A BIOAKTÍV ANYAGOK EMBERI EGÉSZSÉGRE ÉS JÓLÉTRE GYAKOROLT
HATÁSAINAK ÉS KULCSSZEREPÜKNEK VIZSGÁLATA. AZ EMBERI
GENOMTÓL AZ ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁIG
A PATHWAY-27 projekt 2013-ban azzal a céllal indult, hogy olyan bioaktív hatóanyagokkal dúsított
termékeket fejlesszen, melyek pozitívan befolyásolhatják az emberek egészségét és jólétét. A projekt
által célzott fogyasztói csoport elsődlegesen a metabolikus szindrómában szenvedő, illetve ennek a
betegség együttes kockázatának kitett fogyasztók. Emellett a kiválasztott hatóanyagok
hatásmechanizmusának és előnyeinek jobb megismerése is kitűzött célok között szerepelt.
Öt év elteltével, bátran kijelenhetjük, hogy sok mindent elértünk a 25 partnerből álló Konzorcium szoros
együttműködése révén.
A projekt során három bioaktív hatóanyagot (zab β-glükán - OBG, antocianin - AC and
dokozahexaénsav - DHA) használtunk, három élelmiszermátrix (tej, sütőipari és tojásalapú termékek)
dúsítására. A dúsítás ötféle kombinációja valósult meg: bioaktív hatóanyagot vagy önmagában, vagy
kombinációban tartalmazták a termékek. Élelmiszermátrixonként három termék került kiválasztásra. A
három tejalapú termék a tejturmix, puding és kombinált desszert volt. A sütőipari mátrix zsömlét, édes
kekszet és grissini jellegű, pálcika alakú pékárut tartalmazott. A tojás alapú termékek közé a palacsinta,
az omlett és a tojásital tartozott. Összesen 45 magas hozzáadott értékű élelmiszerkészítmény prototípusa
(3 élelmiszermátrix*3termék*5 dúsítási kombináció) került kifejlesztésre, melyek kémiai,
mikrobiológiai és érzékszervi tulajdonságaik lehetővé tették további vizsgálatokba való bevonásukat. A
termékek számának csökkentése érdekében, a prototípusok az érzékszervi, a fogyasztó vizsgálatok, a
mikrobiológiai, kémiai stabilitásuk, valamint a biológiai hozzáférhetőségük szempontjából rangsorolva
lettek.
A kiválasztott bioaktív hatóanyaggal dúsított termékek hatékonyságának elemzéséhez, egy három
országban kivitelezett, 4-hetes klinikai vizsgálatot szerveztünk, melynek kimeneteleként azonosításra
kerültek azon prototípusok, melyek a leginkább befolyásolták a vér lipid koncentrációját. Később ezek a
termékeket használtuk és vizsgáltuk a 3 hónapos, kettős-vak, randomizált, placebo kontrollált
multicentrikus klinikai vizsgálatban. A klinikai vizsgálatba több, mint 300 embert sikerült bevonni, öt
országból, Olaszországból, Franciaországból, Németországból és az Egyesült Királyságból. A pontos és
jól megtervezett gyártási terv és szállítási terv, illetve a résztvevő partnerek szoros együtt működése
lehetővé tette a zökkenőmentes gyártást és kiszállítást a klinikai vizsgálat során.
A klinikai vizsgálatban résztvevő önkéntesektől vett vérplazma, vizelet, széklet, vérsejt és zsírbiopszia
minták lehetővé tették, a hagyományos klinikai vizsgálatok mellet omics technikákat (metabolomiák,
mikrobiomika, epigenomika, genotipizálás és integratív elemzések) is alkalmazzunk a BEF-k
hatásmechanizmusának jobb megértése érdekében.*
A bioaktív hatóanyagok biológiai hozzáférhetőségét sertés modellek segítségével vizsgáltuk. Ezen felül,
az egyes bioaktív komponensek vagy elsődleges metabolitjainak hatását és mechanizmusát, sejt és
molekuláris szinten is vizsgáltuk. Máj és zsírsejt kultúrákat alkalmaztunk azon szervek modellezésére,
melyek részt vesznek a metabolikus szindrómát kiváltó kockázati faktorok szabályozásában.
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Az eredmények azt mutatták, hogy mindegyik bioaktív hatóanyag csökkenti a bazális lipolitikus
aktivitást és a gyulladási markerek szekrécióját a zsírsejtekben. A hepatocitákban potenciális
antidiabetikus hatást észleltünk, illetve csökkent lipidek felhalmozódását mutattunk ki.
Molekuláris szinten a bioaktív vegyületek epigenetikus hatást váltottak ki a preadipocitákban, és a
dokozahexaénsav megváltoztatta mind a máj-, mind a zsírsejtek transzkriptómjait, csökkentve a zsírok és
koleszterinszintézis gének expresszióját.
A PATHWAY-27 projekt feladatai, különösen az ipari felmérés, lehetővé tette, hogy azonosítsuk a
gyenge pontokat, hiányosságokat, melyek útját állhatják az egészségre vonatkozó állítással ellátott
termékek fejlesztésének. Az ipari felmérés eredményei, az EFSA útmutatók, illetve az iparral, a
tudományos közösséggel és a döntéshozókkal folytatott konzultációk együttesen hozzájárultak az Ipari
és a Tudományos útmutató kidolgozásához. Az Ipari útmutató egy termékfejlesztési útmutató az
egészségre vonatkozó állítással ellátott termék fejlesztéséhez, elsődlegesen a kis- és
középvállalkozásokat célozva. A Tudományos útmutató a klinikai vizsgálatok tervezésében és
kivitelezésében kíván segítséget nyújtani. Mindkét dokumentum ingyenesen letölthető a PATHWAY-27
honlapjáról (www.pathway27.eu).
A projekt partnerek közötti tudástranszfert rendszeres webinárokkal kívántuk fenntartani, illetve
lehetőség volt egyfajta csereprogramra a project partnerek között. Ezen felül, oktatások és workshopok
szervezésével kívántuk bemutatni a projekt eredményeit az iparnak és a tudományos közösségnek.
A projektet számos nemzetközi rendezvényen bemutattuk:
- International Conference on Foodomics -5th edition- Foodomics 2018 - from Data to Knowledge2018 Január 11-12, Cesena, Olaszország;
- PATHWAY-27 Guidance Paper Workshops- 2017 Szeptember 21-22, Brüsszel, Belgium;
- International Conference on Food Science and Technology-2017 November13-15, Róma,
Olaszország;
- 1st International Conference on Food Bioactives and Health- 2016 Szeptember13-15, Norwich,
Egyesült Királyság;
- PATHWAY-27 workshop -Next step in the development of products with health claims- Practical
supportive tools for the development of the product with health claims- 2016 Május 5, Budapest,
Magyarország
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A PATHWAY-27 projekt égisze alatt számos publikáció is megjelent:
- Björk C, Wilhelm U, Mandrup S, Larsen BD, Bordoni A, Hedén P, Rydén M, Arner P,
Laurencikiene J: Effects of selected bioactive food compounds on human white adipocyte
function. Nutr Metab (Lond). 2016, 13: 4
- Pineda-Vadillo C, Nau, F, Dubiard CG, Cheynier V, Meudec E, Sanz-Buenhombre M,
Guadarrama A, Tóth T, Csavajda E, Hingyi H, Karakaya S, Sibakov J, Capozzi F, Bordoni, A.,
Dupont, D. In vitro digestion of dairy and egg products enriched with grape extracts: Effect of the
food matrix on polyphenol bioaccessibility and antioxidant activity. Food Res Int 2016, 88: 284.
- Di Nunzio M, Valli V, Bordoni A (2016) PUFA and Oxidative Stress. Differential Modulation of
the Cell Response by DHA. Int J Food Sci Nutr 67, 834-843
- Karakaya S, Simsek S, Tolga Eker A, Pineda-Vadillo C, Dupont D, Perez B, Viadel B, SanzBuenhombre M , Guadarrama Rodriguezd A , Kertesz Z, Hegyi A, Bordoni A, Nehir Ela S
Evaluation of stability and bioaccessibility of anthocyanins in bakery products enriched with
anthocyanins. Food Function 2016, 7: 3488
- Pineda-Vadillo C, Nau F, Guerin-Dubiard C, Jardin J, Lechevalier V, Sanz-Buenhombre M,
Guadarrama A, Tóth T, Csavajda É, Hingyi H, Karakaya S, Sibakov J, Capozzi F, Bordoni A,
Dupont D: The food matrix affects the anthocyanin profile of fortified egg and dairy matrices
during processing and in vitro digestion. Food Chem 2017, 214: 486
- Di Nunzio M, Valli V, Tomás-Cobos L, Tomás-Chisbert T, Murgui-Bosch L, Danesi F, Bordoni
A. Is cytotoxicity a determinant of the different in vitro and in vivo effects of bioactives? BMC
Complement Altern Med 2017, 17: 453
- Ghini V, Di Nunzio M, Tenori L, Valli V, Danesi F, Capozzi F, Luchinat C, Bordoni A. Evidence
of a DHA Signature in the Lipidome and Metabolome of Human Hepatocytes. Int J Mol Sci. 2017,
18(2). pii: E359.
- Sebők, A. Hegyi, Zs. Kertész, Al. Bordoni: Importance of coordinated interactions of multiple
stakeholders for developing products with health claims. International Journal on Food System
Dynamics
- Valli V, Heilmann K, Danesi F, Bordoni A, Gerhäuser C. Modulation of adipocyte differentiation
and proadipogenic gene expression by sulforaphane, genistein, and docosahexaenoic acid as a first
step to counteract obesity. Oxid Med Cell Longev (2018), in press
illetve továbbiak előkészítés alatt állnak.
A projekt összes eredménye megtalálható a honlapon (http://pathway27.eu/).
*A kiadvány megjelenése idején, még nincs birtokunkban a három hónapos klinikai vizsgálat
eredményei. Későbbiekben ezen eredmények is elérhetőek lesznek a honlapon.
Further information: http://www.pathway27.eu/
Dr. Alessandra Bordoni (projekt koordinátor)
Alma Mater Studiorum UNIBO (Olaszország)
Tel: +39 51209 7861

Dr. Sebők András (WP8 vezetője)
Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft
Tel: +36 1 433 1470

E-mail: alessandra.bordoni@unibo.it

E-mail: a.sebok@campdenkht.com

PATHWAY (FP7-KBBE-2012-6-singlestage) is a collaborative project targeted to SMEs and financed by the EC
under the FP7, contract number 311876.

