PIVOTAL ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF BIOACTIVES ON HEALTH AND
WELLBEING. FROM HUMAN GENOMA TO FOOD INDUSTRY.

PATHWAY-27 -projekti (http://pathway27.eu) alkoi vuonna 2013 tavoitteenaan ymmärtää paremmin
tiettyjen bioaktiivisten yhdisteiden fysiologisia vaikutuksia ja toimintamekanismeja, sekä kehittää
bioaktiivisilla yhdisteillä rikastettuja elintarvikkeita, joilla on tieteellisesti osoitettu vaikutus terveyteen,
erityisesti metaboliseen oireyhtymään.
Nyt viisi vuotta myöhemmin olemme saavuttaneet paljon, kiitos hankekonsortioon 25 partnerin kiinteän
yhteistyön.
Kolmea bioaktiivista yhdistettä, kauran β-glukaania, antosyaaneja ja dokosaheksaeenihappoa (DHA),
käytettiin yksin tai yhdistelminä rikastamaan elintarvikkeita kolmesta eri elintarvikeryhmästä (meijeri-,
leipomo- ja munatuotteet). Jokaisesta ryhmästä valittiin kolme tuotetta: meijerituotteita olivat pirtelö,
vanukas ja yhdistelmäjälkiruoka, leipomotuotteita edustivat keksit, sämpylät ja leipätikut, ja
munapohjaisiksi tuotteiksi valittiin pannukakku, munakas ja munapohjainen juoma. Yhteensä kehitettiin
ja tuotettiin 45 bioaktiivisilla komponenteilla rikastettua tuotetta (3 tuoteryhmää * 3 tuotetta * 5
bioaktiivista yhdistelmää), joilla oli hyväksyttävät kemialliset, fysikaaliset, mikrobiologiset ja aistittavat
ominaisuudet. Tuotteet asetettiin tärkeysjärjestykseen aistittavien ominaisuuksien, kuluttajien
hyväksynnän, mikrobiologisen laadun sekä ravitsemuksellisen hyödynnettävyyden ja kemiallisen
stabiiliuden perusteella.
Valittuja tuotteita (pirtelöitä, keksejä, pannukakkuja), jotka oli rikastettu viidellä erilaisella bioaktiivisen
komponentin yhdistelmällä, tutkittiin kolmessa neljän viikon kokeessa, kolmessa eurooppalaisessa
kliinisessä tutkimuskeskuksessa. Pilottitutkimusten tavoitteena oli tunnistaa ne bioaktiiviset rikastukset,
joilla oli suurin hyödyllinen fysiologinen vaikutus. Niitä bioaktiivisilla yhdisteillä rikastettuja tuotteita,
joilla oli suurin vaikutus veren lipideihin, käytettiin myöhemmin Italiassa, Ranskassa, Saksassa ja IsossaBritanniassa
satunnaistetussa
ja
lumekontrolloidussa
kaksoissokkotutkimuksessa.
Tässä
interventiotutkimuksessa yli 300 vapaaehtoista käytti kolme kuukautta kokeeseen valittuja tuotteita.
Huolellinen suunnittelu ja yhteistyökumppaneiden välinen tiivis yhteistyö mahdollistivat rikastettujen ja
vastaavien rikastamattomien tuotteiden joustavan tuotannon ja jakelun pilottikokeeseen ja
interventiotutkimukseen osallistuneille henkilöille.
Ravitsemustutkimuksessa ei arvioitu ainoastaan kliinisiä tuloksia, vaan lisäksi sovellettiin ”-omiikka”tekniikoita (metabolomiikka, mikrobiomiikka, epigenomiikka, genotyypitys ja integroivat tutkimukset)
vapaaehtoisilta kerättyjen plasma-, virtsa-, uloste-, verisolu- ja rasvakudosbiopsia-näytteiden
analysointiin. Näiden lähestymistapojen yhdistäminen mahdollistaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen
saavuttamisen bioaktiivisten yhdisteiden lisäämisen vaikutuksista elintarvikkeisiin. *
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Bioaktiivisten yhdisteiden ravitsemuksellista hyödynnettävyyttä tutkittiin eläinmallin (sika) avulla.
Tutkimuksessa selvitettiin myös bioaktiivisten yhdisteiden ja niiden aineenvaihduntatuotteiden
(propionaatti
β-glukaanin
aineenvaihduntatuotteena
ja
protokatekiinihappo
antosyaanin
aineenvaihduntatuotteena) vaikutusta ja toimintamekanismia solu- ja molekyylitasolla, maksa- ja
rasvasoluviljelmissä. Maksa- ja rasvasoluviljelmät valittiin malleiksi, sillä ne ovat tärkeitä tekijöitä
metabolisen oireyhtymän tiettyjen riskitekijöiden säätelyssä. Tulokset osoittivat, että kaikki bioaktiiviset
yhdisteet alensivat lipolyyttistä aktiivisuutta ja tulehduksen merkkiaineiden erittymistä rasvasoluista.
Maksasoluissa bioaktiivilla yhdisteillä vaikutti olevan diabetesta ehkäiseviä vaikutuksia ja lisäksi ne
vähensivät rasvan kertymistä maksasoluihin.
Molekyylitasolla bioaktiiviset yhdisteet aikaansaivat epigeneettisiä muutoksia rasvasolujen esiasteissa ja
dokosaheksaeenihappo (DHA) muutti sekä maksa- että rasvasolujen transkriptomeja vähentäen rasva- ja
kolesterolisynteesiin liittyvien geenien ilmentymistä.
PATHWAY-27:ssä toteutetut teollisten toimijoiden haastattelut auttoivat projektin partnereita
tunnistamaan tietoaukot ja heikot kohdat liittyen terveysväitteitä omaavien tuotteiden kehittämiseen. Tätä
tietoa käytettiin yhdessä julkisten raporttien, EFSA:n ohjeiden, sekä teollisuudelta, korkeakouluilta ja
viranomaistahoilta saadun palautteen kanssa kahden ohjeistuksen laatimiseen. Teollisuudelle suunnatut
ohjeet esittelevät jäsennellyn tavan kehittää terveysväitteen omaavia tuotteita. Ohjeet on tarkoitettu
erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Tiedeyhteisölle suunnatut ohjeet puolestaan kuvaavat, miten
tieteellistä näyttöä arvioidaan, ja miten suunnitellaan ja toteutetaan kliinisiä interventiotutkimuksia, kun
olemassa oleva tieto ei riitä tukemaan kiinnostuksen kohteena olevaa väitettä. Molemmat ohjeet ovat
vapaasti saatavilla PATHWAY-27 -projektin verkkosivuilla osoitteessa www.pathway27.eu.
Jotta konsortio toimisi optimaalisesti, sen sisäistä tiedonvaihtoa edistettiin useilla webinaareilla ja
erityisellä henkilöiden liikkuvuusohjelmalla. Lisäksi konsortion järjestämät käytännölliset koulutukset ja
työpajat auttoivat parantamaan projektin tulosten ulkoista viestintää kaikille kohdeyleisöille.
PATHWAY-27 osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin:
- International Conference on Foodomics -5th edition- Foodomics 2018 - from Data to Knowledge11-12 January 2018, Cesena, Italy;
- PATHWAY-27 Guidance Paper Workshops- 21-22 September 2017, Brussels, Belgium;
- International Conference on Food Science and Technology-13-15 November 2017, Rome, Italy;
- 1st International Conference on Food Bioactives and Health- 13-15 September 2016, Norwich,
United Kingdom;
- 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- 5 May 2016.
Projektin jäsenet ovat kirjoittaneet useita julkaisuja:
- 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
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- 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,
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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
ja lisää käsikirjoituksia on valmisteilla.
Kaikista hankkeen toimista ja tuloksista löytyy tietoja projektin verkkosivuilta (http://pathway27.eu/).
* Tämän tiedotteen julkaisuhetkellä interventiotutkimuksen tuloksia vielä analysoidaan. Projektin
verkkosivuille päivitetään lisätietoja.
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