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Ácido 2-Metil Hipúrico (2MHA)
3-Ácido Metil Hipúrico (3MHA)
4-Ácido Metil Hipúrico (4MHA)

Esses são metabólitos de xilenos, solventes encontrados em pinturas, laquês,
produtos de limpeza, pesticidas e gasolina. A exposição aos xilenos gera isômeros
de ácido metil hipúrico. É melhor evitar ou reduzir a exposição a essas sustâncias.

Ácido Fenilglioxílico (PGO)

A exposição a estireno ambiental pode aumentar os ácidos fenilglioxílico e
mandélico. Evite o uso de recipientes plásticos e esponja de poliestireno para
cozinhar, esquentar, comer ou beber. A eliminação de estireno pode ser acelerada
com a suplementação de glutationa e N-acetilcisteína (NAC).

Ácido 2- Hidroxisobutírico (2HIB)

O 2-Ácido Hidroxisobutírico é formado endogenamente como um produto da
degradação de aminoácidos de cadeia ramificada e da cetogênese. Este composto é
também um metabólito importante na otimização da octanagem da benzina como
o MTBE e o ETBE. Os níveis elevados indicam exposição ambiental e os níveis muito
altos foram reportados em transtornos genéticos.

Mono etil Ftalato (MEP)

O MEP de dietil flalato é o mais abundante dos metabólitos de ftalatos encontrado na
urina. O dietil ftalato é usado em produtos plásticos. Os níveis altos indicam exposição
a varias fontes possíveis. A eliminação de ftalatos pode ser acelerado por tratamento de
sauna.

Dimetil fosfato (DMP)
Dietil fosfato (DEP)

O DMP e DEP são metabólitos importantes de muitos pesticidas de organofosfatos.
Tente reduzir a exposição mediante o consumo de alimentos orgânicos e evite
usar pesticidas em casa ou no jardim. A exposição a esses compostos está ligada
à proximidade a lugares de agricultura, campos de golfe ou áreas regularmente
tratadas com pesticidas.

Ácido 3- Fenoxibenzóico (3PBA)

O ácido 3- Fenoxibenzóico é um metabólito de inseticidas piretróides. A eliminação
pode ser acelerada por tratamento de sauna.

Ácido Tioglicólico (TDG)

O TDG é um metabólito importante de cloreto de vinila e pode indicar exposição
a muitos compostos comerciais incluindo cloreto de polivinila de certas garrafas
plásticas. A elevação de TDG na urina pode ser encontrada após a ingestão de grandes
quantidades de cebola fresca ou após a utilização da vitamina B12 e pela estimulação
do metabolismo dos aminoácidos de enxofre.

2,4 Ácido Dicloro-fenoxiacético
(2,4-D)

O 2,4-D é geralmente utilizado na agricultura dos alimentos geneticamente
modificados e em herbicidas para o gramado. A exposição pode ser reduzida
mediante o consumo de alimentos orgânicos e evitando o uso de pesticidas em
casa e no jardim.

Tiglilglicina (TG)

O TG é o marcador mais específico para a disfunção mitocondrial. As mutações do
DNA mitocondrial podem ser resultado da exposição a químicos tóxicos, infecções,
inflamação e deficiências nutricionais. A tigliglicina é medida por um metabólito
que é elevado na deficiência mitocondrial de cofatores como NAD+, coenzimas
que contêm flavina e a coenzima Q10. Os transtornos associados com a disfunção
mitocondrial são autismo, Parkinson e câncer.
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