BIOAKTIIVISTEN YHDISTEIDEN VAIKUTUKSET TERVEYTEEN JA
HYVINVOINTIIN. IHMISEN GENOMISTA ELINTARVIKETEOLLISUUTEEN.
Projektin PATHWAY-27 keskeisenä tavoitteena on parantaa bioaktiivisten yhdisteiden
hyödynnettävyyttä elintarvikkeiden raaka-aineena siten, että ne osana normaalia ruokavaliota parantaisivat
merkittävästi ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. PATHWAY-27 tutkimushankkeen bioaktiiviset yhdisteet
ovat dokosaheksaeenihappo (DHA), beta-glukaani (BG) ja antosyanidiinit (AC), joita lisätään kolmeen
erityyppiseen elintarvikkeeseen (leipomo-, maito- ja munatuotteet).
PATHWAY-27 tutkimushankkeen tieteellisenä tavoitteena on ymmärtää paremmin valittujen
bioaktiivisten yhdisteiden (DHA, BG ja AC) hyötyjä ja toimintamekanismeja eri elintarvikematriiseissa
metabolisen oireyhtymän (MBO) vähentämiseksi.
Projektin teknologinen tavoite on kehittää bioaktiivisia yhdisteitä sisältäviä elintarvikkeita, joilla on
tieteellisesti todennettu terveysvaikutus.
Projektin PATHWAY-27 puolivälin tuloksia ovat:
Tutkimuskokonaisuuden WP2 (PATHWAY-27–hankkeen bioaktiivisia yhdisteitä sisältävien tuotteiden
kehittäminen) päätavoitteen mukaisesti hankkeen akateemiset jäsenet ja pk-yritykset kehittivät yhdessä 45
bioaktiivisia yhdisteitä sisältävää mallituotetta. Leipomo-, maito- ja munatuotteita kehitettiin jokaista
kolme erilaista, ja näihin kaikkiin lisättiin viisi erilaista bioaktiivisten yhdisteiden yhdistelmää. WP 4:än
(Bioaktiivisia yhdisteitä sisältävien elintarvikkeiden teollinen tuotanto kliinisiin pilot- ja
interventiotutkimuksiin) osallistuvat pk-yritykset valmistivat puhdistetut ja/tai rikastetut bioaktiivista
yhdistettä sisältävät valmistusaineet sekä näitä sisältävät mallielintarvikkeet. Ensimmäisessä esivalinnassa
mallituotteiden määrä vähennettiin 30:en tuotteiden aistittavien ominaisuuksien ja kuluttajapalautteen
perusteella. Valittujen 30 tuotteen bioaktiivisten yhdisteiden pitoisuudet määritettiin, jotta voitiin olla
varmoja, että tavoitepitoisuus oli saavutettu. Lisäksi määritettiin bioaktiivisten yhdisteiden
hyödynnettävyys in vitro –malleilla sekä arvioitiin tuotteiden aistittava laatu, kuluttajien suhtautuminen,
säilyvyys ja mikrobiologinen turvallisuus. 15 parasta tuotetta (joka tuoteryhmästä yksi, johon lisättiin
viittä erilaista bioaktiivisten yhdisteiden yhdistelmää) valittiin mukaan kolmeen neljän viikon mittaiseen
kliiniseen pilot-tutkimukseen ihmisillä. Jokaisella tuotetyypillä tehtiin yksi tutkimus.
WP5:ssä (Ravitsemukselliset pilot- ja interventiotutkimukset) toteutetut pilot-tutkimukset tuottivat tiedon
siitä, millainen bioaktiivisten yhdisteiden lisäämismenetelmä milläkin tuotetyypillä tehokkaimmin alentaa
veren triglyseriditasoja (TG) ja nostaa HDL-kolesterolin (HDL-C) tasoja.
Projektin seuraavassa vaiheessa jokaisen tuotetyypin (leipomo-, maito- ja munatuote) tehokkain
bioaktiivista yhdistettä sisältävä tuote on mukana laajemmassa satunnaistetussa, plasebo-kontrolloidussa
interventiotutkimuksessa, jossa on mukana 800 vapaaehtoista neljästä eri Euroopan maasta.
Jotta ymmärrettäisiin paremmin kunkin bioaktiivisen yhdisteen (DHA, BG ja AC) toimintamekanismeja
ja niiden mahdollisia synergioita, WP3 (Bioaktiivisten yhdisteiden vaikutusten ja toimintamekanismien
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selvittäminen in vitro –malleilla) arvioi näiden molekyylien vaikutuksen glukoosi- ja lipidimetaboliaan in
vitro –malleissa.
Seuraavassa vaiheessa tieteellisiä tuloksia DHA:n hyödyistä terveydelle yksinään tai yhdessä BG:n tai
AC:n kanssa käytetään WP3:ssa spesifisten biomarkkereiden valintaan. Näitä biomarkkereita mitataan
WP6:n (Valittujen bioaktiivisten yhdisteiden vaikutusten ymmärtäminen) interventiotutkimukseen
osallistuvilta vapaaehtoisilta henkilöiltä.
WP7 (Ohjeiden valmistelu bioaktiivisia yhdisteitä sisältävien elintarvikkeiden terveysväittämien
toteennäytölle) valmistelee kahta ohjetta:



Ohje suositeltaville teollisille käytännöille kehitettäessä terveysväittämällisiä elintarvikkeita
(ensimmäinen luonnos on saatavilla hankkeen sisäiseen keskusteluun)
Ohje tieteelliselle yhteisölle (valmistelussa)

Nämä ohjeet tulevat olemaan hankkeen avaintulos. Ohjeet viimeistellään haastattelemalla akateemisia ja
hallinnollisia tahoja sekä elintarviketeollisuutta, minkä jälkeen ohjeista tehdään julkisia.
WP8:ssa perustettiin nuorten tutkijoiden ryhmä. Tämän ryhmän päätavoitteena on edistää keskustelua
nuorten tutkijoiden välillä, vaihtaa kokemuksia ja tarjota PATHWAY-27:än aihepiiriin liittyviä
päivityksiä uusimmista julkaisuista, konferensseista ja kokouksista.
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