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TMAO
De relatie tussen voeding, microbioom en aderverkalking
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Van voorloperstof naar TMAO

5). Sommige bacteriën

de ontwikkeling van hart- en vaatziekten kunnen het
gevolg zijn (zie afbeelding).

Een tussenproduct dat ontstaat bij de vertering van
voedsel in de darm is Trimethylamine (TMA). Vooral betaïne, L-carnitine, ergothioneïne, choline en
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De vorming van TMAO. Via bepaalde voedingsmiddelen, waaronder kaas, eieren, lever, rode biet, spinazie, tarwe, worst en vleesproducten evenals
champignons en bonen, worden choline en choline-bevattende verbindingen (bijv. lecithine), betaïne, L-carnitine en ergothioneïne opgenomen.
Deze zogenaamde voorlopers worden in de darm door sommige lokale darmbacteriën enzymatisch omgezet in TMA. In de lever wordt TMA op zijn
beurt geoxideerd door flavine-bevattende mono-oxidases (vooral FMO3), die TMAO produceren, wat geassocieerd is met arteriosclerose/ hart- en
vaatziektes. (Gemodificeerd naar M. H. Janeiro et al., 2018)
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De hoeveelheid maakt uit
Betaïne, L-carnitine, choline en choline-bevattende
verbindingen zoals bijv. fosfatidylcholine (lecithine),
worden ingenomen via de dagelijkse voeding. Ze worden
als (semi-)essentieel beschouwd en worden gekenmerkt door hun beschermende eigenschappen op
het organisme. Bijv. betaïne verlaagt het homocys-
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Materiaal: urine
Vooranalyse: Vis en zeevruchten mogen vanaf
48 uur voor het onderzoek niet meer worden geconsumeerd. Ze bevatten veel TMAO en daarom
zou hun consumptie tot vals-positieve resultaten
kunnen leiden.

teïnegehalte, L-carnitine speelt een belangrijke rol
bij het vetmetabolisme, choline is essentieel voor de
synthese van choline-bevattende verbindingen die de
celmembranen stabiliseren en het acetylcholine-gehal-
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De therapie bij hoge TMAO-concentraties is fundamenteel
gebaseerd op het veranderen van het dieet en het nemen
van pre- en probiotica. Enerzijds moet het niveau van de
geconsumeerde voorlopers op een passend niveau worden gebracht en anderzijds moeten de TMA-vormende
darmbacteriën worden vervangen door geschikte darmbacteriën. Een andere benadering is het remmen van
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