EFEITO in vitro DA INFUSÃO DA PLANTA Chenopodium ambrosioides L. SOBRE LARVAS DE NEMATODEOS GASTRINTESTINAIS DE BOVINOS
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1. INTRODUÇÃO
A infecção dos animais por endoparasitas causa redução na produtividade dos animais susceptíveis. A parasitose gastrintestinal é uma enfermidade que atinge diretamente o sistema de produção, causando perdas econômicas em rebanhos do mundo inteiro. Os nematódeos gastrintestinais são os mais importantes parasitas dos animais domésticos causando perdas por redução na produção de lã, carne e leite [4]. De acordo com autores [3], os animais parasitados por helmintos tem uma menor conversão alimentar dos nutrientes digestíveis totais (NDT), no entanto, o nível alimentar não influi no estabelecimento dos parasitas.
	Devido a todos estes malefícios causados pelos parasitas gastrintestinais aos animais, tem-se a necessidade de controlá-los com maior eficiência a fim de otimizar os lucros na produção animal e, conseqüentemente, reduzir os custos e melhorar as condições do bem-estar animal. Estes motivos intensificam a pesquisa de alternativas econômicas, menos agressivas aos animais e ao ambiente e viável ao pequeno produtor rural, o tratamento fitoterápico está sendo introduzido como alternativa para combater os parasitas gastrintestinais e tem demonstrado cada vez mais a sua eficácia. 
Os objetivos proposto por este trabalho estende-se a avaliar a eficácia       in vitro da Chenopodium ambrosioides L. (erva-de-Santa-Maria), em várias concentrações no período de 24 e 48 horas, e também observar a motilidade de nematódeos gastrintestinais de bovinos frente a estas concentrações.

2. MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado no Laboratório de Doenças Parasitárias da Faculdade de Veterinária/UFPEL. A planta Chenopodium ambrosioides L. foi cultivada e colhida inteira, nos meses de março e abril de 2002, no início da floração e secas em casa de vegetação e posteriormente moída em moinho e armazenado para evitar a umidade. 
O material, as fezes, foram coletadas direto do reto dos animais para determinar o número de ovos por grama de fezes (OPG). Foi realizada a coprocultura através de pool das amostras positivas. As larvas provenientes da coprocultura foram colocados em placas de Petri juntamente com a infusão da planta.
	Foram utilizadas duas placas com aproximadamente 200 larvas para cada uma das seguintes concentrações testadas: 10%; 5%; 2,5%; 1,25%; 0,625%; 0,312%; 0,078%; 0,039% e 0%. Após 24 e 48 horas dos tratamentos, realizou a contagem das larvas, observando as seguintes motilidades: sem (ausência de movimento), baixa (movimento suave de cabeça ou de cauda), média (movimento suave de cabeça e de cauda) e alta (movimento serpenteado). O delineamento experimental utilizado foi completamente ao acaso (DCC) em arranjo fatorial, considerando os fatores concentração (n=10) e período (n=2), com os tratamentos distribuídos aleatoriamente às placas de Petri. 


3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme os dados estatisticos obtidos, o efeito das concentrações da infusão desta planta sobre as L3 sem motilidade após 24 e 48 horas de contato indica que à medida que aumenta a concentração da infusão, aumenta também a percentagem de larvas sem movimento. O fato de as larvas não apresentarem motilidade não significa que estivessem mortas, mas sim, que poderiam estar paralisadas.
O efeito das concentrações da infusão da planta sobre as L3 com baixa, média e alta motilidade as 24 e 48 horas, expressas em valores médios transformados indica que ha interação entre período x concentração, em relação às larvas com motilidade baixa, média e alta. Os valores transformados de larvas com baixa motilidade, a 24 e 48 horas, aumentaram linearmente conforme a concentração da planta. Os valores transformados das larvas com média motilidade, 24 horas, apresentaram uma equação quadrática, já em 48 horas, a equação foi linear. Os valores transformados de larvas com alta motilidade, a 24 horas, diminuíram linearmente, enquanto que, em 48 horas, a diminuição foi quadrática, conforme se aumentaram as concentrações da planta.
Neste experimento a concentração de 10% da infusão da planta utilizada reduziu significativamente a motilidade de larvas, L3, de nematódeos gastrintestinais em ambos períodos, 24 e 48 horas, discordando dos resultados obtidos por autores [2] que observaram que a concentração de 5% afetou significativamente a motilidade de larvas, L1, de nematóides estrongilídeos de eqüinos após 48 horas de contato, com 26,6% de mortalidade, sendo considerada expressiva quando comparada com o controle que foi 2,48%, o que não se repetiu com as L3 sobre a mesma concentração. 
 Pesquisadores [1] estudando as propriedades biológicas da planta             Chenopodium ambrosioides L. sobre a motilidade L2 de nematódeos, concluiu que os extratos de talos apresentam maior inibição da motilidade larval que os extratos de folhas. 
Os resultados obtidos neste trabalho reforçam a necessidade de mais pesquisas relacionadas à fitoterapia, como a extração de princípio ativo das plantas, forma de extração, outras metodologias, doses e ensaios biológicos avaliando o potencial terapêutico das plantas na saúde animal e humana.



4. CONCLUSÃO

A concentração de 10% da infusão da planta Chenopodium ambrosioides L. reduz a motilidade de larvas de nematódeos gastrintestinais, quando aplicada diretamente sobre as larvas.
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