluem o Cy3 (Cyanine-3), que 

tem a emissão de fluorescência no comprimento-de-onda correspondente ao verde, e o Cy5 

(Cyanine-5) com a sua emissão de fluorescência no comprimento-de-onda correspondente 

ao vermelho (Chan et al., 2006). As duas amostras de cDNA marcadas são misturadas em 

proporções iguais, e esta mistura é espalhada para ser hibridada num único microarray. 



25 
 

Depois do processo de hibridação, cada lâmina é lavada para remoção dos “alvos” 

excedentes e é então analisada num scanner de lâminas de microarrays para visualizar a 

fluorescência dos dois fluocromos, que após a excitação com um raio laser com um 

comprimento-de-onda definido desencadeiam a emissão de luz por parte dos “alvos”. Os 

resultados obtidos são armazenados num computador, e através de um programa específico 

são calculadas as proporções relativas de fluorescência. Todo o processo que envolve uma 

experiencia com microarrays está exemplificada na Figura II.4. 

As intensidades relativas dos dois fluorocromos podem então ser usadas para fazer uma 

análise da razão de fluorescência para identificar os genes com maior e menor expressão 

(Tang et al., 2007), ou seja, no processo de hibridação onde ocorre um emparelhamento das 

moléculas complementares obtêm-se as proporções de mRNA ou cDNA nas duas amostras 

testadas (Nature Genetics Supplement, 1999) permitindo assim estimar e comparar as 

diferenças nos níveis de expressão dos genes analisados. Neste tipo de hibridação, o sinal 

de cada spot na lâmina é uma razão dos sinais provenientes da amostra controlo e da 

amostra em teste. Isto significa que mesmo que a deposição das “sondas”, ou as condições 

de hibridação tenham sido irregulares, as razões exactas da intensidade dos sinais podem 

ser obtidas (Stoughton, 2005). 

Figura II.4 – Principais etapas envolvidas na construção, preparação e aquisição de imagem de um 
experimento de microarrays de cDNA. 
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Por norma, quanto maior a expressão de um determinado gene, maior será a quantidade de 

“alvos” marcados com o fluorocromo e, consequentemente, maior será a intensidade da 

fluorescêcia do complexo alvo-sonda após a hibridação (Hiendleder et al., 2005). Desta 

forma esta tecnologia fornece uma medida indirecta do nível de expressão génica, mediante 

quantificação da abundância dos RNAs transcritos (Rosa et al., 2007). 

Em 1982 quando se começou a perceber que era necessário publicar e partilhar as 

sequências de DNA, foram desenvolvidas bases de dados com a descrição de material 

genético. As iniciativas norte-americana e europeia, através da GenBank e da EMBL 

(European Molecular Biology Laboratory) respectivamente, foram lançadas em simultâneo 

em Junho de 1982, com aproximadamente 600 sequências. Hoje em dia o GenBank tem 

mais de 10 milhões de sequências e mais de 10 mil milhões de nucleotidos (Stekel, 2003). 
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III. MATERIAIS E MÉTODOS 

1. Descrição dos animais e sistemas de produção 

Foram utilizados neste estudo 12 animais da raça Holstein separados em dois grupos 

experimentais: “Holstein Brasil” (HB) - grupo experimental de 6 animais criados na Fazenda 

Palma, região de Brasília, Distrito Federal, Brasil; “Holstein Portugal” (HP) - grupo de 6 

animais de uma empresa de produção de leite, concelho de Azambuja, Portugal.  

Os animais em estudo foram vacas multíparas (3ª ou 4ª lactação), entre o terceiro/quarto 

mês de gestação e que tenham produção de leite média diária dentro dos parâmetros 

normais da raça. O grupo HB tem uma média de produção de 27,5 kg de leite/animal/dia e o 

grupo HP 30,7 kg de leite/animal/dia. Os dois grupos apresentavam intervalo entre partos 

médio de 14 meses.   

Os níveis alimentares dos animais em estudo respeitaram as suas necessidades de 

manutenção e de produção optimizada. A alimentação disponível é composta por alimento 

concentrado e uma fonte de alimento volumosa (feno ou silagem). As dietas dos animais em 

estudo obedeciam aos seguintes níveis nutricionais: 9,8 kg de Matéria Seca consumida com 

22% de Proteína Bruta e 78% de NDT, no grupo Holstein Brasil e 10.1 Kg de MS consumida 

com 22.7% de proteína bruta e 81% de NDT no grupo Holstein Portugal. 

As condições ambientais dos sistemas de produção do grupo Holstein Brasil e Holstein 

Portugal são notoriamente diferentes, sendo as condições ambientais do primeiro 

marcadamente tropicais e as do segundo temperadas. Desta forma, os animais da raça 

Holstein, caracterizados como animais de clima temperado, sofrem uma pressão do 

ambiente quando criados em climas tropicais. A região experimental no Brasil é 

caracterizada por duas estações: uma com média de temperatura de 30º C e humidade 

relativa do ar de 75/80% e outra com médias de 18ºC e 40% de humidade relativa do ar. A 

região experimental em Portugal apresenta um clima temperado com temperatura média 

anual de 16ºC e humidade de 77%, embora existam variações sazonais características do 

clima mediterrâneo, com os meses de Verão a registar médias de temperatura e humidade 

relativa de 21º C e 67%, respectivamente, e com os meses mais frios (Inverno) com média 

de temperatura de 10/11ºC e humidade relativa de 87% 

Devido a estas diferentes condições ambientais entre regiões experimentais, as curvas do 

Índice de Temperatura e Humidade para Bovinos, índice de conforto térmico utilizado, 

apresentam-se distintas (Figura III.1). Para evitar que o efeito do stress ambiental pontual 

(efeito do momento de colheita de amostras) interfira nos resultados de expressão genética 
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da adaptabilidade dos animais a climas tropicais, as amostras foram recolhidas num período 

(Abril no Brasil e Novembro em Portugal) em que o Índice de Temperatura e Humidade 

estivesse abaixo dos 72 (Instituto Nacional de Meteorologia – Brasil; 

htpp//www.inmet.gov.br), considerado como o limite a partir do qual as condições ambientais 

(temperatura e humidade) provocariam um stress calórico nos animais que afectariam o seu 

desempenho produtivo. Assim, as recolhas de amostras foram realizadas quando os 

animais estavam em uma zona de termoneutralidade.  

O ITH é calculado segundo a equação (Buffington et al., 1981): 

TH = 0,8 Tbs + HR (Tbs – 14,3) / 100 + 46,3, onde: 

Tbs = temperatura de bulbo seco, oC; 

HR = humidade relativa do ar, %. 
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Figura III.1 – Perfis de conforto térmico das condições experimentais de exploração em Portugal e Brasil. 

 

2. Recolha de amostras 

Para o estudo da expressão génica dos animais em estudo foram realizadas biopsias do 

parênquima mamário utilizando o kit Bard® Monopty Disposable Biopsy Instrument 

14G/16cm (Buehring et al., 1990). As amostras foram armazenadas em RNAlater™ RNA 

Stabilization Reagent (QIAGEN) a -80ºC para posteriores análises transcriptómicas. 
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3. Análise da Expressão Genética 

3.1. Desenho experimental dos microarrays 

Para a análise de expressão dos transcritos presentes na glândula mamária foi utilizado o 

banco de dados da Bovine EST and Microarray Web Resource 

(http://amadeus.biosci.arizona.edu/bovine), que contém os clones de cDNA da glândula 

mamária de bovinos em diferentes estados de desenvolvimento específicos e necessários 

para a realização deste trabalho experimental. 

Estes clones presentes nas lâminas de microarrays foram hibridados com cDNA sintetizado 

a partir do RNA extraído de tecido da glândula mamária dos animais em estudo, de forma a 

que seja possível detectar a expressão génica no tecido mamário nas condições 

experimentais. 

Realizaram-se análises de modo a ser possível comparar entre si os animais em estudo. 

Foram utilizadas 3 réplicas biológicas por cada população estudada, sendo cada réplica 

constituída por uma pool de RNA (n=2 animais/pool) e, para cada uma das réplicas 

biológicas, geraram-se 2 replicas técnicas. 

Os trabalhos de análise de expressão genética decorreram no laboratório BioFIG do ICAT, 

FCUL. 

3.2. Extracção de RNA total 

A extracção de RNA total do parênquima mamário foi efectuada segundo Chomczynski e 

Sacchi (1987), com maceração e armazenamento a -80ºC em TRIzol® Reagent (Invitrogen), 

e posterior purificação com o RNeasy® Mini Kit (QIAGEN).  

A quantidade e a qualidade do RNA total foi estimada por espectrofotometria através de um 

NanoDrop (Thermo Scientific) e a integridade do RNA confirmada por electroforese em gel 

de agarose 1,2%. 

3.3. Amplificação RNA 

Devido à reduzida quantidade de RNA extraída das amostras, foi necessário proceder-se à 

amplificação do mesmo. Para a amplificação do RNA foi utilizado o kit de amplificação 

MessageAmp™ II aRNA Amplification Kit (Ambion), que é um kit que apenas amplifica 

aRNA, ou seja, antisense RNA. O aRNA é uma molécula de RNA que é complementar ao 

RNA mensageiro (mRNA) transcrito dentro das células, onde está contida a informação para 
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codificar os genes. A amplificação realizada baseia-se na síntese de cDNA por transcriptase 

reversa, seguida de uma purificação para remover enzimas, sais e RNA que não foi usado 

para sintetizar cDNA. Posteriormente é feita uma transcrição in vitro para a síntese de aRNA 

e uma purificação para remoção de impurezas.  

3.4. Síntese, marcação e purificação do cDNA  

A síntese e marcação do cDNA foram efectuadas utilizando os reagentes e o protocolo do 

kit comercial Amersham CyScribe Post-Labeling Kit (GE Healthcare). Este é um protocolo 

que está dividido em dois passos. O primeiro passo é a síntese de cDNA, que é uma 

reacção catalisada pela transcriptase reversa e envolve a incorporação de nucleótidos 

(aminoallyl-dUTP’s) para a síntese de cDNA usando uma mistura optimizada de nucleótidos. 

O segundo passo baseia-se na marcação química do cDNA sintetizado. Para a reacção de 

marcação foram utilizados marcadores Cy3-dUTP e Cy5-dUTP com o objectivo de marcar 

diferencialmente cada cDNA a ser comparado (Coussens et al., 2002). A purificação foi 

realizada segundo o kit illustra CyScribe GFX Purification Kit (GE Healthcare), que é 

específico para uma rápida purificação de cDNA preparado com o kit Amersham CyScribe 

Post-Labeling Kit (GE Healthcare), de modo a remover marcadores que não se ligaram ao 

cDNA da amostra.  

3.5. Hibridação de Microarray  

Cada lâmina de microarray foi hibridada com dois cDNA's marcados, representantes de 

cada grupo experimental, Holstein Brasil e Holstein Portugal. 

3.5.1. Blocking 

Antes da hibridação propriamente dita é necessário proceder-se à remoção de sais residuais 

e excesso de DNA que rodeia os spots, da superfície das lâminas. Este pré-tratamento é 

denominado por blocking, que impede também que as moléculas marcadas usadas na 

hibridação se fixem á superfície da lâmina, fora dos spots (Taylor et al., 2003).  

O blocking é realizado a partir de duas lavagens, a primeira em solução de SDS 0,1% e a 

segunda em H2O MiliQ, seguida de incubação em solução de BSA, SSC 20x e SDS 10%. 

Após o blocking são feitas novamente duas lavagens com solução de SSC 2x e SSC 0,2x. 

3.5.2. Hibridação 

A hibridação foi realizada segundo o protocolo do Laboratório BioFIG (ICAT) em câmara de 

hibridação a 65ºC por 17 horas, onde a solução de hibridação, contendo os RNA’s 
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provenientes dos dois grupos experimentais e devidamente marcados com Cy3-dUTP e 

Cy5-dUTP, Denhardt’s 50x (mistura de agentes bloqueadores), SS DNA, SDS 10%, SSC 

20x e tampão DIG blocking, foi aplicada à lâmina de microarray. 

Após a hibridação foram realizadas 3 lavagens: uma primeira com solução 0,5x SSC / 0,1% 

SDS, a segunda com solução 0,5x SSC / 0,01% SDS e a terceira 0,06x SSC. 

3.6. Detecção de sinal e análise dos dados 

A imagem de fluorescência dos microarrays foi obtida usando o VersArray ChipReader® da 

Bio-Rad, USA e o seu software. Este programa quantifica a intensidade dos spots, 

convertendo o sinal de fluorescência de cada spot (gene), de ambos os canais (Cy3/Cy5), 

num valor numérico. 

Foi realizada uma análise gráfica do sinal Cy5/Cy3, através da análise das diferentes 

intensidades de fluorescência, em função dos diferentes níveis de expressão de cada gene. 

O valor de intensidade de fluorescência para cada spot e do background foi calculado com o 

auxílio do software VersArray Analyzer (Bio-Rad, USA). O background foi calculado como a 

média aparada da intensidade dos pixéis nos cantos de cada spot. Spots com sinal de baixa 

intensidade (media aparada de raw intensity/média aparada de background < 1.5), 

background com sinal irregular (média aparada de raw intensity/desvio padrão de 

background < 2.5), spots com sinal irregular (média aparada de raw intensity do 

background/desvio padrão de raw intensity < 1) e spots que não foram validados (flags) 

foram removidos das análises antes da normalização. Os dados foram importados para uma 

ferramenta da Web de análise de dados de expressão génica em microarrays, Gene 

Expression Pattern Analysis Suite 3.1 (GEPAS - http://gepas.bioinfo.cipf.es) e analizados 

com Diagnosis and Normalization for MicroArrays Data (Quackenbush, 2002), para redução 

do background, log2-transformation e normalização pelo método print-tip loess.  

O processo de normalização (Figura III.2) utilizado foi um método local robusto (Cleveland, 

1979), o método de Loess (Yang et al, 2002), que tem como base que a maior parte dos 

genes possui a mesma abundância nas duas amostras marcadas com os diferentes 

fluorocromos, e portanto a razão média entre as intensidades dos dois canais deve ser igual 

a um. Este método é utilizado para eliminar possíveis desvios sistemáticos, muitas vezes 

encontrados em spots com intensidades mais baixas (Yang et al., 2002), detectando-os e 

corrigindo-os através de uma regressão linear local, em função da intensidade 

(Quackenbush, 2002; Yang et al., 2002). 
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Os dados normalizados foram depois importados para um Pre-Processor (http://gepas.org) 

para filtrar os valores das réplicas técnicas que foram combinadas e fazer o input dos 

valores em falta (Herrero et al, 2003). 

A análise estatística foi realizada usando o método Rank Products (RP) (Breitling et al, 

2004). Este teste estatístico, é um método não paramétrico indicado para gerar resultados 

precisos com dados biológicos que apresentam um pequeno número de repetições (Breitling 

e Herzyk, 2005).  

 

 

 

 

Figura III.2 - MA-plots antes e após a normalização dos dados de uma das lâminas analisadas pelo método de 

Loess (Yang et al., 2002). M representa a diferença entre rácios (rácio de log(base 2) do sinal Cy5/Cy3) e A a 
média dos sinais (0.5 * (log Cy5 + log Cy3)). 
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IV. RESULTADOS 

1. Caracterização da base de dados 

A biblioteca de EST’s utilizada no estudo foi caracterizada a partir de Bovine EST and 

Microarray Web Resource (http://amadeus.biosci.arizona.edu/bovine), que fornece 

informações sobre os clones contidos nos microarrays utilizados neste trabalho. Esta base 

de dados pode ser pesquisada pelo ID, pela descrição, ou nome do clone de cDNA. Estas 

informações foram complementadas com recurso à informação disponível na base de dados 

do NCBI (www.ncbi.nlm.nih.go). Os clones disponíveis nos microarrays foram classificados 

funcionalmente, quanto à sua ontologia, de acordo com a classificação do MIPS Functional 

Catalogue (Munich Information Center for Protein Sequences, http://mips.helmholtz-

muenchen.de/proj/funcatDB). A classificação ontológica foi ainda auxiliada recorrendo ao 

AmiGO!, um browser para o The Gene Ontology, do Gene Ontology Consortium 

(http://www.geneontology.org). Os microarrays utilizados eram compostos por 4608 genes 

de Bos taurus e outras espécies (e. g. Homo sapiens) com informação de sequência BLAST 

conhecida para Bos taurus. 

2. Definição dos genes diferencialmente expressos na glândula 

A expressão diferencial de transcritos (ou EST’s – Expressed Sequence Tags), analisada 

com recurso a microarrays de cDNA, permitiu, dos 4608 genes dispostos nas lâminas, 

identificar 65 com expressão diferencial na glândula mamária dos grupos Holstein Brasil e 

Holstein Portugal. Foram considerados diferencialmente expressos na glândula mamária 

apenas aqueles que apresentavam uma percentagem de falsos positivos (FDR) inferior a 

10% e Fold Change (FC) superior a 1.5. Os transcritos identificados foram classificados num 

total de 17 categorias funcionais, de acordo com a função dos genes homólogos na base de 

dados do National Center for Biotechnology Information e segundo a classificação funcional 

do MIPS (Figura IV.1). As categorias morfológicas, com maior representação nos transcritos 

diferencialmente expressos neste estudo, encontram-se associadas à síntese proteica, ao 

metabolismo e à comunicação celular, sendo estas variações consistentes com a síntese de 

leite, metabolismo dos ácidos gordos, adaptação ao stress, desenvolvimento do parênquima 

mamário. 

http://amadeus.biosci.arizona.edu/bovine
http://mips.helmholtz-muenchen.de/proj/funcatDB
http://mips.helmholtz-muenchen.de/proj/funcatDB
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Os EST’s com maior expressão no grupo Holstein Brasil estão associados na sua maioria 

com síntese proteica, metabolismo e proteínas com função de ligação ou requisito de co-

factor (Figura IV.2). Os EST’s com maior expressão no grupo Holstein Portugal estão 

associados maioritariamente com comunicação celular e metabolismo (Figura IV.3).  
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Figura IV.1 - Gráfico circular das principais categorias ontológicas de função molecular dos genes  

diferencialmente expressos, usando as categorias funcionais do MIPS com a atribuição da classificação para cada 
clone baseada no valor BLASTn, da Bovine EST and Microarray Web Resource 
(http://amadeus.biosci.arizona.edu/bovine) para sequências de cDNA presentes nos microarrays desta biblioteca. 

Figura IV.2 - Genes com maior expressão na glândula mamária de Holstein Brasil, de acordo com a função 
morfológica do MIPS. 
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Do conjunto de EST’s expressos diferencialmente, um total de 34 tiveram maior expressão 

no tecido da glândula mamária dos bovinos provenientes do grupo experimental Holstein 

Brasil, isto é, EST’s que apresentavam Fold Change ≥ 1.5 e FDR ≤ 0.1. Destes 34, 24 

tiveram correspondência com a base de dados (tabela IV.1).  

 

Tabela IV.1 - Clones da Bovine EST and Microarray Web Resource com maior expressão em tecido da 

glândula mamária do grupo experimental Holstein Brasil. 

GenBank/NCBI 
Acc. No. 

e-value 
Descrição dos genes Fold Change 

  Síntese proteica  

AB060107 0.0 Bos taurus eukaryotic translation elongation factor 1 
alpha 1 (EEF1A1), mRNA.  3,2928 

AAI02522 0.0 Bos taurus ribosomal protein L4, mRNA (cDNA 
clone MGC:127841 IMAGE:7956073), complete 
cds 2,1942 

BC105179 3e-143 Bos taurus similar to ribosomal protein L35, mRNA 
(cDNA clone MGC:128342 IMAGE:7960639), 
complete cds. 2,1465 

  Ciclo celular e processamento de DNA  

NM_001081735 0.0 Homo sapiens small fragment nuclease 
(DKFZP566E144), mRNA 3,0575 
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Figura IV.3 - Genes com maior expressão na glândula mamária de Holstein Portugal, de acordo com a função 
morfológica do MIPS. 
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  Recuperação, defesa e virulência celular  

NW_001492966 

 

1e-138 Bos Taurus chromosome 11, reference assembly 
(based on Btau_4.0), whole genome shotgun 
sequence 2,7485 

  Regulação do metabolismo e função proteica  

AF175263 0.0 Bos taurus ras-related C3 botulinum toxin substrate 
2 (rho family, small GTP binding protein Rac2) 
(RAC2), mRNA  2,6820 

BC114008 0.0 Homo sapiens small nuclear RNA activating 
complex, polypeptide 1, 43kDa, mRNA (cDNA 
clone MGC:23207 IMAGE:4872279), complete cds. 1,9811 

  Energia  

M22559 0.0 Bovine ATP synthase inhibitor protein mRNA, 
complete cds  2,5071 

  Comunicação celular/mecanismo de transdução de sinal 

AJ416058 0.0 Bos taurus mRNA for CD97 protein. 2,5415 

BC142081 

 

0.0 PREDICTED: Bos taurus similar to Amphiregulin 
precursor (AR) (Colorectum cell-derived growth 
factor) (CRDGF) (LOC538751), mRNA 

1,9230 

 

  Localização Subcelular 

BC114896 0.0 PREDICTED: Bos taurus similar to Trefoil factor 2 
precursor (Spasmolytic polypeptide) (SP) 
(LOC616105), mRNA 

2,3927 

 

  Proteínas com função de ligação ou requerimento de 
cofactor 

BC102437 0.0 

PREDICTED: Bos taurus similar to antioxidant 
protein 1, transcript variant 4 (LOC613998), mRNA 

2,2963 

 

XM_607943 0,0 Homo sapiens similar to KIAA1148 protein 
(LOC92333), mRNA 1,9221 

M27325 0.0 Bos taurus growth hormone (GH), mRNA 1,7239 

   Protein fate (enrolamento, modificação, destino) 
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AB009010 7e-120 PREDICTED: Bos taurus polyubiquitin, transcript 
variant 27 (UBC), mRNA 2,2768 

  Metabolismo  

AY515690 0.0 Bos taurus mitochondrial glycerol phosphate 
acyltransferase (GPAM), mRNA 1,9876 

AB075020 0.0 Capra hircus stearoyl-CoA desaturase mRNA, 
complete cds 1,9261 

XM_587031 0.0 PREDICTED: Bos taurus similar to Gastrokine-1 
precursor (18 kDa antrum mucosa protein) (AMP-
18) (CA11 protein) (LOC509961), mRNA 2,6519 

  Sem função conhecida  

AY995140 0.0 Cloning vector pBS 35S attR-hRluc, complete 
sequence 2,8044 

XM_587031 0.0 PREDICTED: Bos taurus similar to Gastrokine-1 
precursor (18 kDa antrum mucosa protein) (AMP-
18) (CA11 protein) (LOC509961), mRNA 2,6519 

AB226326 7e-124 Aspergillus oryzae cDNA, contig sequence: 
AoEST3188 2,5105 

XM_874550 6e-155 Bos taurus isolate 32027 mitochondrion, complete 
genome 2,2799 

AC010289 8e-13 Homo sapiens chromosome 16 clone CTA-989F12, 
complete sequence. 2,2366 

AY995140 0.0 Cloning vector pBS 35S attR-hRluc, complete 
sequence. 2,1921 

AC022088 1e-37 Homo sapiens chromosome 5 clone CTB-110D2, 
complete sequence 1,8747 

 

Um total de 31 transcritos teve maior expressão no tecido da glândula mamária no grupo 

experimental Holstein Portugal, ou seja, valores inferiores ou iguais a um Fold Change ≤ - 

1.5 e FDR ≤ 0.1. Apenas 23 dos 31 transcritos referidos apresentaram correspondência com 

a base de dados (tabela IV.2).  
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Tabela IV.2 - Clones da Bovine EST and Microarray Web Resource com maior expressão em tecido da 

glândula mamária do grupo experimental Holstein Portugal. 

GenBank/NCBI 

Acc. No. 

e-value 
Descrição dos genes Fold Change 

 
 

Síntese proteica 

 

D88033 0.0 Bos taurus gene for selenoprotein P-like protein, 

complete cds 
0,3306 

XM_001790009 
0.0 Bos taurus similar to ribosomal protein S23, 

transcript variant 1 (LOC614219), mRNA 

0,3768 

  
Destino cellular 

 

BC118090 
0.0 

Bos taurus cDNA clone MGC:137970 

IMAGE:8080631, complete cds 

0,2762 

  
Recuperação, defesa e virulência celular 

 

BC118280 
0.0 Bos taurus murine FBJ osteosarcoma viral (v-fos) 

oncogene homolog (FOS), mRNA (cDNA clone 

MGC:139881 IMAGE:8284506), complete cds 

0,3380 

BC114801 
0.0 Bos taurus cDNA clone MGC:140380 

IMAGE:8188713, complete cds 

0,3805 

  
Regulação do metabolismo e função proteica 

AF515786 0.0 Bos taurus beta-1,4-galactosyltransferase mRNA, 

partial cds 0,2527 

NM_001075507 
0.0 Homo sapiens, cholinephosphotransferase 1, clone 

MGC:23876 IMAGE:4696613, mRNA, complete cds 

0,2745 

  
Desenvolvimento (sistemico) 

 

DQ522305 
0.0 Bos taurus lactoferrin mRNA, partial cds 

0,1918 
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Comunicação celular / mecanismo de transdução de sinal 

Y00712 
0.0 Bovine mRNA for bone proteoglycan II 

0,2817 

AY858551 0.0 Homo sapiens deiodinase, iodothyronine, type II 

(DIO2), transcript variant 1, mRNA 

0,3538 

X62916 0.0 B.taurus mRNA for immunoglobulin G1 heavy chain 0,3755 

NM_001076397 0.0 S.scrofa endoglin mRNA, complete CDS 0,3154 

  
Transporte celular, facilidades e vias de transporte 

NM_001076171 
0.0 Homo sapiens tubulin tyrosine ligase-like 1 

(TTLL1), mRNA 

0,2957 

  
Proteínas com função de ligação ou requerimento de 

cofactor 

AY216661 0.0 Bos taurus lipoprotein lipase, transcript variant 2 

(LPL), mRNA 0,2061 

  
Protein fate (enrolamento, modificação, destino) 

X94982 
0.0 

B.taurus mRNA for tryptase 0,2524 

  
Metabolismo 

 

NW_001494427 
7e-46 Bos taurus similar to leucine rich repeat containing 

3B (LOC617983), mRNA 0,1927 

U85945 
0.0 Bos taurus frizzled-related protein FrzA mRNA, 

complete cds 

0,2684 

AF268373 
0.0 Bos taurus glycine receptor beta subunit (GlrB) 

gene, exon 8 

0,2639 

  
Preotein-er/membrane targeting 
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BT030729 
0.0 

Bos taurus similar to signal recognition particle 

68kDa, transcript variant 7 (LOC538777), mRNA 

0,3672 

  
Interacção sistémica com o meio ambiente 

 

AM086793 
0.0 Sus scrofa complement component C3 (C3) mRNA, 

complete cds 

0,3596 

  
Transcrição 

 

NM_174257 
0.0 Bos taurus calbindin 3, (vitamin D-dependent 

calcium binding protein) (CALB3), mRNA 

0,4344 

XM_001249783 
0.0 Homo sapiens chromosome 6 open reading frame 

37 (C6orf37), mRNA 

0,4034 

  
Sem função conhecida 

 

XM606192 0.0 
Homo sapiens KIAA1607 protein (KIAA1607), 

mRNA 

0,4380 
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V. DISCUSSÃO 

Segundo Suchyta et al. (2003b), o uso de um limite de diferença de expressão superior a 1.5 

(Fold Change > 1.5) permite reduzir a taxa de falsos positivos a valores muito reduzidos. 

Entendem-se por falsos positivos os transcritos que se mostram diferencialmente expressos 

quando os seus níveis de expressão podem ser iguais. Portanto, para a análise dos 

resultados foi usado um limiar de FC de 1.5, combinado com uma significância entre réplicas 

de genes inferior ou igual a 0.1 (FDR ≤ 0.1) (Suchyta et al., 2003b; Singh et al., 2008). 

Assim, apenas os genes com valor de Fold Change ≥ 1.5 ou ≤ -1.5 e FDR ≤ 0.1 foram 

considerados significativamente diferentes. 

Dos 4608 genes presentes nos microarrays foram registados um total de 65 genes com 

expressão diferencial na glândula mamária dos dois grupos experimentais, onde apenas 47 

estão incluídos na base de dados utilizada. De entre estes foram seleccionados para 

discussão os genes que apresentavam maior relevância para a actual fase de estudos em 

curso, como genes relacionados com a produção leiteira, desenvolvimento e proliferação 

celular, componentes do leite e resposta ao stress térmico.  

Para facilidade de discussão dos resultados, dividimos os transcritos seleccionados em três 

grupos. Um grupo relativo aos transcritos com função na componente química do leite, outro 

grupo com transcritos relacionados com a estrutura da glândula mamária, e um último grupo 

associado ao stress térmico. 

Analisando o conjunto de transcritos seleccionados verificamos que a sua actividade revelou 

a expressão de alguns genes com função importante na química do leite, em particular na 

sua componente lipídica: o GPAM (AY515690), o RPL4 (AAI02522), o stearoyl-CoA ou -9-

desaturase (AB075020), o beta-1,4-galactosyltransferase (AF515786) e o LPL (AY216661). 

Três destes EST’s apresentaram maior expressão na glândula mamária do grupo Holstein 

Brasil (GPAM, RPL4 e -9-desaturase). O GPAM (Tabela IV.1) é o gene que codifica a 

enzima glycerol-3-phosphate acyltransferase 1, que, de acordo com Igal et al. (2001), 

catalisa o processo de síntese de triglicéridos. Neste EST foram ainda mapeados 

Quantitative Trait Loci (QTL’s) relacionados com a produção de leite, e a sua composição 

proteica e lipídica (Roy et.al., 2006). O transcripto RPL4 (Tabela IV.1) codifica a enzima 

Monogalactosyldiacylglycerol synthase (Shimojima, et. al, 1997), também relacionada com o 

metabolismo dos triglicéridos (Dubots et al, 2010). Esta enzima é uma glicosiltransferase 

que transfere um monossacárido (glicosil) da UDP-galactose (Uridina difosfato galactose), 

para um aceitador de glicosil, o 1,2-diacil-sn-glicerol (Maréchal et al, 1993). Ainda na 

glândula mamária do grupo HB foi identificado com maior expressão o EST relativo à -9-
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desaturase (Tabela IV.1), enzima com função na biossíntese de ácidos gordos insaturados, 

que faz a conversão de ácido oleico em ácido linoléico conjugado (Keating et al., 2008).  

No grupo HP, surgem com maior expressão os transcritos relacionados com as enzimas 

Beta-1,4-Galactosyltransferase e LPL. A primeira, a Beta-1,4-Galactosiltransferase (Tabela 

IV.2), relacionada com o metabolismo dos triglicerídos, pertencente à família das 

glicosiltransferases e, segundo o Charron et al. (1998), participa na biossíntese de lactose, 

interagindo com a α-lactalbumin. O transcrito LPL (Tabela IV.2) com maior expressão no 

grupo HP, expresso no coração, tecido muscular e tecido adiposo, codifica a enzima 

Lipoprotein lipase, responsável pela hidrólise de triglicéridos, libertando ácidos gordos e uma 

molécula de glicerol (Merkel et al., 2002; Niu et al., 2004). Esta enzima é encontrada 

essencialmente em células endoteliais, onde ajuda na regulação os niveis de trigliceridos no 

sangue (Merkel et al., 2002), o que sugere um maior aporte de trigliceridos na glândula 

mamária dos bovinos HP. Para melhor compreensão destes resultados e discussão mais 

aprofundada dos mesmos, será estudado o perfil lipídico do leite destes animais. Verifica-se 

portanto um maior número de transcritos associados à síntese de gordura do leite no grupo 

HB, sendo que no grupo HP os transcritos referentes à síntese da lactose e à lipólise 

parecem estar em maior expressão.  

Do conjunto de transcritos com associação à estrutura da glândula mamária, três 

apresentaram maior expressão no grupo HB – CD97 (AJ416058), Colorectum cell-derived 

growth factor ou CRDGF (BC142081) e GH (M27325) - e dois no grupo HP – Endoglina 

(NM_001076397) e o EST referente a “Bos taurus cell division cycle and apoptosis regulator 

1” ou CCAR1 (BC118090). Os três EST’s com maior expressão no grupo HB relacionados 

com a estrutura da glândula mamária, regulam o desenvolvimento desta através de funções 

associadas à interacção entre proteínas (CD97) e ao desenvolvimento e crescimento da 

glândula mamária (CRDGF e GH). O transcrito CRDGF, com maior expressão no grupo HB, 

é uma proteína similar à Anfiregulina, AR, (Culouscou et al., 1992), ou seja, é um factor de 

crescimento similar à EGF, que activa um receptor de EGF (Shoyab et al., 1989). Segundo 

Sternlicht et al. (2005) através de uma enzima (ADAM17) a AR é libertada da parede 

epitelial e vai activar receptores de EGF no estroma que vão depois desencadear um 

conjunto de respostas que vão promover o desenvolvimento do epitélio mamário. O 

transcrito CD97 (Tabela IV.1), com maior expressão no grupo HB, é uma glicoproteína, 

presente nos leucócitos e funciona como receptor envolvido nos processos de adesão e 

sinalização após a activação de leucócitos (Gray et al., 1996 -; Hamman et al., 1995). Este 

EST está associado à síntese da região terminal do EGF, que desempenha um papel na 
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regulação do cálcio, que por sua vez é essencial para a manutenção das interacções 

proteína - proteína da família de receptores de sinais EGF-TM7 (Eichler et al., 2004).  

É interessante verificar a sobrexpressão do gene que codifica a hormona de crescimento 

(GH) no grupo HB relativamente ao grupo HP (Tabela IV.1). Esta hormona é fundamental na 

lactopoiese e no rendimento leiteiro (Bauman, 1992), bem como no desenvolvimento e 

crescimento da glândula mamária (Tucker, 2000). A GH aumenta a produção de leite, 

direccionando os nutrientes para a glândula mamária (Sandles et al., 1988). Segundo Bober 

et al. (1980) e McGuire et al. (1991) a hormona de crescimento diminui durante as condições 

de stress calórico e West (2003) acrescenta que a concentração de GH diminui com valores 

de Índice de Temperatura e Humidade (conforto térmico) superiores a 70. Esta maior 

expressão da GH no grupo HB pode representar um factor relevante de adaptação à 

condição ambiental de exploração.  

Com sobrexpressão nos bovinos HP foram identificados os EST’s da endoglina e o CCAR1, 

ambos com função de regulação no desenvolvimento da glândula mamária através da 

diferenciação e proliferação celular. A Endoglina (Tabela IV.2) é uma glicoproteína 

pertencente ao complexo receptor Transforming Growth Factor-beta (TGF-beta receptor) 

(Guerrero-Esteo et al., 2002; Barbara et al., 1999). Este complexo TGF-beta, controla vários 

processos incluindo a proliferação, diferenciação, desenvolvimento celular, e a apoptose 

(Matsuo et al., 2006). A endoglina é expressa na superfície das células endoteliais e 

desempenha um papel importante no desenvolvimento cardiovascular (Jerkic et al., 2002; 

Sanz-Rodriguez et al., 2004). O transcrito CCAR1 (Tabela IV.2) é um indutor de apoptose, 

que regula a apoptose por intermédio de diversos agentes, incluindo factores de 

crescimento, como o factor de crescimento epidermal (Rishi et al., 2006; Zhang et al., 2007). 

Estes receptores de EGF causam uma elevada fosforilação da tirosina da CCAR1, que 

assim promove a apoptose através da activação de uma caspase (caspase-9) (Richi et al., 

2006). A caspase-9 é activada pelas mitocôndrias quando as células recebem estímulos 

apoptóticos. Estas caspases vão então activar caspases efectoras (caspase-3, -6 e -7) que, 

numa cascata de caspases, vão executar o processo de apoptose (Thornberry e Lazebnik, 

1998; Lavrik et al., 2005). Este resultado pode indicar uma maior disponibilidade para 

renovação de células epiteliais e uma maior expressão de iniciadores de processos de 

apoptose na glândula mamária do grupo HP, essencial para o desenvolvimento e 

manutenção da homeostase celular (Richi et al., 2006). A expressão destes transcriptos 

relacionados com a estrutura da glândula mamária sugere que no grupo HB existe um maior 

número de genes envolvidos no desenvolvimento da glândula mamária, e uma maior 

renovação celular no grupo HP.   
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Neste estudo foram também encontrados com expressão diferencial na glândula mamária 

três transcritos com possível associação ao stress térmico, o Bos taurus chromosome 11 

(NW_001492966), o RPL35 (BC105179) e o murine FBJ osteosarcoma viral ou v-fos 

(BC118280). Dois destes EST’s, o Bos taurus chromosome 11 ou Chr11 e o RPL35 tiveram 

maior expressão no grupo HB. O transcrito Chr11 (Tabela IV.1) é referente a um 

cromossoma onde foram mapeados QTL’s associados a características de adaptação ao 

stress térmico, mais especificamente associados à taxa de sudação (Columbiano, 2007). Os 

seus mecanismos de acção não estão, no entanto, ainda descritos. O EST RPL35 (Tabela 

IV.1) é uma proteína com função pouco conhecida mas que é codificada pelo cromossoma 

11, que apresenta QTL’s associados ao stress térmico, não se podendo por isso eliminar 

uma possível função na resposta ao stress térmico.  

Dos transcritos com possível função associada ao stress térmico, um teve maior expressão 

no grupo HP, o murine FBJ osteosarcoma viral ou v-fos (Tabela IV.2), uma proteína que 

provoca alterações na sobrevivência das células e na expressão de proteínas relacionadas 

com o stress (Fabre-Jonca et al., 1995). Segundo o mesmo autor, este transcrito está 

associado a uma menor tolerância ao stress térmico. A maior expressão do EST relativo à v-

fos revela por isso uma menor resistência às temperaturas elevadas no grupo HP, o que 

pode ser considerado natural pois este grupo experimental não está adaptado a condições 

de stress térmico. 
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VI. CONCLUSÃO 

Este estudo pretendeu caracterizar o efeito das condições tropicais de exploração na 

lactopoiese de bovinos da raça Holstein, através de uma análise transcriptómica com 

microarrays de cDNA. Os resultados obtidos neste estudo com bovinos da raça Holstein 

produzidos em Portugal e produzidos no Brasil, onde estão sujeitos a condições climáticas 

passíveis de condicionar o potencial produtivo da raça, mostram um conjunto de transcritos 

diferencialmente expressos na glândula mamária com maior associação à síntese proteica, 

ao metabolismo e à comunicação celular, consistentes com funções importantes para a 

produção de leite como o metabolismo dos ácidos gordos, síntese de leite, adaptação ao 

stress e desenvolvimento do parênquima mamário.  

Deste modo, as condições tropicais de exploração a que o grupo Holstein Brasil esteve 

sujeito revelaram exercer efeitos na expressão de transcritos na glândula mamária. No 

grupo Holstein Brasil houve uma sobrexpressão de transcritos relacionados com a síntese 

de gordura do leite, desenvolvimento da glândula mamária e resposta ao stress térmico. Já 

o grupo Holstein Portugal revelou uma sobrexpressão de transcritos associados à síntese de 

lactose, lipólise, apoptose e desenvolvimento vascular, e a uma menor resistência ao stress 

térmico. Estes resultados sugerem que os animais em estudo da raça Holstein em 

condições tropicais de exploração apresentam uma maior capacidade de resposta ao stress 

térmico de modo a garantir a capacidade produtiva potencial desta raça. 

Não obstante, o aprofundamento deste trabalho prosseguirá com a análise dos perfis 

endocrinológicos dos animais em estudo, bem como das análises aos perfis lipídicos e 

proteicos do leite. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



46 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aggeli, I. K. S., Gaitanaki, C., A. Lazou e Beis, I. 2002. Hyperosmotic and thermal stresses 

activate p38-MAPK in the perfused amphibian heart. The Journal of Experimental 

Biology. 205:443-454. 

Akerfelt, M., D. Trouillet, V. Mezger, e L. Sistonen. 2007. Heat shock factors at a crossroad 

between stress and development. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1391:1–13. 

Akers, R. M. Lactation and the mammary gland. Wiley-Blackwell. USA. 2002 

Aldana, C.  1990. Productividad y rentabilidad en sistemas de producción de leche en 

Colombia.  Coyuntura Agropecuaria Vol. 7, Número 2.  Bogotá 

Armstrong, D. V. 1994. Symposium: Nutrition and heat stress: Heat stress interaction with 

shade and cooling. J. Dairy Sci. 77:2044–2050. 

Aroeira, L. J. M. Estimativas de consumo de gramíneas tropicais. Simpósio Internacional de 

Digestibilidade em Ruminantes, Lavras, 1997, 127 - 164p. 

Assis, A. G., Stock, L. A., Campos, O. F., Gomes, A. T., Zoccal, R. e M. R. Silva. 2005. 

Circular técnica 85 - Sistemas de produção de leite no Brasil. Embrapa gado de leite. 

6p. 

Baccari Jr., F. J. Manejo ambiental para produção de leite nos trópicos. In: Ciclo 

internacional de palestras sobre bioclimatologia animal, 1., 1986, Botucatu. Anais..., 

Jaboticabal: FUNEP, 1989, p. 45-53. 

Baccari, F.J. 1998. Adaptação de sistemas de manejo na produção de leite em clima quente. 

In I Simpósio Brasileiro de Ambiência na Produção de Leite 1., pp. 24-67. [Anais] 

Piracicaba: FEALQ, 1998, Piracicaba. 

Barbara, N. P., J. L. Wrana e Letarte, M. 1999. Endoglin is an accessory protein that 

interacts with the signaling receptor complex of multiple members of the transforming 

growth factor-beta superfamily. J Biol Chem. 274(2):584-94. 

Bauman, D. E. 1992. Bovine Somatotropin: Review of an Emerging Animal Technology. J 

Dairy Sci. 75:3432-3451. 

Berman, A., Y. Folman, M. Kaim, M. Mamen, Z. Herz, D. Wolfenson, A. Arieli e Y. Graber. 

1985. Upper critical temperatures and forced ventilation effects for high-yielding dairy 

cows in a subtropical climate. J. Dairy Sci. 68:1488–1495. 

Bober, M. A., Becker, B. A., Valtorta, S. E., Katti, P., Mertsching, H., H. D. Johnson e 

Shanklin, M. D. 1980. The relationship of growth hormone and thyroxine to milk 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Letarte%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Biol%20Chem.');


47 
 

production under heat stress in Holstein cows. Proc. 72nd Annu. Mtg., Am. Soc. Anita. 

Sci. P. 261. 

Bohmanova, J., Misztal, I. e Cole, J. B.. 2007. Temperature-Humidity Indices as Indicators of 

Milk Production Losses due to Heat Stress. J Dairy Sci. 90: 1947 - 1956. 

Breitling R, Armengaud P, Amtmann A, Herzyk P. 2004. Rank products: a simple, yet 

powerful, new method to detect differentially regulated genes in replicated microarray 

experiments. FEBS Letters 573, 83–92. 

Breitling R e Herzyk P. 2005. Rank-based methods as a nonparametric alternative of the T-

statistic for the analysis of biological microarray data. Journal of Bioinformatics and 

Computational Biology 3, 1171–1189. 

Brito, R. S. 1994. Portugal. Perfil Geográfico. Editorial Estampa, Lisboa. 

Buffington. D. E., A. Collazo-Arochu, H. H. Canton, D. Pritt, W. W. Thatcher, e R. J. Collier. 

1981. Black globe-humidity index (BGHI) as comfort equation for cows. Trans. Am. 

Soc. Agric. Eng. 34:711. 

Capuco, A. V., Ellis, S. E., Hale, S. A., Long, E., Erdman, R. A., Zhao, X. e Paape, M. J. 

2003. Lactation persistency: Insights from mammary cell proliferation studies. J Anim 

Sci. 81:18-31. 

Capuco, A.V. e Akers, R.M. 2009. The origin and evolution of lactation. Journal of Biology. 

8:37. 

Chan, T. F., Ha, C., Phong, A., Cai, D., Wan, E., Leung, L., P. Y. Kwok e M. Xiao. 2006. A 

simple DNA stretching method for fluorescence imaging of single DNA molecules. 

Nucleic Acids Research. 34(17): 6p. 

Charron, M., J. H. Shaper e Shaper, N. L. 1998. The increased level of b1,4-

galactosyltransferase required for lactose biosynthesis is achieved in part by 

translational control. Proc. Natl. Acad. Sci.  95:14805–14810. 

Chomczynski, P. e Sacchi, N. 1987. Single-step method of RNA isolation by acid 

guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform extraction. Anal. Biochem. 162:156-9. 

Cleveland W.  1979 . Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatterplots. 

American Statistical Association. 74:368. 

Collier, R. J., Beede, D. K., Thatcher, W. W., Israel, L. A. E Wilcox, C. J., 1982. Influences of 

environment and its modification on dairy animal health and production. J. Dairy Sci., 

65: 2213-2227 



48 
 

Collier, R. J., E. L. Annen, D. E. Armstrong e A. L. Wolfgram. 2003. Evaluation of two 

evaporative cooling systems for dairy cattle under semi-arid conditions. J. Dairy Sci. 

86(Suppl. 1):18. 

Collier, R. J., Stiening, C. M., Pollard, B. C., VanBaale, M. J., Baumgard, L. H., Gentry, P. C. 

e Coussens, P. M. 2006a. Use of gene expression microarrays for evaluating 

environmental stress tolerance at the cellular level in cattle. J Anim Sci. 84: E1. 

Collier, R. J., Dahl, G. E. e VanBaale, M. J. 2006b. Major Advances Associated with 

Environmental Effects on Dairy Cattle. J. Dairy Sci. 89: 1244 – 1253. 

Collier, J. L., M. B. Abdallah, L. L. Hernandez, J. V. Norgaard, and R. J. Collier. 2007. 

Prostaglandins A1 (PGA1) and E1 (PGE1) alter heat shock protein 70 (HSP-70) gene 

expression in bovine mammary epithelial cells (BMEC). J. Dairy Sci. 90(Suppl 1.):62. 

Collier, R. J., J. L. Collier, R. P. Rhoads, e L. H. Baumgard. 2008. Invited Review: Genes 

Involved in the Bovine Heat Stress Response. J. Dairy Sci. 91: 445 - 454. 

Columbiano, V. S. 2007. Identificação de QTL’s nos cromossomas 10, 11 e 12 associados 

ao stresscalórico em bovinos [tese de Mestrado]. Univ. Fed. Viçosa. Brasil. 60p. 

Cotrim, Eduardo. A fazenda Moderna - guia do criador de gado bovino no Brasil. Bruxellas, 

Typ. V. Verteneuil & L. Desmet, 1913. 

Coussens, P. M., Colvin, C. J., Wiersma, K., Abouzied, A. e Sipkovsky, S. 2002.Gene 

expression profiling of peripheral blood mononuclear cells from cattle infected with 

Mycobacterium paratuberculosis. Infect Immun 70: 5494–5502. 

Culouscou, J.M., Remacle-Bonnet, M., Carlton G. W., G. D. Plowman e Shoyab, M. 1992. 

Colorectum cell-derived growth factor (CRDGF) is homologous to amphiregulin, a 

member of the epidermal growth factor family. Growth Factors. 7(3):195-205. 

Curtis, S. E. 1983. Environmental Management in Animal Agriculture. Ames, IA., The Iowa 

State Univ. Press. 

Damasceno, J. C. e Targa, L. A. Definição de variáveis climáticas na determinação da 

resposta de vacas holandesas em um sistema “free-stall”. Energia na Agricultura, 

Botucatu, v.12, n.2, 1997. p.12-25. 

Drózdz, M., Ryszka, F. e Pardela, M. 1998. Prolactin (PRL) - a review of current knowledge 

and new perspectives on clinical use. Med Sci Monit.  4(1): 191-194. 

Dubots, E., Audry, M., Yamaryo, Y., Bastien, O., Ohta, H., Breton, C., E. Maréchal e Block, 

M. A. 2010. Activation of the chloroplast monogalactosyldiacylglycerol synthase, 



49 
 

MGD1, by phosphatidic acid and phosphatidylglycerol. The Journal of Biological 

Chemistry. 285:6003-6011. 

Du Preez, J.D., Giesecke, W.H., Hattingh, P.J. & Eisenberg, B.E. 1990. Heat stress in dairy 

cattle and other livestock under Southern African conditions. II Identification of areas of 

potential heat stress during summer by means of observes true and predicted 

temperature-humidity index values. Onderstepoort Journal. Vet. Res., 57: 183-187. 

Edwards, J. L., e P. J. Hansen. 1997. Differential responses of bovine oocytes and 

preimplantation embryos to heat shock. Mol. Reprod. Dev. 46:138–145. 

Edwards, J. L., A. D. Ealy, V. H. Monterroso e P. J. Hansen. 1997. Ontogeny of temperature-

regulated heat shock protein 70 synthesis in preimplantation bovine embryo. Mol. 

Reprod. Dev. 48:25–33. 

Fabre-Jonca, N., Gonin, S., Diaz-Latoud, C., J. P. Rouault e Arrigo, A. P. 1995. Thermal 

Sensitivity in NIH 3T3 Fibroblasts Transformed by the v-Fos Oncogene. Eur. J. 

Biochem. 232:118-128. 

Falciani, F. 2007. Microarray Technology Through Applications. Taylor and Francis group. 

Abingdon.  

Filho, M. J. 1993. Método quantitativo de avaliação de edificações para animais, através da 

análise do mapeamento dos índices de conforto térmico. Tese (Doutorado em 

Zootecnia) - Faculdade de Ciências Agronómicas, Universidade Estadual Paulista, 

Botucatu. 159 p. 

Frandson, R. D., Lee Wilke, W. e Dee Fails, A. Anatomy and physiology of farm animals. 6ª 

edição. Lippincott Williams & Wilkins. USA. 2003. 

Fuquay, J. W. 1981. Heat stress as it affects animal production. J. Anim. Sci. 52:164–174. 

Gebremedhin, K. G., e B. Wu. 2001. Sensible and latent heat losses from wet-skin surface 

and fur layer. ASAE Annual International. Meeting, Sacramento, CA. ASAE Paper No. 

01-4040. ASABE, St. Joseph, MI. 

Grant, R. J. e Albright, J. L. 1995. Feeding behavior and management factors during the 

transition period in dairy cattle. J Animal Sci. v.73, n.9, 2791-803. 

Guerrero-Esteo, M., Sanchez-Elsner, T., A. Letamendia e Bernabeu, C. 2002. Extracellular 

and cytoplasmic domains of endoglin interact with the transforming growth factor-beta 

receptors I and II. J Biol Chem. 277(32):29197-209. 

Guerriero, V. Jr. e Raynes, D. A. 1990. Synthesis of heat stress proteins in lymphocytes from 

livestock. J. Anim. Sci. 68:2779–2783. 



50 
 

Guhaniyogi, J. e Brewer, G. 2001. Regulation of mRNA stability in mammalian cells. Gene. 

265 (1-2): 11–23. 

Heath, M. E., Barnes, R. F. e D. S. Metcalfe. 1985. Forrage - The science of grassland 

agriculture. Iowa. 643 p. 

Herrero J., Díaz-Uriarte R. e Dopazo J. (2003),   Gene Expression Data Preprocessing.   

Bioinformatics.   19: 655-656. 

Huber, J.T. Alimentação de vacas de alta produção sob condições de stress térmico. In: 

Bovinocultura Leiteira. Piracicaba: FEALQ, 1990. p. 33-48. 

Hurley, W. L. 2009. Lactation Biology Website: Lactation resource library – overview. 

University of Illinois, Urbana-Champaign. 

Igal, R. A., Wang, S., M. Gonzalez-Baró e R. A. Coleman. 2001. Mitochondrial glycerol 

phosphate acyltransferase directs the incorporation of exogenous fatty acids into 

triacylglycerol. J Biol Chem. 276(45):42205-12. 

Insel, P., R. E. Turner e D. Ross. 2004. Nutrition. 2ª edição. American Diatetic Association. 

USA. 

Jaluria, P., Konstantopoulos, K. e Betenbaugh, M. e Shiloach, J. 2007. A perspective on 

microarrays: current applications, pitfalls, and potential uses. Microbial Cell Factories. 

6:4. 

Jerkic, M., Rivas, J. V., Carrón, R., Sevilla, M. A., Rodríguez-Barbero, A., Bernabéu, C., F. 

Pérez-Barriocanal e López Novoa, J. M. 2002. Endoglina, un componente del complejo 

de receptores de TGF-β, es un regulador de la estructura y función vascular. 

NEFROLOGÍA. 22(2):10-11. 

Johnson, H. D., A. C. Ragsdale, I. L. Berry, and M. D. Shanklin. 1962. Effect of various 

temperature humidity combinations on milk production of Holstein cattle. Missouri 

Agric. Exp. Sta. Res. Bull. 791. 

Johnsson, I. D., e Hart, I. C.. 1986. Manipulation of milk yield with GH. In: W. Haresign and 

D.J.A. Cole (Ed.) Recent Advances in Animal Nutrition. Butterworths, London. 

Kafatos, F. C., Jones, C. W. e Efstratiadis, A. (1979). Determination of nucleic acid sequence 

homologies and relative concentrations by a dot hybridization procedure. Nucl. Acids 

Res. 7. 1541-1552. 

Kaminski, S, Ahman, A., Ruse, A. Wojcik, E., Malewski, T. .MilkProtChip – a microarray of 

SNP’s in candidate genes associated with milk protein biosynthesis. J. Appl. Gene. 46 

No.1:45-58. 



51 
 

Keating, A. F., Zhao, F. Q., Finucane, K. A., Glimm, D. R., Kennelly, J. J. 2008. Effect of 

conjugated linoleic acid on bovine mammary cell growth, apoptosis and stearoyl Co-A 

desaturase gene expression. Domestic animal endocrinology. 34(3):284-92. 

Keister, Z. O., Moss, K. D., Zhang, H. M., Teegerstrom, T., Edling, R. A., Collier, R. J. e Ax, 

R. L. 2002. Physiological responses in thermal stressed Jersey cows subjected to 

different environmental modification. J. Dairy Sci. 85 No.2:1-9 

Klosowski, E. S., Campos, A. T., Campos A. T. e Gasparino, E. 2002. Estimating milk 

production decline in the summer period in Maringá, Paraná State – Brazil. Revista 

Brasileira de Agrometeorologia. v. 10, n. 2, p. 283-288. 

Kuhl, N. M. e L. Rensing. 2000. Heat shock effects on cell cycle progression. Cell. Mol. Life 

Sci.. 57: 450–463. 

Kulesh, D. A., Clive, D. R., Zarlenga, D. S. e Greene, J. J. 1987. Identification of Interferon-

Modulated Proliferation-Related cDNA Sequences. Proc. Nati. Acad. Sci. 84: 8453 – 

8457. 

Lanks, K. W. 1986. Modulators of the eukaryotic heat shock response. Exp. Cell Res. 165:1–

10. 

Lashkari, D. A., McCusker, J. H. e Davis, R. W. 1997.  Whole genome analysis: Experimental 

access to all genome sequenced segments through larger-scale efficient 

oligonucleotide synthesis and PCR. Proc. Nati. Acad. Sci. 94: 8945 – 8947. 

Lavrik, I. N., A. Golks e Krammer, P. H. 2005. Caspases: pharmacological manipulation of 

cell death. J Clin Invest. 115:2665-2672. 

Lee, D. H. K. 1965. Climatic stress indices for domestic animals. Int. J. Biometeorol. 9:29–35. 

Lindquist, S. 1986. The heat-shock response. Annu. Rev. Biochem. 55:1151–1191. 

Magalhães, J. A., Takigawa, R. M., Tavares, A. C., Townsend, C. R., Costa, N. L. e Pereira, 

R. G. A. 1998. Determinação da tolerância de bovinos e bubalinos ao calor do trópico 

úmido. In: REUNIÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 35., Botucatu. 

Anais... Botucatu: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1998. p.70-2. 

Maindonald, J. H., Pettelkow, Y. E. e Wilson, S. R. 2003. Some considerations for the design 

of microarray experiments. Science and Statistics. 40: 367-390. 

Marcheto, F. G., Nääs, I. A., Salgado, D. D. e Souza, S. R. L. 2002. Evaluating the dry bulb 

and black globe temperatures and temperature and humidity index effect in dairy cows 

lodged in free-stall system. Braz. J. vet. Res.anim.Sci. v. 39, n. 6, p. 320-323. 



52 
 

Maréchal, E., Block, M. A., J. Joyard, e Douce R. 1994. Kinetic Properties of 

Monogalactosyldiacylglycerol Synthase from Spinach Chloroplast Envelope 

Membranes. The Journal of Biological Chemistry. 269:5788-5798. 

Marleen, Felius. Cattle breeds - an encyclopedia, Doetinchem, Netherlands: Misset. 1995. 

Matsuo, S. E., Leoni, S. G., A. Colquhoun e Kimura, E. T. 2006. Transforming growth factor-

b1 and activin A generate antiproliferative signaling in thyroid cancer cells. Journal of 

Endocrinology. 190:141-150. 

McGuire, M. A.,. Beede, D. K, Collier, R. J., Buonomo, F. C., DeLorenzo, M. A., Wilcox, C. J., 

G. B. Huntington e Reynolds, C. K. 1991. Effects of acute thermal stress and amount of 

feed intake on concentrations of somatotropin, insulin-like growth factor (IGF)-I and 

IGF-II, and thyroid hormones in plasma of lactating Holstein cows. J. Anim. Sci. 

69:2050–2056. 

McKnight, T. L. e Hess, D. 2000. "Climate Zones and Types: The Köppen System". Physical 

Geography: A Landscape Appreciation. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

"Climate Zones and Types: Mediterranean Climate (Csa, Csb)". pp. 221-3 

Merkel, M., R. H. Eckel e Goldberg, I. J. 2002. Lipoprotein lipase: genetics, lipid uptake, and 

regulation. Journal of Lipid Research. 43:1997-2006. 

Miglior, F., G. Jansen, and L. R. Schaeffer. 1995. Inclusion of time-region-age-parity effect in 

the Canadian genetic evaluation for production traits. Interbull Bull. No. 11. Interbull, 

Uppsala, Sweden. 

Moore, J. E., Mott, G.O. 1973. Structural inhibitors of quality in tropical grasses. In: Matches, 

A.G. Anti quality components of forages. Madison: CSSA, Special publication, n.4, 

p.53-98. 

Morimoto, R.I. 1993. Cells in stress: transcriptional activation of heat shock genes. Science 

(journal) 259 (5100): 1409–10. 

Muller, U. R. e Niculau, D. V. Microarray technology and its applications. Springer. 

Heidelberg. 2005. 

Nääs, I. A., Sevegnani, K. B., Marcheto, F. G., Espelho, J. C. C., Menegassi, V. e Silva, I. J. 

O. 2001. Avaliação térmica de telhas de composição de celulose e betume, pintadas 

de branco, em modelos de aviários com escala reduzida. Engenharia Agrícola, 

Jaboticabal, 21 No.2:121-6.  

Nature Genetics Supplement. 1999. 21:1. 



53 
 

Nino, M. e W. A. King. 2003. Potential Use of cDNA Microarrays to Characterize Gene 

Expression Patterns of Sex-specific Genes During Early Development. Mammalian 

Embryo Genomics (BRMA). 77 – 90. 

Niu, Y. G.,  D. Hauton e Evans R. D. 2004. Utilization of triacylglycerol-rich lipoproteins by 

the working rat heart: routes of uptake and metabolic fates. The Journal of Physiolog.  

558: 225-237. 

NOAA. 1976. Livestock hot weather stress. Operations Manual Letter C-31-76. NOAA, 

Kansas City, MO. 

Norton, B. W.  1982. Differences between species in forrage quality. Santa Lúcia, 89 - 110.  

Page, T. J., S. Sikder, L. Yang, L. Pluta, R. D. Wolfinger, T. Kodadek, e R. S. Thomas. 2006. 

Genome-wide analysis of human HSF1 signaling reveals a transcriptional program 

linked to cellular adaptation and survival. Mol. Biosyst. 2:627–639. 

Phimister, B. 1999. Going Global. Nat Genet. 21:1. 

Pinheiro, M. G., Nogueira, J. R., Lima, M. L. P., Leme, P. R., Macari, M., Nããs, A., Laloni, I. 

A., Roma, L. C., Titto, E. A. e A. F. Pereira. 2005. Efeito do ambiente pré-ordenha (sala 

de espera) sobre a temperatura da pele, a temperatura retal e a produção de leite de 

bovinos da raça Jersey. Rev Port Zoo. XII:002. 37-43. 

Pires, M. F. A. e Campos, A. T. 2004. Comunicado Técnico 42 – Modificações ambientais 

para reduzir o estresse calórico em gado de leite. Embrapa gado de leite. 6p. 

Pires, M. F. A. 2006. Comunicado Técnico 52 – Manejo nutricional para evitar o estresse 

calórico. Embrapa gado de leite. 4p. 

Pirkkala, L., P. Nykänen, e L. Sistonen. 2001. Roles of the heat shock transcription factors in 

regulation of the heat shock response and beyond. FASEB J. 15:1118–1131. 

Quackenbush J. 2002. “Microarray data normalization and transformation”. Nature Genetics 

32: 496-501. 

Ravagnolo, O., I. Misztal e G. Hoogenboom. 2000. Genetic Component of Heat Stress in 

Dairy Cattle, Development of Heat Index Function. J Dairy Sci 83:2120–2125. 

Reece, W. O. 2009. Functional anatomy and physiology of domestic animals. 4ª. edição. 

Wiley-Blackwell. USA.  

Reis, R. A. e L. R. A. Rodrigues. 1993.  Valor nutritivo de plantas forrageiras. Jaboticabal, 

26p. 



54 
 

Rishi, A. K., Zhang, L., Yu, Y., Jiang, Y., Nautiyal, J., Wali, A.,  Fontana, J. A., E. Levi e 

Majumdar, A. P. N. 2006. Cell Cycle- and Apoptosis-regulatory Protein-1 Is Involved in 

Apoptosis Signaling by Epidermal Growth Factor Receptor J. Biol. Chem. 281: 13188-

13198.  

Rivera, R. J., e P. J. Hansen. 2001. Development of cultured bovine embryos after exposure 

to high temperatures in the physiological range. Reproduction 121:107–115. 

Rivera, R. J., K. L. Kelley, G. W. Erdos, e P. J. Hansen. 2003. Alterations in ultrastructural 

morphology of two-cell bovine embryos produced in vitro and in vivo following a 

physiologically relevant heat shock. Biol. Reprod. 69:2068–2077. 

Rosa, G. J. M., Rocha, L. B. e Furlan, L. R. 2007. Estudos de expressão gênica utilizando-se 

microarrays: delineamento, análise, e aplicações na pesquisa zootécnica. R. Bras. 

Zootec. 36:185-209. 

Roy R., Ordovas, L., Taourit, S., Zaragoza, P., A. Eggen e C. Rodellar. 2006. Genomic 

structure and an alternative transcript of bovine mitochondrial glycerol-3-phosphate 

acyltransferase gene (GPAM). Cytogenet Genome Res. 112(1-2):82-9. 

Sandles, L. D., Y. X. Sun, A.G.C. DCruz, G. H. McDowell, e J. M. Gooden. 1988. Responses 

of lactating ewes to exogenous growth hormone: Short- and long-term effects on 

productivity and tissue utilization of key metabolites. Aust. J. Biol. Sci. 41:357. 

Santos, F.D. e Miranda, P. "Alterações Climáticas em Portugal. Cenários, Impactos e 

Medidas de Adaptação - Projecto SIAM II", Gradiva, Lisboa, 2006. 

Sanz-Rodriguez, F., Guerrero-Esteo, M., Botella, L. M., Banville, D., C. P. H. Vary e 

Bernabéu, C. 2004. Endoglin Regulates Cytoskeletal Organization through Binding to 

ZRP-1, a Member of the Lim Family of Proteins. The Journal of Biological 

Chemistry.279:32858-32868. 

Schena, M., Shalon, D., Davis, R. W. e Brown, P. O. 1995. Quantitative Monitoring of Gene 

Expression Patterns with a Complementary DNA Microarray. Science. 270: 467. 

Schena,M., Shalon,D., Heller,R., Chai,A., Brown,P.O. e Davis,R.W. 1996. Parallel human 

genome analysis: microarraybased expression monitoring of 1000 genes. Proc. Natl 

Acad. Sci., USA, 93, 10614–10619. 

Searle, A. G. 1968. Comparative Genetics of Coat Colour in Mammals. 

Shalon, D., Smith, S. J. e Brown, P. O. 1996. A DNA microarray system for analyzing 

complex DNA samples using two-color fluorescent probe hybridization. 6: 639 - 645. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roy%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


55 
 

Shimojima, M., Ohta, H., Iwamatsu, A., Masuda, T., Shioi, Y.,Takamiya, K. 1997. Cloning of 

the gene for monogalactosyldiacylglycerol synthase and its evolutionary origin. Proc. 

Natl. Acad. Sci. USA. Vol. 94, pp. 333–337.  

Shoyab, M., Plowman, G. D., McDonald, V. L., J. G. Bradley e Todaro, G. J. Structure and 

function of human amphiregulin: a member of the epidermal growth factor family. 

Science. 243:1074–6. 

Silva, M. V. G. B., Martinez, M. L. e Bergmann, J. A. G. 2001. Desempenho reprodutivo e 

produtivo da raça Holandesa em alguns estados brasileiros. Revista Ceres, v. 48, n. 

277, p. 293–309. 

Silva, S. C., Santana, N. M. P. e J. C. Pelegrini. 2006. Caracterização climática do estado de 

Goiás. Governo do estado de Goiás, Secretaria de indústria e comércio, 

Superintendência de geologia e mineração. 133p.   

Singh, K., Davis, S. R., Dobson, J. M., Molenaar, A. J., Wheeler, T. T., Prosser, C. G., Farr, 

V. C., Oden, K., Swanson, K. M., Phyn, C. V. C., Hyndman,  D. L., Wilson, T., 

Henderson, H. V. e K. Stelwagen. 2008. cDNA Microarray Analysis Reveals that 

Antioxidant and Immune Genes Are Upregulated During Involution of the Bovine 

Mammary Gland. J. Dairy Sci. 91:2236–2246. 

Sonna, L. A., J. Fujita, S. L. Gaffin, e C. M. Lilly. 2002. Invited review: Effects of heat and 

cold stress on mammalian gene expression. J. Appl. Physiol. 92:1725–1742. 

Sonstegard, T. S., Capuco, A. V., White, J., Van Tessel, C. P., Connor, E. E., Cho, J. 

Sultana, R., Shade, L., Wray, J. E., Wells, K. D., Quackenbush, J. 2002 .Analysis of 

bovine mammary gland EST and functional annotation of the Bos Taurus gene. Index. 

Mamm. Genome 13: 373-379. 

Sorger, P.K. 1991. Heat shock factor and the heat shock response. Cell 65 (3): 363–6. 

Steinfield H., P. Gerber, T. Wassenaar, V. Castel, M. Rosales e C. de Haan. 2006. Livestock 

Long Shadow. Ed FAO. Rome. 

Stekel, D. Microarray bioinformatics. Cambridge University Press. Cambridge. 2003. 

Sternlicht, M. D., Sunnarborg, S. W., Kouros-Mehr, H., Yu, Y., D. C. Lee e Werb, Z. 2005. 

Mammary ductal morphogenesis requires paracrine activation of stromal EGFR via 

ADAM17-dependent shedding of epithelial amphiregulin. Development. 132:3923-

3933. 

Stoughton, R.B. 2005. Applications of DNA Microarrays in Biology. Annu Rev Biochem. 

74:53-82. 



56 
 

Suchyta, S. P., Sipkovsky, S., Kruska, R., Jeffers, A., McNulty A. , Coussens, M. J., 

Tempelman, R. J., Halgren, R.G. Saama, P. M. , Bauman, D.E., Boisclair, Y. R., 

Burton, J. L. , Collier, R. J., DePeters, E. J., Ferris, T. A. , Lucy, M. C., McGuire, M. A. , 

Medrano, J. F., Overton, T. R., Smith, T. P., Smith, G. W., Sonstegard, T. S., Spain, J. 

N., Spiers, D. E., Yao, J. e Coussens, P.M. 2003 .Development and testing of a high-

density cDNA microarray resource for cattle. Physiol Genomics. 15:158-164. 

Suchyta, S. P., Sipkovsky, S., Halgren, R.G., Kruska, R., Elftman, M., Weber-Nielsen, M., 

Vandehaar, M. J., Xiao, L., Tempelman, R. J. e P. M. Coussens. 2003b. Bovine 

mammary gene expression profiling using a cDNA microarray enhanced for mammary-

specific transcripts. Physiol Genomics 16:8-18. 

Taiz, L. e E. Zeiger. 2004. Fisiologia Vegetal. 3ª Ed.. Trad. Eliane Romanato Santarém et al. 

Porto Alegre: Artmed. 719p.  

Tang, T., François, N., Glatigny, A., Agier, N., Mucchielli, M. H., Aggerbeck, L. e Delacroix, 

H. 2007. Expression ratio evaluation in two-colour microarray experiments is 

significantly improved by correcting image misalignment. Bioinformatics. 23(20):2686-

91. 

Taylor, S., Smith, S., Windle, B. e Guiseppi-Elie, A. 2003. Impact of surface chemistry and 

blocking strategies on DNA microarrays. Nucleic Acids Research. 31:16. 

Theil, P. K., Sejrsen, K., Hurley, W. L., Labouriau, R., Thomsen, B. e Sørensen, M. T. 2006. 

Role of suckling in regulating cell turnover and onset and maintenance of lactation in 

individual mammary glands of sows. J Anim Sci. 84:1691-1698. 

Thom, E. C. 1959. The discomfort index. Weatherwise. 12:57–59. 

Thornberry, N.A. e Lazebnik, Y. 1998. Caspases: enemies within. Science. 281:1312-1316. 

Trinklein, N. D., J. I. Murray, S. J. Hartman, D. Botsein, e R. M. Myers. 2004. The role of heat 

shock transcription factor 1 in the genome-wide regulation of the mammalian heat 

shock response. Mol. Biol. Cell 15:1254–1261. 

Tucker, HA. Lactation and its hormonal control. Ch. 57, In: The Physiology of Reproduction, 

2nd edition, Eds. E. Knobil, J. Neill, et al. Raven Press, Ltd., New York. p. 1065. 1994. 

Tucker, HA. 2000. Symposium: hormonal regulation of milk synthesis: Hormones, Mammary 

Growth, and Lactation: a 41-Year Perspective. J Dairy Sci. 83:874–884. 

Van Berkhey, Jan le Francq, Natuurlijke Historie van Holland, vol II, Amesterdão, 1771. 

Van Soest, P. J. 1982. Nutritional ecology of the ruminants. New York: Cornell University 

Press. 373p. 



57 
 

Van Soest, P. J. Nutritional ecology of the ruminant. New York, 1994, 476 p. 

West, J. W. 1999. Environment and behavior 1: Recent advances in assessment and 

management of heat stress in domestic animals: Nutritional Strategies for Managing 

the Heat-Stressed Dairy Cow. J Anim Sci. 77: 21 – 35 

West, J. W. 2003. Effects of Heat-Stress on Production in Dairy Cattle. J. Dairy Sci. 86:2131–

2144 

Yang Y. H., Dudoit S., Luu P., Lin D. M., Peng V., Ngai J. e Speed T. P. 2002. Normalization 

for cDNA microarray data: a robust composite method addressing single and multiple 

slide systemic variation. Nucleic Acids Research 30, 15. 

Young, F. G. 1947. Experimental stimulation (galactopoiesis) of lactation. Br. Med. Bull. 

5:155. 

Zhang, L., Levi, E., Majumder, P., Yu, Y., Aboukameel, A., Du, J., Xu, H., Mohammad, R., 

Hatfield, J. S., Wali, A., Adsay, V., A. P.N. Majumdar e Rishi, A. K. 2007. 

Transactivator of transcription–tagged cell cycle and apoptosis regulatory protein-1 

peptides suppress the growth of human breast cancer cells in vitro and in vivo. Mol 

Cancer Ther May. 6:1661-1672. 

 

WEBGRAFIA 

Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, 2008 - 

www.gadoholandes.com.br 

Associação de Criadores de Gado Holandês de Minas Gerais, 2008 - 

www.gadoholandes.com.br   

Associação de Criadores de Gado Jersey do Brasil, 2009 - www.gadojerseybr.com.br 

Associação Paulista dos Criadores de Gado Holandês, 2009 - 

http://www.spgadoholandes.com.br  

Associação Portuguesa de Criadores da Raça Frísia, 2008 - www.apcrf.pt 

Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna Italiana, 2009 - www.anarb.it 

Food and Agriculture Organazation, 2009 – www.fao.org 

Holstein Association USA, 2009 - www.holsteinusa.com 

Instituto de Meteorologia, 2009 - www.meteo.pt 

Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, 2009 - www.inmet.gov.br  

http://www.gadoholandes.com.br/
http://www.gadoholandes.com.br/
http://www.gadojerseybr.com.br/
http://www.spgadoholandes.com.br/
http://www.apcrf.pt/
http://www.anarb.it/
http://www.fao.org/
http://www.holsteinusa.com/
http://www.meteo.pt/
http://www.inmet.gov.br/


58 
 

Oklahoma State University, Department of animal science 2008 - 

http://www.ansi.okstate.edu/ 

The World Guernsey Cattle Federation, 2009 - www.guernsey.net 

World Holstein-Frisian Federation, 2009 - www.whff.info 

http://www.ansi.okstate.edu/
http://www.guernsey.net/

