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INTRODUÇÃO
Dados da OMS mostram que o Brasil tem a maior taxa de transtornos de ansiedade do
mundo. O uso de suplementos alimentares tem como objetivo melhorar a saúde, bemestar e consequentemente a qualidade de vida. Os suplementos alimentares incluem,
geralmente, vitaminas, minerais, lipídeos, fibras e compostos com atividade
antioxidante, dentre eles, os compostos de algas. O complemento alimentar AlphaOne
(SynerJ Health) é composto por microalgas orgânicas (spirulina e clorela com
capacidade antioxidante, indicado para prevenção de doenças e processos de
envelhecimento, protegendo as células dos danos oxidativos. Entretanto, efeitos
comportamentais, como ansiedade, relacionados a esse complemento alimentar ainda
são escassos. O peixe-zebra está rapidamente se tornando um modelo robusto no
estudo da ansiedade e na neurociência translacional. Dessa forma, o objetivo foi
avaliar os efeitos do complemento alimentar AlphaOne sobre comportamento de
ansiedade em zebrafish.

DESENVOLVIMENTO:
Metodologia
Foram utilizados 72 peixes distribuídos nos grupos: controle, complemento alimentar
(C1, 5mg/L), e complemento alimentar (C2, 15mg/L), sendo 24 peixes por grupo. Os
peixes foram suplementados com o complemento AlphaOne (SynerJ Health) durante
nove dias. No 9º dia foram submetidos ao teste de ansiedade (teste do tanque novo) e
eutanaziados. Foram coletados o encéfalo e os músculos adjacentes à linha lateral dos

peixes para análise da atividade da acetilcolinesterase. Os peixes foram filmados
durante quinze minutos, e os vídeos analisados pelo programa Anymaze. Os
parâmetros avaliados foram: distância percorrida (m/s), entradas na zona superior e
tempo na zona superior do aquário (s).
Resultados:
Peixe-zebra suplementado com complemento alimentar de microalgas (C1, 5 mg/L)
apresentou menor comportamento de ansiedade evidenciado pelo maior tempo de
permanência na zona superior do aquário; sem envolvimento da atividade da
acetilcolinesterase.
Discussão
O complemento alimentar de microalgas AlphaOne apresentou atividade ansiolítica
em peixes-zebra. Esse composto de microalgas apresenta em sua composição a
presença de aminoácidos, como o triptofano. Estudos relatam que o triptofano exerce
efeito ansiolítico em zebrafish (HERCULANO; MAXIMINO, 2014) e em humanos
(KLAASSEN et al., 1994), e provavelmente devido presença desses componentes que o
composto apresenta a atividade ansiolítica. Os efeitos colaterais do uso de ansiolíticos
convencionais são bem caracterizados. Por exemplo, a fluoxetina e o diazepam
exercem efeitos ansiolíticos, porém podem interferir na atividade endócrina, como no
bloqueio do eixo do estresse (BARTON et al, 2002; ABREU, 2014). Além disso, a
fluoxetina pode causar efeitos adversos como náusea, diarréia, perda de apetite,
disfunção sexual e défict cognitivo (PEREZ-CABALLERO et al, 2014).
Ademais, o composto de microalgas AlphaOne é composto de ficocianina, clorofila e
caroteno, potentes antioxidantes com ação anti-inflamatória (Springer Science, 2011).
Os antioxidantes naturais desempenham um papel importante contra várias doenças e
processos de envelhecimento, protegendo as células de danos oxidativos.
Nós demonstramos que o composto não altera a cognição, uma vez que a atividade
locomotora e atividade da acetilcolinesterase não foram modificadas. Assim, a
utilização da suplementação alimentar, como o composto de algas, pode ser uma
alternativa para o tratamento de desordens de ansiedade, bem como na diminuição
do uso de ansiolíticos convencionais.

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
O composto de microalgas AlphaOne (SynerJ Health) demonstra efeito ansiolítico em
zebrafish. Considerando que o zebrafish é um modelo experimental na neurociência
translacional, esse composto de microalgas pode atuar como terapia alternativa no
tratamento de desordens de ansiedade em humanos.
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