BİYOAKTİF BİLEŞİKLERİN SAĞLIK VE İYİ OLMA HALİ ÜZERİNE
ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİMESİ. İNSAN GENOMUNDAN GIDA
ENDÜSTRİSİNE.
PATHWAY-27’ nin genel amacı, biyoaktif bileşenleri diyetimizde yer alan gıdaların birer bileşeni olarak
kullanmanın insan sağlığını ve iyi olma durumunu olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koymaktır.
Yaygın olarak kabul edilebilen sonuçlar elde etmek için, projede üç model gıda bileşeni
(dokosaheksaenoik asit–DHA, beta-glukan- BG ve antosiyanin-AC) ve üç model gıda matriksi (fırın
ürünleri, süt ürünleri ve yumurta ürünleri) kullanılmıştır.
PATHWAY-27’ nin bilimsel hedefi, seçilmiş biyoaktif bileşenlerce (DHA, BG ve AC) zenginleştirilmiş
gıdaların (BZG) metabolik sendromun önlenmesinde potansiyel yararlarını ve etki mekanizmalarını daha
iyi anlamaktır.
PATHWAY-27’ nin teknolojik hedefi, sağlık üzerine etkisi bilimsel olarak ortaya konmuş BZG’lerin
üretiminde yeni formülasyonların geliştirilmesidir.
PATHWAY-27 projesinin ara dönem sonuçları aşağıda gibidir:
İş Paketi (İP) 2’ nin (seçilen gıda matrikslerinin proje kapsamında biyoaktif bileşenlerle zenginleştirilecek
olan gıdalar açısından fizibilitesi) genel amacına uygun olarak, KOBİ ve akademik işbirliği ile 45
prototipte BZG (her matriksinden üç gıda olacak ve her gıda beş farklı biyoaktif bileşenle
zenginleştirilecek şekilde) geliştirilmiştir. İş Paketi 4’ de (pilot ve müdahale denemeleri için BZG’lerin
endüstriyel üretimi) KOBİ’ler BZG’lere eklenecek saflaştırılmış ve/veya zenginleştirilmiş biyoaktif
bileşikleri içeren bileşenleri ve prototip BZG’leri üretmiştir. Prototiplerin sayısını 30’ a indirmek amacıyla
ilk olarak duyusal özelliklerine ve tüketicilerin kabulüne dayalı ön-bir duyusal test uygulanmıştır. Üretim
sonrası hedef konsantrasyona ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek amacıyla seçilen 30 prototipin biyoaktif
içeriği, İP 2’de analiz edilmiştir. Ayrıca biyoaktif (lerin) in vitro sindirim sonrası biyoerişilebilirliği,
duyusal özellikleri, tüketici kabulü, raf ömrü ve BZG’lerin mikrobiyolojik açıdan güvenirliği
değerlendirilmiştir. En iyi sonuçların elde edildiği 15 BZG (beş farklı biyoaktif kombinasyonu ile
zenginleştirilmiş her bir matriksten bir gıda olacak şekilde) seçilmiş ve her biri bir gıda matriksindeki
BZG’ yi temsil edecek şekilde üç ayrı grupta 4 hafta boyunca devam eden pilot denemelerinde
kullanılmıştır.
İş Paketi 5’de (pilot ve müdahale denemeleri) gerçekleştirilen pilot denemelerde, kan trigliserit (TG)
seviyesinin azalmasında ve HDL-kolesterol (HDL-K) seviyesinin yükselmesinde her gıda matriksi
arasından hangi zenginleştirme prosesinin daha etkili olduğu belirlenmiştir.
Projenin sonraki aşamasında her gıda matriksinde en etkili olan BZG, 4 farklı Avrupa ülkesinde 800
gönüllüyü kapsayacak şekilde büyük rastgele ve plasebo kontrollü müdahale denemelerinde
kullanılacaktır.
Her bir biyoaktif bileşenin (DHA, BG ve AC) etki mekanizmasını ve aralarındaki olası sinerjiyi ortaya
koymak amacıyla İş Paketi 3’de (seçili biyoaktiflerin etkisi ve etki mekanizması üzerine in vitro
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çalışmalar) bu moleküllerin glukoz ve lipit metabolizması üzerine etkileri in vitro çalışmalar ile
değerlendirilecektir.
Gelecek dönemde, DHA’nın tek başına ve BG veya AC ile birlikte sağlık üzerine faydasını ortaya koyan
bilimsel sonuçlar İş Paketi 3’de spesifik biyobelirteçlerin seçimi için kullanılacaktır. İş Paketi 6’da
(seçilmiş biyoaktif bileşiklerin etkisini anlamak) müdahale denemesine alınan gönüllü bireylerde bu
spesifik biyobelirteçler saptanacaktır.
İş Paketi 7’de (biyoaktiflerce zenginleştirilmiş gıdaların sağlık beyanlarını doğrulamak üzere rehberler)
iki rehber yapım aşamasındadır:



Sağlık beyanı yapılacak gıda ürünlerinin geliştirilmesi için gıda endüstrisine önerilerin yer
aldığı rehberler (ilk taslak iç tartışma için hazır)
Bilim dünyası için rehberler (hazırlanıyor)

Bu bütünleştirilmiş rehberler, projenin önemli çıktısı olacaktır. Akademik çevrenin, devlet kurumlarının
ve gıda endüstrisi temsilcilerinin görüşünün alınmasından sonra bu rehberler kamuya açık hale gelecektir.
İş Paketi 8 kapsamında bir grup genç araştırmacı oluşturulmuştur. Bu grubun başlıca amacı, diğer genç
araştırmacılar ile iletişimi kolaylaştırarak PATHWAY-27 ile ilgili toplantıların, konferansların ve son
yayınların güncellemelerini sağlamak ve deneyimleri paylaşmaktır.
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