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S-Vitamin B12 
B12, Kobalaminer  
Laboratoriemedicin Ackrediterad 

Provtagningsmaterial 
Provkärl 

 

  

 Serumrör med gel   

Provtagningsetikett GULD3,5   

Fyllnadsvolym (mL) 3,5   

Art.nr. (Inköpsportalen) 5023522   

Remiss 

Beställs elektroniskt i Cosmic.  
Kan även beställas på pappersremiss Specialanalyser. Skrivs ut från sidan Remisser. 

Remissuppgifter 

Generella remissuppgifter, se Remiss, beställning och komplettering i Provtagning – Allmänna anvisningar. 

Provtagning 

3,5 mL Guldgul propp med gel (Z Serum Sep Clot Sep Activator) 
4 mL Röd propp (Z Serum Clot Activator) 
Lämnas till laboratoriet inom 2 timmar, se Provhantering i Provtagning – Allmänna anvisningar. 

Provhantering 

Normal centrifugering, se Provtagning – Allmänna anvisningar. 
Förvaring och transport 

Serum hållbart i kyl, 3 dygn i centrifugerat gelrör och 7 dygn överfört i sekundärrör 5mL 75x13mm. 

Förväntad svarstid 

Analyseras dagligen, dygnet runt. 

Tolkningsstöd 

Referensintervall vuxna: 170–690 pmol/L 

Källa: Ortho Clinical Diagnostics.  

Felkällor: 
Prov ska ej tas på patienter som behandlas med höga biotindoser (>5 mg/dag). Biotinnivåer i serum är förhöjda 
upp till 24 timmar efter senaste dos. 

Indikation och medicinsk bakgrund 

Låga serumvärden – kobalaminbrist är vanligen, men inte alltid, förenade med makrocytär anemi. Neurologiska 
symptom kan föreligga utan samtidiga hematologiska tecken på kobalaminbrist. Dessutom brist på kobalaminer 
leder till defekt syntes av DNA (megaloblastisk mognadsstörning i benmärgen) och defekt i metylering bland annat 
myelinskidor och flertal neurotransmittorer (polyneuropati som är förknippat med B12- brist). 

Höga nivåer ses kort tid efter parenteral tillförsel av kobalaminer, kan förekomma vid myeloproliferativa tillstånd, 
leverskador samt ibland vid njurinsufficiens. 

Vitamin B12 utgörs av en grupp närbesläktade kemiska föreningar med komplex struktur som benämns 
kobalaminer. Kobalaminernas biologiska aktivitet utövas av de så kallade koenzymformerna, metylkobalamin och 
adenosylkobalamin. Två viktigaste kobalaminberoende reaktionen är omvandlingen av metylmalonat till succinat 
vilket kräver adenosylkobalamin som koenzim och remetylering av homocystein till metionin som kräver 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Analysportal/Remisser-/Klinisk-kemi/
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metylkobalamin för överföringer av en metylgrupp till homocystein. Vid brist på vitamin B12 kommer både 
metylmalonat och homocystein att stiga.  

Kobalamin kan inte bildas i kroppen utan tillförs via födan av animalt ursprung. Vegetarianer och veganer kan 
tillgodogöra sig vitamin B12 främst genom berikade produkter. Saltsyra i magsäcken frisätts kobalaminer bundna 
till födans och sedan måste kobalaminerna binda till intrinsic factor IF- komplex IF- B12 som tas upp i distala ileum. 
I plasma är kobalaminer bunda till transkobalamin och haptokorriner. 
Nedbrytning av kobalaminer sker inte och förlusterna sker via gallan och urinen. 

Brist på kobalaminer uppkomer nästan uteslutande på grund av allmän eller specifik malabsorption (aklorhydri 
och bristande tillgång på IF). Kronisk behandling med syrahämmare samt perorala antidiabetika, kirurgiska ingrepp 
(gastrektomi och ileocekalresektion), celiaki, MB Crohn kan leda också till B12- malabsorption. 

NPU-kod 

NPU01700 Plasma-Kobalamin;substanskoncentration 

Övrigt 

Metod: Vitros 

Endast för laboratoriet 

Beställs med analyskod: B12 
Heparinplasma och EDTA-plasma kan användas, men då kan inte FT4 och Folat sambeställas med detta prov. 
 
Utarbetad av: Ann-Christin Löschke 
Medicinskt ansvarig: Milijana Tijanic Berglund 

 


