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• On arendanud välja ja kasutab nüüd
tõeliselt holistilist lähenemist tervisele Adaptiivne Tervis (Adaptive Health),
mis võtab arvesse nii geneetikat,
keskkondlikke ja süsteemseid
mõjutajaid ning nende kolme
omavahelisi suhteid.
• Arendanud välja materjalid ja
teotusvõrgustiku praktikutele ning
tavatarbijatele, nagu nt Adaptiivse
Tervise küsimustik ja kliendiküsimustik.
• Oleme turule toonud palju uusi tooteid
ning osade klassikaliste toodete
koostist uuendanud…
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Ilmne reaalsus
• Ainuüksi viimase 50 aasta jooksul on loodud umbes 5 miljonit uut kemikaali,
millest 75 000 on igapäevases kasutuses, sh plastikud, sünteetilised
puhastusvahendid ja põllumajandusmürgid. Šokeeriv on see, et nendest vaid
10% tundub olevat toksilisuse osas eeltestitud.1
• Järjest enam tunnistatakse seda, et haiguste esinemissageduse kasv maailmas
on põhjustatud selliste keskkondlike toksiinide nagu raskmetallid ja pestitsiid ning
ka meie enda kehas toodetud toksiinide nagu nt histamiin ja östrogeen kehvast
detoksifikatsioonist.
• Nendega on seotud rida terviseprobleeme, alustades tundlikkusest mitmete
kemikaalide suhtes2 ja lõpetades autismi3, Alzheimeri tõve,4 II tüüpi diabeedi,5
südame- veresoonkonna haiguste(SVH),6 vähi,7 ja autoimmuunsusega. 8

• Toksiinidest põhjustatud terviseriskid on tihedalt seotud nende rasvkoesse
ladustumise võimega – protsessiga, mida nimetatakse bioakumulatsiooniks.
• See annab neile võimaluse häirida meie ensüümide aktiivsust, rakuretseptorite
tööd ja tekitada oksüdatiivset stressi. Kõik see häirib rakkude funktsioneerimist ja
viib haiguste tekkeni.
1 Myhill. Available at: http://www.drmyhill.co.uk/wiki. 2 Cui et al. PLoS ONE. 2013; 8 (8): e73708. 3 Esparham et al. Integr Med
(Encinitas). 2015; 14 (2): 40-53. 4 Kawahara et al. Int J Alzheimers Dis. 2011; 2011: 276393. 5 Liu et al. Scientific Reports. 2014; 4:
6894. 6 Du et al. J Thorac Dis. 2016; 8 (1): E8-E19. 7 Lemarchand et al. Scand J Work Environ Health. 2016; 42 (2): 144-52. 8 Vojdani
A et al. Arch Environ Health. 2003;58(7):421-32.

Mis on ‘toksiin’?
• Mida tähendab „toksiin“ ja mida me peame silmas detoksifikatsiooni all?
• „Toksiin“ on põhimõtteliselt igasugune aine, mis vajab neutraliseerimist ja elimineerimist,
et ennetada selle kuhjumisel tekkivat tervisekahju. Neid on kahte tüüpi:
• ‘Ksenobiootikumid’ (kseno- = tundmatu/ erinev/võõras) – toksiinid, mis satuvad kehasse
keskkonnast läbi nende sissesöömise (nt pestitsiidid mittemahedast toidust),
sissehingamise (nt heitgaasidest pärit kemikaalid) ja naha kaudu (nt bensofenoon-3
(oksübensoon) päikesekaitsekreemis).
• Kui mõtleme detoksifikatsioonist, mõtleme tavaliselt automaatselt ksenobiootikumidest.
• ‘Endobiootikumid’ (endo- = sisemine/sees) – toksiinid, mis tekivad meie enda keha
ainevahetuse käigus, nagu nt „kasutatud“ östrogeen, mis võib olla seotud selliste
seisunditega nagu premenstruaalne sündroom (PMS) ja rinnavähk ning beetaamüloidnaastud, mis põhjustavad Alzheimeri tõbe.
• Emotsionaalsest vaatenurgast vaadatuna võime võtta ka traumat, nt leina või
väärkohtlemist kui omamoodi „toksiini“, mille pikaajaline negatiivne mõju tervisele on
tõestatud Ebasoodsate Lapsepõlvekogemuste (Adverse Childhood Experiences (ACEs)
uuringutes.1,2
• Termin „toksiline koormus“ viitab ksenobiootikumide ja endobiootikumide koguhulgale
meie kehas mis iganes ajahetkel.
1 McGowan et al. Nat Neurosci. 2009; 12 (3): 342–348. 2 Read et al. Br J Psych. 2012; 200 (2): 89-91.

Mis on „detoksifikatsioon“?
• Ainevahetuse biokeemiline lõppprodukt (Essential biochemical end
point.)
• Kogu kehas toimuv protsess, mis
tegeleb endogeensete ja eksogeensete
toksiinidega ning aitab meil
väliskeskkonnaga kohaneda.
• Meie keha on põhimõtteliselt
sisenemise/väljutamise süsteem.
• Keha puutub pidevalt kokku nii
väliskeskkonnast kui ka kehas endas, nt
söömise, hingamise, naha kaudu
sisenevate ja meie kehas tekkivate
toksiinidega (nt östrogeen).
• Selle süsteemi optimaalne
funktsioneerimine baseerub stabiilses
mittesoovitud või „kasutatud“ ainete
väljutamises soolestiku, neerude ja naha
kaudu. See ongi detoksifikatsioon.
• Seda, milline on meie keha võime tagada
efektiivne „väljutamine“ ja toksilise
koormuse reguleerimine, nimetatakse
meie keha„detoksifikatsioonivõimeks“.

Sisenemine
Sissehingamine
Toidu
allaneelamine

Keha
metabolism

Naha kaudu
manustatav

Väljumine
Soolestiku, neerude ja naha
kaudu

Loodud detoksifikatsiooniks…

• Meie kehas on palju erinevaid omavahel kattuvaid detoksifikatsiooni
mehhanisme, et juhul, kui üks detoksifikatsiooni tee ei tööta enam
efektiivselt või on pärsitud, oleks tagatud tagavarateed, mis kehas
homöostaasi säilitamise eesmärgil „räbu“ kokku korjavad - s.o keha
füsioloogilise tasakaalu seisund.
• Kujuta ette koske! Vesi leiab alati tee alla, seda isegi juhul, kui ta teel on
takistusi.
• Meie detoksifikatsioonivõime on välja arenenud samal moel toimima, et
meid nende toksiinide kuhjumise eest kaitsta. Vastasel juhul võivad nad
meid kahjustada.1

1 Lifecode Gx pers comm.

3 peamist faasi
Biotransformatsioon - I faas
Ensüümide abil II faasi jaoks rasvlahustuvate substraatide
veeslahustuvateks ühenditeks muutmise protsess. Need veeslahustuvad
toksiinid on tihti veelgi toksilisemad ja reaktiivsemad. Selle eest vastutab
põhimõtteliselt ensüümide perekond tsütokroom (CYP) P450.
Konjugatsioon – II faas
I faasi metaboliidid seotakse (konjugeeritakse) kehas turvalise
eliminatsiooni eesmärgil (tavaliselt III faasi kaudu) naturaalsete ühenditega.
Nendeks protsessideks on atsetüülimine, sulfatsioon, metüülimine,
glükuronidatsioon, glutatiooniga konjugatsioon ja/või aminohapetega
konjugatsioon.
Eliminatsioon – III faas
Valgu transporterid „pumpavad“ neutraliseeritud metaboliidid rakust välja,
et võimaldada nende kehast väljutamist, seda peamiselt neerude,
soolestiku ja naha kaudu.

Esimene detoksifikatsiooni aste – enne maksa
• Kui mõtleme detoksifikatsiooni peale, mõtleme tavaliselt automaatselt maksa peale, kuid
need I, II ja III detoksifikatsiooni faasi valktransporterid on tegelikult olemas kogu meie
kehas:
• Keha püüab väga targalt detoksifikeerida ühendid koheselt nende „algallikas“. See
protsess on tõenäoliselt tekkinud evolutsiooni käigus tänu sellele, et meie keha on
erinevate allikate kaudu toksiinidega kokkupuutes olnud:
- Mikrobioom metaboliseerib sissesöödud ksenobiootikumid nende ensüümide abil,
mida nad toodavad, k.a beeta-glükuronidaas – sama ensüüm, mis on soolestikus
kaasatud östrogeeni detoksifkatsiooni ja võib soodustada östrogeeni taastsirkulatsiooni sattumist.
- Soolestiku limaskest – füüsiline kaitsebarjäär, mis tekib tänu tiheliidusteks
nimetatavate valkudele, mis hoiavad soolestikku katvaid soolerakke tihedalt üksteise
kõrval. Selles leidub ka I ja II faasi ensüüme (nt CYP-d, atsetüülimise ensüümid) 1,2 ja
III faasi valktransporterid.3
- Hingamisteede limaskest – lima ja ripsmed moodustavad kaitsva barjääri, milles
toodetakse samuti I ja II faasi ning anitoksüdantse toimega ensüümid, seda eriti
ninaõõnsuses,4 hingetorus ja kopsudes 5 (nt CYP-d, superoksiid dismutaas, glutatioon
peroksüdaas ja atsetüülimisse ning glutatiooni konjugatsiooni kaasatud ensüümid).
- Naha epidermises moodustatakse I ja II faasi ensüüme (nt CYP-d6, glutatiooni
konjugatsiooni, glükuronidatsiooni ja atsetüülimise ensüümid7).
1 Bezirtzoglou. Microb Ecol Health Dis. 2012; 23: 18370. 2 Hickman et al. Gut. 1998; 42 (3): 402-409. 3 Igel et al. Clin Pharmacokinet.
2007; 46 (9): 777-85. 4 Dahl et al. Crit Rev Toxicol. 1991; 21 (5): 345-72. 5 Zhang et al. Curr Drug Metab. 2006; 7 (8): 939-48. 6 Hu et
al. Toxicol In Vitro. 2010; 24 (5): 1450-63. 7 Götz et al. Exp Dermatol. 2012; 21 (5): 364-9

Ülevaade detoksifikatsioonist
Toksiin – kofeiin, alkohol, plastik, elavhõbe, suits, östrogeen, kortisool

↑ ↓ ‘CYP’
ensüümid

Metüülimine
(Homotsüsteiin)

I faas

Folaat, B6,
B12, tsink,
Mg

Tsüsteiin

vahemetaboliidid

Mokübdeen

Glutatioon

Aminohapete
konjugatsioon
Nt. bensoehape (nt
toidu lisaainena,
soolestiku düsbioos)
ja salitsülaadid (nt
toidust ja aspiriinist)

↓ GLYAT

Atsetüülimine
Nt suits/HAA-d,
kofeiin, histamiin,
ravimid (eriti
antibiootikumid), floor.

B5,
tsüsteiin

↓ NAT

Glükuronidatsioon
Nt. raskmetallid,
suguhormoonid,
plastik, hallitused,
alkohol, suits/HAA-d,
ravimid (nt
paratsetamool,
NSAID-d)

B3, B6,
raud

↓ UGT

II faas

Glutatiooni
kojugatsioon
Nt raskmetallid,
plastik, hallitus,
alkohol, pestitsiidid,
aspartaam, ravimid
(nt paratsetamool)

↓ GST

III faas (soolestik, nahk, neerud)

Sulfaat

↓ MTHFR

Sulfatsioon

Metüülimine

Nt. suguhormoonid,
plastik,
paratsetamool

Katehhoolamiinid,
katehool östrogeenid,
homotsüsteiin,
histamiin, alkohol

↓ SULT

↓ HNMT/COMT

↓ ABCB1

Detoksifikatsiooni häired
• Selleks, et I faasi metaboliidid
saaksid kiirelt neutraliseeritud,
peavad I ja II faas olema
tasakaalus.
• Kuid tänu meie tänapäevasele
toidule ja elustiilile on selle
tasakaalu säilitamine raske.
• Tihti on häiritud geenide kehasüsteemi – keskkonna
omavaheline toimimine, mis
soodustab „häireid
detoksifikatsioonis“.
• Sellega kaasneb tihti liialt
aktiveerunud I faas ning
aeglustunud II faas, seega
liigne „sisenemine“, kuid
ebapiisav „väljutamine“.

I faas

II faas

Märgid toksiinide kuhjumisest…
• Tihe kokkupuude keskkonatoksiinidega, nt kraanivesi,
linnas elamine, liigne kohvi tarvitamine, pidevalt mitme
ravimi tarvitamine, mittemahe toit, elavhõbe
amalgaamplommidest
• Allergiad
• Tundlikkus kemikaalide suhtes – nt sellistele
tugevatele lõhnadele nagu parfüümid või heitgaasid

• Maksa või sapipõieprobleemid, nt rasvmaks,
maksaensüümide tõusnud tase
• Nahaprobleemid – psoriaas, akne, üldised
nahaprobleemid
• Probleemid naissuguhormoonidega – fibroidid, PMS
jne
• Peavalud ja migreenihood, aju udusus
• Väsimus, halb enesetunne, raskused treeningust
taastumisel
• Krooniline põletik, lihasvalud jm valud
• Kõhukinnisus
• Raskused kaalus juurdevõtmisel

Juhtumi
analüüs:
Daniel

Daniel

• 55-aastane valgenahaline Inglise mees
• Kannatab tõsise psoriaasi all alates 15. eluaastast
• Kogu keha kaetud 20. eluaastaks.
• Laigud võivad olla väga sügelevad, lõheneda ja
veritseda.
• Külma ilmaga/talvel sümptomid halvenevad;
päikesepaiste parandab sümptomeid.
• Hetkel kasutab järgmiseid ravimeid:
- Sertraline ärevuse ja meeleolulanguse vastu
- Perindopril ja simvastatin (nefrootilise
sündroomi järgselt)
• Varasemate ravimite hulka on kuulunud:
- Erinevad nahale määritavad psoriaasiravimid
(nt. kortikosteoridid, Dithranoli kreem)
- Steroidid nefrootilise sündroomi raviks (2012)
- Methotrexate psoriaasi jaoks (2015)

Autoimmuunsuse põhjused

• Autoimmuunsuse „triloogia“ usutakse alguse saavat:1
1. Geneetiline vastuvõtlikkus autoimmuunsusele (nt HLA-DQ2/-DQ8 2)
2. Keskkondlikud stiimulid (nt emotsionaalne trauma, infektsioon,3
keskkondlikud toksiinid4,5)
3. Soolestiku läbilaskvus - gluteen & rist-reaktsioonid toidule6
• Immuunsüsteemi reaktiivsuse suurenemises autoimmuunsuse korral on
peamine roll geneetilisel eelsoodumusel7,8 ja „iseenda-taluvuse“
kadumisel.9
• Psoriaasiga10 ja ka teiste autoimmuunsete seisunditega on seostatud
metüülimise teede polümorfismi ja muutusi DNA metüülimises.

• Samas ei ole need geenid määrava tähtsusega, nad loovad vaid
„eelsoodumuse“ – keskkond on see, mis on avaldumise stiimuliks.
1 Arrieta MC et al. Gut. 2006;55(10):1512-1520. 2 Diosdado B, et al. Clin Chem Lab Med. 2005;43(7):685-95. 3 Stojanovich et al.
Autoimmun Rev. 2008;7(3):209-13. 4 Napier et al. Arch Environ Occup Health. 2016; 71 (1): 26-34. 5 Parks CG, et al. Arthritis Care Res
(Hoboken). 2011;63(2):184-94. 6 Hardy MY et al. J Autoimmun. 2015; 56:56-65. 7 Freeman. World J Gastroenterol. 2010; 16(15):182818. 8 Dyment et al. Lancet Neurol. 2004. 9 Seliger B et al. International Journal of Cancer. 2006;118(1):129–138. 10 Zhang P et al.
Journal of Autoimmunity. 2013;41:17-24.

Mida psoriaas Danieli jaoks tähendab?
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stressi tasemest ja…
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Adaptiivse tervise küsimustik – detoksifikatsioon

Konjugatsioon – II Faas - Atsetüülimine
• Atsetüülgrupi konjugaadid, katalüüsitud Natsetüül-transferaasi poolt (NAT1, NAT2).
• Danielil on tihe kokkupuude atsetüülimise
substraatidega, mis viitab selle tee
ülekoormusele:
• Põletamise, suitsetamise ja põlemise
kõrvaproduktid, nt heitgaasidest,
tööstuslikust suitsust. sigaretisuitsust,
kohviubade röstimisest, kõrgel temperatuuril
süsivesikute küpsetamisest tekkivad
aromaatsed heterotsüklilised amiinid (HAAd) jne. Samuti türamiin vinnutatud ja
suitsetatud lihast, kofeiin, fluoriid, ravimid
ja histamiin.
• Vajab atsetüül-CoA moodustamiseks B5
vitamiini, tsüsteiini ja adenosiini, mis
seejärel omakorda annetab atsetüülgrupi.
• Madal adenosiinirikaste toiduainete (nt.
rupskid, lõhe) osakaal nn läänelikus
menüüs.

Geenide-keskkonna suhe
• NAT SNP-d loovad eelsoodumuse selle tee liiga aeglaseks
(„aeglane atsetüülija“) või liiga kiireks („kiire atsetüülija“)
funktsioneerimiseks.1
• „Aeglasele atsetüülijale“ omase NAT2 genotüübi kandjal võib
toimuda toksilise aine sidumine (konjugeerimine) nii aeglaselt, et
neil on oht toksilise ülekoormuse ja oksüdatiivse stressi tekkeks.
See võib juhtuda just siis, kui see tee on „ülekoormatud“
atsetüülimise substraatidega, nagu Danieli juhtumi puhul näeme.

• Selle genotüübiga on seotud suurem psoriaasi haigestumise risk,
eriti veel juhul, kui selle kandja on suitsetaja (mõtle ka passiivse
suitsetamise peale) ja alkoholi tarbija.2 Kas Daneilil on see
genotüüp?
• Seda genotüüpi on seostatud ka suurema tundlikkusega
mitmete kemikaalide suhtes,3 põievähi,4 astma,5 ja
kopsuvähiga.6
1 Hein et al. Pharmacogenomics. 2012; 13 (1): 31-41. 2 Kozhekbaeva et al. Mol Biol (Mosk). 2009; 43 (1): 62-76. 3 Schnakenberg et al.
Environ Health. 2007; 10; 6:6. 4 El Desoky et al.Ther Drug Monit. 2005; 27 (3): 297-304. 5 Zielinska et al. Pharmacol. Ther. 1997; 62:
635-642. 6 Sobti et al. DNA Cell Biol. 2009; 28 (9): 443-9.

Atsetüülimise toetamine
• Vii keskkondlike substraatidega kokkupuude miinimumini
(nt kõrvetatud liha, soolatud liha).
• Toeta õrnalt atsetüül-CoA tootmist tsüsteiiniga
(munad)/NAC, adenosiiniga (rupskid, koorikloomad) ja B5vitamiiniga (lõhe, seened).

• Soodusta õrnalt NAT ensüümide aktiivsust (nt kvertsetiin2
), eriti juhul, kui geenianalüüsid viitavad sellele, et tegemist on
„aeglase atsetüülijaga.
• Toeta histamiini detoksifikatsiooni läbi teiste teede,
vähendades koormat atsetüülimisele, sh metüülimise
kofaktoreid HNMT korral (nt folaat, B12) ja C-vitamiin.3

1 Begas et al. Food Chem Toxicol. 2017; 100: 80-89. 2 Chen et al. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2009; 36 (8): 828-33. 3 Johnston et al. J
Am Coll Nutr. 1992; 11 (2): 172-6.

Konjugatsioon – II faas – glutatiooni konjugatsioon
• Lisaks sellele, et tegemist on eluks olulise
antioksüdandiga, on glutatioon väga tugevalt
kaasatud ka detoksifikatsiooni.
• See tee konjugeerib taandatud glutatiooni (GSH),
mis on katalüüsitud glutatioon-S-transferaasi
poolt (GST-d).
• Vajab GSH-d, tsüsteiini, B2, B3, B6-vitamiini ja
rauda.
• Daniel puutub tugevalt kokku ka glutatiooni
konjugatsiooni substraatidega, sh raskmetallide,
mükotoksiinide, pestitsiidide, ravimite, PAH-d
(polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud,
diisliaurudest päris kemikaalid ja etanool.
• Glutatioonil on üpris palju võimalusi, millega
ühilduda, mida tähendab seda, et see on oluline
„tagavara“ tee.
• Kuid, mida suurem on nõudlus selle tee järele,
seda enam glutatiooni ära kasutatakse, mis
seejärel tuleb kiiresti asendada või see tee enam ei
funktsioneeri nii efektiivselt…

Glutatiooni biosüntees
• GSH toodetakse läbi transsulfuratsiooni
tsükli aminohape tsüsteiinist.1
Methylation
Cycle

• GSH sünteesi võivad pärssida paljud
erinevad faktorid, sh kehv metüülimine,
madal raua ja B6- vitamiini tase,
kunstlikud magustajad.2

Homocysteine
CBS

• Et säilitada rakusisest GSH taset,
retsükleerib glutatiooni reduktaas
(GSR) inaktiivse, oksüdeerutud vormi
glutatioon disulfiidi(GSSG),
aktiivsesse, taandatud vormi – GSH.3,4
• Häirunud GSH süntees ja
retsükleerimine võib omakorda häirida
glutatiooni konjugatsiooni. Kas Danieli
puhul on see nii? Kas see võib olla
tinginud ka minevikus asetleidnud
neeruprobleemidest, kui võtta arvesse
GSH olulisust neerude tervise
seisukohast?5
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Cystathionine
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Glutathione
(GSH)

Sulphate

GST
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1 Lu. Mol Aspects Med. 2009; 30 (1-2): 42-59. 2 Finamor et al. Redox Biol. 2017; 11: 701-707. 3 Shelly C. Mol Aspects Med. 2009; 30
(1-2): 42-59. 4 Mulherin et al. Annals Rheum Dis. 1996; 55: 837-914. 5 Lash LH. Toxicol Appl Pharmacol. 2005; 204 (3): 329-42.

Geeni-keskkonna omavaheline mõju

• Peamine GST polümorfism on null genotüüp.
• Hästi uuritud GSTM1 null genotüüp põhjustab GSTM!
Enüümi aktiivsuse täisakadu.
• Indiviidid, kellel GSTM1 ensüümid tänu sellele genotüübile
väga efektiivselt ei funktsioneeri, on vastuvõtlikud
detoksifikatsiooni probleemidele, kudede oksüdatiivsele
kahjustusele ja vähi tekkele. Seda tõenäolisemalt juhul, kui
nad puutuvad kokku suurema hulga vabade radikaalidega
(nt õhusaaste, praetud toit, elektromagnetilised
sagedused - EMF1).
• GSTM1 nulli seostatakse autoimmuunsete seisunditega (nt
süsteemne lupus erythematosus), kuid samuti autismi3 ja
nt südame koronaarhaigusega4. Kas Daniel kannab GST
null genotüüpi?
1 Ilhan. Clin Chim Acta. 2004; 340 (1-2): 153-62. 2 Nasr et al. The Egyptian Rheumatologist. 2017; xxx: xxx-xxx. 3 James et al. 2006.
Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 141B (8): 947–956. 4 Zhou et al. Heart Lung Circ. 2014; 23 (6): 578-85.

Glutatiooni konjugatsiooni toetamine
• Minimaliseeri kokkupuude keskkondlike ühendite ja
pärssijatega (nt raskmetallid, alkohol, kunstlikud
magustajad).
• Toeta glutatiooni sünteesi ja retsükleemist (nt Natsetüül tsüsteiin,1 alfa-lipoehape,2 kurkumiin,3
vitamiinid B2, B3, B6, võilill,4 külmastiimul nagu nt
õues ujumine,5 granaatõun,6 maarjaohakas7).
• Taga taandatud vormis olev glutatioon.
• Suurenda menüüs GST-de indutseerijate hulka ristõielised (nt brokoli, lehtkapsas) ja laukude (nt
porrulauk, sibulad, küüslauk) perekonda kuuluvad
köögiviljad.8 GST on glutatiooni-väävel-transferaasid.
• Taga laiapõhjaline anitoksüdantne toetus ja toeta
teisi II detoksifikatsiooni faasi teid, et „räbu kokku
korjata“ ja aidata vähendada selle tee geneetiliste
vairantide patofüsioloogilist tähtsust.
1 Atkuri et al. Curr Opin Pharmacol. 2007; 7 (4): 355-359. 2 Xu et al. Toxicol Mech Methods. 2015; 25 (8): 596-603. 3 Biswas et al.
Antioxid Redox Signal. 2005; 7 (1-2): 32-41. 4 Yang et al. Oxid Med Cell Longev. 2015; 2015: 619560. 5 Siems et al. Free Radic Biol
Med. 1994; 16 (3): 299-305. 6 Matthaiou et al. Food Chem Toxicol. 2014; 73: 1-6. 7 Alidoost et al. 2006; 6 (8): 1305-10. 8 Lampe et al.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2000; 9 (8): 787-793.

Tagasi Danieli juurde – mis lugu temaga siis on?

häirunud BG
regulatsioon

Olukorrast
tingitud/
füüsiline
stress &
stimulandid

Taandatud
metüülimine
↓ folaat

↓ folaat,
methotreksaatde
pressandid

↓ metüülimine & ↑
sümpaatiline
vastus on
kataboolne, pärsib
naha paranemist

Allergenic
diet (gluten,
dairy)
↓ plant diet
↑ carb diet

Fx IBD
& RA

Suurenenud
sümpaatiline
vastus, ↓ uni

Detoksifikatsioon
Kiire I faas, aeglane ja
ülekoormatud II faas?
Kahlus aeglasele
atsetüülimisele,
glutatiooni,
glükuronidatsioonile &
sulfatsioonile
Hx neerude

kogufuntsioon

NAT2?
GST?

↑ sünteetilised
pealemääritavad
tooted

Seedimine
Kerge ↑
soolestiku
läbilaskvus &
düsbioos?

Struktuur
Psoriaas
Immuunsus
Autoimmuunsus

↑ põletik
↓ vit D (27.8
nmol/L)

↑ toksiline koormus
(õhusaaste, raskmetallid,
alkohol, kofeiin, kemikaalid,
plastik, ravimid, floriid, suits,
mitte-mahe toit)
↑ töödeldud toit
↓ ristõielised köögiviljad

↑ trasrasvad
↓ oomega-3
↑ PAMP-d

Detoksifikatsiooni toetamine
• Baasi loomine
- Vähenda/eemalda need toksiinid, mida on võimalik eemaldada. Nt
suitsetamine, kofeiin, anorgaanilised/toksilised toidud ja
kosmeetika/puhastusvahendid, kraanivesi. Kui leidub „toksilisi“ keskkondlike
faktoreid, mida me ei saa kontrollida, siis keskenduge nendele, mida saame.1
Proovi „20% muutusega tuua esile 80% erinevus terviseseisundis“.2
- Vähenda teisi ilmseid kehasüsteeme koormavaid faktoreid (nt gluteeni- ja
piima sisaldavaid tooteid, stress, elektromagneetiline radiatsioon (EMF)).
- Paranda anioksüdantide taset laiatoimeliste toidust pärit antioksüdantidega (nt
kurkumiin, C-vitamiin, alfa-lipoehape) ja toeta meie anitoksüdantsete ensüümide
aktiivsust (nt seleen, raud, tsink, mangaan, vask).
- Optimeeri väljutamisteede töö, eriti soolestiku töö, toetades limaskesta
terviklikkust ja liikuvust ning naha kaudu higistamist.
• Suunatud toetus: taga laiatoimelisus, mis on samas spetsiifline
- I ja II faasi laiatoimeline toetus on alati hea mõte, et seda nn „kose“ efekti
soodustada.
- Seejärel tee analüüse, kui see on võimalik/vajalik (üldinäitajad/funktsionaalsed
näitajad), et määrata nende alusel konkreetse detoksifikatsiooni tee toetus, et
ennetada selle mittetoimimist..
1 Deanna Minich. Diet and Lifestyle Strategies for Detoxification SNPs. Seminar by Genova Diagnostics. 2017. 2 Alessandro Ferretti
pers comm.

Analüüsid – kaevu sügavamale

• Üldtervist hindav veretest, et olla kindel, et tegemist pole neerude või maksa
patoloogiliste seisunditega (nt lämmastiku tase veres, maksafunktsioonide
analüüsid), baasinfo saamiseks metüülimise skriinimine foolhappe ja B12 abil.
Või eralaboris täielik vereanalüüs (nt Functional DX).
• Geenianalüüsid (nt Lifecode Gx Detoxification Report), millest leiab viite
sellele, kas kliendil on eelsoodumus häirunud detoksifkatsioonile.
• Või funktsionaalsed analüüsid (nt BioLab Toxic Organic Chemical Exposure)
võivad anda infot selle kohta, kui hästi detoksifikatsiooni teed tegelikult töötavad
ja kui suur on nende toksiline koormus.
Esialgsed analüüsid Danielile: Lifecode Gx Detoxification Report (vastuste ootel)
Eesmärk: Me võime ürpis tõenäoliselt tema juhtumi kohta olemasoleva info baasil
arvata ära tema toksilise koormuse suuruse ja selle, millised detoksifikatsiooni
teed on koormatud, et panna tema jaoks paika individuaalne detoksifikatsiooni
protokoll. Geenitesti põhjal kontrollida üle SNP-d, et tagada veelgi täpsem
sekkumine.

Toetus Danielile
Suurendada
metüüldoonorite allikaid ja
kofaktoreid, nt GLV,
peedid

Nahka toetavad
ühendid (nt. A-, C-vit,
tsink, kollageen)
Looduslik
nahahooldus &
puhastustooted

Alustuseks 400 mcg

Igapäevane
meditatsioon
Igapäevane lõbu

Minimeeri rafineeritud
suhkur ja magustajad, lülitu
ümber liitsüsivesikute peale
Suurenda hea valgu ja heade
rasvade osakaalu igal
toidurkorral

TRF –12h söömisaken

Vähenda ristreaktsiooni
tekitavaid toiduaineid
Nt mais, piimatooted
Suurenda pre- ja
probiootikume (30
miljardit bakterit
LAB4/päevas)

metüülfolaati/
metüülkobalamiini
koos kofaktoritega

Vähendada õhtust
kokkupuudet
tehnoloogiga

Gluteenivaba dieet

VÄHENDA’SISENEMIST`
1. Max 1x alkohoolne
jook nädalas
2. Kofeiin max
1x/päevas (enne kl
12.00)
3. Hea veefilter
4. Minimeeri
suitsetatud,
soolatud/praetud
toite
5. Minmeeri türamiinija histamiinirikaste
toitude kogust
6. Orgaaniline liha ja
kala
7. Vähenda
konserveeritud ja
plastikus säilitatud
toitu

SUURENDA‘VÄLJUTAMIST’
Min.1x annus ristõielisi
päevas
Suurenda iganädalase
köögivilja mitmekesisust
Laiatoimeline toetus I ja II
faasile ja neerudele:
Multitoitained
(tervisteekonna algus)
- Roheline pulber (nt.
brokoli, võilill,
maarjaohakas,
sellerijuur, koriander,
klorella)
- Taandatud GSH koos
kofaktoritega

Optimeeri vit D tase: GP
Invita D3, daily top up with
2000 IU/d.

Suurenda oomega-3
Increase omega-3,
vähenda oomega-6 &
PAMPe, & väldi transrasvu
Suurenda anitoksüdante

200mg
CoQ10/p
(statiinid)

Toetus toidulisanditest
Kokkuvõte II faasi
lisandiprotokollist

Detoksifikatsioon
Energia

Metüülimine

Immuunsus

Süda

Närvisüsteem

Struktuur

Seedimine

Edasiseks kaalumiseks:
Multi NutriPowder seisundi
säilitamiseks
Magnesium Taurate stressiga
toimetulekuks

GI Complex soolestiku
tervenemiseks
Collagen Complex naha ja
soolestiku taastamiseks

Metüül Multivitamiin

• Kõrgekvaliteediline, tugevatoimeline
multivitamiinide, mineraalainete ja
antioksüdantide kompleks kõikide tervise
põhiaspektide toetamiseks.
• Tagab aktiivses, biosaadavas vormis
toitained, eriti need, mida kõige enam
eelistatakse – metüülfolaat ja metüül B12.
• Stabiilne, optimaalse biosaadavusega
metüülfolaadi vorm Quatrefolic ®.
• Sobiv taimetoitlastele ja veganitele.
• Maksimaalse toime saavutamiseks ja
vajadusel paindliku doseerimise
võimaldamiseks 2 kapslit päevas.

Multi nutripulbrid

Kas sööd nii, et saad toidust kõik vajaliku kätte?
Multi nutripulber – kõik ühes multitoitainete ja antioksüdantide segu,
tagamaks laiahaardelise toetuse
• Sisaldab bioloogiliselt aktiivset B12 vitamiini ja
folaadi vormi, lisaks sisaldab optimaalses annuses
C-vitamiini ja magneesiumit, veganitele sobivat D3
vitamiini ja antioksüdante, viinamarjaseemne
ekstrakti ja segu-karotenoide.
• Kõrges annuses C-vitamin (1000mg).
• Samblikest pärit vegan-D3.

• Madalamas annuses B-vitamiinid, et ennetada
liigset stimuleerimist. Hea „ülemetüülijatele“,
tundlikele inimestele.
• 100mg magneesiumit igapäevaseks energiaks ja
närvisüsteemi toetuseks
• Magustatud ksülitooli ja steeviaga. Õuna ja
mustsõstra maitsega.
• Sisaldab tõhusa toimega antioksüdantide segu:
Vitaflavan® (viinamarjaseemne ekstrakt),
rosmariiniekstrakt, mustikaekstrakt .

Puhastav nutripulber

Rakenda taimede puhastavat jõudu!
Puhastav nutripulber – kõik ühes taimeekstraktide segu detoksifikatsiooni
toetuseks ja oksüdatiivse stressi leevendamiseks
• Puhastav nutripulber sisaldab maarjaohakat,
artišokki, kurkumit, koriandrit, klorellat, spirulinat,
brokolit, võilille, lutserni, peeti, õuna, sellerijuurt.

• Toimib mitmele erinevale teele, toetades
detoksifikatsiooni „kose“ efekti, toetab maksa ja
neerude tööd, toetades I/II/III faasi tasakaalu.
• Raskmetallide detoksifikatsiooni jaoks väga hea
kombineerituna Tsüsteiini kompleksi ja Glutatiooni
kompleksiga.
• Igapäevane detoks või terapeutiline kasutamine.
• Looduslikult magustatud steevia ja ksülitooliga.

Size: 120g
Code: 337120

• Ei sisalda ebavajalikke aineid ja on allergeenide-,
piimavaba, sobiv taimetoitlastele ja veganitele.

Prebio nutripulber

Kas sööd piisavalt vees lahutuvaid kiudaineid?
Prebio nutripulber – kõik ühes segu taimsetest prebiootikumidest soole
mikrobioomi ja tervise süsteemseks toetamiseks.
• Jeff Leach „Inimese Toidu projektist (‘The Human
Food Project’) ütleb, et me peame nädalas
sööma 25 erinevat köögivilja!
• Prebio nutripulber sisaldab endas laia valikut
prebiootikume, mis on sarnased sellele, mida
saab mitmekesine toituja, nt sisaldub selles
inuliini, FOS, GOS, õunapektiini, kummiaraabikut,
arabinogalaktaane ja resistentset tärklist.
• Suurendab koheselt sinu toitumise
mitmekesisust!

• Tavaliselt on prebiootilised tooted üpris lihtsad ja
sisaldavad vaid 1-2 tüüpi prebiootikume,
tavaliselt FOSi ja inuliini.
• Prebio nutripulber on unikaalne tänu selles
sisalduvate kiudainete laiapõhjalisele ja tõhusale
toimele, mis on sarnane inimese optimaalsele
taimse toidu kogusele menüüs ja aitab
suurendada mikrobioomi mitmekesisust.

GI Complex soolestikule – toetus rakuseinale

• Kõik ühes totainete segu sooleseina struktuuri
ja funktsiooni optimeerimiseks.
• UUENDATUD koostis glutamiini, N-atsetüül
glükosamiini, nukleotiidide, alfa- lipoehappe,
ingveri, LAB4 probiootikumide, Lactobacillus
salivarius, antioksüdantide A-, C-vitamiini &
tsingiga.

• Nukleotiidid on olulised kudede, sh soole
epiteelkoe, taastumiseks/DNA uuenemiseks.
• UUEL BAASIL – looduslikult maitsestatud ksülitooli,
steevia, õuna ja põldmarjaga. Marjad tagavad
antioksüdantse toetuse.
• NÜÜD piima (vadak) ja FOS-vaba.
• 30 päeva varu.

3 kuu pärast
• Tänu perekondlikele probleemidele skeemi järgimine ebaregulaarne (poeg sattus
autoõnnetusse, elukaaslasel on ATH ja hiljuti diagnoositud CPTSD).
• Vaatamata sellele, on näa kergeid edusamme. Daniel on märganud, et tema
psoriaasilaigud ei ole enam nii karedad ja kestendavad vähem kui kunagi varem,
sügelevad vähem ja ei ole nii punased.
• Seega on palju lootust, et teda saadab edu, kui ta suudab järgida rohkemaid talle
antud soovitusi.

Dec. 2018

Mar. 2019

Järeldused – detoksifikatsioon ja iseenda jõustamine

• Pane alati esmalt paika detoksifikatsiooni aluspõhimõtted. Toidulisandid
ei asenda toitumist, elustillimuutust ega keskkondlike muutusi.
• Astu samm tagasi ja tee kindlaks teised süsteemsed tasakaalutused,
mis detoksifikatsioonivõimet võivad häirida (nt. veresuhkru
düsregulatsioon, kõrge stressi tase).
• Alusta madala või keskmise annusega toitainetest, mis toimiksid
samaaegselt mitmele detoksifkatsiooni teele, et välistada kõrvaltoimed
ja parandada enda poolt soovitatud/paika pandud protokolli efektiivsust.
• Kui sina või su klient tarvitab retseptiravimeid ja otsib toetus
detoksifikatsiooni toetamiseks, on oluline olla teadlik võimalikest ravimite
ja toitainete ristreaktsioonidest (nt greipfruut on enamuste ravimite
puhul tugevalt vastunäidustatud).
• Julgusta lisama detoksifikatsiooni põhimõtteid oma igapäevaellu, 24/7, et
sel moel oma tervist mitmekülgselt toetada, eriti energia taset, tuju, mälu,
immuunsust, hormoonide tasakaalu, naha tervist, südameveresoonkonna tervist, seedimist ja pikaealisust.

