
 

 

ENERGIA TOOTMINE  

Keha on nagu masin, ta vajab energiat töötamiseks, liikumiseks, ainete transportimiseks 
ja uute rakkude loomiseks. Energiat saadakse väliskeskkonnast toitainete vormis. On 
vaja tervet seeriat ainevahetuslikke reaktsioone, et püüda kinni energia meie toidust ja 
talletada see energiarikaste ühenditena, millede sideme lõhustamise vaba energia on 
küllaltki suur, et rakenduda keha füsioloogiliseks funktsiooniks, talitluseks jne. Keha 
põletab (oksüdeerib) glükoosi, rasvhappeid ja aminohappeid, mis seedimisjärgselt on 
imendunud verre ning jõudnud rakkudesse ja vabanenud energia talletatakse 
molekulides, mida teatakse makroergiliste molekulidena, nende universaalsem esindaja 
on adenosiintrifosfaat (ATP). Makroergilisteks ühenditeks on ka atsetüül-CoA, S-
adenosüülmetioniin, kreatiinfosfaat jt. 

Normaalse toitumise juures on süsivesikud, lipiidid ja valgud toidu hädavajalikud 
komponendid energia tootmiseks. Inimese metaboolse energia põhivaru on rasvkoe 
triglütseriidid. Nälgimisel  saab esmaseks energiaallikaks maksas olev glükogeen, mida 
saab kulutada täielikult, rasvkoe rasva võib samuti kulutada peaaegu ära, kuid 
kehavalkudest saab ära kulutada ainult 25-30%. 

Süsivesikutest energia tootmine hõlmab endas tervet rida energiat vabastavaid keemilisi 
reaktsioone, mida saab kokku võtta nelja põhilise sammuna: 

1. Glükolüüs toimub raku tsütoplasmas (anaeroobne glükolüüs püruvaadini). 
Hapniku olemasolul viiakse püruvaat mitokondritesse. 

2. Püruvaat  oksüdeerub atsetüül-CoA-ks. Atsetüül CoA moodustamine (aeroobne 
oksüdatsioon CoA-ks) ja lülitumine Krebsi tsüklisse ehk tsitraaditsüklisse ehk 
trikarboksüülhapete tsüklisse. Krebs´i tsükkel toimub mitokondri sisemuses e 
maatriksis(aeroobne protsess). 

3. Krebsi tsükkel on metaboolne rada, mis seostab süsivesikute, lipiidide ja 
aminohapete metabolismi (ka rasvhapetest ja aminohapetest tekib atsetüül-CoA). 
Krebsi tsükli põhiülesandeks on atsetüül-CoA täielik lõhustamine veeks ja 
süsihappegaasiks + ühes reaktsioonis ATP tootmine  ja vesiniku aatomiteks 
NADH või FADH2 koostises  (koos hingamisahelaga tähendavad H aatomid 
energiat). 

4. Krebsi tsüklist viiakse vesiniku aatomid NADH või FADH2 koostises   
hingamisahelasse (elektronide transpordiahelasse mitokondrites), kus toimub 
mitmekordne elektronide ja prootonite ülekanne hapnikule, astmelises 
elektronide ülekandes vabaneb energiat, et ADP fosforüülida, saada ATP.  
Hingamisahela efektiivsus on 55-60%. Umbes 40% eralduvast energiast jääb 
salvestamata ja eradub soojusena (kehasoojus). 

Kui rakuhingamises vabastatakse liiga palju energiat, siis seda ei suudeta ladustada 
ATP-na. Nii kauaks, kuni see võimalikuks saab, transporditakse energiat (nt 
elektronitranspordi ahelas) selliste kandjatega nagu  nikotiinamiid-adeniin-
dinukleotiid (NAD+)ja flaviin-adeniin-dinukleotiid (FAD). Nende tootmisel on oluline 
B3  (ja B2) vitamiin. Lõpuks, energiatootmise viimases staadiumis toodetakse nendest 

läbi FADH2 ja NADH ATP.  

 



 

 

GLÜKOOSI AINEVAHETUS 

Glükolüüs on glükoosist energia tootmise esimene samm. Glükolüüs koosneb 
anaeroobsest glükoosi osalisest lõhustumisest raku tsütoplasmas kuni püruvaadini 
(püroviinamarihappeni), mis hapniku olemasolul viiakse mitokondritesse ja 
muudetakse edasi atsetüülCoA-ks.  

AtsetüülCoA tekib ka rasvhapetest ja aminohapetest. See  lülitub aeroobsesse  
glükolüüsi  mitokondrite maatriksis ehk Krebsi tsüklisse ja  koostöös hingamisahelaga 
toimub glükoosi täielik lõhustumine veeks ja süsinikdioksiidiks (CO2)  ning sidemete 
lõhustumise energia arvelt on võimalik rohke ATP tootmine.    

Glükolüüsi protsess ei ole eriti efektiivne, iga glükoosimolekuli kohta kulutatakse 
kaks ATP ja toodetakse neli, nii et lõpptulemusena on netovõit kaks ATPd. Üldiselt saab 
glükolüüsi käigus kaks ATPd, kaks püruvaati ja kaks NADHi. Kui hapnikku on 
piisavalt, saab püruvaat liikuda rakuhingamise järgmisesse staadiumisse ja NADH 
retsükleeritakse elektronide transpordiahelas rohkema ATP tootmiseks. 

 

 

Kui lihased ei saa piisavalt hapnikku, siis toimub ainult I etapp: anaeroobne glükolüüs ja 
kuhjub anaeroobse glükolüüsi lõpp-produkt piimhape. 

Töö iseloomust lähtuvalt jaotatakse ATP tootmise võimalused kolmeks 1) 
kreatiinfosfaadi anaeroobne lõhustamine; 2) anaeroobne glükolüüs; 3) ATP aeroobne 
tootmine.  

Kreatiinfosfaadi anaeroobne lõhustumine 

Kreatiini leidub rohkesti skeleti- ja südamelihastes ja selle hulk sõltub lihasmassist. 
Kreatiini fosforüülimisel ensüümi kreatiini kinaasiga tekib kretiinfosfaat, mis on kõige 
kiiremini kasutatavaks energiaallikaks organismis. Kreatiinfosfaat loovutab oma 
energiarikka fosfaadi, mis liidetakse ADP-le, et moodustada ATP. Reaktsiooni tulemusel 
vabaneb kreatiinimolekul. Puhkuseperioodil taastatakse kulutatud kretiinfosfaadi 
varud, kasutades aeroobselt toidust ammutatud energiat fosfaatrühma liitmiseks 



 

 

kreatiini külge. Kreatiinfosfaadist saadav energia on kõige kiiremini mobiliseeritav 
energia, kuid see on lühiajaline. Selle arvel suudavad lihased arendada maksimaalset 
jõudu mõne sekundi (kuni 10 sekundi) jooksul. Erinevalt glükoosi anaeroobsest 
hüdrolüüsist ei teki kreatiinfosfaadi kasutamisel energia tootmisel ebasoovitavaid 
metaboliite.     

Glükoosi anaeroobne lõhustumine - glükolüüs 

See toimub jõulise treeningu käigus, kui lihasrakk, et saada hakkama suurema 
energiavajadusega, tarbib ära kogu hapniku vereringes. Kui glükoosivarusid napib, saab 
glükolüüsist energiatootmise esmane tee. Järelikult sportlased (tõstjad ja sprinterid), 
kes toetuvad tihti anaeroobsele hingamisele,  saavad kasu lisa magneesiumist ja B3 
vitamiinist, mis toetavad anaeroobset glükolüütilist teed. Seega on intensiivse töö 
tegemisel olulise tähtsusega glükogeeni varu lihastes. 

Glükolüüsi ei saa anaeroobselt kaua kasutada - meie lihasrakud ei ladusta piisavalt 
glükoosi (glükogeeni vormis), tekkinud NADH ei muutu ATP-ks, see reageerib 
püruvaadiga, genereerides NAD+ ja tekitades piimhapet. Kuhjunud piimhape on 
lihaskoe väsimisse panustaja. Inimesel on anaeroobsele hingamisele ümberlülitumine 
alati ajutine ja me peame lõpuks tagasi lülituma jätkusuutlikule aeroobsele hingamisele. 

 

Kui hapnikutase taastub, transporditakse umbes 80% anaeroobsetes tingimustes 
tekkinud piimhappest maksa, kus see töödeldakse ümber glükoosiks. Ülejäänud 20% 
metaboliseeritakse hapniku kaasaabil lihasrakkudes. Sellepärast jätkub sügav 
hingamine mingi aeg ka peale treeningu lõppemist. Lisahapnikku on tarvis 
piimhappe metaboliseerimiseks ja lihasrakkude taastamiseks. 

Glükogeenist anaeroobse lõhustamise käidus saadav energia on oluliselt kauem 
organismis kasutatav kui kreatiinfosfaadist saadav energia, kuid ka sellel varuenergia 
liigil on kasutamise piirangud. Glükoosi anaeroobse lagunemise tulemuseks on 
püruvaat, mida saab lihas energiaallikana kasutada vaid aeroobsetes tingimustes, 
kui püruvaat lagundatakse lõplikult tsitraaditsüklis. Nagu juba öeldud, tekib juhul, 
kui püruvaadi teke lihastes on intensiivne ja hapniku transport piiratud, sellest 
piimhape. Piimhape imendub vereringesse ja põhjustab kemoretseptorite kaudu 
valuaistinguid. Piimhape muudetakse maksas uuesti glükoosiks. 

Atsetüül- CoA (koensüümA) moodustamine 

Kui hapnikku on piisavalt, saab NADH 
retsükleerida elektronide transpordiahelas ja 
anaeroobseks hingamiseks ei teki vajadust. Selle 
asemel siseneb glükolüüsi käigus tekkinud 
püruvaat mitokondrisse ja teeb seal läbi 
reaktsiooni,  mis võimaldab tal siseneda 
Krebs´i tsüklisse, kus teda kasutatakse ATP 
moodustamiseks. 



 

 

Seda vaheastet kutsutakse atsetüül CoA moodustamiseks. Püruvaat kaotab esmalt 
süsiniku aatomi kofaktorite B1 ja lipoehappe abil. Kui süsinikdioksiid on kaotatud,  
muundatakse püruvaat koensüüm A-ks, mis on B5 vitamiini derivaat ja see suudab 
osaleda Krebs´i tsüklis. 

Ka rasvhapped ja aminohapped annavad aktiveeritud atsetüüljääke ehk lihtsalt 
atsetüül-CoA, mis sisestatakse tsitraaditsüklisse ja koostöös hingamisahelaga 
toodetakse ka nendest ATP.  

 

Krebs´i tsükkel 

Krebs´i tsükkel on tuntud ka kui tsitraaditsükkel või trikarboksüülhapete  tsükkel. See 
on lihtsalt jada ainevahetuslikke reaktsioone, mis leiavad aset raku mitokondris. Selle 
ülesanne on vabastada ülejäänud energia atsetüül CoA-st ja talletada see NADH, FADH2 
ja GTP ehk guanosiintrifosfaadina (viimane on sarnane ATP adenosiintrifosfaadiga). 

Tsitraadi tsükkel algab atsetüül CoA ja oksaaloatsetaadi pöördumatu ühinemisega 
tsitraadiks. Tsitraat läbib seejärel seeria erinevaid keemilisi muundumisi.  

Kuna Krebs´i tsükkel talletab enamus energiast NADH ja FADH2-na, on vitamiinid B2 ja 
B3 väga olulised tsükli korralikuks toimimiseks. Lisaks vajavad paljud Krebs´i tsükli 
reaktsioonid kofaktorina magneesiumi. 

Aeroobne glükoosi lõhustamine ehk oksüdatsioon 

 

Oksüdatiivselt lõhustuvateks produktideks on glükoos, aminohapped ja rasvhapped. 
Erinevalt glükoosi anaerooobsele hüdrolüüsile ei teki oksüdatiivse fosforüülimise käigus 
problemaatilisi vaheprodukte, mis kuhjuvad ja takistavad lihaste töövõimet. Lõpp-
produktideks on CO2 ja H2O.  



 

 

Võrreldes kreatiinfosfaadi anaeroobse lõhustamise ja anaeroobse glükolüüsiga vabaneb 
energia siin aeglaselt, pikemaajalise füüsilise koormuse ajal.  

Energiat saadakse nii intramuskulaarsete kütuste (triglütseriidid ja glükogeen) kui 
ekstratsellulaarsete kütuste põletamise teel, milleks on rasvkoest vabastatud 
rasvhapped ja maksast pärit glükogeen. Suurim kogus varuenergiat peitub 
triglütseriidide näol rasvkoes, kuid väikeses koguses on triglütseriide ka lihaskimpude 
vahel. 

Lihastes on peamine energia allikas glükogeen.  

Skeletilihastes leidub tavaliselt eri tüüpi lihaskiude, nende varieeruvus lihaseti ja 
persooniti on suur. On kaks lihaskiu tüüpi: kiiresti ja aeglaselt kontraheeruvad ning 
suure oksüdatiivse (hapniku) mahutavusega, mis saavad seetõttu efektiivselt kasutada 
energiat aeroobse oksüdatiivse fosforüülimise teel ja madala hapniku mahutavausega - 
nende töövõime sõltub seetõttu suhteliselt palju anaeroobsest glükolüüsist ja selle 
käigus saadud energiast. Osades lihaskiududes on varuks rohkem triglütseriide, osades 
glükogeeni.  
 

Aeglased ehk I tüüpi lihaskiud (punased) on vastupidavamad. Nendes on palju 
mitokondreid ja müoglobiini, millesse akumuleerunud hapnikku kasutab lihas 
pikaajaliseks kontraktsiooniks. Need lihaskiud toodavad hästi energiat aeroobselt, 
nendes on tunduvalt suurem kapillaaride hulk, nad sisaldavad rohkem müoglobiini, mis 
kergendab hapniku transporti lihasesse, nad sisaldavad rohkem rasva, nende 
kontraktsioonikiirus ja –jõud on väike ning kestval aktiivsusel väsivad vähem (aeroobne 
vastupidavus on väga suur). 

 

Valged lihaskiud on kiired reageerijad ja kiirelt väsijad. Nad toodavad ATP-d 
eelkõige anaeroobse glükolüüsi kaudu. Nad on jämedamad, sisaldavad rohkem 
müofibrille, arendavad suuremat kontraktsioonijõudu, nende kontraktsioonikiirus on 
suurem ja glükogeeni varu ning glükolüütiliste ensüümide aktiivsus on suur. 
 

Tavaliselt on lihases eri kiirusega reageerivaid kiude järguti. Lihase 
kontraktsiooniulatus sõltub lihase pikkusest ja kontraktsioonijõud selle paksusest. Lihas 
on seda tugevam, mida rohkem on lihaskiude ja mida paksemad nad on. 

ATP hulk, mida tööks kasutatakse, sõltub otseselt sellest, kui kiired on 
lihaskontraktsioonid. Näiteks kulutatakse sammudes ATP energiat vähe ja energia teke 
on aeroobne. Aeglasel kiirusel põletab lihas valdavalt rasva, kuna rasva suudetakse 
kergeks tööks vajamineva ATP saamiseks piisavalt kiiresti mobiliseerida. 

Kui kiirus suureneb, peab kasutama aeroobselt toodetud ATP energiat, kuid energia 
tootmiseks kasutatakse nii glükogeeni kui rasvavarusid. Glükogeeni või glükoosi 
oksüdatsioonil saab energiat kiiremini kätte kui rasva oksüdatsioonil – organismil kulub 
liiga palju aega, et rasvast ATP kätte saada.  

Kui minnakse üle väga kiirele lihaste kontraktsioonile, siis ei jätku lihastes hapnikku 
ATP aeroobseks tootmiseks ja vaja on võtta kasutusele ATP anaeroobse tootmise 
võimalused. Anaeroobne ATP süntees on metaboolselt kiireim viis energia saamiseks. 
See on hädavajalik suurte kiiruste arendamise juures.    



 

 

 

Elektronide transpordiahel ehk hingamisahel 

Siiani on rakuhingamise protsess tootnud väga vähe ATPd. Enamus vabastatud energiast 
on NADHja FADH2 vormis. Alles elektronide transpordiahelas on võimalik nendel 
energiakandjatel lõpuks retsükleeruda rohkema ATP moodustamiseks. Elektronide 
transpordiahel on grupp mitokondri membraanivalke, mis toimivad kui elektronide 
kandjad. 

Krebs´i tsüklist pärinevad NADH ja FADH2 annavad oma elektronid ära elektronide 
transpordi 

Elektronide transpordiahel ehk hingamisahel 

Siiani on rakuhingamise protsess tootnud vähe ATPd. Enamus vabastatud energiast on 
NADHja FADH2 vormis. Alles elektronide transpordiahelas on võimalik nendel 
energiakandjatel lõpuks retsükleeruda rohkema ATP moodustamiseks. 

Elektronide transpordiahel leiab aset mitokondri sisemembraani voltides. Ahel on 
iseenesest grupp membraanivalke, mis toimivad kui elektronide kandjad. 

Krebs´i tsüklist pärinevad NADH ja FADH2 annavad oma elektronid ära elektronide 
transpordiahela alguses ja elektronid kantakse edasi ühelt elektronikandjalt teisele. Kui 
elektronid mööda elektronide transpordiahelat edasi liiguvad, annavad nad energiat, et 
pumbata vesiniku ioone (H+) kogu mitokondri membraani ulatuses mitokondriaalsest 
maatriksist vahepealsesse ruumi. Elektronid kaotavad astmeliselt energiat ja ahela lõpus 
korjakse nad üles hapniku poolt, moodustades vaba H+ ga vee (H2O). Kui H+ ioonid 
liiguvad läbi ioonikanali, siis elektronide poolt kaotatud energia vabastatakse ja 
kasutatakse ATP moodustamiseks. 

Iga hingamisahela ehituskomponent on funktsionaalne valgukompleks, mis asub kindlas 
järjestuses, vastutab teatud lõigu töö eest ja vajab teatud toitaineid oma funktsioonide 
teostamiseks:  

 Kompleks I võtab vastu elektrone NADH-lt ja vajab tõrgeteta toimimiseks rauda 
ja väävlit. 

 Kompleks II kasutab CoQ10-t 

 Kompleks III on tsütokroomide kompleks, keskmeks on raua aatom. See 
kompleks vajab ka väävlit ja annab edasi oma elektrone teisele rauast sõltuvale 
tsütokroomi kandjale, mida kutsutakse tsütokroom C-ks. 

 Kompleks IV on lõplik tsütokroomi kompleks. See töötab koos raua ja väävliga, 
kuid vajab lisaks vase ioone,et aidata toota vett ahela lõpus. 

NADH kannab endas rohkem energiat kui FADH2 ja sellepärast on ta suuteline 
sisenema ahelasse selle tipus. Kui NADH on retsükleeritud, vabaneb piisvalt 
energiat, et moodustada kolm ATP molekuli. Kui FADH2 protsessitakse, siis 
moodustub kaks ATP. 

Hingamisahela funktsionaalsete komplekside asetus mitokondrite sisemebraanis: 



 

 

 

 

 

 

Niisiis, kui palju ATPd saab teha ühest glükoosi molekulist? 

Aeroobse hingamise ahelas on võimalik kokku moodustada kuni 38 ATP molekuli. See 
on kaugelt efektiivsem kui anaeroobne hingamine, mille puhul moodustub ainult kaks 
ATP.  Alltoodud tabelist leiad, kus need moodustatakse. 

Rakuhingamise staadium Moodustub Ekvivalentne arv 
ATPd 

glükolüüs 2 ATP 
2 NADH 

2 ATP 
6 ATP 

atsetüül CoA moodustamine(2 
reaktsiooni, üks püruvaadi kohta) 

2 NADH 6 ATP 

Krebs´i tsükkel (2 etappi) 6 NADH 
2 FADH2 
2 GTP 

18 ATP 
4 ATP 
2 ATP 

Reaalsuses maksimumi ei saavutata, seepärast, et H+ kaotatakse läbi läbilaskva 
mitokondriaalse membraani ja osa ATP vajatakse selleks, et pumbata püruvaat ja ADP 
mitokondriaalsesse maatriksisse. Sellepärast ütleb enamus raamatuid, et ATP 
toodetakse 36-38 molekuli. 

 

 

 

 

 



 

 

RASVA JA VALGU AINEVAHETUS 

Rasva ainevahetus 

Selleks, et rasvast energiat toota, peab rasvhapped ensüümide - lipaaside abil rasvkoest 
kätte saama. Vereplasma rasvhapped transporditake seotult albumiiniga 
kasutuskohtadesse (energiasubstraadiks skeletilihaste, südamelihase ja teiste kudede 
jaoks, kus beeta-oksüdatsiooni protsessis muudetakse rasvhapped atsetüül CoA 
molekulideks. Atsetüül CoA saab Krebs´i tsüklisse siseneda.  

 

Kui rasvhapped on juba rakus, lisatakse igale rasvhappele koensüüm A, millega tehakse 
ta aktiivseks. See protsess vajab ATPd ja sellest tulenevalt magneesiumit (ATP on alati 
esindatud kompleksis magneesiumiga).  

Selle tulemusena saadud atsüül- CoA vahetab oma koensüüm A aminohappe karnitiini 
vastu selleks, et ta saaks siseneda mitokondrisse. See on karnitiini väga oluline ülesanne 
ja sellist transporti vajavad pika-ahelalised rasvhapped. 

Rasvhape ei pääse läbi, kui ta on seotud ainult koensüüm A-ga. Kui ta on juba 
mitokondris, vabaneb karnitiinist ja seob end taas CoAga. Lõpptulemusena on meil sama 
molekul, aga erinevas kohas ja kõik on nüüd valmis beeta-oksüdatsiooni tsüklisse 
sisenemiseks.   

Beeta-oksüdatsioon  

Beeta-oksüdatsiooni eesmärk on tükeldada mitokondris rasvhappeahel kahe süsinikuga 
lõikudeks (atsetüüljääkideks), mis suudavad reageerida koensüüm A-ga, et moodustada 
atsetüül-CoAsid, mis on valmis sisenema Kerbs´i tsüklisse.  

β-oksüdatsiooni lõpp-produkt atsetüül-CoA lülitub tsitraaditsüklisse (kui 
oksaloatsetaadi tase on piisav) või muudetakse ketokehadeks. 

Beeta-oksüdatsiooni tsükkel kordub üha uuesti ja uuesti. Iga kord kui tsükkel saab läbi, 
lüheneb süsinikkahel kahe süsiniku võrra kuni rasvhape on lõhustatud atsetüül-CoA-
deks. Näiteks rasvhappeahel 18 süsiniku aatomiga teeb selle tsükli läbi 9 korda. See 
toodab üheksa atsetüül CoA molekuli, mis saavad siseneda Krebs´i tsüklisse, millest 
tekivad NADH, FADH2 ja GTPd, mida saab kasutada ATP tootmiseks elektronide 
transpordiahelas. Iga beeta-oksüdatsiooni protsess toodab ise lisaks NADHi ja FADH2 
molekule, mis saavad samuti osaleda elektronide transpordiahelas, tootmaks ATP. See 
tähendab, et rasvhapped suudavad toota väga suurel määral energiat.  



 

 

Nii nagu glükoosi metabolismiski, mängivad ka siin vitamiinid B2, B3 ja B5 olulist 
rolli.Ka magneesium ja aminohape karnitiin on kesksel kohal, sest nendeta ei suuda 
rasvhape siseneda mitokondrisse. 

Kas aju saab kasutada rasva energiaallikana? 

Enamus kudesid saab kasutada rasvhappeid energiaallikana, kui süsivesikuid napib, aga 
aju mitte. Kui piisavalt glükoosi pole saadaval, võtab aju oma energia ketokehadelt, mida 
moodustatakse rasvhappe oksüdatsioonist pärit ühenditest maksas. 

Nende ühendite tootmist nimetatakse ketogeneesiks. Ketogenees toimub loomulikul 
moel kehas väikestes kogustes. Kui aga palju rasva (või valku) tuleb energiaks põletada, 
kuhjuvad ülemäärased ketokehad. See viib ketoosi seisundisse ja ketoonid muutuvad 
mõõdetavaks ka uriinis. 

 

 Valgust energia toomine 

Täis kõhuga kasutab meie keha ainult 10-15% söögiga sissesöödud valgust energia 
tootmiseks. Näljaperioodidel või ebapiisavas koguses süsivesikute või rasva saamisel 
võivad aga olla esmaseks energiaallikaks aminohapped. Selleks peavad aminohapped 
läbima rida reaktsioone, et eemalduksid lämmastikku sisaldavad aminorühmad. See on 
oluline, sest ainult süsinikskeleti osa aminohappest võib tungida energia tootmise 
reaktsioonidesse.  

Maks on lämmastiku ainevahetuse põhiline koht kehas, nii et enamus transamiinimise, 
desamiinimise ja uurea mooodustumise reaktsioonidest toimub seal. Vitamiinid B3 ja 
B6 on selles protsessis olulised kofaktorid. Kui lämmastik on turvaliselt eemaldatud, 
lammutakse iga erinev aminohape läbi unikaalse tee. Selle tulemusena tekkinud 
süsinikskelett kas siseneb Krebs´i tsüklisse või kasutatakse glükoosi 
moodustamiseks. Enamus aminohapetest on need, mida kutsume glükogeenseteks. See 
tähendab, et neid saab kasutada püruvaadi, alfa-ketoglutaraadi või oksaloatsetaadi 
moodustamiseks (Krebsi tsüklis), mis kõik on glükoosi eelühendid läbi glükoneogeneesi.  

Lüsiin ja leutsiin on ainult ketogeensed. See tähendab, et neid saab kasutada ainult 
atsetüül-CoA või atseetoatstüül-CoA tegemiseks. Kumbagi ei saa kasutada glükoosi 
tegemiseks. Seal on ka väike rühm aminohappeid - isoleutsiin, fenüülalaniin, treoniin, 
trüptofaan ja türosiin, mida saab kasutada kas glükoosi või rasvhappe eelühendite 
tegemiseks ja seetõttu nimetatakse neid glüko-ketogeenseteks. 



 

 

 

Mis saabvalesti minna? 

Mõnel võib lihtsalt olla puudus ühest võtmekofaktorist - toitainest, mida vajatakse 
energia tootmiseks. Sagedamini on probleemiks see, et mõni raskmetalli mürgistus 
blokeerib mõne kofaktorina toimiva toitaine ja see ei saa oma ülesannet täita. Alltoodud 
tabelis on näidatud peamised toksilised blokaatorid, mis võivad segada energiatootmist. 

Energiatootmiseks vajalikud toiteained ja seos raskmetallidest blokaatoritega 

                        Vask    Kaadium    Elavhõbe    Arseen    Plii    Alumiinum     Antimon 
Magneesium      x           x 
Raud x                              x                               x 
Tsink                 x           x                 x x                        x 
CoQ10               x                              x                  x                       x 
B-vitamiinid      x                                                                           x 
Karnitiin           x                              x                                x          x                        x 
 

On ka võimalik, et mõnel on mõne või mitme energatootmistsüklis vajamineva molekuli 
tase tasakaalust väljas. Näiteks Krebs´i tsükli ühe vaheprodukti madal tase võib ohtu 
seada ühe osa rakuhingamises.   

Tasakaalutusi orgaaniliste hapete osas, millel on pöördumatu roll rakuenergia 
tootmises, saab määrata uriini OAT testiga.  Saades aru reaktsioonidest, mis leiavad aset 



 

 

iga elusa raku sees, on palju kergem tegelda selliste seisunditega nagu kurnatus ja kaalu 
kaotamine.  

 

“KÜTUSTE” MOBILISEERIMINE NÄLGIMISE TINGIMUSTES  

Metabolismi esmane ülesanne nälgimise tingimustes on aju (ja erütrotsüütide) 
glükoosiga varustamine. 

Lühiajalisel nälgimisel (kuni üks ööpäev) lahendatakse energiaprobleemid maksa 
glükogeeni arvelt. Paralleelselt intensiivistub glükoneogenees maksas ning 
triglütseriidide lõhustumine adipotsüütides ja rasvhapete β-oksüdatsioon maksas. 

Pikemaajalisel nälgimisel (alates teisest-kolmandast ööpäevast) on glükoosi tootmise 
võimalused ammendunud ja maks hakkab tootma suuremat kogust ketokehasid, mis 
sekreteeritakse verre ja transporditakse energiat vajavatesse kudedesse (ajukude, 
südamelihas). Alates mitmest nädalast pärast nälgimist saab aju enamuse energiast 
ketokehadest. 

KETOKEHAD  

Pikema nälgimise korral tekib atsetüül-CoA ülejääk, kuna tsitraaditsükkel ei suuda ära 
kasutada kogu atsetüül-CoA-d, mis tekib rasvhapete β-oksüdatsioonist ning 
glükoneogenees tarvitab ära oksaloatsetaadi, mis on vajalik atsetüül-CoA lülitumiseks 
tsitraaditsüklisse.  

Tekib atsetüül-CoA kuhjumine, maksas hakkab toimuma ketokehade süntees atsetüül-
CoA-st (atsetoatsetaat, 3-hüdroksübutüraat, atsetoon). Atsetoatsetaat transporditakse 
energiat vajavatesse kudedesse (aju), kus ta lõhustub atsetüül-CoA-ks, mis annab 
vajamineva energia. 

Maksa mitokonder suudab muundada rasvhappe oksüdatsioonist pärit atsetüül- CoA 
ketokehadeks atsetooniks (seda ei saa kasutada, see tuleb kopsu ja naha kaudu välja, 
olles kadunud atsetüüljäägiks), atsetoatsetaadiks ja 3-hüdroksübutüraadiks. Nende 
ühendite tootmist nimetatakse ketogeneesiks. Neid saab ajus ja perifeerias muuta tagasi 
atsetüül CoA-ks - muutudes niimoodi energiaallikaks.  
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