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Formål:

Hovedformålet med projekter er, at identificere den FIAF-inducerende komponent i
mælk samt undersøge de basale mekanismer hvorved denne FIAF-inducerende
komponent påvirker FIAF, og hvordan dette påvirker vægt og energibalance i dyr og
mennesker.

Beskrivelse:

Nyere forskning har vist, at indtagelse af komælk kan have en vægtregulerende
effekt. Forskellige mekanismer til forklaring af denne effekt er foreslået. Egne, helt
nye resultater viser, at mælken i tarmceller aktiverer et gen, der koder for et
protein, FIAF, som er kendt for at hæmme aktiviteten af det enzym (lipoprotein
lipase), der er ansvarlig for optag af fedt i fedtvæv. Ydermere aktiverer FIAF
fedtforbrændingen. Ved at reducere optagelsen af fedt og samtidig øge
fedtforbrændingen er det muligt at påvirke en række livsstilssygdomme i positiv
retning. Med udgangspunkt i denne viden vil dette studie undersøge mælkens effekt
på opregulering af FIAF-genet og ydermere klarlægge mekanismerne bag en mulig
vægtregulering. Det er vist, at bakterier i tarmen kan have betydning for
reguleringen af FIAF-genet, og da bakteriesammensætningen forventes at være
påvirket af kostsammensætningen, vil studiet ydermere klarlægge, om mælk
indirekte kan påvirke vægtreguleringen via tarmbakterierne. Vi vil identificere
den/de komponent(er) i mælken, der aktiverer genet, samt udforske effekten af
denne/disse komponent(er) i dyre- og i menneskeforsøg. Desuden klarlægges, om
stabiliteten af den FIAF-inducerende komponent i mælk påvirkes af fx korace og
processering. Sidst, men ikke mindst, skal forbrugernes holdning til specifikke
sundhedsanprisninger af basisfødevarer undersøges og mulige kommunikationsveje
identificeres.

