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É possível refrigerar sêmen equino a 5º C com o 
meio BWW modificado? 

 

INTRODUÇÃO RESULTADOS  

MATERIAL E MÉTODOS 

CONCLUSÃO 

Nos processos de biotecnologias do sêmen, os 
espermatozoides equinos se destacam por 
apresentarem maior sensibilidade à refrigeração. 
Essa característica exige que os diluidores de sêmen 
contenham componentes que aumentem a 
viabilidade e a resistência espermática ao choque 
frio. O meio BWW é capaz de preservar o sêmen 
equino em temperatura ambiente, no entanto, 
mesmo apresentando piruvato e glicose, substratos 
importantes para o metabolismo espermático, não é 
utilizado para refrigeração. Dessa forma, o objetivo 
desse estudo foi avaliar se a adição de ácido 
docosahexaenóico (DHA), Rosiglitazona (ROSI) e 
lipoproteína de baixa densidade (LDL) no meio 
quimicamente BWW permite a refrigeração do 
sêmen equino a 5oC, tendo em vista a adição de 
moléculas que aumentam a fluidez da membrana 
espermática, modulam o metabolismo energético e 
evitam o efluxo de colesterol e fosfolipídios da 
membrana celular. 
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A utilização do meio BWW modificado é uma alternativa viável para a refrigeração de sêmen a 15oC, 
no entanto, foi observado que a 5ºC, o comportamento destes diluidores não foi homogêneo, pois 
resultou em um percentual alto (80%) de amostras que não sobreviveram ao processo de 
refrigeração por 48 horas. A LDL na concentração estudada não maximizou o potencial do meio BWW 
para refrigeração, com a desvantagem de ser um produto extraído da gema de ovo, podendo resultar 
em risco sanitário. 

Parâmetros avaliados pelo SCA® após a refrigeração: motilidade total (MT); 
motilidade progressiva (MP); velocidade curvilinear (VCL); velocidade linear 
progressiva (VSL); velocidade média do trajeto (VAP); linearidade (LIN); 
retilinearidade (STR); amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH); 
frequência do batimento flagelar cruzado (BCF). D1) BotuSêmen® (BS); D2) 
BWW; D3) BWW + 30 ng/mL-1 de DHA + 50µM de rosiglitazona (BDR); D4) 
BWW + 50µM de rosiglitazona (BR); D5) BWW + 30 ng/mL-1 de DHA (BD); D6) 
BWW + 10% LDL + 30 ng/mL-1 de DHA + 50µM de rosiglitazona (BLDR), D7) 
BWW + 10% LDL + 30 ng/mL-1 de DHA (BLD); D8) BWW + 10% LDL + 50µM de 
rosiglitazona (BLR) e D9) BWW + 10% LDL (BL).  ab As letras sobrescritas 
indicam diferenças dentro da linha comparado com o grupo controle.  
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Tabela 1 – Parâmetros cinemáticos de espermatozoides equinos 
refrigerados  a  5ºC  com meio BWW modificado e suas variações. 

Parâmetros 

  Diluidores experimentais     

BS BWW BDR BR BD BLDR BLD BLR BL 

MT (%) 72,0a 23,1ab 35,2 ab 31,3 ab 26,9 ab 31,0 ab 32,7 ab 15,9 b 16,0 b 

MP (%) 33,2a 2,2 ab 4,1 ab 4,2 ab 3,4 ab 1,4 ab 2,4 ab 0,8 b  0,8 b 

VCL (µm/s) 61,5a 34,6 ab  34,8 ab  40,0 ab  36,4 ab  24,9b 28,5 ab  21,0b 24,3b 

VAP (µm/s) 36,1a 16,1 ab  16,9 ab  21,1 ab  18,7 ab  10,9 b 13,1 ab  9,1 b 11,9 b 

VSL (µm/s) 14,2 a 9,4 b 10,4 b 10,9 b 9,6 b 5,8 b 7,1 b 5,2 b 6,7 b 

STR (%) 61,9 a 53,9 ab 57,4 ab  52,6 ab  51,9 ab  51,6 ab  48,8 b 51,2 b 52,8 ab 

LIN (%) 35,2 a 24,8 ab 28,9 ab 25,2 ab 26,1 ab 21,0 b 22,4 b 19,4 b 23,6 b 

ALH (µm) 1,5a 1,0 ab 1,1 ab 1,2 ab 1,1 ab 0,9 ab 1,0 ab 0,8b 0,9 ab 

BCF (Hz) 12,4a 4,6 ab 4,4 ab 5,6 ab 5,2 ab 1,8 ab 1,7b 1,2b 1,9 ab 


