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Sammendrag
Bakgrunn
Kolin er et amin som 
kroppen til en viss grad 
produserer selv, men som 
man også må få i seg via 
kosten, f.eks. fra egg. I 
cellene metaboliseres 
kolin til betain og videre 
til hhv. dimetylglycin 
(DMG) og sarkosin (figur 
1). I tillegg kan både 
kolin og betain fra kosten 
omdannes til trimety-
lamin-N-oxid (TMAO). 
Kolin er essensielt blant 
annet for produksjonen 
av cellemembraner, 
lipoproteiner og nevrot-
ransmittere. Reaksjonen 
fra betain til DMG er 
også assosiert med økt 
produksjon av apolipoprotein B og VLDL-
partikler. Endret kolinmetabolisme har vært 
satt i sammenheng med livsstilssykdommer 
som koronarsykdom og type-2-diabetes i 
tidligere studier av mindre skala.

Vi så i dette doktorgradsarbeidet på 
sammenhenger mellom kolinmetabolitter 
og risiko for hjerteinfarkt, død og nyoppstått 
type 2-diabetes. Analysene ble foretatt 

blant omlag 8000 pasienter med mistenkt 
eller verifisert koronarsykdom, hvorav 
nesten 90 % var inkludert i én av de klinisk 
kontrollerte, norske B-vitaminbehandlings-
studiene WENBIT og NORVIT.

Resultater 
Høye plasmanivåer av DMG var assosiert 
med flere tradisjonelle koronare risikofakto-

rer. Etter median fire og et 
halvt års oppfølgning var 
plasma-DMG tilnærmet 
lineært relatert til risiko 
for akutt hjerteinfarkt 
blant pasienter med stabil 
angina (alder, kjønn og 
faste-justert hasardratio 
for 4. mot 1. kvartil (95 % 
konfidensintervall (KI)) 
1,95 (1,42-2,68); P<0.001) 
(2). Risikosammenhengen 
var spesielt sterk blant 
ikke-røykere og pasienter 
med lave nivåer av serum-
apolipoprotein B eller 
triglyserider; altså blant 
pasienter med presump-
tivt lavere utgangsrisiko. 
Plasma-DMG hadde 
også tilnærmet identisk 
risikosammenheng med 
kardiovaskulær død blant 
både pasienter med stabil 
angina og pasienter hos-
pitalisert for hjerteinfarkt, 

og som ble fulgt over 7 år. Hasardratio (95 
% KI) for død av alle årsaker var hhv. 1,72 
(1,21–2,46) og 1,76 (1,42–2,18) i kjønns- og 
aldersjusterte analyser (3). Risikoassosia-
sjonene ble bare lett svekket da vi justerte 
for tradisjonelle koronare risikofaktorer, 
inkludert høysensitivt serum-troponin T 
blant pasienter med stabil angina pectoris 
og plasma-homocystein. Plasma-DMG 
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bedret også reklassifiseringen av pasienter 
utover de tradisjonelle risikofaktorene.

Etter over 7 års oppfølgning fant 
vi også at lavt plasma-betain og høy 
urin-betain, DMG og sarkosin var sterkt 
assosiert med risiko for utvikling av type 
2-diabetes (alders-, kjønns- og fastejustert 
odds ratio (95% KI) per 1 standardavvik 
økning hhv. 0,72 (0,62-0,83), 1,25 (1,09-
1,43), 1,22 (1,06-1,40), og 1,30 (1,13-1,49)) 
(1). TMAO var ikke forbundet med risiko for 
diabetes. Igjen var funnene uavhengige av 
tradisjonelle risikofaktorer som BMI, HbA1c, 
eGFR og albumin i urinen. Plasma-betain og 
urin-sarkosin bedret også reklassifiseringen 
av pasienter, og viste, i likhet med plasma 
DMG, god til utmerket intraindividuell 
reproduserbarhet blant pasienter som ikke 
mottok folsyre.

Selv om behandling med folsyre 
i studietiden så ut til å øke plasma- og 

urin-betain, men redusere plasma- og 
urin-DMG og sarkosin, fant vi ingen 
statistisk signifikant effektmodifikasjon av 
B-vitaminbehandling.

Konklusjon og kliniske 
implikasjoner
Blant pasienter med mistenkt eller bekreftet 
koronarsykdom var høyere plasma-DMG 
relatert til økt risiko for akutt hjerteinfarkt, 
samt total og kardiovaskulær død. I til-
legg bedret informasjon om plasma-DMG 
reklassifiseringen av pasienter utover 
kjennskap til tradisjonelle risikofaktorer. 
Lave plasma-betain- og høye urin-betain-, 
DMG- or sarkosin-konsentrasjoner var for-
bundet med økt risiko for utvikling av type 
2-diabetes. Plasma-betain og urin-sarkosin 
forbedret også reklassifiseringen av pasien-
ter. Plasma-betain og DMG, i tillegg til urin-
sarkosin, viste høy reproduserbarhet blant 
pasienter som ikke mottok folsyre, noe som 
indikerer at biomarkørstatus kan bestem-
mes med én enkelt blod- eller urinprøve. 
Våre funn tyder på at metabolske reaksjons-
veier som hittil er blitt relativt lite vektlagt, 
kan være av stor betydning for utvikling av 
livsstilssykdommer. 
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Figur 1. Kolin transporteres inn i cellens 
mitokondrium og omdannes til betain, som så 
transporteres ut i cytosol. Der avgir betain én 
metylgruppe til homocystein og blir til DMG, som 
igjen transporteres tilbake til mitokondriet og 
demetyleres til sarkosin. 
BADH, betaine-aldehyde dehydrogenase; 
BHMT, betaine-homocysteine methytransferase; 
DDH, dimethylglycine dehydrogenase; 
DMG, dimethylglycine; GNMT, glycine-N-
methyltransferase; SAH, S-adenosylhomocysteine; 
SAM, S-adenosylmethionine 
(reproduced with permission from the American 
Association for Clinical Chemistry) (1).

 

Figur 1. Kolin transporteres inn i cellens 
mitokondrium og omdannes til betain, 
som så transporteres ut i cytosol. Der 
avgir betain én metylgruppe til 
homocystein og blir til DMG, som igjen 
transporteres tibake til mitokondriet og 
demetyleres til sarkosin. 
BADH, betaine‐aldehyde 
dehydrogenase; BHMT, betaine‐
homocysteine methytransferase; DDH, 
dimethylglycine dehydrogenase;  DMG, 
dimethylglycine; GNMT, glycine‐N‐
methyltransferase; SAH, S‐
adenosylhomocysteine; SAM, S‐
adenosylmethionine 
(reproduced with permission from the 
American Association for Clinical 
Chemistry) (1). 

 


