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Kobalaminer-vitamin B12

• Endast vissa mikroorganismer kan syntetisera vit B12
• Förekommer i föda av animalt ursprung: lever, nöt, mjölk
• Finns i plasma och intracellulärt
• När analyserar vit B 12 bestäms plasmans totala vit B12 

innehåll, dvs lilla andelen transportkobalamin och större 
andelen bundna ”depåkobalamin”

• Vuxnas referensintervall: 150-500 pmol/L
• Standardiserat barn referensintervall saknas 



”Barnreferensintervall” vit B12
• Kommunikation med klin kem: hos barn värden 800 inte ovanligt, även 1000
• Grekisk studie: (Papandreou et al, Clin Nutr 2006)

– 524 barn/ungdomar (275 pojkar, 249 flickor), 6-15 år
– Vitamin B12 nivåerna var signifikant (P<0.001) olika i de tre

åldersgrupperna: 
• 6-9 år: 1048 (117-2000)
• 10-12 år: 805 (296-2000)
• 13-15 år: 700 (214-2000)

– Vit B12 status hos barn/ungdomar med CF: (Maqbool et al, J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014)

– 106 barn/ungdomar, 5-18 år
– Medelvärde vit B12 på 1083



”Barnreferensintervall” vit B12
• Studie arabiska ungdomar i Kuwait: (Akanji et al, Nutrition, Metabolism and Cardiovascular disease 2010)

– 774 barn/ungdomar (316 pojkar/458 flickor), 10-19 år
– Högre vit B12 värden hos flickor, sjönk dock med ökad ålder
– Medelvärde på 354,3 i studiegruppen

• Amerikansk studie: se på nutritionsstatus (Malik et al, AIDS 2009)

– 103 barn med vertikalt överförd HIV infektion, medel ålder 10 (± 4,4 år)
– Yngre barn, oftare flickor med förhöjda värden
– Medelvärde studiepat/friska US barn 4-11 år: 1028/714
– Medelvärde studiepat/friska US barn 12-19 år: 836/515



Förhöjt vit B12

• Ses (hos vuxna) vid:
– myeloproliferativa tillstånd, ffa KML
– primär polycytemi
– leverskador
– njurinsufficiens
– kort efter tillförsel av vit B12 parenteralt

• Koppling till per os intag
• OBS: ha i åtanke barns högre normalvärden



Förhöjt vit B12

• Olika nivåer vit B12 i livsmedel; lever och njure innehåller mest
• Vissa ostar ex Emmenthaler, Gruyere, keso har högre än andra
• Upphettning minskar oftast vit B12 halterna
• Studier visat att vit B12 från mjölkprodukter och fisk ger högre vit 

B 12 värden än intag av kött och ägg pga
– Upphettat kött förlorar vit B12
– Större chans till vit B12 upptag via täta mål med mindre mängd vit B12 (ex 

mjölkprodukter) än färre intag med mkt vit B12 på en gång (ex kött)
– Personer med minskad saltsyra har svårt att digerera kött jmf med mjölk

• Olika mikroorganismer i livsmedlen kan konsumera eller 
producera vit B12 lokalt i livsmedlet Gille et al, Nutrition Reviews 2015



Förhöjt vit B 12 och cancer risk
• Förhöjda vit B12 nivåer associerade med ökad risk för cancer på kort sikt?
• Populationsbaserad studie fr danska register 1998-2014: obs vuxna pat
• 25 017 pat med cancer diagnos + vit B 12 värden tagna 1 år tidigare

– 200-600 pmol/L: 69,3% 1 års överlevnad
– 601-800 pmol/L: 49,6% 1 års överlevnad
– >800 pmol/L: 35,8% 1 års överlevnad

• Arendt et al, Cancer Epidemiology 2016

Ingen koppling vi ser hos barn: Vit B12 nämns inte våra cytostatika protokoll



Förhöjt vit B12-vuxna

• Koppling vit B12 + cancer:
– Patogenesen ej känd
– Multfaktoriell förklaring
– Ökade bindn.prot.

• Transkobalamin
• Haptokorrin

Arendt et al, Clin Chem Lab Med 2013
Andres et al, Q J Med 2013
Ermens et al, Clin Biochem 2003



Transkobalamin

• Vit B12 hittas bundet i cirkulationen till ffa transkobalamin
– Transkobalamin typ I och III: ca 80% av cirkulerande vit B12

• räknas som depådelen (typ I kallas ibland haptocorrin)
• har ursprung kopplat till granulocyter och neutrofila granuale

– Transbobalamin typ II: ca 20% av cirkulerande vit B12
• räknas som biologiskt aktiva delen, tas upp av alla vävnader
• kallas också holotransbobalamin
• ursprung kopplat till lever, endotel, intestinal, monocyter

• Förråd med vit B12 räcker 2(-5?) år via enterohepatiska
cykeln och den proximala tubulära reabsorptionen

Velkova et al, Hum Mol Genet 2017,
Andres et al, Q J Med 2013



Översikt anemiutredning

Läkemedelsboken 2018

Mikro- och makrocytos



Blodbilden hos friska barn
MCV nivåer:
0-1 dagar: 98-118 fL
1-3 dagar: 95-121 fL
3-7 dagar: 88-126 fL
7-14 dagar: 86-124 fL
2-4 veckor: 85-123 fL
1-2 månader: 77-115 fL
2-6 månader: 74-108 fL
6 månader-2 år: 70-86 fL
2-6 år: 75-87 fL
6-12 år: 77-95 fL
12-18 år flickor: 78-102 fL
12-18 år pojkar: 78-98 fL

Analysportalen, Lab medicin Skåne
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Hjälp vid diagnostik av vit B 12 brist

• Screening prov/tumregel:
– vid vit B12 brist ansamlas metylmalonsyra och homocystein i 

blodet, dvs dessa stiger
– metylmalonsyra: känslig markör för intracellulär kobalaminbrist
– metylmalonsyra används när B12 är vare sig lågt eller högt
– förhöjt homocystein kan också vara orsakat av folatbrist
– innebär att normalt homocystein utesluter vit B12 och folatbrist



Ex på utredningsgång vit B12 och folsyra
Homocystein (Hcy) 
Referensintervall 4,7-16,0 μmol/L 

 
<16,0 μmol/L >16,0 μmol/L 
Ej B12/folatbrist  Utred ev. B12-brist 

Kontrollera folat 
 

B12   Folat <10 nmol/L 
Referensintervall 150-500 pmol/L Trolig folatbrist 

 
>250 pmol/L  125-250 pmol/L  <125 pmol/L 
Ej B12-brist  Gråzon    B12-brist 
 
  Metylmalonsyra (MMA) 

Referensintervall <0,34 μmol/L 
 
<0,34 μmol/L 0,34-0,75 μmol/L  >0,75 μmol/L 
Ej B12-brist  Gråzon – Omkontroll   B12-brist 

Regional medicinsk riktlinje, Klinisk kemi



Brist på kobalamin-vitamin B12

• Coenzym i DNA-syntesen
• Ger defekt syntes av DNA+förlångsammad celldelning 

dvs ineffektiv erytropoes
• I vvd med hög cellomsättning (BM, tarm) fås stora celler 

med bristande mognad av cellkärnan-megaloblast ändr.
• Balans: upptag via föda och förluster via galla och urin
• Kobalamin kopplas till IF (bildas i ventrikeln):Nobelpris -34
• Komplexet kobalamin-IF tas upp i distala ileum



Genes till B12 brist

• Malnutrition: otillräcklig vegetarisk/vegansk kost, svält
• Malabsorption: allmän

– inflammatorisk tarmsjukdom (ex Mb Crohn i distala ileum)
– coeliaki
– bandmask infestation

• Malabsorption: specifik
– bristande tillgång på IF ex atrofisk gastrit (sk perniciös anemi)
– H.pylori inf
– Gastrektomi, resektion av tunntarm



Medfödd brist på vit B12
• Imerslund–Gräsbecks syndrom: normal IF men selektiv defekt i upptaget av 

vitamin B12 som inte kan korrigeras med IF
• Late onset av inborn error vid intracellulär kobalamin metabolism

– Orsakat av mutation i MMACHA genen (kromosom 1); kan ej tillverka vit B12
– 58 fall, mkt ovanligt tillstånd
– Symtom debut: 3 mån ålder till >20 års ålder
– Symtom:

• Förskole: hemolytisk uremiskt syndrom (HUS), pulmonell hypertension
• Ungdomar: psykiatriska symtom, kognitiva svårigheter, ataxi, myelopati

Huemer et al, Orphanet Journal of rare disease 2014

Nya undersökningsmetoder, ex NGS (next generation sequencing) hittar nya 
mutationer som förklaring i fall med avvikande kobalamin metabolism
Pupavac et al, Molecular Genetics and Metabolism 2016



Vit B12 brist och symtom

• Ej alltid anemi utveckling om subnormala vit B12 värden
• Glossit och ospecifika munhålebesvär
• Neurologiska spt: ex parestesier i fötter eller händer, 

ostadig gång, svaghet i benen, bortfallna el stegrade 
reflexer i benen

• Oklara neuropsykiatriska spt: ex mental förlångsamning, 
apati, konfusion, paranoia, hallucinos, encefalopati

• Depressiva symtom
• Malabsorptions-, malnutritionsutredning



Vit B12 behandling

• Försöker med po behandling men im/sc kan bli aktuellt
• Från up to date:

– 50 to 100 mcg parenterally once per week until the deficiency is 
corrected and then once per month (cyanocobalamin) or once 
every other month (hydroxocobalamin); oral doses in children 
are not well established 

– Cyanocobalamin-po Behepan 1 mg
– Hydroxycobalamin-im/sc Behepan 1 mg/ml

• Vid inborn error of metabolism: 0,5 mg im/sc (metabolläk)
• För äldre barn/vuxna: 1 mgx1 (ibland 2mgx1 initial)



Vit B12 behandling

• Ca 3 mån: effekt på kliniska bristtecken, ex slemhinnor
• Ca 6-12 mån: långsam förbättring av neurologiska spt
• Irreversibla neurologiska bortfallssymtom om varit 

uttalade och långvariga

• “Production of vitamin B12 in recombinant Escherichia coli: an important step for 
heterologous production of structurally complex small molecules”, Li et al, Biotechnol J. 2014



Folsyra (folat, B9)

• Nybildning av celler; erytrocyter-ineffektiv erytropoes
• Normal fosterutveckling, ffa neuralröret i tidig graviditet
• Normal folatmetabolism kräver tillgång på vitamin B12

• Tas upp i jejunum
• Kroppens förråd räcker ngr mån innan brist uppstår vid 

otillräckligt intag



Folsyra brist

• Malabsorption allmän: sjd i tunntarm, coeliaki, inflam tarmsjd
• Malabsorption specifik: atrofisk gastrit, gastric bypass
• Malnutrition: otillräckligt intag/överkokning av grönsaker eller intag 

enbart av folatfattiga grönsaker (viss vegetarisk/vegansk kost)
• Ökad celltillväxt (t.ex. kronisk hemolys, ökad hematopoes)
• Medicinering med metotrexat, vissa antiepileptika, trimetoprim
• Kongenitala ors: ex genmutation för MTHFR – (närmare 10% av 

befolkningen) förhöjt S-Hcy utan att vit B12 brist men ev
funktionell folatbrist



Vid vilka barnhematologiska diagnoser kan 
folatbrist misstänkas?

• Tillstånd med ökad hemolys:
– Hereditär sfärocytos
– Andra enzymopatier, hemolytiska anemier
– Sickle cell anemi
– Thalassemia minor: ibland episodiskt vid ökad tillväxt, postinf

• Megaloblastanemi: ensamt el i komb med B12 brist
• Normocytär anemi: blandad järn-, B12 och/el folatbrist



Indikation folsyra behandling

• Referensområdet varierar men folatbrist vid <5 nmol/L
• Tabletter på 1 mg, 5 mg och orala droppar 10mg/ml
• Folatbrist:

– 4-10 år 0,5 mgx1
– 10-18 år 1 mgx1

• Hemolytisk anemi:
– 1-12 år: 2,5-5 mgx1
– 12-18 år: 5-10 mgx1



Avslutningsvis vit B12 och folsyra

• Tänk högre vit B12 värden
vanligt hos barn
• Glöm inte homocystein som
startpunkt vid bristutredning
• Var uppmärksam på kostens
betydelse för blodbilden och
patienten


