
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CBB - CÂMARA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E BIOTECNOLOGIA ( PÔSTER )

NOME: DÉBORA DE OLIVEIRA FERNANDES

TÍTULO: EFEITO DA MORINDA CITRIFOLIA L. (NONI) SOBRE OS PARÂMETROS CLÍNICOS DO DIABETES MELLITUS.

AUTORES: JULIANA BOHNEN GUIMARÃES, DÉBORA DE OLIVEIRA FERNANDES, DÉBORA DE OLIVIERA FERNANDES, FERNANDA GRACIA CÉSAR, BRUNO PEREIRA MELO, MARCELO

TEIXEIRA DE ANDRADE , LUIZ ALEXANDRE M. DE BARCELLOS, MARISA CRISTINA DA FONSECA CASTELUBER, DANUSA DIAS SOARES, JULIANA BOHNEN GUIMARÃES

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): FAPEMIG

PALAVRA CHAVE: NONI, DIABETES, GLICOSE, METABOLISMO.

RESUMO

Muitos fármacos têm sido desenvolvidos a fim de controlar glicemia. Nos últimos anos várias pesquisas estão sendo encorajadas pelos benefícios à saúde originados no saber

popular. A Morinda citrifolia L. é um fruto, popularmente conhecido como noni, que tem origem nas Ilhas do Pacifico e tem sido usado no tratamento de diabetes mellitus (DM),

apesar de não ter estudos científicos apontando a eficiência do mesmo. O presente estudo tem como objetivo verificar o efeito da administração de noni em parâmetros clínicos

de DM. Os testes foram realizados em ratos Wistar, adultos, com aproximadamente 300g. Inicialmente, o DM foi induzido em todos os animais por meio de i.p. Streptozotocina

(STZ) 60mg/Kg. Os animais foram divididos em três grupos: controle (C), noni fermentado (NF) e noni in natura (N), n = 9.  O noni foi administrado como extrato na proporção 2

fruta: 1 água. Para o grupo NF o extrato foi fermentado num período de 48 h em temperatura ambiente. Antes da administração do noni as glicemias em jejum e casual foram

medidas, a fim de comparação com o valor da mesma após os tratamentos. Em cada grupo, os animais recebiam por gavagem 2mL/Kg do extrato ou água, no caso dos animais

controle, uma hora após a aplicação de insulina 4UI. A glicemia foi verificada diariamente 6 horas após a ingestão do extrato. Os valores glicêmicos em N e NF não apresentaram

diferença estatistica em comparação ao jejum e casual. Além disso, a média da glicemia ao longo de 9 dias de administração de NF e N não foi diferente de C.  Entretanto,

quando analisado pelo tamanho do efeito, a administração em N diminuiu em 15% o valor da glicemia dos ratos(N: 355 ± 59 vs C: 417 ± 105; Cohen 0,3 a 0,72). Enfatiza-se que 

redução de média glicêmica em 30 mg/dl reduz em 1 ponto percentual da hemoglobina glicada, a qual está diretamente associada as complicações crônicas induzidas pelo DM.

Conclui-se que  o uso do noni pode ser útil no tratamento do DM devido seu efeito auxiliar na redução glicêmica.
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