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Sundhed
fra havet

Fucoidan – ekstrahering og beskrivelse

Pilotbehandlinger

Projektpartnere

Fucoidan med dets mange forskellige bioaktive funktioner findes i brunalger. For at kunne bruge fucoidan i lægemidler og kosmetiske produkter, skal de være tilgængelige
i en høj, reproducerbar kvalitet og i tilstrækkelig mængde.

På basis af databasen vælger forskerne det egnede fucoidan og tester dets anvendelighed ved behandling af
øjensygdomme, ved knogleregeneration og i kosmetiske
produkter.

Kiel Universitet
• Farmaceutisk Biologi
• Teknologi Management

Da fucoidans virkemåde varierer kraftigt, undersøges og
beskrives der i projektet – både kemisk og biologisk – flere
algearter fra forskellige regioner, der er høstet på forskellige tidspunkter.

Øjensygdomme

Database
Resultaterne indtastes i en database. Således kan de
egnede indholdsstoffer identificeres, så de passer præcist til forskellige anvendelsesområder.

Proceskæden hos FucoSan

Fucoidan kan hæmme VEGF (Vascular Endothelial Growth
Factor) og således bruges til behandling af den ældningsbetinget makuladegeneration, en meget udbredt øjensygdom, der i Danmark og Tyskland er en af hovedårsagerne til blindhed.

Knogleregeneration
Fucoidan anvendes også på grund af dets positive effekt
på betændelse og vævsregeneration samt dannelsen af
blodkar. På grund af de antimikrobielle egenskaber har det
potentiale til at kunne bruges i behandlingen af infektion i
knoglerne.

Kosmetik
Fucoidans antioxidative
effekt modvirker hudaldring. Derfor udvikles der
i pilotprojektet et naturligt
hudplejeprodukt mod tidlig
aldring med fucoidan som
aktivstof.

Forretningsmodeller
FucoSan genererer en værdikæde: Fra processerne omkring udvinding af algerne over forberedelse af fucoidan
i forskellige behandlinger til kortlægning af markedet og
udvikling af forretningsmodeller til kommerciel brug.
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