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1.  SISSEJUHATUS 

 

 Soja on olnud sagedane teema, mis on palju väitlust ja tähelepanu pälvinud. Ühest poolt 

näitavad epidemioloogilised tõendid meile, et Aasia kultuurides, kus tarbitakse sojatoite 

regulaarselt, esineb palju harvemini südame-veresoonkonnahaiguseid, menopausi sümptomeid, 

hormoonidest sõltuvaid vähijuhtumeid, diabeeti ja rasvumist (1). Teisalt, vaadeldes kontrollitud 

uuringute tulemusi sojavalgu või selle koostisosade kohta on teadlased jõudnud vaieldavate 

tulemusteni, mida saab selgitada, vaadeldes erinevaid soja vorme, mida kasutati ja seda, kui 

efektiivselt neid metaboliseeriti. 

 

 

 

2.  FERMENTEERIMISE EHK KÄÄRITAMISE OLULISUS 

 

 Soja terapeutiliseks võtmekomponendiks  on isoflavonoid. Fermenteerimata sojatoodetes 

nagu lihaasendajad ja sojapiim, on enamus isoflavonoide tema passiivsetes glükosiidide vormides: 

genestin, daidzein ja glycetin. Need ei imendu soolestikus enne, kui on korralikult 

metaboliseeritud soolestiku mikrofloora poolt aktiivseks aglycone vormiks (2). Protsess ei toimi 

korralikult, kui soolestiku mikrofloora on kahjustada saanud. Aq 21 

 Jaapanis ja teistes Idamaa riikides tarbitakse enamus sojatooteid kääritatult, näiteks miso, 

tempeh ja natto. Fermenteerimise käigus muudetakse isoflavonoidide glükosiidid enne söömist 

nende paremini imenduvasse vormi, milleks on  aglycone. See alandab ka fütaatide taset 

sojaubades, minimeerides seedimisprobleemide ja mineraalide mitteomastamise riski. Selle 

tulemusena saavad jaapanlased oma toidust märkimisväärses koguses aktiivseid isoflavonoide, 

tarbides keskmiselt 23,4 – 31,4 mg  genisteini ja 14,5-18,3 mg daidzeini päevas. 

 

 

 

3.  EQUOL -  KAS PUUDUV VAHELÜLI ?  

 

  Sojaoa tõhuses mängib rolli ka teine oluline faktor - individuaalsed eripärad  isoflavonoidide  

muundamise võimekuses enam aktiveeritud metaboliitseks vormiks - equoliks.(5) Kui laboris 

vaadeldavad katseloomad suudavad järjepidevalt toota kõrges koguses equoli, siis keskeltläbi ainult 

30-50 %  inimkonnast on selleks protsessiks võimeline.   

 Huvitaval kombel sõltub equoli tootmine jämesooles olevatest bakterite tüübist (7) ning 

ühtlasi ka teatud kindlast toiduvalikust. Uurimused on näidanud, et näiteks taimetoitlastel on kaks 

korda enam tõenäoline olla equoli tootja kui segatoidulisel (8) ning madala rasvasisaldusega  

kiudaineterohke toiduvalik on antud juhul eriliselt kasulik (9). Lisaks on uuringud näidanud, et 

equoli tootmisele aitavad kaasa veel merevetikate (10) ja rohelise tee (11) tarbimine. Kõigele lisaks 

on katsete käigus avastatud, et mitte-equoli tootjat on võimalik muuta equoli tootjaks läbi 

pikaajalise ja järjepideva soja isoflavonoidide lisatarbimisega. (12) 

 

4.  SOJA KASULIKKUS   
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4.1  Soja ja menopaus 

 

 Mõnede naiste jaoks võivad menopausiaegsed sümptomid, nagu kuumahood ja öine 

higistamine, häirida igapäevaseid tegevusi ning vähendada märkimisväärselt elukvaliteeti. Kuigi 

farmatseutiline hormoonasendusravi on enamusel juhtudest efektiivne, on nendega seotud tõusnud 

üdame-veresoonkonnahaiguste ja rinnavähi risk sundinud aljusid naisi otsima looduslikku 

alternatiivset abi. Soja isoflavonoidid  on üks sellistest variantidest. Need on sarnase struktuuriga, 

mis  naise enda loomulik hormoon – östradiool omades lisaväärtust rindade ja südame-

veresoonkonna tervisele.  

 Hiljutises  pimekatses anti juhuslikult valitud osalejatele 20 g sojavalku, mis sisaldas 160 

mg isoflavonoide, ning platseebogrupile sarnase maitsega aseainet 12 nädala jooksul. Osalejate 

menopausaalsete sümptomite avaldumist lasti katsealustel endil hinnata vastava küsitluse alusel. 

Tulemused näitasid märkimisväärset paranemist isoflavonoide tarbinud naiste hulgas kõigi nelja  

elukvaliteeti kirjeldava valdkonna puhul (vasomotoorne, psühhoseksuaalne, füüsiline ja 

seksuaalne), kuid platseebogrupis seevastu muutusi ei täheldatud.(13)  

 Sarnaseid tulemusi leiti ka uuringus, kus kasutati 12 nädala jooksul 80 mg (14) ja 100 mg 

(15) soja  isoflavonoide ning katses, kus võrreldi omavahel  soja, hormonaalteraapia ning 

platseeboefekti mõju. Avastati, et 90 mg soja isoflavonoide andsid parima tulemuse võrreldes 

platseebogrupiga just urogenitaalsete sümptomite valdkonnas. (16) Need uued tulemused on eriti 

värskendavad ja teretulnud, kuna varasemaid isoflavonoidedel põhinevaid uurimusi on kritiseeritud 

tänu võimetusele tõestada nende kasulikkust võrreldes platseeboefektiga. (17) 

 

 

 

 

4.2  Soja ja luustiku tervis 

 

  Veel üks oluline aspekt menopausiaegses tervises, millele isoflavonoidid saavad tõenäoliselt 

kaasa aidata, on luutiheduse säilitamine. Katsetulemused laborirottidega on olnud väga julgustavad, 

kus arvukatel fütoöstrogeenidel, sh genisteinil ja daidzeinil, on avastatud luustikku säilitav toime. 

Paraku on aga  inimeste peal läbi viidud uuringute tulemused vasturääkivad. (18) Mõned 

metaanalüüsid näitavad positiivset toimet selgroo mineraalide tiheduses (19,20) ja luude kao 

vähenemist kogu kehas (21,22), samas teistes uuringutes on täheldatud senini ainult nõrka seost 

isoflavonoidide tarbimise ja luutiheduse vahel (23,24,25).  Üks võimalikest põhjustest tuleneb ka  

inimese seedesüsteemi eripärast muuta soja isoflavonoide aktiivsemaks  equoli vormiks (26). 

  Kuna equoli tootmine on niivõrd tihedalt seotud soolestiku tervisega, on hiljutiste uurimuste 

puhul kasutatud soja isoflavonoide koos prebiootikumidega. Senini on läbiviidud katsed ainult 

loomade peal, kuid avastused on piisavalt arvestatavad, et soovitada isoflavonoidide kasutamist 

koos FOS-iga ning saavutada paremat efekti luudehõrenemise vältimiseks kui ainult  isoflavonoide 

tarbides.  

 

 

 

 

4.3  Kasulik lisaväärtus 

 

  Aastal 2009 viidi läbi uurimus (30), mille tulemused viitavad  soja isoflavonoidide 
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kasulikkusele ka postmenopausaalsele naha tervise osas. Katseandmed näitasid, et 6-kuulise raviaja 

jooksul tarvitatud päevase 100mg kontsentreeritud ja ja isoflavonoididerikka sojaekstrakti koguse 

juures suurenes tähelepanuväärselt naha epidermise elastsus ja paksus ning kollageeni ja elastiini 

kiudude?sidemete hulk dermises. Sellega kaasnes derma veresoonte hulga suurenemine ning 

kortsude vähenemine. 

 

 

4.4  Soja ja südame-veresoonkonna tervis 

 

  Veel üks valdkond, kus sojavalk ja isoflavonoidid on pälvinud arvestatavat tähelepanu, on 

südame-veresoonkonna tervis. Kui varasemalt on kogu tähelepanu fookus keerelnud ümber soja 

kolesterooli langetava toime, siis nüüd on selles viimaste aastate jooksul kahtlema hakatud. 

 Kui uuringute tulemused andsid järjepidevalt ebakõlalisi tulemusi, siis grupp Kanada 

teadlaseid otsustasid 2010 aastal teostatud uurimuste tulemused  kriitiliselt üle vaadata, et hinnata 

soja LDL-kolesterooli alandavat toimet (31). Esialgu teostasid nad metaanalüüsi 11 uuringu põhjal,  

mis võrdlesid sojavalguga dieeti (20-133g/päevas) ning makrotoitainete toiduvalikuga kontrollgrupi 

dieeti ning avastasid, et soja proteiin suudab LDL taset vähendada 0,17 mmol/ L ehk 4,3%. 

Teadlased teostasid eraldi toitumisandmete analüüsi, et veenduda  soja toitu lülitamise 

väärtuslikkuses ning leidis, et loomsete toiduainete asendamine päevas 13-58 g sojaproteiiniga võib 

aidata vähendada LDL kolesterooli 3,6-6,0 %. 

 Suurel skaalal tunduvad need kolesterooli langetamise numbrid suhteliselt tagasihoidlikud, 

kuid oluline on  hinnata ka väiksemaid muutuseid üldpildil. Teiste uurimuste tulemuste põhjal 

arvatakse jällegi, et soja kasulikkus südame-veresoonkonnale seisneb hoopis arteriaalsete naastude 

tekkimise vastases toimes, metaboolses tervises või veresoonte funktsioonis. Viimates uurimuste 

põhjal võib väita, et sojaproteiin ning isoflavonoidid : 

 

 Kaitsevad LDL-kolesterooli oksüdeerumise eest (32) 

 Suurendavad PON1 aktiivsust, mis on peamine anti-aterosklerootiline komponent kõrge 

tihedusega lipoproteiinis (3) 

 Parandavad kõrge tundölikkusega C-reaktiivse valgu (34) tundlikkust ning VCAMi taset 

(35), mis on olulised faktorid ateroskleroosi puhul. 

 Parandab insuliini resistentsust diabeetikutel (36) ja normaalse glükoositasemega naistel 

(37) 

 Mängivad rolli rasvumisega seotud põletiku vähendamises (38) 

 Vähendavad vereliistakute kokkukleepumist(39) 

 Vähendavad veresoonte seinte paksenemist (40) 

 Vähendavad veresoonte jäikust (41) 

 Parandavad endoteliaalset funktsiooni (42) ja lõdvestavad silelihaseid veresoonte seintes 

(43) 

 Vähendab nii süstoolset kui diastoolset vererõhku kõrge vererõhuga inimestel (44,45) 

 

Arvatakse, et need südant kaitsvad mõjud tulenevad soja antioksüdantsest ning östrogeensest 

toimest. Sellised toimed nagu suurenenud veresooni laiendava lämmastikoksiidi tase ja 

antioksüdantsete kaitseensüümide aktiveerimine on tõenäoliselt tulenenud soja isoflavonoididest 

ning on põhjuseks, mis soja parandab endoteliaalset funktsiooni (46). Teised lisategurid, mida 

arvatakse panustavat vaadeldud vererõhku alandavasse toimesse, on järgmised:  

 neerudes verevoolu suurenemine 

 naatriumi eritamise suurenemine 

 interaktsioon (vastastikune mõju)reniin-angiotensiinsüsteemiga (47) 
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  Kokkuvõtvalt võib öelda, et selged olemasolevad tõendid viitavad soja isoflavonoidide 

kasulikkusele  veresoonkonna tervise osas ning sojavalgud mõjutavad  verelipiidide pilti.  

 

4.5  Soja ja vähk 

 

  Vastavalt epidemioloogilistele uurimustele ning metaanalüüsidele võib julgelt kinnitada, et  

populatsioonides, kus tarbitakse toidus suures koguses isoflavonoide tänu sojale, esineb 

märkimisväärselt vähem käärsoolevähki (48,49), rinnavähki (50), prostate ehk eesnäärmevähki (51) 

samuti teisi günekoloogiliste vähkkasvajate juhtumeid (52). Lisaks on suuremas kontsentratsioonis 

isoflavonoidide tarbimine seotud ka rinnavähi taasilmumise riski vähendamisega (53,54). See on 

sütitanud teadlastes huvi saada rohkem teada soja kaitsvatest omadustest. Praeguseni on avastatud 

järgnevad teadaolevad potentsiaalsed mehhanismid: 

 

 prostaglandiinide (tuntud kui vähi kasvu stimuleerijad) tootmise ja toime tõkestamine 

 rakusurma esilekutsumine läbi endohgeensete ehk kehaomaste vaseioonide mobiliseerimise 

ja reaktiivsete hapniku liikide moodustamise (56) 

 kasvaja arrengu pärssimine läbi östrogeeni retseptorite ülereguleerimise (võimalik kasvaja 

pärssija) (57) 

 raku kasvu moduleerimine läbi wnt/beta-kateniini tee (58)  

 proangiogeensete faktorite reguleerimine (60)  

 rakusurma esilekutsumine läbi metüül-tetra-decanoic- happe, fermenteeritud sojast pärit 

küllastatud hargnenud ahelaga rasvhappe. (59) 

 tuumorit allasuruva aktiivsuse ülereguleerimine läbi tuumori supressorgeenide 

demetüülimise (61,62) 

 reaktiivsete hapniku liikide taseme vähendamine ning antioksüdantsete ensüümisüsteemide 

induktsioon (63) 

  

 

  Kui osadel uuringutel keskendutakse konkreetselt ainult genisteinile ,   siis teised 

kombineerivad samaaegselt nii soja isoflavonoide kui ka täisterasoja ekstrakte. Nende erinevus 

tuleb oluliselt esile eesnäärmevähi juhtumil, kus andmed viitavad, et terviklikul sojaoal on eelis 

ekstraktide ees. Seda on tõendatu kahes hiljutises uurimuses, mille tulemused avalikustati ajakirjas 

Nutrition and Cancer. Ühes katses olid eesnäärmevähiga meestel PSA tasemed muutumatud, kui 

neile anti ainult soja isoflavonoide 12 kuu vältel (64). Teisel sarnasel katsel kasutati tervest sojaoast 

valmistatud jooki 6 kuu vältel ning PSA kasvamine pidurdus märkimisväärselt. (65) 

  Ühtlasi on veel läbi viidud mõned analüüsid, kus kasutati ühte ainsat isoleeritud 

isoflavonoidide vormi ning sellest tulenevalt viidati, et ainuüksi nende isoflavonoidide eraldi 

tarvitamine võib ägestada eesnäärmevähi metastaasi või viia tervete rakkude kärbumiseni, samal 

ajal kui neid kahte kombineerides (täisterasoja ekstrakt ja isoflavonoidid) aitavad vähirakke tappa 

ning anda eelist kiiritusravi ees (66,67). 

  Kliinilisest vaatenurgast lähtuvalt on huvitav täheldada, et soja isoflavonoidid võivad 

sünergiliselt käituda veel teiste fütotoitainetega. Ühes uurimuses selgus, et rohelise tee ja soja 

koosmõjus eesnäärmevähi põletikulisus vähenes, suurendas kasvaja rakkude hävinemist ning 

nõrgendas eesnäärmevähi pahaloomulisust  prostata hüperplaasia kaudu.  (68) Veel teises uuringus, 

kus kombineeriti kurkum ja isoflavonoidid, leiti sünergiline PSA allasurumise võime vähi rakkudes 

tänu androgeeni vähendamise retseptorites. (69). 

5.  SOJA  KUI VÄHIRAVI TÄIENDAV LISATEGUR  
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Viimasel ajal on pööratud tähelepanu soja käitumisele vähiraviga kombineeritult, täpsemalt soja 

mõju östrogeeni retseptoreid blokeerivale ravimile tamoxifeenile. Seda selle tõttu, et varasemad 

tulemused loomkatsete ning katseklaasi analüüside näol, on näidanud, et genisteini nõrgad 

östrogeensed mõjutused võivad tamoxifeni toimet vähendada. 

  Sellest ajast saadik, on uuemad uuringud tõestanud, et tamoxifeni kombinatsioon 

genisteiniga või soja isoflavonoididega, on tegelikult omavahel kooskõlas. On võimalik rinnavähi 

kasv edasi lükata, aidates vähendada või miinimumi viia tamoxifeeni hepatokartsinogeenset 

(hepatocarcinogenic) potentsiaali (70,71). Need avastused on tõendatud ja toetatud 

epidemioloogiliste andmetega, mis näitavad, et soja tarvitamine on võrdeliselt seotud rinnavähi 

suretamisega ning taasesinemisega nii tamoxifeni kasutajatega kui ka mittekasutajatega. (72) 

  Ühtlasi on leitud sarnast omavahelist koostoimimist ka ravimi anastrozole(73) ning 

genisteini  ja vähiravimi herceptiini puhul – monoclonal antikeha, mis ründab vähi kasvajarakke, 

mis väljendub inimese epidermilises kasvufaktori retseptoris (HER2) (74). Siinkohal vajavad antud 

avastused veel kinnitamist kas loomkatsete või kliiniliste uuringute näol, kuid antud informatsioon 

võimaldab oluliselt paremat tulevikku neile naistele, kellel on HER2-ületootlikkus ning östrogeeni 

retseptorite positiivset tüüpi  rinnavähk. 

  Veel üks  huvipakkuv valdkond on soja kasutamine samaaegselt radio- ja kemoteraapiaga. 

Just seetõttu, et genistein suudab raku tundlikkust muuta nende ravimeetodite suhtes ning 

moduleerida raku ellujäämisviisi. Lisaks, soja isoflavonoidide antioksüdantiderohke ning 

põletikuvastane mõju võib aidaa kaitsta tervet rakku ja kudet ravimeetmete vaenuliku kõrvaltoimete 

vastu. Näiteks ühes pilootprojektis, kus katsetati kiiritusravi saanud lasterühma, leiti, et neil 

katsealustel, kes tarvitasid soja isoflavonoide, esines harvemini luuüdi vähenemist, limaskesta 

põletikke ning haavandeid ning olid  rohkem puutumatud erinevatest infektsioonidest. Need lapsed, 

kes said kõhupiirkonna kiiritust, kurtsid vähem ka kõhuvalu ja diarröa olemasolu. (75). 

  Analoogseid tulemusi on demontsreeritud veel patsientide peal, kes said kiiritusravi 

eesnäärmevähi tõttu ning kombineerisid ravi ajal soja isoflavonoidide tarvitamist, aidates vähendada 

kuseteede ja sooletrakti funktsioonide toimimist pärssivaid ning seksuaalsust mõjutavaid tegureid 

(76), suurendades ühtlasi kemoteraapia toimet (77). Täiendavalt on vaadeldud ka katseklaasi 

uuringutes kopsuvähi käitumist soja isoflavonoidide mõju puhul ning on täheldatud vähirakkude 

suremust tänu vähiraku DNA arengu tõkestamisele. (78) 

 

6.  OHUTUSE MUREPUNKTID 

Vaatamata  eelnevalt väljatoodud võimalikele soja kasulikele teguritele, on täheldatud mõnigaid 

murepunkte, et soja võib mõndele isikutele siiski vastunäidustatud olla.  

 

6.1  Kilpnäärme funktsioon 

Üks sellistest murepunktidest on asjaolu, et soja võib ebasoodsalt mõjutada kilpnäärme talitust. 

Kuigi hiljutiste uuringute tulemusena nii tervete meestel (79), eel- ja hilismenopausaalsete 

naisterahvastel (80,81) ning 14 metaanalüüsil põhinevate katsete näol, on leitud ainult  vähesel 

määral tõendeid sojatoitude või isoflavonoidide ebasoodsa mõju kohta . Sellest hoolimata jääb 

teoreetiline risk, baseerudes katseklaasi analüüsidele (83) ning loomkatsetele (84), et marginaalse 

joodi tarbimisega on teatud isikutel risk kliinilise kilpnäärme ületalituse arenemisele. Järelikult on 

oluline kindlustada joodi mõõdukas tarbimine sojatoitude menüüse lülitamise ajal. On oluline 

märkida ka asjaolu, et mõned tõnedid viitavad sojatoitude võimele kiirendada levothyroxine 

nimelise ravimi imendumist, mistõttu suureneb doosi mõju kilpnäärme ületalituse all kannatavate 

patsientide puhul (85). See ei tähenda, et antud patsiendid peaksid soja vältima. Nad peavad lihtsalt 
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kindlad olema, et medikamentide ning sojatoitude tarvitamise vahel oleks 3-4 h vahet. 

 

6.2  Meeste tervis  

 

Teine murepunkt on soja mõju endokriinsüsteemile, eriti meesterahvaste puhul. Huvitaval kombel 

selgus ühest kontrollimata juhtumist asjaolu, et ühel 19-aastasel noormehel tekkisid libiido ja 

potentsiprobleemid tänu rohkele sojatarbimisele taimetoidulise dieedi ajal (86). Tegelike 

kontrollitud katsete puhul soja tarbimise ja meeste hormonaalse tervise vahelise mõjut  tõttu 

tõstatavad suhteliselt vähe probleeme. Ühes viieteistkümnel katsel põhinevas metaanalüüsis ei 

leitud, et soja ja soja isoflavonoidide tarbimimise järgselt saaksid meeste testosterooni, 

seksuaalhormooni siduva  globuliini või androgeeni tasemed mõjutatud, samal ajal kui teine uuring 

näitas positiivset DHT ja DHT-testosterooni koefitsiendi vähenemist (87),  mis on võtmefaktoriks 

meeste kiilanemise ja eesnäärmevähi riski puhul.  

  Sellegipoolest on analüüsid fetiilsuse ja spermakvaliteedi näitajate puhul rohkem 

vastuolulised. Näiteks uuring, kus võrreldi soja tarbimist ja sperma kvaliteedi parameetreid 

viljakusprobleemidega meeste grupis, leiti pöördvõrdeline seos soja tarbimise ja sperma 

kontsentratsiooni vahel (88). Leidub veel tõendeid katseklaasiuuringute näol, et soja isoflavonoidid 

võivad muuta sperma küpsust ning vähendada viljakuse võimet (89). Teisalt jällegi leidsid Mitchell 

ja teised, et 40 mg soja isoflavonoidide tarvitamine 2 kuu vältel ei mõjutanud spermatosoidide 

kvaliteeti ega seksuaalhormoonide taset (90). 

  Esmal võib tunduda, et antud informatsioon võib segadust tekitada, kuid võibolla need 

vastuolulised argumendid tulenevad järjekordselt esmapõhjusest soja erivormide tarvitamisest? 

Lõppude lõpuks, igasugune kääritama sojatoitude ületarvitamine võib mõjutada olulise 

reproduktiivse toitaine taset nagu on tsink (91).  Oluline on ka fakt, et rohke ja üleliigne soja 

tarvitamine leiab eeskätt aset vaese või tasakaalsutamata taimetoitlase dieedi või toiduvaliku puhul 

(nagu antud uurimustes selgus), mis omakorda võib mõjutada tervist. Tagatipuks tuleks eelnevaid 

negatiivseid uurimustulemusi vaadelda pigem hoiatavana, mitte põhjapanevalt, kuna uuringutes 

osalenud isikud  valiti väheviljakate meeste hulgast viljakusprobleeme ravivast kliinikust ning ei 

esinda seetõttu kogu üldsust. On selge, et paikapanevate järelduse tarvis on vaja läbi viia toetavaid 

uuringuid, kuid senikaua võime tugineda praegustele tulemustele, mis viitavad, et ülekaalukat  soja 

tarvitamist tuleks vältida ning fertiilsusprobleemide all mittekannatavate meeste puhul on 

mõõdukad kogused ohutud, eakamate meesterahvaste puhul isegi kasulikud. 

7.   KOKKUVÕTE JA KLIINILISED IMPLIKATSIOONID 

 

Kuigi enamus uuringuid keskenduvad soja isoflavonoidide rollile, leidub piisavalt kaalukaid 

tõendeid ka selle kohta, et tervikliku täisterasoja tarvitamine omab kindlat eelist teatud 

terviseseisundite puhul. Probleem seisneb selles, et paljud lääneinimesed peavad traditsioonilisi 

kääritatud sojatooteid raskestiseeditavateks ning kättesaadavateks, kuid fermenteerimata toitudel 

pole jällegi sama toimet. See võib meid  märkamatult viia probleemini, raskendada sojaainete 

kliinilist kasutuselevõttu. Üks võimalik lahendus on toota täielikult fermenteeritud sojast 

valmistatud tablette. Need pakuvad teraapiaks vajalikke  isoflavonoidide doose naturaalsel moel, 

pakkudes kõike vajalikku ja kasulikku ning olles ühtlasi mugavalt tarvitataval kujul.  

  Mõlemal juhul, kasutades nii traditisoonilisi sojatoite või valides tabletid, on oluline 

optimiseerida soja isoflavonoidide metaboliseerimist equoliks. Seda protsessi võib saavutada ka  

lahustuvate kiudainete toiduvalikusse lisamise abil, vähendades rasvainete tarbimist või lisades 

toidusedelisse regulaarselt kasulikke toiduaineid, nagu FOS, roheline tee või merevetikad. 
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8.  KASUTATUD KIRJANDUS 

 

Siia tulevad autori poolt originaalartiklis kasutatud viited uurimustele, muudele materjalidele jms. 

1. 

2. 

3. 

… 
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