ZIZIPHUS JUJUBA

Nome científico: Ziziphus jujuba Mill.
Sinonímia científica: Rhammus zizyphus L., Ziziphus sativa Gaertn., Ziziphus
vulgaris Lam.
Nome popular: Jujuba selvagem, jujube, Chinese date (inglês), Suan Zao Ren
(chinês).
Família: Rhamnaceae.
Parte Utilizada: Sementes.
Composição Química: Jujuboside A, jujuboside B, ácido láurico, ácido mirístico,
ácido palmítico, ácido palmitoleico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico, ácido
araquídico e ácido docosanóico, saponinas, flavonóides e triterpenos, alcalóides.
(Extrato concentrado 10:1)
Formula molecular: N/A

Peso molecular: N/A

CAS: N/A
DCB: N/A
DCI: N/A

Planta nativa da China pertence ao gênero Ziziphus (Rhamnaceae), sendo muito
comum na Europa, sul e leste da Ásia, Austrália e principalmente na região do interior
do norte da China.
Ziziphus jujuba é frequentemente utilizada na Medicina Tradicional Chinesa para fins
relacionados com a saúde gastrointestinal, bem como sendo uma combinação
sedativo / ansiolítico / analgésico.

Indicações e Ação Farmacológica

A rica composição por saponinas e ácidos graxos das sementes de Ziziphus jujuba
são responsáveis pelas suas atividades terapêuticas.
Suas sementes têm sido implicadas na redução da ansiedade, de acordo com o seu
uso tradicional. A administração oral de 0,5, 1, e 2 g / kg de extrato etanólico de
sementes em animais de laboratório, foi capaz de exercer efeitos ansiolíticos, e
embora foi igualmente eficaz como a buspirona e diazepam (2 mg / kg e 1 mg / kg,
respectivamente).
Estudos têm demonstrado que Z. jujuba é eficaz na terapia para controle de distúrbios
metabólicos em doenças do adulto. Além disso, os principais componentes desta
planta apresentam atividade anti-inflamatória.
Jujuboside (glicosídeo extraído da semente de Ziziphus jujuba) demonstrou em
estudos pré-clínicos in vivo e in vitro sua ação sedativo-hipnótica através da inibição
do hipocampo (localizado na base do lobo temporal do córtex cerebral), exercendo
efeito sobre o sistema nervoso central podendo ser indicado no tratamento da insônia.
Estudo investigou os componentes flavonoides presentes nas sementes de Z. jujuba e
resultou na identificação das estruturas Spinosin e Swertish, as quais possuem
significativa atividade sedativa.
A formação de células de espuma em macrófagos desempenham um papel essencial
na progressão das lesões ateroscleróticas precoces in vivo. A prevenção da formação
de células de espuma é considerada como sendo um dos principais alvos para o
tratamento da aterosclerose. Um estudo examinou o efeito inibitório de 50 extratos de
plantas na formação de células espumosas. Entre esses extratos, Ziziphus jujuba
inibiu significativamente a formação de células de espuma induzida por LDL acetilada,
portanto, sendo úteis para a prevenção da aterosclerose.

Toxicidade/Contraindicações

As catequinas presentes no Chá verde podem aumentar a citotoxicidade do extrato de
Z. jujuba.
Mulheres que desejam engravidar não devem fazer uso dessa planta, pois pode
apresentar forte ação antifertilidade de acordo com resultados de um estudo préclínico.

Dosagem e Modo de Usar

- Extrato seco (10:1): 0,6 à 1g até três vezes ao dia.
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