BİYOAKTİF BİLEŞİKLERİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
İNSAN GENOMUNDAN GIDA ENDÜSTRİSİNE.
PATHWAY-27’nin genel amacı, sıklıkla tükettiğimiz gıdaların içeriğinde yer alan biyoaktif bileşenlerin insan sağlığına önemli
ölçüde yararlı etkiler sağlayabileceğini ortaya koymaktır. PATHWAY-27’de yaygın olarak uygulanabilen üç model bileşen (dokosahekzaenoik asit - DHA, beta-glukan - BG ve antosiyoninler - AC) ve üç model gıda matrisi (fırın ürünleri, sütlü ürünler ve
yumurtalı ürünler) kullanılmaktadır.
PATHWAY-27’ nin bilimsel amacı, metabolik sendromun önlenmesinde (MS), seçilmiş olan biyoaktif bileşenlerin (DHA, BG ve
AC), etki mekanizmalarının ve potansiyel etkilerinin daha iyi anlaşılmasıdır.
PATWAY-27’ nin teknolojik amacı, sağlık üzerine etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış biyoaktif bileşiklerce zenginleştirilmiş
gıdaların (BZG) üretimine öncülük eden gıda formülasyonlarının geliştirilmesidir.
İP 1: Yönetim ve koordinasyon
İP 3:
Seçilen biyoaktif bileşiklerin etki mekanizması ile ilgili in vitro çalışmalar
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İP 6:
Seçilen biyoaktif bileşiklerin etkilerini anlama

İP 7: Fonksiyonel gıdaların formulasyon rehberi.
EU yönetmeliğine göre beyanların yayınlanması

İP 8: Yayımlama, yaygınlaştırma, eğitim ve teknoloji transferi
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İş paketleri (İP):
İP1: Yönetim ve koordinasyon.
İP2: Dokosaheksaenoik asit (DHA), beta-glukan (BG), antosiyanin (AC) ve bunların
karışımı ile zenginleştirilen gıdaların formülasyonu ve üretimi. Biyoaktif bileşikler ayrı moleküller olarak değil, biyoaktiflerce zenginleştirilmiş gıdaların
(BZG) bileşenleri olarak dikkate alınmaktadır.
İP3: Her biyoaktif bileşiğin (DHA, BG ve AC) etki mekanizması ve olası sinerjizmini
in vitro çalışmalar ile anlamak.
İP4: Seçilen biyoaktif bileşikleri gıdalardan ekstrakte etmek, saflaştırmak, ve bu bileşikleri pilot düzeyde BZG üretiminde ve diyet müdahale çalışmalarında kullanmak.
İP5: MS önlenmesinde biyoaktiflerce zenginleştirilmiş gıdaların etkinliği hakkında
bilgi sağlamak için gerekli pilot çalışmaları ve daha geniş çaplı diyet müdahale çalışmaları yapmak.
İP6: PATHWAY-27 biyoaktiflerce zenginleştirilmiş gıdaların tüketimine bağlı etkilerin temelindeki in vivo mekanizmaları “omics” teknikler kullanarak anlamak
ve yeni biyolojik belirteçleri belirlemek.
İP7: EU yasalarına göre sağlık beyanlarını destekleyici biyoaktiflerce zenginleştirilmiş gıdaları üretmek için, gıda endüstrisini özellikle kobileri bilgilendirecek ve
yardımcı olacak rehberleri hazırlanmak, yayınlanmak ve yürürlüğe koymak.
İP8: Yayımlama, yaygınlaştırma, eğitim ve teknoloji transferi.

PATHWAY-27, Avrupanın batısından doğusuna kuzeyinden güneyine yayılmış 25 katılımcıdan oluşmaktadır, bir de aday ülke yer almaktadır
(Türkiye). Avrupa Birliği Konsorsiyumu üniversiteler, araştırma enstitüleri ve KOBİler olmak üzere farklı organizasyonlardan oluşmaktadır.
Beklenen Sonuçlar:
Biyoaktif bileşenlerin, destek olarak değil, gıdalar ile alınması durumunda yararlılık, aktive, sinerjizm ve etki mekanizması ile ilgili bilgilerin arttırılması
İnsanlar için geçerli yeni biyolojik belirteçlerin geliştirilmesi ve onaylanmasını da dikkate alan diyet müdahale çalışmaları için en iyi uygulamaların ve protokollerin
hazırlanmas.
İnsan sağlığı üzerine pozitif etkileri bilimsel olarak onaylanmış biyoaktif bileşiklerce zenginleştirilmiş yeni gıda (BZG) formulasyonunun geliştirilmesi
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) rekabet ve inovasyon potansiyelinde artış sağlanması
Sağlık ve beslenme beyanları üzerine Avrupa mevzuatı uygulamalarının desteklenmesi
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