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1. Sissejuhatus 

Detoksifikatsioon on protsess, mis hõlmab kehas kõiki organsüsteeme. Detoksifikatsiooni keemia 

ning selle neuro-immuuno-endokrinoloogilise mõju mõistmine aitab tervishoiutöötajal lahendada 

kliendi terviseprobleeme mistahes keerukuse tasemel. Detoksifikatsioon on funktsionaalse meditsiini 

võtmemõiste. See on oluline mitte ainult sellepärast, et me elame üha toksilisemas maailmas, vaid ka 

seetõttu, et detoksifikatsiooniprotsess on metaboolselt nõudlikum kui ükski teine biokeemiline 

protsess. Selle käigus kasutatakse ära suur hulk mitokondriaalset adenosiintrifosfaati (ATP).  

Toksiinid on molekulid, mis on  inimkehas võimelised esile kutsuma haiguseid. 

Detoksifikatsiooniprotsessi käigus  elimineeritakse keskkonnamürke, aga lisaks ka keha oma 

molekule, mis on oma ülesande täitnud ning vajavad eemaldamist. Nendeks on  ammoniaak, mis on 

valkude ainevahetuse jääkprodukt; hormoonid, mida endokriinsüsteem enam ei vaja; 

neurotransmitterid närvisüsteemist; immuunsüsteemi kõrvalsaadused. Kõik need molekulid läbivad 

biotransformatsiooni protsessi - neid muundatakse enne kehast ohutult väljaviimist. 

Selles peatükis keskendutakse ksenobiootikumide detoksifikatsiooni  biokeemilistele radadele ja 

teguritele, mis neid juhivad. Ksenobiootikumid on molekulid, mis on kehavõõrad, mida ei eksisteeri 

looduses ning seetõttu tuleb need muundada ja eemaldada ringlusest. Selleks, et tõhustada neid 

radu, on vajalik toitumisteraapiat. Individuaalne detoksifikatsiooniprogramm mängib sageli 

võtmerolli patsiendi tervise parandamises funktsionaalses meditsiinis. 

 

2. Toksiinide allikad ning kehasse sisenemise teed 

Toksiinid on peamiselt pärit õhust, toidust ning veest. Saastatust leidub nii siseruumides kui 

väliskeskkonnas. Väliskeskkonna saastatus tuleneb tööstuslikust ja liikluses tekkivast saastatusest.  

Saastatuse tase varieerub päeviti ja hooajaliselt, olles mõjutatud ilmastikust. Siseruumide saastatus  

koosneb  välis- ja sisekeskkonnas tekkinud saastest ning seetõttu võib olla tundlikule isikule isegi 

kahjulikum. Sisekeskkonna saastatus tekib näiteks puhastusvahenditest, parfüümidest, 

ehitusmaterjalidest ning sigaretisuitsust. 

Hingamiselundkond on kehas suurima pindalaga ning seetõttu väga suureks toksiinide sisenemise 

teeks. Nina limaskestast alates kopsu alveoolideni välja on keha käsutuses erinevaid 

kaitsemehhanisme toksiinide ja võõrkehadega võitlemiseks, hõlmates lima, ripsepiteeli, makrofaage, 

kommensaalset mikrofloorat ning detoksifikatsiooniensüüme. 
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Toksiinide suukaudne sisenemine on teine oluline tee. Limaskestad, seedekulgla  happelisus, 

tiheliidused, seedeensüümid, soolega seotud lümfikude (GALT), detoksifikatsiooniensüümid ning 

peristaltika töötavad kõik koos selleks, et vähendada patogeenide või toksiinide sisenemist organismi 

soolestiku kaudu. Soolestikul on võime vähendada kemikaalide imendumist, mistõttu on täheldatud 

näiteks suurt indiviididevahelist varieeruvust ravimvastuse suhtes. Järgmine peamine etapp verre 

imendunud ainetega tegelemises on nende suunamine maksa läbi värativeeni. Veri voolab läbi 

hepatotsüütidega vooderdatud kapillaaride ehk sinusoidsete verekapillaaride, kus suured õgirakud  

ehk Kupfferi rakud aitavad välja filtreerida mikroorganisme -  baktereid ning teisi potentsiaalseid 

patogeene. 

Toidu kaudu saadakse suur hulk toksiine. Värativeeni kaudu  jõuavad soolestikust imendunud 

toksiinid otse maksa, kus need metaboliseeritakse ja detoksifikeeritakse, kuigi rasvlahustuvad 

toksiinid sisenevad esimesena lümfisüsteemi. Mõningatel hinnangutel töötleme me elu jooksul 

ligikaudu 60 tonni toitu koos potentsiaalsete põllumajanduslike pestitsiidijääkidega, väetistega, 

lisaainetega, alumiiniumiga (peamiselt kööginõude kaudu) ning raskmetallidega. Lisaks läbivad 

detoksifikatsioonifaase  ka  looduslikud taimsed ühendid nagu fütotoitained ning toidu 

valmistamisel tekkivad ühendid. 

Alkoholi tarbimisel on  selge mõju detoksifikatsioonivõimele, see muudab samuti kaitsebarjääre nagu 

tiheliiduseid soolestikus ning  aju vere barjääri. 

Jäägid ja vedelikud, kaasaarvatud ihuhooldustooted ning kodukeemia, samuti värvid ja liimid, on 

naha ja hingamisteede kaudu sisenevate toksiinide allikaks. Rasvlahustuvad toksiinid, mis imenduvad 

naha kaudu, viiakse otse rasvkoesse, kus nad akumuleeruvad ning kus nende muundamine 

detoksifikatsiooniensüümide poolt on väga aeglane.  

Palju arutletakse elavhõbeda eraldumise üle amalgaamplommidest - võimalike tervisemõjude kohta 

on palju eriarvamusi. Sellegipoolest on leitud mitmeid seoseid amalgaamplommidest eralduva 

elavhõbeda ja mitmete patoloogiate vahel ja teema on  endiselt aktuaalne ja murettekitav. 

Toksiinide endogeensed allikad ainevahetuslikest protsessidest (sh hormoonid ja põletiku 

mediaatorid/vahendusained) mõjutavad detoksifikatsiooniprotsesse. 

Iga ainete grupi puhul, mis mõjutavad detoksifikatsioonisüsteeme, peaks uurima nii seda, mida nad 

endast kujutavad ja kus neid leidub, kui seda, kuidas nad mõjutavad või esile kutsuvad sümptomeid.  

Iga individuaalse juhtumi analüüsis on nendele küsimustele vastuste leidmine oluline. 

3. Detoksifikatsiooni biokeemilised teed 

Kehal on uskumatu võime toksiine ära tunda, kahjutuks teha ning elimineerida. See toimub  läbi 

keerulise ensüümide ja transporterite süsteemi, eliminatsiooniteede ning füüsilise väljutamise 

kaudu. Detoksifikatsiooniensüümidest pärineb kuni 95 % maksast, aga neid leidub ka üle kogu 

keha. 

3.1 I faas (biotransformatsioon) 



I faasi ensüümid kuuluvad enamjaolt Tsütokroom P450 perekonda. Need ensüümid on valgud 

raua aktiivtsentriga. Kirjapildis kasutatakse sageli ka „CYP“ ensüümide lühendit – nt CYP1A1, 

CYP1A2 jne. CYP ensüümid osalevad oksüdatsioonis, reduktsioonis ehk taandamisprotessis ning 

hüdrolüüsis, suurendamaks mitmete ksenobiootikumide, steroidide, sapphapete ning 

rasvhapete  vesilahustuvust. Need reaktsioonid sõltuvad toitainelistest ko-faktoritest.  A, C, E 

vitamiin, tiamiin (B1), niatsiin (B3), riboflaviin (B2) muudavad I faasi P450 aktiivsust. Toksilised 

metallid võivad samuti häirida P450 metabolismi. Allpool on I faasi biotransformatsiooni 

kokkuvõte: 

- P450 ensüümid leiduvad raku mitokondrite sisemembraanis ning endoplasmaatilises 

retiikulumis. 

- Oksüdatsiooniks, reduktsiooniks ning hüdrolüüsiks on vaja aktiveeritud niatsiini 

(redutseeritud nikotiinamiid-adeniin-dinukleotiidina, NAD) kompleksis CYP450  ensüümidega 

koos elektronide või funktsionaalsete rühmade, nagu näiteks hüdroksüül (-OH) või 

karboksüül (-COOH) rühmade lisandumisega. 

- Oksüdatsioon ja hüdrolüüs võimaldavad muundataval ühendil liikuda teise 

konjugatsioonifaasi ning sellega suurendatakse nende vesilahustuvust. 

Polaarrühma lisamisega ning vesilahustuvuse suurendamisega muudetakse esimese faasi 

metaboliidid mittetoksilisteks ja seejärel väljutatakse kehast või nende reaktiivsus suureneb ning 

nad  muutuvad veel toksilisemateks.  

Esimese detoksifikatsioonifaasi käigus toodetakse reaktiivseid hapniku osakesi (ROS). Esimese 

detoksifikatsioonifaasi ning selle tõttu tekkivate oksüdantide suure sisalduse tõttu on maks 

vastuvõtlikum kahjustustele. 

Oksüdatsioon põhjustab rakumembraanides fosfolipiidide kahjustusi, suurendades 

rakumembraanide jäikust ning mõjutades seeläbi toitainete transporti läbi rakumembraani raku sisse 

ja rakust välja. Ülemäärane DNA oksüdatiivne kahjustus võib soodustada ning algatada 

kartsinogeneesi (Cejas 2004). 

Lokaalne ning maksakoe kaitse toimib läbi antioksüdatiivse kaitsesüsteemi, hõlmates 

anatioksüdantseid ensüüme nagu superoksiid dismutaas (SOD) ning katalaas. Need töötavad koos 

toiduga saadavate antioksüdantidega, omades olulist rolli rakukahjustuste vastases kaitses. 

Toidust saadavate antioksüdantide vähesus või endogeensete antioksüdantsete ensüümide 

ammendumine vähendab rakukaitset, mille tulemuseks on koekahjustused. Aja jooksul võivad 

need kahjustused vähendada organi tõhusat toimimist. Olulisimad antioksüdantsed ensüümid on 

järgmised: 

• Superoksiid dismutaas (SOD) 

• Glutatioon peroksüdaas (GSH-Px) 

• Glutatioon reduktaas (GR) 

• Glutatioon-S-transferaas (GST) 

• Metioniin sulfoksiid reduktaas (MSRA) 

 

 

3.2 II faas (konjugatsioon) 



I faasi toksiliste metaboliitide lõppsaatus on II faasi detoksifikatsioon ehk konjugatsioon, mis 

tähendab „ühendumist“. Konjugeerivad ensüümid lisavad orgaanilise doonormolekuli (vt tabel 3.1), 

mis üldjuhul vähendab metaboliidi reaktiivsust, kuigi võib seda ka hoopis suurendadada.  Mõned 

veeslahustuvad metaboliidid lähevad otse ilma I faasi läbimata detoksifikatsiooni II faasi. 

TABEL 3.1  Peamised konjugatsiooniprotsessid ning ensüümid 

Konjugatsioon Konjugeeriv ensüüm Protsessid 

Sulfatsioon Sulfotransferaas . sapphapete, neurotransmitterite, hormoonide 
ning mitmete teiste endogeensete ja 
eksogeensete ühendite konjugatsioon 
. esineb kõikides kudedes ning tähendab 
sulfaatreaktsiooni, millele järgneb sulfaatestri 
hüdrolüüs, mille käigus kasutatakse 
märkimisväärne kogus ATP energiat 

Glutatiooniga 
konjugatsioon 
(ühendumine) 

Glutatioon -S-transferaas . esineb peaaegu kõikides kudedes, kõrgeim 
kontsentratsioon on ajus, maksas ning neerudes 
. glutatioon-konjugatsioon suurendab 
märkimisväärselt metaboliitide vesilahustuvust 
. glutatioon neutraliseerib ka iseseisvalt vabasid 
radikaale 

Atsetüülimine N-atsetüül-transferaas . nõuab doonorina atsetüül-Co-A, mis aktiveerib 
II faasi atsetüültransferaasi, loovutades oma 
atsetüülrühma, et vähendada hüdrofiilseid 
omadusi 
. sel viisil eemaldatakse võõrad eksogeensed 
amiinid 
. inimpopulatsioonis eksisteerivad nii  kiired kui 
ka  aeglased atsetüülijad, aeglased on tundlikud 
atsetüülimise teel detoksifikeeritud ühendite 
toksilisele mõjule 

Aminohapetega 
konjugatsioon 

aminotransferaasid . toimub mitokondri sisemembraanis 
. vajab spetsiifilist aminohapet nagu gütsiini, 
tauriini ja tsüsteiini 
. sel teel kõrvaldatakse mitmed  aromaatsed 
ühendid 

Metüülimine N ja O-metüül-transferaas . metüülimise käigus toimub metüülrühma 
lisamine ning sel viisil detoksifikeeritakse suur 
hulk eksogeenseid  (näiteks toksilised metallid) 
ning endogeenseid (neurotransmitterid ning 
vesiniksulfiid) ühendeid 

Glükuronidatsioon UDP-glükuronosüül-
transferaas 

. glükuronidatsioon on inimeste puhul üks 
tavalisemaid II faasi konjugatsioonireaktsioone, 
olles peamiseks eliminatsiooniviisiks paljudele 
lipofiilsetele ksenobiootikumidele 
. funktsionaalrühmadele lisatakse uridiin 5-
difosfoglükuroonhape 
. toimub maksa mikrosomaalsetes rakkudes, 
neerudes, sooltes ning teistes kudedes 

 



1.1 III faas (transporterid) 

Transporterid paiknevad maksa, soole, neeru, aju ning teiste kudede rakumembraanides.  III faasi 

transportereid tuntakse ka  ATP-siduvate kassetttransporteritena (ABC). Need transpordivad 

erinevaid aineid nagu aminohappeid, ioone, lipiide,  aga ka ksenobiootikume, ravimeid ning 

konjugeeritud ühendeid teisele poole membraani. 

Soolestikus paiknevad  III faasi transporterid enterotsüütides. Need töötavad koos I faasi 

ensüümidega, et vähendada toksiinide imendumist soole valendikust. Kui ühendit ei töödelda 

harjasäärise esimese faasi ensüümide poolt, siis võib see pääseda enterotsüüti ehk soolerakku, 

millest III faasi transporter pumpab ta tagasi soolevalendikku, et anda uus võimalus tema 

töötlemiseks. Seda tuntakse ka antiporter-süsteemina. Toksiinid, millel õnnestub sellest 

süsteemist mööda pääseda, viiakse töötlemiseks läbi värativeeni maksa. 

1.2  Metallotioniinid 

Metallotioniinid täidavad mitmeid funktsioone, sh detoksifikatsioonifunktsiooni. Need 

tsüsteiinirikkad proteiinid funktsioneerivad tsingi ning vase rakusiseste 

ladustamisüksustena. Neil on kõrge afiinsus tsingi ja vase suhtes, kuid veel kõrgem afiinsus 

toksiliste metallide kaadmiumi ja elavhõbeda suhtes. Metallotioniinid seostuvad 

eelisjärjekorras kaadmiumi ja elavhõbedaga tsingi ja vase asemel. Selline toksiliste 

metallide sidumine ning nende ülekandmine läbi rakumembraani omab kaitsvat mõju, sest 

selliste metallide rakusisene akumulatsioon soodustaks oksüdatiivset kahjustust. 

Metallotioniinid sünteesitakse vaba tsingi olemasolul (Borghesi ja Lynes 1996).  Kliinilisest 

aspektist vaadates võib madal või puudulik tsingitase vähendada metallotioniinide 

sünteesi, nagu on täheldatud loomkatsetes. 

 

2. Tegurid, mis mõjutavad detoksifikatsiooni toimimist 

Tabel 3.2 Tegurid, mis mõjutavad detoksifikatsiooni protsesse 

Vanus • vastsündinutel avaldub I ja II faas 2 nädala jooksul pärast 
sündi. 

• detoksifikatsiooni tase erineb imikutel ja lastel 
täiskasvanutest, sellest tuleneb ka vajadus vanusest 
sõltuvatele annustele ravimite, vitamiinide ja mineraalainete 
suhtes. 

• detoksifikatsiooni tugevus ja tõhusus alaneb vanusega, mida 
mõjutab soolestikus toitainete imenduvuse vähenemine, mille 
tulemusena väheneb toitainete/aminohapete omastamine. 

Sugu • Meestel ja naistel on erinev detoksifikatsiooni I faasi 
ensüümide tase. Östrogeeni ja progesterooni suhe mõjutab 
teatud ensüümide nagu näiteks CYP3A4 avaldumist. 

• Naistel on enne menopausi ensüümide toimivus 30-40 korda 



suurem kui pärast menopausi. 

• Rasedus tõstab mitmete ensüümide taset. 

Geneetika • Inimpopulatsioonis eksisteerib nii P450 perekonna ensüümide 
kui ka konjugeerivate ensüümide geneetiline polümorfism. 
CYP1A1, CYP1A2 JA CYP1A3 geneetiline varieeruvus põhjustab 
tohutut varieeruvust indiviidide detoksifikatsiooni 
võimekuses. Indiviide saab klassifitseerida “kehvadeks” või 
”efektiivseteks” metaboliseerijateks, olenevalt nende 
detoksifikatsioonivõimekusest. 

• Näide kehvadest metaboliseerijatest on 5-10 % valgeid, kellel 
esineb CYP2D6 ekspressioon. Madalam CYP2D6 aktiivsus 
mõjutab suure hulga ksenobiootikumide 
detoksifikeerimisvõimet ning võib põhjustada kõrgenenud 
ravimite kõrvaltoimete avaldumise riski. 

• Efektiivsetel metaboliseerijatel on suurem võimekus 
detoksifikeerida ravimeid ning keskkonnatoksiine.  Sellised 
indiviidid võivad vajada ravimite määramisel ravitoime 
avaldumiseks suuremaid doose. 

 

 

3. Toksiinide mõju toitainetele 

Detoksifikatsioonivõimekuse määrab ära nii kokkupuude keskkonnatoksiinidega kui ka 

endogeensete toksiinide tootmine ja eemaldamine. Kehva tervise kliinilised väljendused 

sõltuvad nii toksilisest koormusest kui ka individuaalsest detoksifikatsiooni-võimekusest. 

Selle dünaamika mõistmiseks on vajalikud teadmised, kuidas tavapärased toksiinid ning 

toitained vastastikku üksteist mõjutavad, nii funktsioonide pärssimise kui biokeemiliste 

radade seisukohalt. 

Praktik peaks alati meeles pidama ka seda, et detoksifikatsiooniprotsessid on 

ainevahetuslikult väga nõudlikud. Kõikides toksiinide modifitseerimise faasides 

kasutatakse energiat ja toitaineid.   

Kastis 3.1 on toodud mõned näited erinevate toksiinide mõjust toitainetele. 

 3.1  Näited, kuidas toksiinid mõjutavad toitaineid 
 

• Toksiinid võivad mõjutada toidu kvaliteeti 
Glükoalkaloid solaniin, antikoliinesteraas, mis akumuleerub kartulites, värvub valgusega 
kokkupuutel roheliseks. Solaniinimürgitus võib põhjustada gastrointestinaalset ärritust, mis 
viib toitainete malabsorptsioonini. 

• Toksiinid võivad inhibeerida energia tootmise radu 
Väga suur arv ravimeid ja kemikaale (nt fluoriid ja tsüaniid) takistavad glükoosi metabolismis 
oksüdatiivse fosforüülimise protsesse.  

• Toksiinid võivad inhibeerida toitainete katabolismi 
Näiteks metioniinsüntaasi  (B12-vitamiinist sõltuv ensüüm, mis katalüüsib homotsüsteiini 



metüülimist metioniiniks) inhibeerivad plii, alumiinium ning elavhõbe. 

• Toksiinid võivad inhibeerida toitainete funktsiooni 
Kaadmium takistab vase  vabanemist limaskesta rakkudest, vähendades vase taset plasmas. 
Fluoriid toimib rakumürgina, sekkudes kaltsiumi metabolismi, põhjustades rakusisese 
kaltsiumi tõusu ning seeläbi häirides membraani aktsioonipotentsiaali funktsioone. Selle 
pervasiivse bioloogilisi süsteeme häiriva loomuse tõttu on vee fluorideerimine vastuoluline 
tugeva vastasseisuga teema. 

• Toksiinid võivad detoksifikatsiooniks vajalike toitainete varud ammendada 
Paratsetamool kahandab glutatiooni taset, mis võib mõjutada I ja II detoksifikatsiooni faasi. 
Toksilisus ilmneb, kui sulfatsiooni ja glükuronidatsiooni rajad küllastuvad, põhjustades 
paratsetamooli metaboliitide kuhjumist pärast tsütokroom P450 metabolismi. Need 
metaboliidid neutraliseeritakse glutatiooni sulfhüdrüülrühmaga seondumisega. Edasine 
akuutne mürgistus ning maksarakkude nekroos, mida on täheldatud paratsetamooli 
üledoosi korral, ilmneb siis, kui glutatiooni varud on ammendunud ning ülemäärane 
peroksünitrit (palaviku või infektsiooni tõttu tekkinud oksüdatiivsest stressist) põhjustab 
laiaulatuslikku lipiidide peroksüdatsiooni (James, Mayeux ja Hinson 2003). 

• Toksiinid võivad kahjustada DNA parandamise mehhanisme 
DNA võib seostuda suure hulga laialt levinud keskkonnakemikaalidega nagu nt diamiinid, 
ftalaadid plastikust ning nitrososamiinid kõrbenud toidust. Kemikaalid võivad olla seotud 
mingi kindla nukleotiidiga geenis, inhibeerides seeläbi DNA replikatsiooni, RNA sünteesi ning 
DNA parandamise mehhanisme. Kui kemikaali adukt inhibeerib geeni, mis kodeerib 
toitainete metabolismiga seotud ensüümi, võib see põhjustada  hulgaliselt tagajärgi terve 
rea  toitainete ainevahetuses. 

• Toksiinid võivad kahjustada neerude funktsiooni, põhjustades  eritusfunktsiooni 
halvenemist või toitainete retensiooni ehk peetumist 
Kaadmium vähendab märgatavalt neerude tubulaar- ja glomerulaarfunktsiooni. 

• Toksiinid võivad toitainetega konkureerides inhibeerida nende imendumist 
Plii imendub, seostudes konkureerivalt kaltsiumi-siduvate proteiinidega. 
 

 

Üsna tavaline kliiniline leid on mitmete toitainete puudus inimesel, hoolimata mõistlikust 

toitumisest. Selle tulemuseks on toksiinide negatiivne mõju biokeemilistele radadele, 

kombineerituna üldise toksilise koormusega. Loogiline lähenemine probleemile oleks seetõttu 

toitainete saamise suurendamine toiduga, et optimeerida detoksifikatsiooniradasid, selleks et 

vähendada toksilist koormust. Samuti peab üles leidma toksiinide allika ning seejärel seda vältima 

või märkimisväärselt vähendama. 

 

 

 

 

 

 

 



Järgnevast peatükist kokkuvõtlikult:  

Detoksifikatsiooniprogrammi olulised toitained 

Valgud, sest detoksifikatsiooniprotsess vajab aminohappeid (eriti glütsiini, tauriini, tsüsteiini, 

metioniini). Väga oluline ühend detoksifikatsioonis on glutatioon (koosneb kolmest aminohappest). 

- gluteen võib olla problemaatiline teatud isikutele, kellel gliadiin lõhub soole tiheliiduseid, 

- piimatooted, eriti rasvased, võivad olla suure toksiinidesisaldusega, sh aflatoksiini, mis 

pärineb saastunud loomatoidust - kui piimatooteid ei pea 100% välistama, siis vali 

vähemrasvased nagu feta ja ricotta. 

Süsivesikutest liitsüsivesikud, mis sisaldavad kiudaineid ja fütotoitaineid. Eriliselt olulised on 

erinevat värvi puuviljad ja rohelised lehtviljad (sh kapsas, mis sisaldab glükosinolaate), eelistada 

mahepõllundusest pärit tooteid. 

Rasvadest polüküllastumata rasvhapped, millest sõltub rakumembraanide voolavus. Hüdrogeenitud 

ja oksüdeeritud rasvad/rasvhapped vähendavad membraani voolavust ja on otseselt toksilised 

rakule, tekitades pöördumatuid kahjustusi. Polüküllastumata rasvhapped, sh EPA ja DHA on eriti 

oksüdatsioonitundlikud. Oluline on tarbida taimseid õlisid ja kalaõli (vahekorras oomega 6: oomega 3 

2:1, aga vähemalt 4:1. 

Ürdid ja vürtsid sisaldavad rohkesti antioksüdante, aga sisaldavad ka ühendeid, mis indutseerivad 

ensüüme, sh glutatiooni transferaase. Nendes sisalduvad aktiivsed ühendid: 

- kurkumis kurkumiin, indutseerib glutatioon-transferaasi aktiivsust ja kaitseb maksarakke. 

- aniisis, selleriseemnetes, koriandri seemnetes ja lehtedes, köömnetes ja vürtsköömnes, tillis, 

fenkolis, petersellis, mündis sisalduvad kumariinid, ftaliidid, polüatsetüleenid ja terpenoidid, 

mis indutseerivad glutatioon transferaasi aktiivsust. 

- paprikas ja safranis sisalduvad karotenoidid ja ingveris leiduvad ingveroolid ja 

diarüülheptanoidid on tugeva antioksüdantse aktiivsusega. 

- küüslauk ja sibulad sisaldavad sulfiide 

- jne 

Toidu valmistamine ja säilitamine 

Vältida tugevat praadimist ja rasva uuesti tarbimist, mis genereerib toksiine, mille hävitamine vajab 

rohkesti glutatioon peroksiidi ja tühjendab keha glutatiooni redokssüsteemi – kehasisest 

antioksüdantset süsteemi. Selles protsessis tekkivad aromaatsed heterotsüklilised amiinid 

indutseerivad maksa P450 ensüüme.  

Elustiili muutused:  

Oluline on füüsilise koormuse suurendamine. Higistamine suurendab toksiinide eritumist kehast, 

suurendab rasvade kasutamist, kuid see toob kaasa toksiinide vabanemise rasvkoest (ohustatud on 

suurema rasvkoega isikud), parandab tsirkulatsiooni veresoontes ja filtreerib verd läbi lümfisüsteemi. 



Saun teeb sama, parandab tsirkulatsiooni veresooni laiendades ja verd maksa ja neerudesse 

(detoksifikatsiooniks ja eliminatsiooniks) kandes, higistamisega eritatakse toksiine (nt pliid, 

alumiiniumit ka kaadmiumit), kuid eritatakse ka mineraalaineid, mis tuleks pärast joogiga asendada. 

Saunateraapia koosneb 2-3-st 10-20-minutilisest sessioonist.  

Veeteraapia 

Vaheldumisi külm ja kuum mõjub eriti hästi plii eemaldamisele kehast, stimuleerib sümpaatilise NS 

toonust ektsratsellulaarses maatriksis, soodustades vere ja lümfi tsirkulatsiooni. 

Talisuplejatel on suurenenud taandatud glutatiooni sisaldus erütrotsüütides (külma mõju). 

Loe rohkem ja vaata allikaid ingl. keeles raamatust 

 

 

 


