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LYCOCARD: A likopin szerepe a szív- és érrendszeri rendellenességek megelőzésében
A szív-és érrendszeri megbetegedések, valamint a
rákbetegségek Európa és a fejlett országok vezető halálokai. A
likopin növényi színezőanyag, amely magas koncentrációban
van jelen a paradicsomban, a rózsaszín grépfrútban, dinnyében
és papayában. A paradicsom Európa második legfontosabb
mezőgazdasági terméke, és a paradicsom, illetve paradicsom
alapanyagú termékek táplálkozásunk fő likopin forrásai.
Számos epidemiológiai tanulmány utal arra, hogy a likopin
védelmet nyújthat szív- és érrendszeri betegségekben,
valamint rákbetegségekben, de ennek ellenére a paradicsom,
illetve a feldolgozott paradicsomtermékek, valamint a likopin
jótékony hatása nem eléggé tanulmányozott. Oka, hogy a
kutatásokban nem vették figyelembe a „teljes tápláléklánc”
szemléletet.
A hiányzó láncszemek a következők:
+ pontosabb étrend ill. táplálék kiegészítő kiadványok
+ új, egészséges élelmiszerek in vivo hatásainak kiértékelése
Más, még nem ismert részletek is vannak, mint pl. a biológiai elérhetőség, az
anyagcsere, valamint a likopin biológiai aktivitásának molekuláris mechanizmusai. A
LYCOCARD megvizsgálja a likopin szerepét a szív- és érrendszeri megbetegedésekben
alkalmazva a „teljes tápláléklánc” szemléletet. Minden láncszemet hozzáférhetővé tesz
olyan jövőbeni kutatások számára, amelyek az egészséges táplálkozás elősegítésén
munkálkodnak.
A LYCOCARD multidiszciplinaritása, kutatók, technológusok és szervezetek széles
konzorciuma lehetővé teszi ezen ambiciózus célkitűzések megvalósítását.
A LYCOCARD főleg az alábbi pontokat fogja tisztázni:
- a technológiai feldolgozás hatása a likopinra
- különböző élelmiszerek közötti kölcsönhatások
- a likopin felszívódásának és anyagcseréjének molekuláris mechanizmusa
- likopin izomerek és likopin anyagcseretermékek biológiai hatásai.
A kapott eredmények javított élelmezési irányelvekhez, valamint új, paradicsom
alapanyagú, illetve más likopint tartalmazó egészséges élelmiszerekhez fognak
vezetni. Az új irányelvek segíteni fogják az embereket hatékony diéták kiválasztásában,
amelyek megvédik őket egyes betegségekkel szemben.
Így a LYCOCARD javítani fogja az európai lakosság egészségi állapotát, csökkenteni fogja
az egészségügyi kiadásokat, valamint növelni fogja ismereteinket. Emellett az európai
élelmiszeripar megerősödik, mivel megnövekszik az egészséges paradicsomalapú,
valamint más újonnan kifejlesztett egészséges élelmiszerek iránti érdeklődés.
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A LYCOCARD általános célja
A likopin molekuláris, biokémiai és fiziológiai szerepének tanulmányozása és
ezeknek az eredményeknek a felhasználása új élelmiszerek és élelmezési irányelvek
kifejlesztésében. Várt eredmény, hogy javítsa az európai lakosság egészségét,
valamint életszínvonalát úgy, hogy csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések
kialakulásának valószínűségét.
A specifikus célok a következők:
Megérteni a likopin (és más komponensek) genetikai, molekuláris,
biokémiai és fiziológiai szerepét, szív- és érrendszeri betegségek
megelőzése érdekében.
A LYCOCARD a likopin felhasználhatóságának különböző lehetőségeit fogja vizsgálni
in- vivo és in-vitro rendszerekben, valamint tanulmányozza a likopin oxidativ
anyagcseréjét. Fiziológiailag fontos izomerek és anyagcseretermékek antioxidáns
védő szerepét is fogják tesztelni. Endotheliális funkciók modulációja ezen összetevők
által jövőbeni terv.
A kutatók a likopin és anyagcseretermékeinek hatását fogja vizsgálni azon jelátviteli
útvonalakban, melyek részt vesznek a szív- és érrendszer normál fiziológiás állapotának
megőrzésében. Vizsgálatra kerül in vitro és ex vivo modellekben két káros hatás,
ez a dohány füst és az emelkedett koleszterinszint. Ismeretes ugyanis, hogy ezek a
toxikus ágensek befolyásolhatják a redox-érzékeny molekuláris anyagcsereutakat,
a differenciálódás folyamatát, az érsejtek proliferációját és a sejtek apoptózisát. Úgy
gondolják, hogy különböző likopin izomerek védelmet nyújthatnak ezeknek a káros
anyagoknak hatására bekövetkező változások ellen.
Egészséges összetevőkben gazdag élelmiszerek kifejlesztése, valamint ezek
hatékonyságának vizsgálata célpopulációkban
Ezek a kutatási eredmények pontosabb ismeretekhez vezetnek a likopin és
paradicsom alapú termékek védőszerepéről. Az iparban dolgozók felhasználhatják
az eredményeket, hogy olyan új paradicsomalapú termékeket fejlesszenek ki a
megfelelő paradicsom féleségék kiválasztásával, melyeknek nagyobb védő hatása van
a szív- és érrendszerre, valamint javíthatják a feldolgozási feltételeket. A humán tesztek
segítségével információkat nyerhetünk a likopin védő hatásáról a szív- és érrendszeri
megbetegedésekben.
Kutatáson alapuló egészségügyi és élelmezési útmutatók
Mivel a tanulmányokat egészséges alanyokon végzik, ezért elsősorban megelőzési
információkat fognak eredményezni. A kísérletek eredményeit két szervezet fogja
felhasználni új élelmezési útmutatók kifejlesztésére, melyek reményeink szerint
elősegítik majd a szív- és érrendszeri megbetegedések csökkentését. Ehhez szükséges
a veszélyeztetett populáció teljes körű tájékoztatása. Pl. „Egyél öt gyümölcsöt és
zöldséget - ezek közül egy paradicsomalapú legyen - minden nap” - lehetne egy új
élelmezési útmutató.
Összefüggések elképzelhetők az oxidációs stressz, gyulladás, elhízás és a szív- és
érrendszeri betegségek között, ezért a magas likopin tartalmú paradicsomalapú
termékekkel dúsított diéta hatását elhízott pácienseken vizsgálják.
Az eredmények népszerűsítése, valamint továbbítása egészségügyi
dolgozók számára, ill. az élelmiszeripar felé
A kísérleti eredmények továbbítása a projekt egyik fő része. Ezt az érintettekkel
történő kommunikáción keresztül valósítják meg, pl. egészségügyi szervezetekkel
és más képviseleti csoportokkal. A projekt célja az európai élelmiszeripar
megerősödése, elsősorban kis- és közepes méretű vállalkozások létrehozása,
különböző kommunikációs lehetőségeken keresztül, mint workshopok és
továbbképző kurzusok.
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