A BIOAKTÍV ANYAGOK EMBERI EGÉSZSÉGRE ÉS JÓLÉTRE GYAKOROLT
HATÁSAINAK ÉS KULCSSZEREPÜKNEK VIZSGÁLATA. AZ EMBERI
GENOMTÓL AZ ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁIG

A PATHWAY-27 pályázat általános célkitűzése az egyes bioaktív anyagok élelmiszer komponensként
való vizsgálata, melyek jelentős pozitív hatással bírnak az emberek egészségére és jólétére. A
PATHWAY-27 projekt három minta hatóanyagot (dokozahexaénsav - DHA, béta-glükán - BG, és
antocianin - AC) és három minta élelmiszermátrixot (tej, sütőipari és tojás termékek) vizsgál annak
érdekében, hogy széles körben alkalmazható következtetéseket állapítson meg.
A PATHWAY-27 pályázat tudományos célja a kiválasztott bioaktív hatóanyagok (DHA, BG és AC)
lehetséges előnyeinek és hatásmechanizmusainak jobb megértése.
A PATHWAY-27 pályázat technológiai célja magas hozzáadott értékű élelmiszer készítmények (BEF)
fejlesztése és célzottabb étrendi ajánlások kidolgozása a fogyasztók számára.
A PATHWAY-27 pályázat feléig elért eredmények a következők:
A 2. Munkacsomag (Bioaktív hatóanyaggal dúsított élelmiszerek tervezése, kifejlesztése és elemzése)
keretei között 45 magas hozzáadott értékű élelmiszerkészítmény prototípusa került kifejlesztésre (3 típusú
élelmiszer szerepelt mindhárom élelmiszermátrixban, ötféle bioaktív anyaggal való dúsításban). A
kiválasztott bioaktív hatóanyagok kivonása, extrakciója az étrendi forrásokból, a vegyületek tisztítása és
azok BEF termelésére való felhasználása, illetve a termékek előállítása a 4. Munkacsomag (Funkcionális
élelmiszerek előállítás) feladata volt. A pályázati partnerek részvételével szervezett érzékszervi vizsgálat
eredményei alapján 30 prototípusra szűkült a vizsgált minták száma.
Ezt követően a bioaktív hatóanyagok biológiai hozzáférhetőségének, in vitro hatásmechanizmusának
valamint érzékszervi vizsgálatára és a fogyasztói elégedettség vizsgálatára került sor, melyet megelőzött
a termékek minőség megőrzési idejének meghatározása és mikrobiológiai stabilitásának ellenőrzése. Ezen
eredmények alapján 15 BEF került kiválasztásra, melyek alkalmasnak bizonyultak a három helyszínen
lebonyolított, 4 hét hosszúságú klinikai vizsgálatba való bevonásra.
Az 5. Munkacsomag (Klinikai vizsgálatok (Pilot és intervention)) klinikai vizsgálatokon keresztül
vizsgálta, hogy a bioaktv hatóanyagok közül, melyek a leghatékonyabbak vér triglicerid szintjének
csökkentésében, illetve a HDL-koleszterin szintjének emelésében.
A pályázat egyik legnagyobb célja, a 4 különböző országban, 800 főbevonásával lebonyolított randomizált
klinikai vizsgálat, mely során a teszt mintákat, kontrol mintákkal együtt teszteltek az önkéntesekkel.
A 3. Munkacsomag a bioaktív hatóanyagok (DHA, BG, AC) hatásmechanizmusának megértését tűzte ki
célul. In vitro kutatások által az egyes molekulák glükóz és lipid metabolizmusra gyakorolt hatását
vizsgálják. A 6. Munkacsomag célja a bioaktív hatóanyaggal dúsított élelmiszerek fogyasztásakor észlelt
hatások mechanizmusának megértése. Ezt a WP3 által kiválasztott biomarkerek mérésével érik el.
PATHWAY (Szerződésszám: FP7- KBBE.2012.2.2-01) kollaborációs pályázat (nagyszabású projekt
kkv-k támogatására), melyet az EU FP7 pályázat keretében támogat.
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Két ipari útmutató kerül kidolgozásra 7. Munkacsomag munkája mentén:


Útmutató az élelmiszeripar vállalatok számára



Útmutató a tudományos közösség számára.

Az útmutatók tartalma akadémiai, kormányzati és ipari képviselőkkel folytatott nyílt konzultáció során
kerül tökéletesítésre, melyet követően mindkét dokumentum elérhető lesz a nagyközönség számára.
A 8. munkacsomag keretén belül megalakult a Fiatal kutatók csoportja, azzal a céllal, hogy elősegítse a
különböző országok PhD hallgatói közötti kommunikációt.
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