ESTUDO DOS EFEITOS  DA Eugenia Jambolana (JAMBOLÃO) EM RATOS WISTAR
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INTRODUÇÃO

    O homem há milhares de anos vem utilizando seus conhecimentos, empíricos ou não, sobre as plantas, para  o tratamento e resolução das mais distintas doenças. O desenvolvimento técnico dos profissionais e as inovações biotecnológicas permitiram que muitos desses tratamentos fossem aprimorados e convertidos em eminentes avanços da ciência médica. A situação econômica e social em que se encontra a grande maioria da população brasileira, associada a outros fatores, determinam ema diminuição do consumo dos medicamentos sintéticos e um aumento expressivo no consumo de medicamentos fitoterápicos [1]. 
	Dentre vários grupos de fitoterápicos utilizados em grande escala destaca-se a Eugenia Jambolana, originária da Índia, popularmente conhecida como Jamelão, jambeiro, azeitona. O jambolão, uma grande, ramalhuda e belíssima árvore da família das Mirtáceas, de onde provém algumas das  mais brasileiras de todas as frutas: jabuticabas, cambucis e pitangas. Os frutos do jambolão, apesar de um pouco adstringentes, são agradáveis ao paladar.
	A E. jambolana é considerada um diurético e é freqüentemente usada para o tratamento do diabetes, tendo sido mostrado que tanto a casca como as frutas, sementes  e folhas  dessa planta coletadas de diversas regiões do mundo e administradas de diversas formas farmacêuticas (tinturas, extrato aquoso) diminuem a glicemia em ratos diabéticos [2-3]. Também a infusão (extrato aquoso simples preparado com água quente mas não fervente) e decocção (infusão com água fervente) da planta têm sido utilizadas na medicina popular para tratamento da diabete mellitus e como diurético [4,5].
	Devido ao grande número de usuários da infusão de E. jambolana na região sul, às contradições observadas na literatura e à raridade de estudos brasileiros sobre este tema, o presente estudo visa analisar os efeitos da administração da infusão folha da E. jambolana na influência do ganho de peso de ratos normoglicêmicos da cepa wistar.


MATERIAL E MÉTODOS

    Foram colhidas folhas da planta em uma árvore localizada no campus universitário da Universidade Federal de Pelotas /RS. As amostras foram processadas no máximo doze horas pós-colheita.
	Para obtenção do pó das folhas seguiram-se as etapas descritas a seguir:
1° Recepção da matéria prima
	A matéria prima foi colhida nos períodos da manhã ou da tarde e encaminhada ao local de processamento.
2° Seleção
	As amostras do jambolão foram selecionadas manualmente e as folhas danificadas foram eliminadas.
3° Lavagem
	As folhas foram lavadas cuidadosamente em água corrente, após com água destilada.
4° Secagem
	As amostras foram secas e dispostas sobre papel pardo em uma bancada ao ar livre sob temperatura ambiente.
5° Moagem
	A fim de facilitar a moagem as folhas de jambolão foram cortadas em pedaços de aproximadamente em centímetro de comprimento e após foram passadas em um moedor “Fritsch-Pulverisette 14, Rotor-speed Mill”, obtendo um pó fino de 16 mesch.
6° Estocagem
	A estocagem foi feita em vasilhames de vidro fechados com tampas de rosca e revestidos com papel pardo a fim de proteger da luz.

Material biológico:
Foram utilizados 28 ratos da linhagem Wistar com 21 dias de idade, separados em lotes de sete ratos cada um. Cada rato é uma repetição.
	Gaiola 1 (T1): sete ratos alimentados com ração Nuvital e água destilada (dieta padrão);

Gaiola 2 (T2): sete ratos alimentados com  ração Nuvital e chá de jambolão preparo com saquinhos contendo 1 grama de pó de jambolão em 250 ml de água destilada;
Gaiola 3 (T3): sete ratos alimentados com  ração Nuvital e chá de jambolão preparo com saquinhos contendo 3 gramas de pó de jambolão em 250 ml de água destilada;
Gaiola 4 (T4): sete ratos alimentados com  ração Nuvital e chá de jambolão preparo com saquinhos contendo 6 gramas de pó de jambolão em 250 ml de água destilada;

Preparo das amostras
	Essa parte do processo dividiu-se em etapas, as quais serão descritas a seguir:
1° Pesagem das amostras:
	As amostras foram separadas em saquinhos pesando 1g, 3g e 6g utilizando a balança analítica modelo Analytical Standard, OHAUS.
2°Preparo das infusões:
	As infusões foram preparadas mergulhando-se os saquinhos com pó de jambolão em 250 ml de água destilada quente (não fervente) por dez minutos, após esperou-se até atingir a temperatura ambiente.
3° Administração
	As infusões foram administradas a 28 ratos em quatro gaiolas com 7 ratos por gaiola durante 30 dias.


Análise das amostras
	Verificação semanal de ganho de peso, consumo diário de ração e de líquido e variação diária de volume de excretas. Os animais foram pesados semanalmente em balança analítica a fim de verificar o ganho de peso.
	O consumo de ração foi verificado diariamente subtraindo-se do peso total de ração oferecida  o peso da sobra.
	O consumo diário de líquido  (infusão ou água destilada) foi verificado subtraindo-se da quantidade total oferecida a sobra.
	O volume de excreta de cada tratamento foi pesado diariamente.

3. 	RESULTADOS E DISCUSSÃO

A utilização da Eugenia jambolana em  (3) diferentes concentrações demonstrou que tem influência no ganho de peso dos animais pois as gaiolas onde houve administrações de chá de jambolão houve menor ganho de peso quando comparados com  a gaiola padrão que não recebeu esse tipo de infusão. Conforme os dados da última semana 42,71g; 37,86g; 41,71g e 27,83g; respectivamente para as gaiolas A, B, C e D.
Ainda observou-se que na gaiola D, onde a concentração de chá foi maior, que houve uma maior diminuição no ganho de peso, associado a isto observou-se que este vegetal é provavelmente bastante  diurético pois as gaiolas que consumiram chá de jambolão sempre se apresentavam com teor de umidade maior, necessitando de maior número de trocas diárias da “cama”. Se tivéssemos gaiolas biológicas que já separam excretas do tipo sólido do líquido, teríamos dados mais confiáveis.

4. CONCLUSÕES

Houve uma diminuição do ganho de peso nas gaiolas onde houve o consumo de chá na forma de infusões de jambolão, entretanto para ser indicado como um vegetal emagrecedor ou diurético necessita de outros ensaios, inclusive há uma necessidade ainda de outras análises como exames histopatológicos.
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