
 

Osteokalsin og diabetes   

 
Sammenhengen mellom serum-osteokalsin, 

insulinsensitivitet og insulinsekresjon ved 
diabetes type 2  

 
Sara Kirkeby Fidjeland og Hildegunn Grødal 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prosjektoppgave 
Det medisinske fakultet   

 
UNIVERSITETET I OSLO  

 
2012 

 

 

 



II 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Forfattere: Sara Kirkeby Fidjeland og Hildegunn Grødal 

År: 2012 

Tittel: ”Osteokalsin og diabetes. Sammenhengen mellom serum-osteokalsin, 

insulinsensitivitet og insulinsekresjon ved diabetes type 2” 

http://www.duo.uio.no/ 

http://www.duo.uio.no/


III 

 

Abstract 

Background and aims: The skeleton is recognized as an important player in energy 

metabolism and may be linked to glucose metabolism through osteocalcin, a bone-derived 

protein. Animal studies have shown that osteocalcin may enhance insulin secretion and 

insulin sensitivity, but in humans data are more ambiguous. Our aim was therefore to 

investigate the relationship of s-osteocalcin levels with insulin sensitivity and insulin 

secretion in humans.  

Methods and subjects: Glucose metabolism related parameters and serum osteocalcin were 

measured in a multiethnic population of 61 subjects, 42 Nordic and 19 South-Asian, with type 

2 diabetes. Mean age was 56.0 + 9.0 years, BMI 31.8 + 5.0 kg/m
2
 and duration of diabetes 10 

+ 6 years. Insulin sensitivity was measured with euglycemic hyperinsulinemic clamp, while 

insulin secretion was measured by intravenous glucose tolerance test (IVGTT).  

Results: All participants had s-osteocalcin levels within the normal range. Subjects with s-

osteocalcin levels less than median had higher BMI and fat percent, more elevated fasting p-

glucose and lower insulin sensitivity compared to those above or similar to median. S-

osteocalcin levels were inversely correlated with fasting p-glucose. There were no differences 

in s-osteocalcin concentration between the ethnic subpopulations, but s-osteocalcin levels 

were positively associated with insulin sensitivity in the South-Asian, but not Nordic subjects. 

Conclusions: Insulin sensitivity was better and fasting p-glucose lower in subjects with s-

osteocalcin levels above or similar to median. S-osteocalcin levels were positively associated 

with insulin sensitivity in South-Asian subjects only. These findings indicate that s-

osteocalcin may modulate with glucose metabolism, and that the effect might be dependent on 

ethnicity.   
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Forord 

I valget av obligatorisk prosjektoppgave på profesjonsstudiet i medisin ønsket vi i å fordype 

oss i et tema relatert til diabetes type 2. Vi tok derfor kontakt med professor Birkeland ved  

Oslo Universitetssykehus Aker, og ble inkludert i arbeidet med DIVINE-studien som pågikk 

ved Hormonlaboratoriet og Endokrinologisk avdeling. En stor takk går til vår veileder Hanne 

Løvdal Gulseth (lege, phD) som tålmodig har kommet med gode innspill og rettelser hele 

veien i prosessen med denne oppgaven. Vi vil også takke professor og avdelingsleder Kåre I. 

Birkeland ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, for 

gode innspill i start- og sluttfasen av arbeidet. I tillegg vil vi gjerne takke personalet ved 

Diabeteslaboratoriet for deres velvillighet. Og sist, men ikke minst, en stor takk til alle 

deltakere i DIVINE-studien.  
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1 Bakgrunn 

1.1 Diabetes type 2 

Diabetes type 2 er en kronisk metabolsk sykdom karakterisert av kronisk hyperglykemi med 

forstyrrelser i karbohydrat-, fett- og proteinomsetningen. Tilstanden skyldes svikt i 

insulinsekresjonen, eventuelt kombinert med redusert insulinvirkning. Diabetes type 2 utløses 

når insulinproduksjonen ikke er tilstrekkelig til å opprettholde normalt blodglukosenivå. 

Nedsatt nivå og manglende respons på insulin gir forsinket opptak av glukose i perifere vev 

og økt endogen glukoseproduksjon i leveren. Sammen med andre faktorer, som økt 

glukagonproduksjon og økt nedbryting av frie fettsyrer i fettvevet, bidrar dette til at 

blodglukosenivået øker (1). 

Insulin er viktig for å opprettholde glukosehomeostasen. Insulinresistens er derfor en viktig 

faktor i utviklingen av diabetes type 2, og er vist å være sterkt korrelert med dyslipidemi, 

hypertensjon og hyperinsulinemi. Disse faktorene brukes for å beskrive og diagnostisere 

insulinresistens syndrom, også kalt metabolsk syndrom. Målekriterier som inngår i metabolsk 

syndrom er abdominal fedme, triglyserider, HDL-kolesterol, blodtrykk og fastende 

plasmaglukose (2). Når insulinresistens kombinert med relativ insulinmangel etter hvert fører 

til hyperglykemi og for høyt fastende blodsukker, har man per definisjon diabetes. I Norge 

brukes gjerne World Health Organization (WHO) sine retningslinjer for å diagnostisere 

diabetes og for å vurdere grad av hyperglykemi hos pasienter som ligger i faresonen for å 

utvikle diabetes. 

WHOs diagnostiske kriterier for diabetes mellitus og hyperglykemi (3) (målt i venøs 

plasmaglukose – mmol/l) : 

Diabetes mellitus Fastende   7.0, eller 2 timers plasmaglukose*  

11.1  

Nedsatt glukosetoleranse (IGT) Fastende < 7.0, og 2 timers plasmaglukose  7.8 

og < 11.1  

Nedsatt fastende glukose (IFG) Fastende  6.1 og <7.0, og 2 timers 

plasmaglukose <7.8 

*Oral glukosebelastningstest (OGTT) = 75 g glukose tilført etter målt fastende blodsukker. 
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I 2009 konkluderte WHO med at også HbA1c kunne brukes som markør for diagnostisering 

av diabetes type 2. HbA1c på 6.5 % er anbefalt som grenseverdi, hvor en måleverdi > 6.5 % 

vil bety at vedkommende har diabetes type 2 (4). I september 2012 ble HbA1c også 

innlemmet som diagnoseverktøy i de norske retningslinjene (5). 

1.1.1 Insulinsensitivitet 

Nedsatt insulinsensitivitet eller insulinresistens fører til hyperinsulinemi, og ved manglende 

kompensasjon av insulinsekresjon fra betacellene utvikles hyperglykemi. Da er den 

biologiske effekten av insulin på glukoselagring i skjelettmuskulatur og endogen 

glukoseproduksjon i lever nedsatt. Insulinsensitivitet er et mål på insulinets evne til å senke 

glukosenivået i blodet, og er slik sett det omvendte av insulinresistens (2). Utvikling av 

insulinresistens skjer over tid, og er assosiert med overvekt og fysisk inaktivitet. Det er 

identifisert mange ulike faktorer som virker inn på denne utviklingen, som for eksempel 

hyperglykemi, adipokiner, sirkulerende hormoner, cytokiner, frie fettsyrer og inflammasjon. 

Bakenforliggende faktorer kan være både arvelige og miljøbetingede (6).  

1.1.2 Insulinsekresjon 

Insulinproduksjon og insulinsekresjon foregår i betacellene i pankreas. Økt blodglukosenivå 

vil normalt stimulere insulinsekresjonen. Insulinkonsentrasjonen i plasma vil faktisk kunne 

øke med det ti-dobbelte på under 5 minutter ved sterke stimuli, f.eks. under et måltid (7). For 

å kunne opprettholde normalt blodglukosenivå kreves et balansert samspill mellom 

insulinsekresjon og insulinvirkning. Normalt vil insulinsekresjonen fra pankreas hemme 

endogen glukoseproduksjon i lever, øke glukoseopptak i skjelettmuskulatur og hemme 

frigjøring av fettsyrer fra fettvev. Nedsatt insulinsekresjon vil føre til det motsatte. Tilsammen 

fører dette til hyperglykemi og økt mengde sirkulerende fettsyrer i blodet. Når 

insulinsensitiviteten blir nedsatt og det oppstår hyperglykemi, vil betacellene kunne 

kompensere med å øke produksjonen av insulin. Men dersom dette pågår over tid vil de høye 

glukosenivåene etter hvert virke toksisk og gi betacelledysfunksjon. Dette vil i sin tur virke 

inn på insulinsekresjonen, samtidig som det vil forverre insulinresistensen (6). 
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1.2 Beinvev og osteokalsin 

Beinvevet har mekaniske, hematopoietiske og metabolske funksjoner. Av metabolske 

funksjoner er kalsiumhomeostasen den viktigste, og beinvevet fungerer som kalsiumlager 

som kan bufre kalsiumnivået i serum når ekstracellulærkonsentrasjonen av kalsium synker. 

De viktigste hormonene i reguleringen av kalsiumhomeostasen er PTH og vitamin D. Ved 

lave nivåer av kalsium i serum økes utskillelsen av PTH fra paratyreoidea med følgende 

effekter: i) økt resorbsjon av beinvev som følge av osteoklastaktivering, ii) økt reabsorbsjon 

av kalsium i nyrene og iii) økt opptak av kalsium i tarm pga aktivering av vitamin D. De to 

førstnevnte mekanismene er viktige i minutt-til-minuttreguleringen av serumkalsium, mens 

den sistnevnte mekanismen trer i kraft ved langvarig hypokalsemi. Beinvevet har dessuten 

noe kalsium som ikke er krystallisert og denne fraksjonen overføres også til blodbanen når 

serumkalsium synker. Omvendt, når serumkalsium er høyt, reduseres nivået av PTH og 

overflødig kalsium deponeres i beinvevet (7).  

Størsteparten av beinvevet utgjøres av anorganiske mineraler, hovedsaklig 

kalsiumfosfatsalter, i form av store hydroksiapatittkrystaller (=beinmineral) som er deponert 

på det kollagene reisverket. Den organiske delen av beinvevet består av beinmatrix, ulike 

beinceller og vann. Kollagen er det viktigste matrixproteinet og syntetiseres av osteoblastene, 

de beindannende cellene. Osteoblastene syntetiserer også non-kollagene proteiner, deriblant 

osteokalsin (7). Nyere forskning, primært utført på mus, tyder på at osteokalsin også deltar i 

glukosemetabolismen ved å øke insulinsekresjonen fra betacellene, øke insulinsensitiviteten 

og bidra til økt energiforbruk (8).  

Osteokalsin sirkulerer i blodbanen både i karboksylert og ukarboksylert form, og man antar at 

det er den ukarboksylerte fraksjonen som er hormonelt aktiv (8). Karboksyleringen skjer 

posttranslasjonelt og er en K-vitaminavhengig prosess der en ekstra karboksylgruppe festes til 

tre ulike glutaminsidekjeder på osteokalsinmolekylet. De karboksylerte glutaminsidekjedene 

benevnes γ-carboxyglutamic acid (Gla), og osteokalsin går derfor også under navnet Bone Gla 

Protein (BGP). Glutaminsidekjedene gir osteokalsin større affinitet for binding til fritt kalsium 

og kalsium på hydroksiapatittoverflaten (9).  

Osteokalsin har flere likheter med et hormon; det produseres av en spesifikk celle, 

syntetisereres som et prepromolekyl og skilles ut i blodbanen (9). Størsteparten av nydannet 

osteokalsin deponeres i beinmatrix, og mengden osteokalsin i blodbanen representerer derfor 
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andelen av total-osteokalsin som ikke er blitt adsorbert til hydroksiapatittoverflaten (10). 

Osteokalsin har et kort halvliv og skilles ut gjennom nyrene (11).  

Beindanning og beinresorpsjon er to prosesser som under normale forhold er tett 

sammenkoblet slik at beinmassen holdes konstant. Under disse prosessene frigjøres både 

kollagene nedbrytningsprodukter og andre molekyler, deriblant osteokalsin, fra osteoklastene 

og osteoblastene til blodbanen. Osteokalsin er derfor en av flere markører på turnover-

hastigheten i beinvev (12). Sirkulerende osteokalsin representerer ”overskuddet” fra 

osteoblaster som aktivt danner beinvev (13), og serumnivået av osteokalsin reflekterer 

sammen med beinspesifikk alkalisk fosfatase (B-ALP) osteoblastenes celleaktivitet (14).  

Flere forhold påvirker turnover-hastigheten og dermed mengden beinturnover-markører i 

serum (15). For osteokalsin kan verdiene være forhøyet ved hyperparatyreose, hypertyreose, 

skjelettmetastaser og nyresvikt, mens lave verdier kan forekomme ved hypotyreose, 

glukokortikoidbehandling og hos pasienter med osteoporose (16). Osteokalsinnivået i blod er 

dessuten forhøyet i mange måneder etter en fraktur pga økt beinturnover og reduseres gradvis 

til utgangsverdier i løpet av ett år (17). Årstidene virker også inn, med høyest konsentrasjon 

på vinteren og lavest på midtsommeren (18;19). Hos personer under 50 år er osteokalsin 

høyest hos menn, mens det etter 50-årsalder er kvinner som har høyeste verdier pga 

postmenopausal stigning (20). Osteokalsin er negativt korrelert med BMI hos både menn og 

kvinner (19). Det er dessuten mulig at osteokalsinnivået varierer mellom etniske grupper. En 

studie har for eksempel vist at eldre afroamerikanere hadde lavere nivåer enn kaukasere og 

sør-amerikanere (20).  

Den første studien som indikerte at beinvevet påvirker glukosemetabolismen kom i 2007 der 

Lee og hans forskningsgruppe viste at mus som manglet OST-PTP i osteoblastene (en protein 

tyrosin fosfatase) hadde økt betacelleproliferasjon, insulinsekresjon og insulinsensitivitet 

sammenlignet med villtypemus. Knock-out musene hadde dessuten økt energiforbruk og 

redusert mengde visceralt fett. Mus som manglet begge osteokalsin-allelene (OC
-/-
-mus) 

hadde derimot redusert betacelleproliferasjon, var glukoseintolerante og insulinresistente, og 

utviklet fedme. De utviklet altså den motsatte metabolske fenotypen enn den som ble 

observert hos OST-PTP-knockout musene. Når OC
-/-
-musene fikk tilført osteokalsin ble 

glukoseintoleransen korrigert og insulinsekresjonen økte (8). Andre museforsøk har vist at 

osteokalsininjeksjoner, både kontinuerlige og intermitterende, ga økt insulinsekresjon og 

insulinsensitivitet hos villtypemus på normal diett, mens mus på fettrik diett fikk sin 
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glukoseintoleranse delvis korrigert (21;22). Ut i fra disse observasjonene konkluderte 

forskerne med at osteokalsin kan være et hormon som er involvert i reguleringen av 

glukosemetabolismen.  

Et økende antall kliniske studier indikerer at osteokalsin også er involvert i 

glukosemetabolismen hos mennesker. Noen kliniske tverrsnittstudier har demonstrert at høye 

osteokalsinnivåer korrelerer med forbedret glukosemetabolisme; osteokalsin viser negativ 

sammenheng med BMI, fettmasse, fastende plasmaglukose og insulinresistens (23-26). Flere 

studier har også funnet en positiv sammenheng mellom osteokalsinnivå og insulinsekresjon 

(26-28). En kohortstudie viste dessuten at høyere baseline osteokalsin var assosiert med en 

lavere økning i fastende plasmaglukose etter tre års follow-up (25), mens det i en kasus-

kontrollstudie ble konkludert med at lave osteokalsinnivåer var en uavhengig risikofaktor for 

utvikling av diabetes type 2 (29).  

1.3 DIVINE 

Dataene som presenteres og analyseres i denne oppgaven er hentet fra DIVINE-studien 

(Diabetes intervensjonsstudie med vitamin D til personer med sub-indisk og nordisk etnisitet) 

som gjennomføres ved Endokrinologisk avdeling og Hormonlaboratoriet, Oslo 

universitetssykehus Aker. Hovedmålet med studien er å undersøke om tilførsel av vitamin D 

kan bedre insulinsensitiviteten. I tillegg undersøkes også effekten på insulinsekresjonen, 

fastende blodglukose og HbA1c, samt flere andre tilleggsparametre som f.eks markører for 

beinmetabolisme. DIVINE er en kontrollert randomisert dobbeltblindet studie som inkluderer 

61 pasienter med kjent diabetes type 2 og lavt serumnivå av vitamin D. Etter en run-in-

periode på 4 uker, blir halvparten randomisert til cholecalciferol mens den andre halvparten 

randomiseres til placebo.  Begge gruppene får kalsiumtilskudd. Etter 26 uker gjøres nye 

målinger og evalueringer. DIVINE-studien forventes å være ferdigstilt innen utgangen av 

2012. 

Studiepopulasjonen inkluderer pasienter med moderat (S-25OHD 25-50 nmol/l) til alvorlig 

(S-25OHD < 25 nmol/l) vitamin D-mangel. De er menn og kvinner over 18 år, av nordisk 

eller sør-asiatisk etnisitet. Alle har diabetes type 2 som kan være kostholdsregulert eller 

behandlet med antidiabetika eller insulin. All medikasjon må ha stabil og fast dosering i de 

fire innledende ukene, og HbA1c må være < 11%. Det tas spesielle forbehold for fertile 



6 

  

kvinner som deltar i studien. De må bruke adekvat prevensjon gjennom hele studien for å 

unngå graviditet, og på hvert trinn i studien skal graviditetstest utføres og gi negativt resultat. 

Antihypertensiva, statiner, p-piller, hormonterapi, mulitivitamintilskudd og ernæringstilskudd 

er tillatt så lenge pasienten følger samme regime gjennom hele studien. Eksklusjonskriterier 

for denne studien inkluderer blant annet ubehandlet hypertensjon, statistisk signifikant nyre- 

eller leversvikt, malign sykdom siste fem år, hyperkalsemi eller tidligere nyrestein, kronisk 

inflammatorisk sykdom eller bruk av kortikosteroider siste tre måneder, BMI > 45 kg/m
2
, 

dårlig mental helse eller rusmisbruk. 

1.4 Mål 

I denne oppgaven er hovedmålet å undersøke om det finnes en sammenheng mellom s-

osteokalsinnivå og insulinsensitivitet og insulinsekresjon hos individer med diabetes type 2.  

Ved å sammenligne DIVINE-studiens nordiske subpopulasjon med dens sør-asiatiske 

subpopulasjon undersøker vi i tillegg om det er etniske forskjeller. Det er baseline-data i 

DIVINE-studien som er grunnlaget for de analyser som utføres i denne oppgaven.   
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2 Metode 

2.1 Måling av insulinsensitivitet - Euglykemisk 

hyperinsulinemisk clamp  

Euglykemisk hyperinsulinemisk clamp er gullstandarden for måling av insulinsensitivitet in 

vivo og benyttes derfor ofte i forskningssammenheng. Metoden ble utviklet av DeFronzo og 

Andres på 1970-tallet (30).  

Prinsippet ved euglykemisk hyperinsulinemisk clamp er å holde blodglukosekonsentrasjonen 

innenfor euglykemiske verdier mens et høyt insulinnivå stimulerer glukoseopptaket i perifere 

vev. Clampen gjennomføres ved å gi insulin intravenøst med en konstant hastighet mens 

glukoseinfusjonshastigheten justereres ut i fra hyppige blodglukosemålinger. Etter flere timer 

oppnås steady state-tilstand for plasmainsulin, blodglukose og glukoseinfusjonsrate (GIR) 

(30). Siden blodglukosekonsentrasjonen er konstant under steady state, er mengden glukose 

som tilføres i blodbanen (GIR) lik mengden glukose som tas opp i perifere vev. GIR er derfor 

et direkte mål på insulinsensitiviteten. Jo høyere GIR, jo mer insulinsensitiv er 

vedkommende. (31). Benevningen på GIR er enten mg/kg kroppsvekt/minutt eller µmol/m
2
 

kroppsoverflate/min.  

Glukoseopptaket kan justeres til kroppsvekt eller fettfri masse. Muskelvevet er viktigste organ 

for glukoseopptak, og ved å justere GIR til fettfri masse unngås underestimering av 

insulinsensitiviteten hos overvektige personer (31). Benevningen blir da mg/kg fettfri 

masse/minutt.  

Ut ifra clampdataene kan man også beregne en insulinsensitivitetsindeks (SI).  SIclamp= M/(G 

x ∆I) der M (glukoseopptaket) blir normalisert til G (gjennomsnittlig glukosekonsentrasjon i 

steady state) og ∆I (differansen i plasmainsulin mellom fastende tilstand og i steady state) 

(32). SIclamp blir ikke brukt som mål på insulinsensitivitet i denne oppgaven.  

Målet med euglykemisk hyperinsulinemisk clamp i DIVINE var å holde blodglukosen nær 

5,0 mmol/l. De første ni minuttene av clampen var en primingperiode for hurtigere å få 

blodglukosen ned mot euglykemiske verdier. Pasientenes blodglukose ved 30-

minuttersprøven på IVGTT bestemte hastigheten på insulininfusjonen i primingperioden. 
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Gjennom resten av clampen ble insulinet infundert med en hastighet på 80 

mU/kroppsoverflate/min. Ved å taste inn høyde og vekt i en ferdiglaget formel i Excel ble 

pumpehastigheten omregnet til ml/t. Plasmaglukose ble målt hvert 5.minutt på glukometer, og 

da plasmaglukosen var under 6,0 mmol/l ble glukoseinfusjonen (500 ml glukose 20 %) satt i 

gang. Hastigheten på glukoseinfusjonen ble regelmessig justert for å holde plasmaglukosen 

nær 5,0 mmol/l. Clampens totale lengde var 150 minutter. Plasmaglukose ble målt hvert 

30.minutt på YSI (på fullblod og med omregning til plasmaverdier i excelark), mens s-insulin 

og s-c-peptid ble målt ved 130, 140 og 150 minutter. Gjennomsnittlig glukoseinfusjonsrate 

(GIR) ble beregnet ut i fra målinger de siste 30 minuttene av clampen.   

Tilbereding av insulininfusjonen skjedde ved først å trekke ut 10 ml av 500 ml NaCl 0,9 %, 

og deretter tilsette 10 mmol (=10 ml) KCl. Litt av pasientens eget blod (2 ml) ble så sprøytet 

inn før 150 IE Actrapid ble tilsatt. Dette ga en insulinkonsentrasjon på 300 mU/ml. 

Kaliumklorid ble tilsatt for å forebygge hypokalemi indusert av hyperinsulinemien og det økte 

glukoseopptaket (33), mens pasientens eget blod tilsettes for å forhindre klebring av insulinet 

til innsiden av infusjonsposen (30).   

Gyldige clampresultater forutsetter at hyperinsulinemien fullstendig hemmer endogen 

hepatisk glukoseproduksjon, og at blodglukosen har minimale variasjoner i euglykemisk 

måleområde. Type 2-diabetikere kan være så insulinresistente at hyperinsulinemien ikke 

tilstrekkelig hemmer endogen glukoseproduksjon. For ikke å underestimere GIR tilsettes 

derfor ofte tracermerket glukose for å kunne skille mellom endogen og tilført glukose (30). 

Tracer ble også brukt under DIVINE-clampen, men vi kommer ikke til å ta hensyn til 

tracermålingene da labresultatene ikke forelå på det tidspunktet oppgaven ble skrevet.  

Glukoseopptaket i perifere vev gir et fall i p-glukose fra arterieblod til veneblod. Forskjellen i 

plasmaglukosekonsentrasjonen vil derfor øke proporsjonalt med insulinsensitivitet og 

insulindose. Insulinsensitiviteten kan dermed overestimeres hvis den variable 

glukoseinfusjonen kun justeres ut i fra venøs blodglukose. For å minimere denne feilkilden 

ble armen som blodglukose-målingene ble tatt fra, varmet opp med varmepakninger slik at 

arteriovenøse anastomoser åpnet seg og veneblodet ble arterialisert (31).  

For å eliminere faktorer som kunne påvirke insulinsensitiviteten under clampen, måtte 

deltakerne de to siste dagene forut avstå fra hard fysisk aktivitet og alkohol, seponere perorale 
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antidiabetika og samtidig opprettholde sitt vanlige kosthold. De siste 12 timene før clampen 

ble insulin seponert, og de siste 10 timene måtte pasienten faste og i tillegg avstå fra tobakk.  

Ulempene ved euglykemisk hyperinsulinemisk clamp er at det er en dyr, tidkrevende og 

vanskelig prosedyre som krever trenet personell. Clamp er derfor ikke en hensiktsmessig 

prosedyre verken i store epidemiologiske studier eller i den kliniske hverdag. 

Hyperinsulinemien kan dessuten gi suprafysiologiske forhold slik at insulinets virkning på 

glukoseopptaket under basale forhold ikke reflekteres korrekt (34). 

2.2 Måling av insulinsekresjon - Intravenøs 

glukosetoleranse-test (IVGTT) 

IVGTT er en dynamisk non-steady state målemetode som indirekte analyserer hvordan 

plasmakonsentrasjonene av insulin og glukose forandres etter en glukosebelastning. En 

glukosebolus gis intravenøst, og p-glukose og s-insulin måles deretter hyppig. Etter injeksjon 

av glukose vil glukosekonsentrasjonen få en topp og insulinsekresjonen kommer som et svar 

på dette. Tiden det tar å få blodglukosen ned på normalnivå avhenger av insulinnivå og 

insulinaktivitet (35).  IVGTT kan brukes både til å måle insulinsensitivitet og 

insulinsekresjon. I DIVINE brukes euglykemisk hyperinsulinemisk clamp som mål på 

insulinsensitivitet, mens IVGTT benyttes for å måle insulinsekresjonen. IVGTT er en typisk 

test for førstefase-insulinsekresjon, selv om den også kan brukes til å måle andrefase-

insulinsekresjon (36;37). 

   

Figur 1 – Figuren viser insulinnivået de 10 første minuttene etter injeksjon av glukose i.v 
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Figur 1 viser insulinnivået de 10 første 

minuttene etter injeksjon av glukose i.v. hos 

tre individer i DIVINE. De har alle ulikt 

insulinnivå ved start av IVGTT, og kurvene 

viser noe ulik respons på gitt glukosebolus. 

Nedre kurve nærmer seg eksempelvis en 

utslukket førstefase-respons, mens de to øvre 

kurvene har en mer normal respons med en 

topp i insulinsekresjonen etter et par 

minutter. 
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Insulinsensitivitet og insulinsekresjon er en koblet prosess i glukosemetabolismen, og begge 

parametre er interessante i vurderingen av insulinets virkning ved diabetes type 2. De ulike 

metodene vil være mer eller mindre egnet til å måle dette.  Det kan derfor ofte være en fordel 

å velge to uavhengige metoder til å måle henholdsvis insulinsensitivitet og insulinsekresjon, 

slik som det er gjort i DIVINE. Fordelen med å bruke IVGTT til å måle førstefase-

insulinsekresjon er at insulinet i disse første minuttene etter at glukosebolus er gitt vil virke 

minimalt på glukoseopptaket og dermed ikke være særlig avhengig av insulinsensitiviteten 

hos vedkommende (34).  

I DIVINE ble IVGTT rent praktisk gjennomført ved at en glukosebolus (0,3 g glukose pr kg 

kroppsvekt) ble injisert over maks 1 minutt ved tid 0. Etter glukoseinjeksjonen ble veneporten 

skylt gjennom med 20 ml NaCl 0.9 %. Blodprøver til bestemmelse av p-glukose, s-insulin og 

s-c-peptid ble tatt ved tid -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 15 og 30 minutter. Nullprøven ble regnet som et 

gjennomsnitt av prøver tatt ved tid -2 og 0. Blodprøvene ble tatt fra motsatt arm av hvor 

glukosen ble injisert. Førstefase-insulinsekresjon ble i denne studien målt fra 0-10 minutter, 

uttrykt som arealet under kurven (AUC). AUC er beregnet som summen av polygonene (en 

trekant og resten trapeser) definert ved en linje som forbinder punktene som markerer 

serumkonsentrasjonen av insulin ved de ulike tidspunktene og en horisontal linje gjennom 

serumkonsentrasjonen ved tid 0.  

Det finnes per i dag ingen konsensus om hvilken metode for måling av insulinsekresjon som 

er den beste (37). En av fordelene med IVGTT er at glukosemengden er standardisert 

(glukosebolus beregnet ut i fra kroppsvekt), og man antar at den akutte insulinresponsen 

kommer umiddelbart og ikke krever normalisering av glukosetoppen. Betacellefunksjonen 

stimuleres altså direkte etter intravenøs injeksjon av glukose. Noen fordeler med metoden er 

at man kan se bort fra absorpsjonsfasen og fra konfunderende effekter fra inkretiner og andre 

gastrointestinale hormoner. For å gjennomføre en IVGTT kreves to intravenøse tilganger, og 

det er en test som er forholdsvis enkel å utføre. AIR (akutt insulinrespons) er den mest brukte 

indeksen for førstefase-insulinsekresjon, og kan regnes ut ved hjelp av AUC. AIR gjennom 

hele testen, eller i spesifikke intervall, er dessuten en modelluavhengig målemetode som kun 

krever en formel for utregning. En kommer likevel ikke bort i fra at en slik test krever nøye 

planlegging og erfaring. En annen ulempe er at IVGTT kun måler førstefase-insulinsekresjon. 

AIR gir et mål på hvor mye av insulinet som er raskt mobiliserbart, men dette representerer 

kun en liten del av insulinlageret (0.3 – 0.7 %). Nedsatt eller uteblitt førstefasesekresjon viser 
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at det mangler insulin som lett kan frigjøres fra betacellens insulinlager, men det er viktig å ta 

med i betraktningen at frigjøring og oppfylling av insulinlagre kontrolleres av flere 

signalveier i betacellen. Disse kan være både metabolsk, hormonelt og nevrologisk styrt. 

Studier har vist at diabetikere fullstendig kan mangle førstefasesekresjon, men likevel 

respondere på en oral glukosetoleransetest (OGTT). En kan dermed si at AIR gir et godt mål 

på betacellesekresjonen, men ikke den hele og fulle sannhet om betacellefunksjonen 

(2;33;36;37).  

2.3 Biokjemiske målinger 

Osteokalsin måles i frosset serum for å forhindre en ellers hurtig nedbrytning. Anbefalt 

tidsrom for prøvetaking er mellom kl. 08-11, fordi sekresjonen når en topp i løpet av natten og 

en bunn i dette tidsrommet om morgenen. Prøvene brukt i denne studien ble tatt ved 

randomiseringstidspunkt, hvor pasientene møtte ca. kl. 08.00. Målingene ble utført ved 

Hormonlaboratoriet ved Oslo Universitetssykehus Aker, etter ILMA-prinsippet (Ikke 

Kompetitiv Immunoluminometrisk Assay), på en Immulite 2500 fra Siemens Healthcare 

Diagnostics. Målemetoden skiller ikke mellom ostekalsin i karboksylert eller ukarboksylert 

form. Intra-assay-variasjonskoeffisient er oppgitt som henholdsvis 4 % for lavt måleområde 

(0.9 nmol/l), 4 % for midlere måleområde (4.0 nmol/l) og 3 % for høyt måleområde (7.8 

nmol/l). Metodens måleområde ligger mellom 0.3 – 16.9 nmol/l. Referanseområde for 

kvinner og menn > 20 år er < 3.6 nmol/l (16).   

Glukose ble målt med YSI 2300 (Yellow Springs Instrument, Ohio, USA) ved hjelp av en 

glukose oxidase-metode. Intra-assay-variasjonskoeffisienten for YSI er 2,5 % for fastende 

prøver og 4,6 % for ikke-fastende prøver. S-insulinkonsentrasjoner og s-c-peptid  ble bestemt 

ved bruk av human immunometrisk assay kit (AutoDELFIA Insulin, Perkin Elmer Life 

Sciences, Wallac Oy, Turku, Finland) på et 1235 automatisk immunoassay system (Wallac 

1235 AutoDELFI, Wallac Oy, Turku, Finland). P-total kolesterol, p-HDL kolesterol og p-

triglyserider ble målt med enzymatiske kolorimetriske kit (Roche Diagnostics, Mannheim, 

Tyskland). Friedwalds formel ble brukt for å regne ut p-LDL; LDL-kolesterol = total 

kolesterol – HDL-kolesterol – 0,45 x triglyserider. Dersom måleverdi for triglyserider er > 4.5 

mmol/l kan formelen ikke brukes. Dette gjaldt ett individ i studiepopulasjonen. S-ionisert 

kalsium ble målt med Rapidlab 348 pH/Blood Gas Analyzer, og s-PTH ble målt med en non-

kompetetiv immunoluminometrisk assay (Immulite 2500 fra Siemens Healthcare Diagnostics, 
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Los Angeles, CA, USA). eGFR (estimert Glomerulær FiltrasjonsRate) ble beregnet ut i fra 

MDRD-formelen som beregner GFR som en funksjon av alder, kjønn og p-kreatinin. Vi 

benyttet NEL sin MDRD-kalkulator som bruker en forenklet utgave av MDRD-formelen; 175 

x (kreatinin/88,4)
-1,154

 x alder 
-0,203 

x kjønnskonstant (1 for mann, 0,742 for kvinne).  

2.4 Andre målinger 

Bioelektrisk impedans ble brukt som analysemetode for å måle kroppssammensetning. 

Analysene ble utført med Tanita BC-418 Segmental Body Composition Analyzer. Fettprosent 

og lean body mass (fettfri masse) ble målt ved hjelp av denne metoden. En standard Tanita 

vekt ble brukt til å måle vekt i antall kilo. Målebånd (cm) ble brukt for å finne midje-hofte-

ratio, samt høyde. Vekt, høyde, midje og hofte ble målt i duplikat, og gjennomsnittet ble 

brukt. BMI ble regnet ut etter formelen; kroppsvekt(kg)/høyde(m)
2
. 

2.5 Statistiske analyser 

SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) versjon 20 ble brukt som statistisk 

programvare. Kolmogorov-Smirnov-test ble benyttet for å sjekke om data var normalfordelte. 

Normalfordelte data presenteres med gjennomsnitt og standardavvik, mens data som ikke er 

normalfordelte presenteres med median og 25-75-percentil (IQR – interquartile range). To-

utvalgs t-test ble utført på normalfordelte data, mens Mann-Whitney U Test ble brukt på ikke-

normalfordelte data. De to subpopulasjonene nordisk og sør-asiatisk ble sammenlignet med 

hverandre, og deskriptive data og antropometriske målinger (tabell 1) ble også sammenlignet 

fordelt på kjønn. P-verdier <0.05 ble vurdert som statistisk signifikante. Korrelasjonsanalyser 

ble gjort for visse data. Pearsons r ble vurdert for normalfordelte data og Spearmans rho for 

data som ikke var normalfordelt.   
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3 Resultater 

3.1 Beskrivelse av studiepopulasjonen 

Deskriptive data og antropometriske målinger er presentert i tabell 1. Studien inkluderer totalt 

61 individer, hvorav 42 var nordiske og 19 var sør-asiatiske. Kjønnsfordelingen var 24 

kvinner (14 nordiske og 10 sør-asiatiske) og 37 menn (28 nordiske og 9 sør-asiatiske). 

Gjennomsnittlig alder for kvinner var 53.0 år, mens gjennomsnittlig alder for menn var 57.1 

år.  

Det var statistisk signifikante forskjeller mellom den nordiske og sør-asiatiske 

subpopulasjonen i alder (p=0.01). Gjennomsnittsalderen for nordiske individer var 58.1 år, 

mens den for sør-asiatiske individer var 49.7 år. Yngste individ i studiepopulasjonen var 32 år 

og den eldste 72 år. Det var også statistisk signifikante forskjeller i høyde (p<0.001), vekt 

(p<0.001) og BMI (p<0.001). Det var den nordiske subpopulasjonen som hadde høyest BMI. 

Hos alle individer bortsett fra 2 i sør-asiatisk subpopulasjon var BMI ≥ 25 kg/m
2 

(overvekt). 

Av disse hadde 19 BMI ≥ 30 kg/m
2 

(fedme), 13 BMI ≥ 35 kg/m
2
 (alvorlig fedme) og 5 

individer hadde BMI ≥ 40 kg/m
2 

(svært alvorlig fedme). Det var ingen statistisk signifikante 

forskjeller mellom de to subpopulasjonene i målinger for fettstoffer i plasma. Fettprosent, 

fettfri masse, midje-hofte-ratio og blodtrykk var også sammenlignbare. Vi benyttet Norsk 

Elektrisk Legehåndbok (NEL) sin kalkulator for beregning av eGFR, og stadieinndelingen for 

kronisk nyresykdom er også hentet derfra. De fleste hadde normal nyrefunksjon. 17 individer 

lå i måleområdet 60-89 ml/min, det vil si indikasjon på nyresvikt stadium 2. To individer i 

nordisk subpopulasjon hadde en verdi i måleområdet 30-59 ml/min, som indikerer nyresvikt 

stadium 3. Når det gjaldt albumin/kreatinin-ratio hadde tilsammen 13 individer 

albumin/kreatinin-ratio på ≥ 3. Det var ingen statistisk signifikante forskjeller i eGFR og 

albumin/kreatinin-ratio mellom de to subpopulasjonene.  

Når studiedeltagerne ble fordelt på kjønn, var det statistisk signifikante forskjeller mellom 

menn og kvinner i høyde, vekt, fettprosent, fettfri masse og midje-hofte-ratio. De øvrige 

parameterne var sammenlignbare. 
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Tabell 1 – Deskriptive data og antropometriske målinger 

  

Alle  

(n=61) 

 

Kvinner  

(n=24) 

 

Menn  

(n=37) 

 

p* 

 

Nordisk etnisitet 

(n=42) 

 

Sør-Asiatisk etnisitet 

(n=19) 

 
p** 

Alder  56.0   + 9.0 53.0 + 9.3 57.1 + 9.4 NS 58.1  + 8.3 49.7 + 9.4 0.01 

Høyde (cm) 170.4  + 9.8 161.1 + 7.2 176.1 + 6.4 <0.001 173.5  + 8.8 163.4  + 8.4 <0.001 
Vekt (kg) 90.2 [80.0-101.2] [86.4] [74.2 -100.3] [95.2] [85.0 – 102.3] 0.04 [100.0]  [89.9-

103.6] 

[79.1]  [68.6-83.6] <0.001 

BMI (kg/m2) 31.8  + 5.0 33.0 + 5.9 31.1 + 4.2 NS 33.2  + 4.7 28. 7  + 4.0 <0.001 
Fett (%) 30.7 [26.9-39.1] [41.5] [37.3 – 46.7] [28.5] [25.7 – 30.7] <0.001 [30.9]  [26.6-

39.9] 

[30.5]  [27.1-38.8] NS 

Fettfri masse 

(kg) 

56.4  + 10.7 47.4 + 7.2 62.3 + 8.3 <0.001 60.6  + 9.3 47.2 + 7.5 NS 

Midje-hofte-

ratio 

1.03  + 0.08 1.00 + 0.09 1.06 + 0.07 0.01 1.04  + 0.08 1. 01  + 0.09 NS 

SBT (mmHg) 127  + 15.2 121 + 15.9 131 + 13.7 0.02 130 + 14.2 122  + 16.3 NS 

DBT (mmHg) 85  + 9.2 81 + 9.5 86 + 8.7 NS 85  + 8.4 82  + 10.9 NS 

p-kolesterol 

(mmol/l) 

[4.10]  [3.5 – 5.0] [4.1] [3.6 – 5.0] [4.2] [3.3 – 4.9] NS [4.1] [3.5 – 

4.7] 

[4.6] [3.7 – 5.0] NS 

p-LDL¤ 

(mmol/l) 

[2.4] [1.8-3.0] [2.5] [1.1 – 3.2] [2.3]  [1.8 – 3.0] NS [2.3]  [1.8 – 

2.85] 

[2.7] [1.8 – 3.5] NS 

p-HDL 

(mmol/l) 

[1.0] [0.8 – 1.2] [1.0] [0.8 – 1.4] [0.9] [0.8 – 1.1] NS [1.0] [0.8 – 

1.2] 

[0.9] [0.8 – 1.2] NS 

p-

triglyserider 

(mmol/l) 

[1.3] [0.9 – 2.0] [1.3] [0.9 – 1.9] [1.3] [0.9 – 2.0] NS [1.4] [0.9 – 

1.8] 

[1.2] [0.9 – 2.0] NS 

eGFR 105.6 + 27.8 106.2 + 24.6 105.2 + 30.0 NS 101.8 + 25.7 114.0 + 31.0 NS 

Albumin/ 

Kreatinin-

ratio 

[1.0] [0.0-2.0] [1.0] [0.0-2.75] [1.0] [0.0-1.5] NS [1.0] [0.0-

2.0] 

[1.0] [0.0-3.0] NS 

Data er presentert som gjennomsnitt +SD eller median [interkvartil spredning IQR 25-75%]. BMI – body mass index, SBT - systolisk blodtrykk, DBT - diastolisk blodtrykk., p – plasma, LDL 

- low density lipoprotein, HDL- high density lipoprotein, eGFR - estimert glomerulær filtrasjonsrate.  

*Gruppen kvinner sammenlignet med gruppen menn; **Nordisk populasjon sammenlignet med sør-asiatisk populasjon; ¤Mangler data fra ett individ i nordisk gruppe, n= 41 og blant menn, 

n=36. NS = non-statistisk signifikant. 
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Diabetesvarighet, diabetesmarkører og diabetesbehandling presenteres i tabell 2.   

Tabell 2 – Diabetesvarighet, diabetesmarkører og diabetesbehandling hos nordiske og sør-asiatiske individer   

 

 

Alle  

(n=61) 
Nordisk etnisitet 

(n=42) 

Sør-Asiatisk etnisitet 

(n=19) 

p 

Diabetesvarighet (år) 10 + 6 10 + 7 9 + 5 0.88 

Fastende p-glukose (mmol/l) [10.2] [7.9 – 13.6] [9.7] [7.8 – 12.2] [11.1] [8.1 – 14.7]  0.46 

HbA1c (%) [7.5] [6.8 – 8.6] [7.3] [6.5 – 8.1] [8.5] [7.4 – 9.0]    0.014 

Livsstil/kosthold alene 10  16.4 % 10 23.8 % 0 0 % - 

Perorale medikamenter 51 83.6 % 32 76.2 % 19 100 % - 

- Metformin  44 72.1 % 26 61.9 % 18 94.7 % - 

- Sulfonylurea 11 18.0 % 10 23.8 % 1 5.3 % - 

- DPP-4-hemmer/ 

GLP1-analog 

11 18.0 % 7 16.5 % 4 21.1 % - 

Insulinbehandling 24 39.3 % 14 33.3 % 10 52.6 % - 

- En-dose 2 3.3 % 1 2.4 % 1 5.3 % - 

- To-dose 12 19.7 % 9 21.4 % 3 15.8 % - 

- Multidose   10 16.4 % 4 9.5 % 6 31.6 % - 

- Døgndose/kg  [0.95] [0.62-1.20] [0.95] [0.46-1.19] [1.02] [0.66-1.64]  0.38 

Data er presentert som gj.snitt + SD, [median, IQR] eller andel i %.   

Gjennomsnittlig diabetesvarighet for hele gruppen var 10 år, og i gjennomsnitt hadde de 

nordiske hatt diabetes ett år lenger enn de sør-asiatiske. Den sør-asiatiske subpopulasjonen 

hadde statistisk signifikant høyere HbA1c sammenlignet med den nordiske subpopulasjonen 

(p=0.014). De med sør-asiatisk etnisitet lå også litt høyere enn de med nordisk etnisitet i 

fastende p-glukose, men forskjellen var ikke statistisk signifikant. Fastende p-glukoseverdier 

for begge grupper var generelt høye, noe som kan forklares med at alle som deltok i studien 

måtte seponere perorale antidiabetika de to siste dager før målinger ble gjort, samt at insulin 

ble seponert de siste 10 timene. Totalt 10 individer hadde kostholdsregulert diabetes alene og 

alle var nordiske. 10 individer i sør-asiatisk subpopulasjon hadde insulinbehandlet diabetes 

mot 14 individer i nordisk subpopulasjon. Døgndose insulin fordelt på kg kroppsvekt var 

gjennomsnittlig litt høyere for de i sør-asiatisk gruppe. 
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3.2 Benmarkører, insulinsensitivitet og 

insulinsekresjon hos nordiske og sør-asiatiske 

individer 

Tabell 3 viser benmarkører fordelt på nordisk og sør-asiatisk subpopulasjon. Det var ingen 

statistisk signifikante forskjeller mellom den nordiske og sør-asiatiske subpopulasjonen i 

nivåene for s-osteokalsin, s-ionisert kalsium og p-PTH. Verdiene for målt s-osteokalsin, s-

ionisert kalsium og p-PTH lå alle innenfor referanseområdet. 

Tabell 3 – Nivåer av s-osteokalsin, ionisert kalsium og PTH i nordiske og sør-asiatiske individer 

  

Alle  

(n=61) 

 

Nordisk etnisitet  

(n=42) 

 

Sør-Asiatisk etnisitet  

(n=19) 

 

p 

s-osteokalsin (nmol/l)   [0.50] [0.30-0.70] [0.50] [0.30-0.70] [0.30] [0.30-0.70]  0.12 

s-ionisert kalsium 

(mmol/l)* 

1.23 + 0.05 1.23 + 0.05 1.22 + 0.05  0.65 

p-PTH (pmol/l) 4.26 + 1.97 4.03 + 2.05 4.77 + 1.74  0.18 

Data er presentert som gj.snitt + SD og [median, IQR].  

* n=58,40,18 Mangler 3 målinger; 2 nordiske og 1 sør-asiatisk. 

 

Figur 2 viser fordelingshistogram for s-osteokalsinnivå i hele studiepopulasjonen. Alle 

individer hadde s-osteokalsinnivå innenfor referanseområdet (< 3.6 nmol/l). Verdiene lå 

mellom < 0.3 – 1.6 nmol/l, det vil si i nedre del av referanseområdet. For hele 

studiepopulasjonen var median s-osteokalsinverdi 0,5 nmol/l. Til sammen 53 deltagere hadde 

verdier < 1.0 nmol/l, og av disse hadde 21 individer verdier under nedre måleområde (< 0.3 

nmol/l). For å gjøre videre analyser enklere, ble disse gitt måleverdien 0.3 nmol/l. Bare 8 

individer hadde verdier mellom 1.0 og 1.6 nmol/l.  

 

Figur 2 – Fordelingshistogram for s-osteokalsinnivå i hele studiepopulasjonen 
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Figur 3 viser fordelingshistogram for s-osteokalsinnivå i sør-asiatisk subpopulasjon 

sammenlignet med nordisk subpopulasjon. Det var likt antall individer med s-osteokalsinnivå 

på eller under nedre målbare verdi (0.3 nmol/l) med 11 stykker i hver gruppe. De resterende 

individene i sør-asiatisk subpopulasjon fordelte seg jevnt på verdier opp mot 1.3 nmol/l. 

Høyeste verdi av s-osteokalsin (1.6 nmol/l) fant vi hos ett individ i nordisk subpopulasjon. I 

hovedsak lå personer i denne gruppen mellom 0.3 – 0.6 nmol/l i s-osteokalsin. 

 

Figur 3 – Fordelingshistogram for s-osteokalsinnivå i sør-asiatisk og nordisk subpopulasjon 

 

Insulinsensitivitet (GIR/GIRffm) og insulinsekresjon (AIRg) viste ingen statistisk signifikante 

forskjeller mellom de to subpopulasjonene (tabell 4).  

Tabell 4 – Måling av insulinsensitivitet og insulinsekresjon 

  

Alle  

(n=61) 

 

Nordisk etnisitet  

(n=42) 

 

Sør-asiatisk etnisitet  

(n=19) 

 

P 

GIR  (mg/kg/min)* 3.3 + 1.9 3.4 + 2.0 3.2 + 1.9  0.77 

GIRffm  

((mg/kg ffm)/min)* 

5.3 + 3.0 5.5 + 3.0 4.7 + 2.8  0.37 

AIRg (pmol . min . l -1)** [186.3] [104.3-478.8] [161.5] [78.5-473.5] [294.0] [151.9-518.4]  0.16 

Data er presentert som gj.snitt + SD og [median, IQR]. 

* n=59,41,18 Mangler data fra 1 i nordisk populasjon (n=41) og 1 i sør-asiatisk populasjon (n=18). 

** n=54,38,16 I nordisk populasjon hadde 4 negativ førstefase insulinsekresjon i (n=38), i sør-asiatisk populasjon hadde 2 

negativ førstefase insulinsekresjon og 1 med manglende data (n=16). 
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3.3 Data fordelt på s-osteokalsinnivå 

Tabell 5 viser deskriptive data og antropometriske målinger fordelt på median s-osteokalsin 

(< og > median 0.5 nmol/l). Fordi alle i studiepopulasjonen hadde s-osteokalsinnivå i 

referanseområdet (< 3.6 nmol/l) ble median brukt for å skille populasjonen i «høyt» s-

osteokalsinnivå og «lavt» s-osteokalsinnivå. 8 individer hadde s- osteokalsinnivå på median, 

28 mindre enn median og 25 større enn median. For at gruppestørrelsene skulle bli likest 

mulig, ble de 8 personene med s-osteokalsin på median plassert sammen med personene med 

s-osteokalsin større enn median, slik at gruppen større enn eller lik median ble på 33 

individer. 

Tabell 5 – Deskriptive data og antropometriske målinger fordelt på median s-osteokalsin (s-OC) 

 
s-OC < median s-OC > median  P 

N (n=61) 28 59.0% 33 41.0% - 

Kvinner (n=24) 14 58.3% 10 41.7% - 

Menn (n=37) 14 37.8% 23 62.2% - 

Nordisk (n=42) 16 38.1% 26 61.9 % - 

Sør-Asiatisk (n=19) 12 63.2% 7 36.8% - 

Alder (år) 53.3 + 9.0 57.4 + 9.5 0.09 

Høyde (m) 168.7 + 10.9 171.8 + 8.8 0.23 

Vekt (kg) [90.0] [79.8.-103.3] [93.2] [80.3-100.8] 0.55 

BMI (kg/m2) 33.4 + 5.5 30.4 + 4.1 0.02 

Fett (%) [36.3] [27.9-46.1] [29.2] [26.2-36.8] 0.05 

Fettfri masse (kg) 55.3 + 11.4 57.4 + 10.2 0.44 

Midje-hofte-ratio 1.04 + 0.08 1.03 + 0.08 0.87 

Diabetesvarighet (år) 10 + 6 9 + 6 0.40 

Data er presentert som gj.snitt + SD, [median, IQR] eller andel i %.    

Vi fant statistisk signifikante forskjeller i BMI og fettprosent. De med s-osteokalsinnivå 

mindre enn median hadde statistisk signifikant høyere BMI og fettprosent sammenlignet med 

gruppen med s-osteokalsinnivå større eller lik median (hhv BMI 33.4 kg/m
2 

vs 30.4 kg/m
2 

(p=0.02),
 
og fettprosent 36.3 vs 29.2 (p=0.05)). Alder, høyde, vekt, fettfri masse, midje-hofte-

ratio og diabetesvarighet var alle sammenlignbare mellom de to gruppene.  
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Insulinsensitivitet (GIR og GIRffm) var statistisk signifikant høyere og p-glukose statistisk 

signifikant lavere i gruppen med osteokalsinnivåer større eller lik median (tabell 6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data er presentert som gj.snitt + SD og [median, IQR].  

 

* n=26,33 Mangler data fra 2 individer i gruppen OC < median (n=26). 

** n=24,30 I gruppen OC < median hadde 3 individer negativ førstefase-sekresjon og ett individ med manglende data (n=24). 

I gruppen OC > median hadde 3 individer negativ førstefase-sekresjon i (n=30). 

3.4 Korrelasjoner mellom s-osteokalsinnivå og 

utvalgte variabler   

Tabell 7 viser korrelasjoner mellom s-osteokalsinivå og diabetesmarkører i tillegg til enkelte 

deskriptive og antropometriske data.  

Tabell 7 – Korrelasjon mellom s-osteokalsinnivå og alder, kjønn, BMI, eGFR, p-glukose, 

HbA1c og insulinsenstivitet og insulinsekresjon for populasjonen som helhet og for etniske 

subpopulasjoner 

  

Alle 

 

Nordisk etnisitet 

 

Sør-asiatisk etnisitet 

 r / [rho]     p r / [rho] p r / [rho] P 

Alder 0.259 0.044* 0.314 0.043* 0.067 0.786 

Kjønn - 0.027 0.838 0.083 0.600 - 0.329 0.169 

BMI - 0.274 0.033* - 0.340 0.028* - 0.429 0.067 

eGFR - 0.251 0.051 - 0.207 0.188 -0.282 0.242 

[fastende p-glukose] [- 0.328] 0.010** [- 0.217] 0.167 [- 0.457] 0.049* 

[HbA1c] [- 0.182] 0.160 [0.006] 0.968 [- 0.448] 0.055 

GIR 0.207 0.109 0.036 0.821 0.576 0.010** 

GIRffm 0.087 0.503 - 0.008 0.958 0.263 0.277 

[AIRg] [- 0.016] 0.906 [- 0.040] 0.812 [0.017] 0.949 

* sig. < 0.05 ** sig. ≤ 0.01 

For populasjonen som helhet var det statistisk signifikant positiv korrelasjon mellom s-

osteokalsin og alder (r=0.259, p=0.044), mens det var statistisk signifikant negativ korrelasjon 

mellom s-osteokalsin og BMI (r=-0.274, p=0.033) og fastende p-glukose (rho=-0.328, 

p=0.010).  

Tabell 6 – Fastende p-glukose,  HbA1c , insulinsensitivitet og insulinsekresjon fordelt på 

median s-osteokalsin (s-OC) 

 s-OC < median s-OC > median P 

Fastende p-glukose 

(mmol/l) 

[11.2] [8.4-14.8] [9.6] [7.4-12.2] 0.01 

HbA1c  (%) [8.0] [6.8-9.0] [7.4] [6.7-8.3] 0.34 

GIR (mg/kg/min)* 2.4 + 1.6 3.9 + 2.0   0.003 

GIRffm  

((mg/kg ffm)/min)* 

4.2 + 2.8 5.8 + 3.2 0.05 

AIRg  (pmol . min . l -1)** [253.3] [113.8-446.8] [153.0] [90.6-504.3] 0.67 
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Det var ingen statistisk signifikante korrelasjoner mellom s-osteokalsin og AIRg, GIRffm eller 

HbA1c verken for studiepopulasjonen som helhet eller innad i de etniske subpopulasjonene. 

For sør-asiatisk subpopulasjon var det statistisk signifikant positiv korrelasjon mellom s-

osteokalsin og GIR (r=0.576, p=0.010) og statistisk signifikant negativ korrelasjon mellom s-

osteokalsin og fastende p-glukose (rho=-0.457, p=0.049). Disse korrelasjonene var ikke 

statistisk signifikante i den nordiske subpopulasjonen. Her var det statistisk signifikante 

korrelasjoner mellom s-osteokalsin og alder (r=0.314, p=0.043) og BMI (r=-0.340, p=0.028).  

Scatterplot for GIR og s-osteokalsin i de to ulike subpopulasjonene er vist i figur 3.  

 

Figur 3 – Korrelasjon mellom s-osteokalsin og GIR (glukoseinfusjonsrate) i sør-asiatisk og nordisk subpopulasjon 
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4 Diskusjon 

Studiepopulasjonen inkluderte totalt 61 individer, hvorav 42 var nordiske og 19 sør-asiatiske. 

Gjennomsnittlig BMI for studiepopulasjonen som helhet var 31.8 kg/m
2
, mens 

gjennomsnittlig fettprosent var 30.7. Gjennomsnittlig alder var 56 år og gjennomsnittlig 

diabetesvarighet 10 år.  

Vi fant ingen statistisk signifikante forskjeller i insulinsensitivitet, insulinsekresjon eller s-

osteokalsin mellom nordisk og sør-asiatisk gruppe. Den sør-asiatiske subpopulasjonen hadde 

statistisk signifikant høyere HbA1c sammenlignet med den nordiske subpopulasjonen (8,5 % 

vs 7,3 % (p=0.014)), noe som kan tyde på at den sør-asiatiske gruppen hadde dårligere 

regulert diabetes. De sør-asiatiske var samtidig statistisk signifikant yngre og hadde lavere 

BMI enn de nordiske (hhv 49.7 år vs 58.1 år (p=0.01) og 28.7 kg/m
2
 vs 33.2 kg/m

2
 

(p<0.001)).  

Osteokalsinnivå i serum blir påvirket av bl.a kjønn, alder, postmenopausal status hos kvinner, 

BMI og årstid (18-20). For studiepopulasjonen som helhet og i nordisk gruppe var det  

statistisk signifikante korrelasjoner mellom s-osteokalsin og alder og BMI. En studie har 

indikert at osteokalsinnivået i blodet varierer mellom ulike etniske grupper (20), men vi fant 

ingen statistisk signifikante forskjeller i s-osteokalsinnivå mellom nordisk og sør-asiatisk 

gruppe.   

Alle studiedeltakerne hadde s-osteokalsinnivå i nedre del av referanseområdet, og nær en 

tredjedel hadde s-osteokalsinnivå lavere enn nedre målbare referanseverdi. Når 

studiepopulasjonen ble fordelt på s-osteokalsinnivå mindre enn og større enn eller lik median, 

var det statistisk signifikante forskjeller i BMI, fettprosent og fastende p-glukose. BMI, 

fettprosent og fastende p-glukose var alle høyere i gruppen med s-osteokalsinnivå under 

median. Det var også statistisk signifikante forskjeller i insulinsensitivitet mellom gruppene 

(p=0.003 for GIR og p=0.05 for GIRffm). Høyest insulinsensitivitet fantes i gruppen med s-

osteokalsinnivå større enn eller lik median. Dette kan muligens indikere at 

insulinsensitiviteten øker med stigende s-osteokalsinnivå, selv om disse nødvendigvis ikke er 

så høye. Dette samsvarer med funn fra studier der insulinsensitiviteten steg med økende 

osteokalsinnivå (24;38).  
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Få studier har foreløpig sett på sammenhengen mellom osteokalsinnivå og insulinsensitivitet 

eller insulinsekresjon hos individer med diabetes type 2. Tre studier som har tatt for seg 

problemstillingen, har delvis kongruente resultater. Bao et al. fant i sine baselinedata ingen 

korrelasjon mellom ostekalsinnivå og HOMA-IR (en surrogatmarkør for insulinsensitivitet), 

men derimot en statistisk signifikant positiv korrelasjon mellom osteokalsinnivå og HOMA-β 

(en surrogatmarkør for insulinsekresjon) (39). I en tverrsnittstudie utført av Kanazawa et al. 

ble det ved en multippel regresjonsanalyse funnet at osteokalsinnivå var statistisk signifikant 

positivt assosiert med HOMA-β og statistisk signifikant inverst assosiert med HOMA-IR etter 

justering for alder, BMI og nyrefunksjon (40). Samme resultat for osteokalsinnivå og HOMA-

IR, etter justering for BMI og alder, ble også nylig funnet av Sarkar og Choudhury i deres 

tverrsnittstudie av indiske, middelaldrende menn med nydiagnostisert diabetes type 2 (41). Vi 

fant ingen statistisk signifikant korrelasjon mellom s-osteokalsinnivå og insulinsekresjon 

verken i studiepopulasjonen som helhet eller innad i de etniske subpopulasjonene. Funnet 

samsvarte derfor ikke med funnene fra overnevnte studier. Når det gjaldt insulinsensitivitet 

viste korrelasjonsanalysene for s-osteokalsin og insulinsensitivitet statistisk signifikant positiv 

korrelasjon i den sør-asiatiske-gruppen (r=0.576, p=0.010), noe som er i overenstemmelse 

med funnene til Kanazawa et al og Sarkar og Choudhury. Det må imidlertid bemerkes at den 

sør-asiatiske gruppen bare besto av 19 individer, og av disse lå 11 stykker på eller under nedre 

målbåre referanseverdi. Scatterplottet viste dessuten et svakt lineært mønster. Samlet sett kan 

derfor ikke sammenhengen mellom s-osteokalsinnivå og insulinsensitivitet i den sør-asiatiske 

gruppen vektlegges i særlig grad.    

Flere studier har vist at ostekalsinnivå er inverst assosiert med fastende p-glukose og HbA1c 

hos individer med diabetes type 2 (39-43). Reyes-Garcia et al. fant imidlertid ingen 

sammenheng mellom osteokalsinnivå og fastende p-glukose eller HbA1c (44). I 

studiepopulasjonen vår var fastende p-glukose statistisk signifikant lavere i gruppen med 

osteokalsinnivå lik eller større enn median sammenlignet med gruppen med s-osteokalsinnivå 

under median (hhv 9.6 mmol/l og 11.2 mmol/l (p=0.01)). Korrelasjonsanalysen viste 

signifikant negativ korrelasjon mellom fastende p-glukose og s-osteokalsinnivå, både for 

studiepopulasjonen som helhet (rho=-0.328, p=0.010) og for sør-asiatisk subpopulasjon 

(rho=-0.457, p=0.049), og var dermed i samsvar med flere av de nevnte studiene. Det må tas i 

betraktning at fastende p-glukose i DIVINE ble målt etter at perorale antidiabetika var 

seponert siste 48 timer og insulinbehandling siste 12 timer før blodprøvene ble tatt. Dette vil 

nødvendigvis påvirke fastende p-glukosenivå og gi forøkte verdier. Vi fant ingen statistisk 
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signifikant korrelasjon mellom HbA1c og s-osteokalsinnvå, noe som samsvarte med det 

Reyes-Garica et al. observerte (44).  

Målemetoden for osteokalsin i DIVINE skiller ikke mellom karboksylert og ukarboksylert 

osteokalsin. Ut i fra dyreforsøk er det antatt at det er den ukarboksylerte formen av 

osteokalsin som er endokrin aktiv (8). Kliniske studier som har målt både karboksylert, 

ukarboksylert og total-osteokalsin har sprikende resultater. En tverrsnittstudie fant at 

ukarboksylert osteokalsin var assosiert med forbedret betacellefunksjon (økt HOMA-β) og 

karboksylert osteokalsin med forbedret insulinsensitivitet (lavere HOMA-IR). Forskerne 

antydet dermed at både karboksylert og ukarboksylert osteokalsin var assosiert med forbedret 

glukosetoleranse, og da muligens via disse to ulike mekanismene (45). I en longitudinell 

studie var høye nivåer av karboksylert osteokalsin assosiert med mindre økning i HOMA-IR 

etter 3 år, mens det ikke var noen assosiasjon mellom ukarboksylert osteokalsin og HOMA-IR 

(46). Det er derfor usikkert om måling av osteokalsin i kaboksylert og ukarboksylert form 

ville påvirket resultatene i DIVINE-studien.   

De kliniske studiene som har tatt for seg en eventuell sammenheng mellom beinvevet og 

glukosemetabolismen bygger alle på museforsøkene til Ferron og Lee (8;21;22). Det kan 

bemerkes at utvalget av mus i disse forsøkene var lite, og at det ikke ble redegjort for antall 

mus hvor en ikke fant sammenheng mellom glukosemetabolisme og osteokalsinnivå. De 

kliniske studiene som antyder at de har funnet assosiasjoner mellom osteokalsinnivå og 

glukosemetabolisme er jevnt over kjennetegnet av svake korrelasjoner som det videre er gjort 

multiple regresjonsanalyser på (med osteokalsin som uavhengig variabel). De fleste er 

dessuten tverrsnittstudier. Metodebruken for måling av insulinsensitivitet og insulinsekresjon 

er også varierende. Ingen har for eksempel benyttet seg av gullstandarden for måling av 

insulinsensitivitet (euglykemisk hyperinsulinemisk clamp), og få har benyttet seg av IVGTT 

som anses som en god målemetode for insulinsekresjon. Manglende internasjonal 

standardisering av hvordan osteokalsin best måles (10), har gitt ulik bruk av immunoassay og 

dermed varierer det om det er målt total osteokalsin eller andel karboksylert eller 

ukarboksylert osteokalsin. Nevnte momenter vanskeliggjør nødvendigvis 

sammenligningsgrunnlaget og validiteten av funnene i de ulike studiene.  

DIVINE-studien er en randomisert-kontrollert studie (RCT). RCT er et studiedesign som 

regnes for å være det beste innenfor klinisk forskning. I denne oppgaven er imidlertid kun 

baseline-data analysert. Dette gir et datasett likt en tverrsnittstudie, og man kan ikke 
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konkludere noe om årsak og virkning ut i fra de statistisk signifikante assosiasjonene eller 

forskjellene som ble observert i studiepopulasjonen. En annen innvending er 

utvalgsstørrelsen. Kun 61 individer er inkludert, og fordelingen mellom de to etniske 

subpopulasjonene er også noe skjev med 42 individer i nordisk subpopulasjon og kun 19 

individer i sør-asiatisk subpopulasjon. Det kan dermed tenkes at de statistisk signifikante 

forskjellene og korrelasjonene ville blitt endret dersom flere individer hadde blitt inkludert i 

studien og de etniske subpopulasjonene hadde vært mer jevnstore. Styrken i DIVINE-studien 

ligger i målemetoder for insulinsensitivitet (euglykemisk hyperinsulinemisk clamp) og 

insulinsekresjon (IVGTT). Dette er delvis tidkrevende og ressurskrevende målemetoder, men 

som gir valide mål. Studien hadde også klare inklusjons- og eksklusjonskriterier, og 

varigheten av diabetes type 2 var nokså lik i de to etniske gruppene. Dette gir et godt 

sammenligningsgrunnlag.  

Osteokalsin er vist å være signifikant lavere hos type 2 diabetikere sammenlignet med 

individer som har normal glukosetoleranse (23;27;29;41;47;48). Det er også vist at 

osteokalsinnivå øker med forbedret glykemisk kontroll (39;49;50). Fordi de fleste studiene 

som har funnet sammenheng mellom osteokalsin og insulinsensitivitet eller insulinsekresjon 

er tverrsnittstudier, vet man foreløpig ikke om det er beinmetabolismen som påvirker 

glukosemetabolismen eller omvendt (51).   
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5 Konklusjon 

Tidligere publiserte data tyder på en sammenheng mellom osteokalsin og 

glukosemetabolisme. Vi fant statistisk signifikante forskjeller i fastende p-glukose og 

insulinsensitivitet når studiepopulasjonen ble delt i grupper på mindre enn og større enn eller 

lik median. Sistnevnte gruppe hadde statistisk signifikant lavere fastende p-glukose og høyere 

insulinsensitivitetsverdier (både GIR og GIRffm). Det var ingen forskjeller i HbA1c eller 

insulinsekresjon. BMI og fettprosent viste seg også å være statistisk signifikant høyere for 

gruppen med s-osteokalsin mindre enn median. Korrelasjonsanalyser viste at s-osteokalsin var 

statistisk signifikant negativt og svakt korrelert med både BMI og fastende p-glukose.  

Det var ingen forskjell i s-osteokalsinnivå mellom de etniske gruppene. I sør-asiatisk gruppe 

var det en statistisk signifikant moderat positiv korrelasjon mellom insulinsensitivitet og s-

osteokalsinnivå, og det kan indikere en mulig sammenheng mellom osteokalsin og 

glukosemetabolisme. Dette bør undersøkes videre i randomiserte kliniske studier med 

tilstrekkelig styrke, med ulike etniske grupper og med bruk av gode målemetoder for 

insulinsensitivitet og insulinsekresjon.  
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