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Sammanfattning 

Avsaknad av en ”gyllene standard” och en låg sensitivitet hos förstahandsmarkören total B12 

har varit de stora begränsningarna i diagnostiken av vitamin B12-brist anemier. Med syftet att 

förbättra diagnostiken av bristanemier vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping utvärderades 

användningen av aktivt B12 vid bristanemiutredningar och en metodverifiering för analysen 

genomfördes på ARCHITECT i2000SR. Sambandet mellan aktivt B12 och totalt B12 

undersöktes med en korrelationsanalys för totalt B12-nivåer: låg (n=10, <148 pmol/L), gråzonen 

(n=10, 149–200 pmol/L) och normal (n=10, 201-250 pmol/L). För bestämning av 

träffsäkerheten hos aktivt B12 studerades 14 bristanemifall. Ett receiver operating characteristic 

(ROC) diagram skapades och arean under kurvan (AUC) beräknades. Variationskoefficient 

(CV) för mellanliggande- och inomserieprecision för aktivt B12 var 4,4 % respektive 2,4 %. 

Svag korrelation observerades i alla B12-nivåer, men sammantaget resulterade nivåerna i en 

medelstark korrelation (R=0,600). Aktivt B12 med ett gränsvärde på 40 pmol/L resulterade i en 

hög specificitet (75 %) och sensitivitet (80 %) med en AUC på 90 %. Analys av aktivt B12 på 

ARCHITECT i2000SR möjliggör en precis mättning av aktivt B12 i humant serum och därför 

är lämplig för rutinmässig användning. Träffsäkerheten hos aktivt B12 var hög och markören 

kan därmed rekommenderas för användning vid bristanemiutredningar vid Länssjukhuset 

Ryhov, Jönköping. 

 
Nyckelord: aktivt B12, brist, anemi, träffsäkerhet 
 



 

 

Summary 

Evaluation of active B12 as diagnostic marker in deficiency anemia 

investigation 

Diagnosis of vitamin B12-defiency anemia has been challenging due to lack of ”gold standard” 

and poor sensitivity of total B12 as a first line marker. With the aim of improving diagnostic of 

anemia investigations at county hospital Ryhov, Jönköping, we performed a method 

verification for active B12 on ARCHITECT i2000SR and evaluated the usefulness of active 

B12 in diagnosing anemia. Correlation analysis was performed using samples with different 

total B12 ranges: low (n=10, <148 pmol/L), grey zone (n=10, 149-200 pmol/L) and normal 

(n=10, 201-250 pmol/L). Receiver operating characteristic (ROC) curve was created and area 

under the curve (AUC) was calculated for determining accuracy of active B12 using 14 

deficiency cases. Coefficient of variation (CV) for within-run and total imprecision, for active 

B12 was 2,4 % and 4,4 %, respectively. Weak correlation was found between B12-ranges, 

however a moderate correlation (R=0,600) was found including all groups. Active B12 with the 

cut-off value of 40 pmol/L resulted in high specificity (75%) and sensitivity (80%) and had an 

AUC of 90 %. Active B12 assay on ARCHITECT i2000SR allows a precise measurement of 

active B12 in human serum and therefore is adequate for routine use. Active B12 had high 

accuracy and can be recommended in anemia investigations in county hospital Ryhov, 

Jönköping. 
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Inledning 

Vitamin B12 funktion och absorption 

Vitamin B12  är en grupp av livsnödvändiga, kemiska föreningar. I kroppen finns 

vitamin B12 i olika former, varav de biologiskt aktiva formerna är metylkobalamin och 

adenosylkobalamin (Nilsson-Ehle, et al., 2012). Metyl- och adenosylkobalamin fungerar som 

kofaktorer för enzymerna metioninsyntetas respektive metylmalonyl-CoA-mutas. Funktionen 

av metylmalonyl-CoA-mutas är omvandlingen av metylmalonat (MMA) till succinat, medan 

metioninsyntetas är inblandat i remetylering av homocystein (Hcy) till metionin (Herrmann & 

Obeid, 2013). Metionin är en särskild viktig komponent, som i närvaro av adenosinetrifosfat 

bildar S-adenosylmetionin (SAM). SAM fungerar som en energimolekyl och kroppens 

viktigaste metyldonator som ansvarar bland annat för metyleringen av deoxiribonukleinsyra 

(DNA) (Karapiperi, et al., 2010). Vitamin B12 utgör således en viktig funktion i kroppens 

cellulära metabolism, DNA-syntes och DNA-reglering (Nilsson-Ehle, et al., 2012).  När 

koenzymformerna saknas, exempelvis vid vitamin B12-brist, kan detta leda till DNA-skador 

som följs av neurologiska/hematologiska manifestationer. Vitamin B12-brist leder även till att 

Hcy och MMA inte kan metaboliseras och istället ansamlas i blodcirkulationen  (Lindgren, et 

al., 2017).  

Naturligt förekommande vitamin B12 härstammar från syntes av vissa 

mikroorganismer (Nilsson-Ehle, et al., 2012) som lever i symbios med sina värdar i tarmfloran. 

Människor kan inte tillgodogöra sig det vitamin B12 som bildas i tjocktarmen, då absorptionen 

av näringsämnen sker i distala ileum (Gille & Schmid, 2015). Djur som kan absorbera och 

upplagra vitamin B12 i lever och muskler, utgör därför den huvudsakliga näringskällan för 

vitamin B12 (Ball, 2005). Hos djur finns näringsämnen i ett komplex med det animaliska 

proteinet, som i magsäcken spjälkas bort av pepsin och saltsyra. Haptokorrin (HC), som bildas 

i spottkörtel- och parietalcellerna, binder och transporterar det frilagda vitamin B12 genom 

matspjälkningskanalen fram till jejunum. Vid inverkan av pankreatiska enzymer sönderdelas 

HC och vitamin B12 binder nu till intrinsic factor (IF). Vitamin B12-IF komplexet transporteras 

vidare genom matspjälkningskanalen till distala delar av ileum och binder slutligen till specifika 

receptorer som går under namnet cubilin, belagda på ileala enterocyter (Ball, 2005). Väldigt lite 

är känt om hur absorptionen av vitamin B12 sker via cubilin-receptorer, men närvaro av 

kalciumjoner och ett pH>5.5 anses vara betydande faktor för att inbindningen av komplexet 

skall kunna ske (Quadros, 2010). 
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Om upptagningsförmågan av vitamin B12 försämras kan detta leda till vitamin 

B12-brist. Upptagningsförmågan kan försämras av olika anledningar, varav den vanligaste är 

atrofisk gastrit. Vid autoimmun atrofisk gastrit, som är kopplad till andra autoimmuna 

sjukdomar, sker en produktion av autoantikroppar riktade mot parietalceller. Parietalcellerna, 

som har till uppgift att producera saltsyra och IF, bortfaller och individerna får en sänkt 

saltsyrasekretion och IF produktion. Minskat saltsyrasekretion leder till ett förhöjt pH-värde i 

ventrikeln, vilket i sin tur leder till att spjälkning av vitamin B12 från animaliska proteinet 

omöjliggörs. Sänkning av IF resulterar i att vitamin B12 inte kan tas upp i distala ileum. 

Konsekvenserna av dessa två faktorer leder till att individer drabbas av en B12-brist och 

utvecklar perniciös anemi med tiden (Lindgren, et al., 2017). Atrofisk gastrit räknas till den 

vanligaste orsaken till vitamin B12-brist (Andrés, et al., 2004) och drabbar oftast individer över 

60 år  (Minalyan, et al., 2017). Andra orsaker till B12-brist är total eller partiell gastrektomi där 

en del av ventrikeln tas bort. Den minskade antalet parietalceller i samband med resektionen 

leder, i likhet med atrofisk gastrit, till sänkt IF-produktion och sänkt syrasekretion. 

Ileocekalresektion, liksom andra tarmsjukdomar som kan skada slemhinnan i tunntarmen t.ex. 

celiaki och Crohns sjukdom, kan leda till försämrat upptag av näringsämnen och leda till brist 

med tiden (Andrés, et al., 2004). En annan mer sällsynt orsak till vitamin B12-substitution är 

strikt vegankost utan kosttillskott (Nilsson-Ehle, et al., 2012).  

Vitamin B12-brist är ett stort folkhälsoproblem och cirka 20 % av befolkningen 

över 60 år drabbas av tillståndet i ett industrialiserat land (Andrés, et al., 2004). Uttömning av 

vitamin B12-depåer hos äldre individer sker sakta på grund av nedsatt absorptionsförmåga och 

är svårt att diagnostisera då symptom på uttömning saknas (von Castel-Roberts , et al., 2007). 

En långsam, asymtomatisk uttömning av B12-depåer kan leda till att individer utvecklar 

avvikande neurologiska och hematologiska bilder, samt infertilitet och avvikelser syn-, lukt-, 

smaksinnen med tiden (Andrés, et al., 2004). Detta gäller även gravida kvinnor vars foster kan 

drabbas av allvarliga defekter, i form av störd hjärnutveckling, trots att B12-bristen är mild och 

symptomfri (Pepper & Black, 2011).  

Som ovan nämnts utgör vitamin B12 en viktig del av DNA-syntesen. Störd DNA-

syntes ger upphov till hypercellulär och dysplastisk benmärg vilket beror på rubbad 

celldelning/utveckling av erytropoetiska celler (Lindgren, et al., 2017). Den typ av 

megaloblastisk mognadstörning som sker vid vitamin B12 brist kan leda till megaloblastisk 

anemi som kännetecknas av makrocytos, anisocytos samt en ökad mängd hypersegmenterade 

neutrofila granulocyter (Stabler, 2013). Vid låg hemoglobinkoncentration (Hb, män: <130 g/L, 
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kvinnor: <120 g/L) och en hög medelcellvolym (MCV >98 fl) bör vitamin B12 misstänkas 

(Moridani & Ben-Poorat, 2006). 

Begränsningar hos vitamin B12-brist markörer 

Ett lågt Hb, tillsammans med en ökat MCV leder först till en misstanke om B12-

brist. MCV är en ospecifik markör för vitamin B12-brist och kan vara förhöjd även vid andra 

tillstånd som leversjukdomar, kontinuerlig överkonsumtion av alkohol och andra 

hematologiska abnormaliteter som myelodysplastiskt syndrom (MDS) (Nilsson-Ehle, et al., 

2012). I tidiga skeden av brist-utvecklingen kan individer uppvisa normala MCV-nivåer, vilket 

enligt en studie, utfört av Oosterhuis (2000), skulle innebära att 23–84% av B12-bristfall skulle 

missas om man endast förlitar sig på MCV (Oosterhuis , et al., 2000). Vid sådana oklara fall, 

exempelvis vid normocytära anemier brukar ett flertal andra markörer som total B12, MMA och 

Hcy användas för utredning av tillståndet. Totalt B12, vid referensintervallens nedre gräns är 

svårtolkad. Detta för att B12-nivåer hos individer med och utan vitamin B12-brist överlappar 

varandra och många laboratorier anger därför en gråzon där bristen kan föreligga (Herrmann & 

Obeid, 2013). Laboratoriet för klinisk kemi på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping anger en 

gråzon för totalt B12 på 149-200 pmol/L. En av anledningar till varför vissa individer med B12-

brist hamnar inom referensområdet/gråzonen för total B12 är bristande riktighet hos de 

automatiserade immunanalysmetoder som används. Metoder som bygger på användning av IF-

antikroppar för detektion av total B12 är problematiska. Individer med perniciös anemi kan bilda 

autoantikroppar mot IF som vid analystillfället interfererar med detektionsantikroppar. Detta 

kan ge upphov till falskt förhöjda total B12-nivåer (Yang & Cook, 2012). En annan orsak till 

förhöjda total B12-nivåer hos bristindivider är nedsatt njurfunktion (Herrmann & Obeid, 2013) 

och ökade HC-nivåer. Nivåer av transportproteinet HC, som binder ca 80 % av den cirkulerande 

vitamin B12, kan öka markant vid myeloproliferativa tillstånd som myeloisk leukemi och 

primära polycytemi (Nilsson-Ehle, et al., 2012). Ökning kan även ses vid leverskador 

(Sugihara, et al., 2017). Tvärtemot kan minskade HC koncentrationer ge upphov till falskt låga 

total B12 värden, vilket händer vid exempelvis leukopeni (Nilsson-Ehle, et al., 2012) och 

medfödd HC-brist (Carmel, 2003). Utifrån blodstatus och de aktuella symptomen kan totalt B12 

kompletteras med MMA och Hcy för att leverera en säkrare diagnos (Moridani & Ben-Poorat, 

2006).  

Hcy och MMA som inte kan metaboliseras på grund av en B12-brist, ansamlas i 

blodcirkulationen. Hcy kan förutom vitamin B12-brist, även stiga vid njursvikt, leversjukdomar, 

hjärtsjukdomar, thiaminebrist och folat-brist (Refsum, et al., 2004).  Folat tillsammans med 
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vitamin B12 är intimt sammankopplad i syntesen av metionin (Nilsson-Ehle, et al., 2012). Av 

den anledningen brukar även folat beställas vid bristanemiutredningar (Andrés, et al., 2004). 

MMA är den markören som betraktas ha högst sensitivitet vad det gäller klassificering av 

individer med och utan B12-brist (Sobczýnska-Malefora, et al., 2014). Svagheter med MMA är 

att markören, som i likhet med Hcy, påverkas av njurfunktion. Dessutom är metoden för analys 

av MMA väldigt dyr och har en begränsad tillgänglighet (Hvas & Nexo, 2006). 

Uppskattningsvis skulle 5–20% av äldre ha en icke-diagnostiserad vitamin B12-brist när 

definitioner: låg total B12, hög MMA och Hcy används (Clarke, et al., 2007). I dagsläget finns 

det således ingen universal markör för diagnostik av B12-brist då samtliga markörer uppvisar 

svagheter trots sina styrkor (Herrman & Obeid, 2008) (se tabell 1).  

 
Tabell 1. Sammanställning av styrkor och svagheter av markörerna, total B12, metylmalonsyra (MMA) 

och homocystein (Hcy). 

 

Markör Styrkor Svagheter 

 

 

 

 

Totalt B12 

 

 

 Specifik för B12-brist 

vid <148 pmol/L  

 

 Gråzon föreligger mellan 149-

200 pmol/L 

 

 Falskt negativa värden vid 

njursvikt 

 

 Påverkas indirekt av HC-nivåer 

 

 

Metylmalonatsyra 

 

 

 Har hög sensitivitet 

 

 Metoden är dyr  

 

 Falskt positiv vid sänkt 

njurfunktion 

 

 

Homocystein 

 

 

 Har hög sensitivitet 

 

 Låg specificitet då ökning kan 

även ses vid andra 

sjukdomstillstånd som folat-

brist med mera. 

 

 

Aktivt B12 – styrkor och svagheter 

I plasma finns vitamin B12 bunden till två transportproteiner – transkobalamin 

(TC) och haptokorrin. TC är det viktigaste transportproteinet som främjar cellupptaget av 

vitamin B12.  TC-vitamin B12 komplexet utgör därmed den biologiskt aktiva fraktionen av 
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vitamin B12 och benämns därför som aktivt B12 (holotranskobalamin/HoloTC) (Naele, 1990). 

Man uppskattar att cirka 20-30% av total vitamin B12 i plasma finns bunden till TC, samtidigt 

som resterande andelen finns bunden till HC (Nilsson-Ehle, et al., 2012). HC i komplex med 

vitamin B12, benämns holohaptokorrin (HoloHC) och utgör den biologiskt inaktiva fraktionen 

som är endast involverat i återanvändningen av näringsämnen genom det enterohepatiska 

kretsloppet (Golding, 2016). Aktivt B12 har, i jämförelse med HoloHC, en mycket kortare 

halveringstid. Den halveringstiden som anges för aktivt B12 i olika studier, skiljer sig från 6 

minuter till 18 timmar (Bor, 2004; Herrmann, 2003; von Castel-Roberts, 2007).  

Halveringstiden för HoloHC är betydligt längre och anges vara mellan 9–10 dagar (Nilsson-

Ehle, et al., 2012). Detta innebär att plasmakoncentrationer av aktivt B12 minskar betydligt 

tidigare än plasmakoncentrationer av HoloHC och därmed skulle aktivt B12 kunna anses vara 

en tidig markör för störd/negativ B12-balans (Herbert & Herztlich, 1988).  

Forskaren Viktor Herbert föreslog år 1986 en stadieindelning av vitamin B12 – 

brist. Det första stadiet, enligt Herbert, kännetecknas av sänkta nivåer av aktivt B12, som följs 

av uttömning av leverdepåer, förändrat blodbild och ökade MMA-nivåer (Herbert, 1987). Att 

aktivt B12 kan vara en tidig markör för B12-brist har bekräftats i en senare studie som dessutom 

föreslog att aktivt B12 skulle kunna användas som en träffsäker markör vid screening av vitamin 

B12-brister (Nexo & Hoffmann-Lucke, 2011). Detta har dock argumenterats av forskaren Paul 

Golding som menade att aktivt B12 saknar diagnostiskt värde för B12-brist som utvecklas 

långsamt om hänsyn till återanvändning av vitamin B12 tas. Om återanvändningen av aktivt B12 

fungerar, kommer leverdepåerna att tömmas ut sakta och nivåer av aktivt B12 och total B12 går 

hand i hand med varandra (Golding, 2016). Goldings teori överstämmde med en studie där 

sensitiviteten för upptäckt B12-brist var likvärdig mellan aktivt B12 och totalt B12 (Miller, et al., 

2006). Användbarheten av aktivt B12 för diagnostik av B12-brist är omstridd och det finns heller 

ingen enighet om lämpliga gränsvärden (Golding, 2016), vilket försvårar tolkningen av 

insamlade data (Heil, et al., 2012).  

 

Analys av aktivt B12 på ARCHITECT i2000SR 

ARCHITECT i2000SR (Abbott Diagnostics, Lake Forest, Illinois) används för 

kvantitativ bestämning av Aktivt B12 i humant serum. Analysmetoden bygger på 

kemiluminiscerande mikropartikel immunanalys (CMIA). CMIA är en känslig, snabb och 

specifik metod och är en modifierad form av enzymkopplad immunadsorberande analys  

(Abbott Laboratories, 2016). 
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Detektionsmetoden CMIA initieras med dispensering av paramagnetiska 

mikropartiklar klädda med monoklonala mus-antikroppar mot aktivt B12 i en reaktionskopp 

innehållande humant serum. Reaktionsblandningen inkuberas och antikropparna på 

mikropartiklar bildar en immunkomplex med aktivt B12 i serumprovet. Efter inkubationen, vid 

inverkan av en magnet, attraheras paramagnetiska mikropartiklar mot väggen av 

reaktionskoppen och obundet material tvättas bort. I nästa steg tillsätts akridiniummärkta 

monoklonala mus anti-transkobalaminkonjugat som binder till immunkomplexet. Efter en 

ytterligare inkubation/tvättsteg tillsätts pre-triggerlösning innehållande väteperoxid. Slutligen 

dispenseras triggerlösning innehållande natriumhydroxid till reaktionskoppen. Akridinium vid 

inverkan av väteperoxid (pre-triggerlösning) och natriumhydroxid (triggerlösning) oxideras 

och bildar M-metylakridon som vid övergång till sitt grundtillstånd frigör energi i form av 

emission/ljus. Reaktionen illustreras i figur 1. Det kemiluminiscerande ljuset som bildas blir 

proportionell mot koncentrationen aktivt B12 i serumprovet. Detektionerna av signaler sker med 

CMIA-läsare som sedan överför signalerna till en datorstation (Abbott Laboratories, 2016). 

 

Figur 1. Bilden illustrerar analysprincipen bakom CMIA. Aktivt B12 i serumprover 

bildar immunokomplex med anti-aktivt B12 på paramagnetiska partiklar (1) som attraheras till 

reaktionskoppens vägg av en magnet (2). Obundet material tvättas bort (3) och akridinium-märkta 

antikroppar tillsätts (4) som binder till det befintliga komplexet (5). Trigger och pre-triggerlösning 

tillsätts (6) som oxiderar akridinium, vilket resulterar i kemiluminiscens (7). 
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Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera användbarheten av aktivt B12 som markör vid 

bristanemiutredningar vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. 
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Material och metod 

 För utvärdering av aktivt B12 som markör vid bristanemiutredningar, utfördes en 

metodverifiering, korrelationsannalys och beräkning av träffsäkerheten för aktivt B12, totalt B12, 

Hcy och MMA. 

Metodverifiering för aktivt B12 

ARCHITECT Active-B12 kalibratorer (Abbott Laboratories, North Chichago, 

Illinoise) användes för kalibrering av ARCHITECT iSystemARCHITECT. 

För bestämning av mellanliggande- och inomserieprecision användes 

kontrollerna Immunoassay Liq L-1 (Seronorm, Billingstad, Norge) och Active B12 kontroller 

(Abott Laboratories, North Chicago, Illinois) i nivåerna 15 pmol/L (låg) och 48 pmol/L (hög). 

Kontrollerna förvarades i 4-8ºC inför analys. För bestämning av riktigheten användes extern 

internkontroll från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.  Kontrollen (SAHL-EK) hade 

ett åsatt värde för aktivt B12 på 89 pmol/L och bestod av humant, poolat serum erhållen från 

blodgivare. SAHL-EK förvarades fryst i -80ºC inför analys. 

Mellanliggande precision för metoden beräknades genom analys av Active-B12 

Låg/Hög (Abott Laboratories) och Immunoassay Liq L-1 (Seronorm) i två replikat per kontroll, 

förmiddag och eftermiddag under fem dagar. Inomserieprecision för metoden beräknades 

genom analys av Active-B12 Låg (Abott Laboratories) och Immunoassay Liq-1 (Seronorm) i 

tio replikat i följd. Riktighet för metoden bestämdes genom analys av SAHL-EK i tre replikat i 

följd. 

Studiematerial 

För korrelationsstudien, under perioden 16 - 20 april (2018) samlades blodprover 

från patienter in med okänd anamnes, ålder och kön på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. 

Serumproverna var sedan tidigare analyserade för S-Kobalamin och selekterades utifrån total 

B12-nivåer (≤148 pmol/L; n=10, 149-200 pmol/L; n=10, 201-250 pmol/L; n=10) med hjälp av 

datasystemet C5LIMS. Proverna centrifugerades (2000 g) i 10 minuter och förvarades i kyla (4 

ºC) fram tills analys. Serumprover var < 3 dagar gamla vid analystillfället.  

För utvärdering av aktivt B12, under perioden 3 april – 5 maj (2018) samlades 

blodutstryk, serum- och plasmaprover från 14 patienter som uppfyllde kriterier: makrocytär 

eller normocytär anemi med dominans av makrocytära erytrocyter. Plasma- och serumprover 

centrifugerades (2000 g) i 10 minuter, hälldes av och förvarades -20ºC. Blodutstryk förvarades 
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mörkt inför mikroskopisk bedömning. Insamlingen av studiematerialet genomfördes av 

medicinskt ansvarig läkare och förbehandlingar av laboratoriepersonal på Länssjukhuset 

Ryhov, Jönköping.  

Inga ikteriska, hemolyserade eller grumliga egenskaper kunde observeras hos 

samtliga blodprover innan analys. 

Analys av patientprover 

 Serumprover avsedda för korrelationsstudien, rumstempererades och blandades. 

För analys av S-Holotranskobalamin pipetterades 150 µL serumprov i en provkopp och 

analyserades på ARCHITECT i2000SR (Abott Diagnostics). 

Inför analys, tinades samtliga plasma- och serumprover avsedda för utvärdering 

av aktivt B12 till rumstemperatur antogs. Avhällt serum kvantifierades för S-

Holotranskobalamin, S-Kobalamin, S-Folat och S-MMA. Avhällt plasma kvantifierades för P-

Hcy. 

Inför analys av S-Holotranskobalamin och S-Kobalamin ultracentrifugerades 300 

µL serumprov med 10500 g i 10 minuter. Inför analys av S-Folat blandades 100 µL serumprov 

genom att vända röret upp och ner tio gånger. Kvantifiering av analyter utfördes på 

ARCHITECT i2000SR (Abott Diagnostics). Analys av P-Hcy utfördes på ADVIA Centaur 

(Siemens Health Diagnostics, Munich, Tyskland) och analys av S-MMA utfördes på 

instrumentet L-CMS/MS (Agilent, Santa Clara, California) av biomedicinska analytiker på 

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.  

Mikroskopisk bedömning av blodutstryk genomfördes från patienterna, där 

graden hypersegmentering av neutrofila angavs i procent. Hypersegmentering definierades som 

>3% av 100 av de räknade neutrofila granulocyter skulle uppfylla kriterier på ≥5 segment 

(EQUALIS, 2017). 

Statistik 

Medelvärdet (Mv), standardavvikelse (SD) och variationskoefficient (CV) för 

mellanliggande precision, inomserieprecision och riktighet beräknades med Microsoft Office 

Excel 2013 (Microsoft Coperation, Reymond, USA). Materialets fördelning bestämdes med 

hjälp av Shapiro-Wilks normalfördelningstest IBM SPSS Statistics (IBM Corporation, 

Armonk, USA). Korrelationen studerades med Pearson’s korrelationstest IBM SPSS, 2016. 

Statistics, Receiver operating curve (ROC) konstruerades och area under kurvan (AUC) 

beräknades med hjälp av IBM SPSS Statistics, 2016. Specificiteten för markörer totalt B12, 
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aktivt B12, MMA och Hcy beräknades med formeln 𝑑/(𝑑 + 𝑏) och sensitiviteten med 𝑎/(𝑎 +

𝑐) (tabell 2). 

 

Tabell 2. Nyttjandet av förhållandet mellan sjukdom och testresultat för beräkning av 

specificitet och sensitivitet. 

 
Sjukdom Ingen sjukdom 

Positivt test Sant positiv (a)  Falskt positiv (b) 

Negativt test Falskt negativ (c)  Sant negativ (d) 

 

 

Etiska överväganden 

Studien ingår inte i något forskningsprojekt vilket innebär att etisk prövning inte 

är någon nödvändighet enligt 2§ lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460). Trots att ingen etikprövning krävs för studien, har en etisk reflektion utfört som 

följer nedan.  

Enligt biobankslagen (SFS 2002:297) behöver samtycke ges om biologiskt 

material sparas längre än två månader. Analys av patientprover i denna studie skedde inom två 

månader efter provtagningstillfället, vilket innebär att provmaterialet inte omfattas av 

biobankslagen och samtycket behövde därmed inte ges. Inga personuppgifter (men även annan 

typ av information som rör laboratorieverksamheten på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping) har 

spridits vidare varken muntligt, skriftligt eller på något annat sätt. Inga känsliga uppgifter i form 

av anamnes eller annan sekretessbelagd medicinsk information har behandlats i studien. 

Samtliga patientprover var avidentifierade med syftet att skydda patientintegriteten på bästa 

möjliga vis. Studiematerial som används i studien går därmed inte att koppla tillbaka till 

patienten. Provmaterialet användes endast i ramen för metodutveckling och inga andra 

ändamål. Förvaring och behandling av provmaterial utfördes enligt laboratoriets hänvisningar 

med syftet att minimera risken för skada eller förlust av patentprovet.  

Förhoppningen var att studien vidareutvecklar diagnostiken kring 

bristanemiutredningar i Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. En förbättrad diagnostik skulle 

innebära en förbättrad vård och därmed en ökad trygghet och säkerhet hos patienter. Inga risker 

för skador varken fysiska, psykiska eller integritetsmässiga kan identifieras i studien. 
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Resultat 

Kalibrering 

Kurvanpassad kalibreringskurva togs fram för metoden aktivt B12 med sex 

punkter i duplikat. Då alla kalibreringspunkter hamnade inom de intervall som anges för 

kalibratorn, godkändes kalibrering och kalibreringskurvan lagrades i instrumentet 

ARCHITECT i2000SR (Abott Laboratories, Abott Park, Illinois). 

Metodverifiering  

Metodverifiering utfördes genom bestämning av mellanliggande precision, 

inomserieprecision och riktighet. Erhållna medelvärden (Mv), standardavvikelse (SD) och 

variationskoefficient (CV) för respektive analys redovisas i tabell 3 och rådata i bilaga 1. 

  

Tabell 3. Mv, SD och CV för metodens riktighet, mellanliggande- och inomserieprecision. 

 

 Korrelationsstudie 

Då provmaterialet var normalfördelat enligt Shapiro-Wilks test (P>0,001) 

nyttjades Pearsons korrelationskoefficient vid korrelationsanalysen. Korrelationen mellan 

aktivt B12 och totalt B12 i olika nivåer: låg (<148 pmol/L), gråzon (149–200 pmol/L) och normal 

(201–250 pmol/L) redovisas i figur 2. 

 

    Mv, (pmol/L) SD (pmol/L) CV (%) 

 

Mellanliggande 

precision  

Active- B12 Låg 15,6  0,7 4,2 

Active- B12 Hög 47,8 2,1 4,4 

Immunoassay Liq-1 109,2  5,1 4,6 

Inomserieprecision  Active- B12 Låg 15,4  0,4  2,7 

Immunoassay Liq-1 110,1  2,3 2,1 

Riktighet  SAHL-EK 98,2 6,5 7,0 
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Figur 2.  Korrelationen (R) mellan aktivt B12 och totalt B12, vid totalt B12-nivåer låg (<148 pmol/L), 

gråzon (149-200 pmol/L) och normal (201-250 pmol/L),  samt korrelationen för nivåerna 

sammantaget. 

Bristanemifall 

Av samtliga bristanemifall bedömdes 5 av 14 (≈36%) som B12-brist, 1 av 14 

(≈7%) sannolikt B12-brist och 8 av 14 (≈57%) med ingen B12-brist.  

Lågt S-totalt B12 (<148 pmol/L) observerades i ett fall (≈7%), lågt S- aktivt B12 

(<40 pmol/L) i 6 fall (≈43%), förhöjd S-MMA (>0,37 µmol/L) i 4 fall (≈29%), förhöjd P-Hcy 

(>15 µmol/L) i 10 fall (≈71%) och ett lågt S-Folat (<7 nmol/L) i 3 fall (≈21%). 

Hypersegmentering upptäcktes i samtliga fall. Testresultat för respektive markör och 

bristanemifall redovisas i tabell 4.  
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Tabell 4. Bedömning och analysresultat för respektive bristanemifall. Analysresultat som avviker från 

referensintervallet och indikerar B12-brist är rödmarkerade. 

Bristanemifall Bedömning S-Totalt B12 

(pmol/L) 

S-Aktivt B12 

(pmol/L) 

S-MMA 

(µmol/L) 

P-Hcy 

(µmol/L) 

S-Folat 

(nmol/L) 

BP1 B12-brist 166 67,9 0,2201 19,30 32,4 

BP2 B12-brist 192 34,6 0,2919 17,65 27,1 

BP3 B12-brist1 200 100,1 0,2372 17,15 17,5 

BP4 B12-brist 180 24,3 0,4734 18,73 7,7 

BP5 B12-brist 173 32,7 0,6035 24,48 6,8 

BP6 B12-brist 129 36,2 0,4040 12,66 5,5 

BP7 Ej B12-brist 366 117 0,1392 8,55 18,8 

BP8 Ej B12-brist 764 >2562 0,1430 7,49 14,5 

BP9 Ej B12-brist 324 95,5 0,1855 7,90 13,9 

BP10 Ej B12-brist 263 39,7 0,2457 16,94 11,5 

BP11 Ej B12-brist 260 77,8 0,1878 16,31 11,5 

BP12 Ej B12-brist 370 66,8 0,1976 28,79 6,2 

BP13 Ej B12-brist 263 52,3 0,4811 15,05 8,4 

BP14 Ej B12-brist 248 36,4 0,2027 18,63 7,3 

1. Sannolik B12-brist. 

2. Över analysmetodens mätintervall, exakt värde kunde ej fastställas. 
 

Internt bortfall 

Tillförlitlig beräkning av träffsäkerheten förutsätter att man vet vilka individer 

som har B12-brist och vilka som saknar sjukdomen. Av samtliga bristanemifall bedömdes en 

individ (BP3) med ”sannolikt B12-brist”, vilket innebär att en viss osäkerhet föreligger i 

bedömningen. Av den anledningen har provet exkluderats från beräkningar av träffsäkerheten, 

AUC och optimalt gränsvärde. Trots att provet exkluderades från beräkningar, kommer 

bristanemifallet diskuteras vid utvärderingen av aktivt B12. 

 

Specificitet, sensitivitet och ROC-analys 

Specificiteten och sensitiviteten för totalt B12 beräknades till 100 % respektive 

20%, för aktivt B12 75% respektive 80%, för MMA 87,5% respektive 60%, för Hcy 37,5% 
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respektive 80% vid användning av gränsvärden 148 pmol/L för totalt B12, 40 pmol/L för aktivt 

B12, 0,37 µmol/L för MMA och 15 µmol/L för Hcy. Specificiteten och sensitiviteten beräknades 

utifrån frekvensen av sant positiva/negativa och falskt positiva/negativa testresultat, beräkning 

genomfördes enligt anvisningar för tabell 2,  underlag för beräkning finns redovisad i bilaga 2.  

AUC (%) för aktivt B12 blev 90 % (SD±0,019; P<0,001). Optimala gränsvärde 

beräknades till 36,3 pmol/L med en sensitivitet på 100 % och specificitet på 80 %. AUC för 

totalt B12 blev 100 % (SD≈0,00; P<0,001), för MMA 87,5% (SD±0,104; P<0,001) och för Hcy 

75 % (SD±0,145; P<0,001). AUC beräknades utifrån konstruerat ROC-kurva (se figur 3). 

 

 

Figur 3. ROC-kurva för samtliga markörer i förhållande till varandra och referenslinjen. 
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Diskussion 

Obehandlad vitamin B12 -brist kan leda till allvarliga skador i form av 

hematologiska och neurologiska manifestationer. Befintliga markörer som används vid 

diagnostisering av vitamin B12 -brist har en del svagheter/begräsningar vilket leder till att många 

patienter med B12-brist missas. I följande studie har användning av aktivt B12 som markör vid 

bristanemiutredningar på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping utvärderats. För att kunna utföra 

studien genomfördes en metodverifiering av analysmetoden ARCHITECT Active B12 för att 

säkerställa tillförlitliga analysresultat fastställs.  

Analysmetodens precision och riktighet 

Verifiering av analysmetoden ARHCITECT Active-B12 utfördes med syftet att 

kontrollera om specificerande krav, som anges av Abott Laboratories, uppfylls. Enligt 

leverantörens (Abott Laboratories) angivelser bör proverna med aktivt B12 ≥ 20 pmol/L ha en 

imprecision (total CV) på ≤8%. För aktivt B12 <20 pmol/L anges imprecisionen i SD på ≤1,6 

pmol/L. Vid bestämning av den mellanliggande precisionen beräknades total CV för Active- 

B12 Hög (Abott Laboratories) och Immunoassay Liq L-1 (Seronorm) till 4,4 % respektive 4,6 

%. För Active-B12 Låg (Abott Laboratories) beräknades total SD till 0,7 pmol/L. De erhållna, 

totala CV och SD ligger inom de angivna värdena, vilket tyder på en god mellanliggande 

precision. Trots att mellanliggande precisionen har ansetts vara god, kunde avvikande CV 

observeras för Immunoassay Liq L-1 (Seronorm) dag tre med en variation på 8,04 %. Värden 

som genererade den stora variationen var 98,9 pmol/L respektive 100 pmol/L som erhölls på 

eftermiddagen. En möjlig anledning till det utfallet kan vara att stabiliteten för aktivt B12 hos 

Immunoassay Liq L-1 (Seronorm) inte är känd. Stabiliteten hos vissa analyter som ingår i 

multikontrollen Immunoassay Liq L-1 (Seronorm) är korta, vilket även kan gälla för aktivt B12. 

Mätresultatens variation som erhölls vid bestämning av mellanliggande precision 

inkluderar endast de skillnader som kan uppstå om provmaterialet analyseras av olika individer, 

vid olika tidpunkter och olika miljöer (temperatur/fuktighet). Det är således viktigt att utföra en 

ytterligare precision med användning av humant serum för att inkludera faktorer som rör 

provtagning, provhantering, transport och biologisk variation för att kunna avgöra om 

mätosäkerheten är tillfredställande ur en medicinsk synpunkt. 
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Den totala inomserie imprecisionen för analysmetoden beräknades till CV 2,7 % 

för Active- B12 Låg (Abott Laboratories) och CV 2,1 % för Immunoassay Liq L-1 (Seronorm). 

Abott Laboratories har vid valideringen av analysmetoden angivit den totala inomserie 

imprecisionen (CV) för Active- B12 Låg (Abott Laboratories) på 4,9 % och för en kontrollpanel 

med Mv 113,7 pmol/L på 4,3 %. Detta indikerar att erhållna data för inomserieprecision har en 

högre precision än de som har angivits av leverantören och är därmed verifierade. Inomserie 

imprecision innefattar faktorer som kalibreringsfel, felavläsningar och andra fel som gäller 

instrumentet. 

Skillnaden mellan SAHL-EK åsatt värde och det analyserade värdet resulterade i 

SD 6,5 pmol/L. Enligt Westgards kontrollregler bör kontrollerna ligga inom ±1SD från ett åsatt 

värde, men inte över ±3SD (Westgard QC, 2009). Flera orsaker identifierades som kunde ha 

genererat den förhöjda SD. SAHL-EK består av poolat humant serum som har tagits från friska 

blodgivare år 2015. Enligt Abott Laboratories metodbeskrivning för analysmetoden bör poolad 

serum inte användas, detta gäller även prover som har förvarats mer än 2 månader i ≤ -20ºC. 

Dessa två avvikelser från rekommendationen kunde ha påverkat mätresultatet. Det är inte heller 

känt om hur kontrollerna har hanterats innan ankomst till laboratoriet, vilket försvarar 

bedömningen. SAHL-EK kontroller har efter ankomst till Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 

behandlats enligt metodbeskrivningen och vi kunde därmed inte identifiera några andra orsaker 

till utfallet, än dem som anges ovan. Då SAHL-EK bestod av humant serum från friska 

individer, anges risken för interferenser vara liten. En färskt, icke-poolat kontroll för 

bestämning av riktigheten bör användas. Ingen annan kontroll än SAHL-EK har varit tillgänglig 

för studien och därmed användes analysresultatet för Active-B12 Låg (Abbott Laboratories) 

som genererades vid bestämning av inomserieprecision (se bilaga 1). Den beräknade riktigheten 

för Active-B12 Låg (Abott Laboratories) gav SD på 0,28 pmol/L. Resultatet tyder således på 

en acceptabel riktighet, men för verifieringen av riktigheten krävs kontrollmaterial från ett annat 

laboratorium (Nilsson, Stensiö & Lundgren, 2000). 

Metodanalysen ARCHITECT Active- B12 har ansetts ha en god precision för att 

kunna generera tillförlitliga analysresultat vid utvärdering av aktivt B12. 

Sambandet mellan totalt och aktivt B12  

Graden av linjärt samband mellan aktivt B12 och totalt B12, för samtliga S-totalt 

B12 nivåer (R=0,600) bedömdes som signifikanta. Resultatet tyder på att informationsvärdet av 

aktivt B12 överensstämmer med totalt B12 i områden <148-250 pmol/L. Den erhållna 

korrelationskoefficienten överstämmer till en stor grad med den som utfördes av Goringe, 2006. 
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Där under en korrelationskoefficient på R=0,630 observeras hos individer med totalt B12 

koncentrationer i nivåer 119-174 pmol/L (Goringe et al., 2006). 

Vid korrelationsanalyser utförda för olika nivåer (totalt B12<148 pmol/L, 149-200 

pmol/L och 201-250 pmol/L) kunde ett svagt samband ses inom samtliga nivåer. Ur en statistisk 

synpunkt, kan den låga, erhållna korrelationskoefficienten för olika nivåer bero på att 

spridningen av provmaterialet är begränsad (Bland & Altman, 2011). Den svaga korrelationen 

i de olika nivåerna innebär att sambandet mellan aktivt B12 och totalt B12 är låg. Det är viktigt 

att poängtera att det låga sambandet inte nödvändigtvis behöver innebära att aktivt B12 är en 

bättre eller sämre markör än totalt B12. 

Utvärdering av aktivt B12 

I en studie utfört år 2006, proponerades att totalt B12 och aktivt B12 är ekvivalenta 

vid klassificeringen av individer med och utan B12-brist. Gränsvärden som användes i studien 

var 148 pmol/L för totalt B12 och 35 pmol/L för aktivt B12. Slutsatsen baserades på användning 

av 1545 fall där 6,5 % av studiepopulationen (≈100 individer) hade ett lågt total B12 (<148 

pmol/L) (Miller, et al., 2006). I vår studie hade endast ett fall totalt B12 under 148 pmol/L vilket 

innebär att studiematerialet är otillräcklig för att jämförelse mellan total B12 och aktivt B12 skall 

kunna ske. Det finns således möjlighet att totalt B12 och aktivt B12 uppvisar ekvivalent 

träffsäkerhet vid diagnostiken av B12-brist hos individer med ett totalt B12 < 148 pmol/L, men 

följande har inte kunnat påvisas på grund av begränsning i mängden av studiematerial. 

Det optimala gränsvärdet för totalt B12 beräknades enligt ROC-analys till 220 

pmol/L som gav den högsta träffsäkerhet (100 % specificitet, 100 % sensitivitet). Utfallet 

överstämde med en tidigare studie utfört på en äldre population i Famingham där ett högre 

gränsvärde (258 pmol/L) har angetts vara den lämpligaste  (Lindenbaum, et al., 1994). 

Användning av ett högt gränsvärde har dock inte rekommenderats ur en ekonomisk synpunkt. 

Hølleland (1999) noterade det stora antalet falskt positiva svar som genereras vid högt 

gränsvärde för total B12 innebär att resultatet måste verifieras med en annan metod, vilket 

vanligen brukar vara MMA. Ett stort antal ”onödiga” MMA-analyser är inte att föredra ut en 

ekonomisk synpunkt menade Hølleland (Holleland, et al., 1999) . Med koppling till gränsvärden 

och gråzonen kan det noteras att 3 av 4 B12 -brist bedömda individer som hamnade i gråzonen 

för totalt B12 (149-200 pmol/L) hade även ett lågt aktivt B12. Slutsatsen som kan dras utifrån 

utfallet är att aktivt B12 kan vara till stort hjälp att upptäcka B12-brist i gråzonen för totalt B12 

och är därmed användbar i diagnostiken. 
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Som tidigare nämndes betraktas MMA vara den markören med högsta sensitivitet 

vid diagnostisering av B12-brist (Sobczyńska-Malefora, et al., 2014). Utifrån erhållna resultat 

kunde ett förhöjd MMA observeras endast i 3 av 6 individer bedömda med B12-brist. Eftersom 

informationen om anamnes/hälsotillstånd/behandling har varit begränsade, kan det antas att 

testresultatets utfall (falskt negativ) beror på exempelvis injektion av kobalamin intramuskulärt 

under senaste dagar eller behandling med bredspektrum antibiotika (Nilsson-Ehle, et al., 2012). 

Vid användning av gränsvärde värde >0,37 µmol/L har MMA genererat en högre specificitet, 

men en lägre sensitivitet i jämförelse med aktivt B12. I detta avseende är aktivt B12 en bättre 

markör, då högre krav på sensitiviteten vid diagnostisering av B12-brist ställs.  Grunden till detta 

är att konsekvenserna av ett obehandlat vitamin B12-brist (falskt negativa utfall) är allvarliga. 

Man försöker därmed uppnå en högre sensitivitet för att inkludera alla individer med en 

sannolik B12-brist. Risker med en felbehandling i jämförelse med missad diagnos är milda, då 

behandling av vitamin B12 brist är enkel och ofarlig. AUC för aktivt B12 (90 %) var något bättre 

än hos MMA (87,5%), vilket tillsammans med tidigare reflektioner leder till slutsatsen att aktivt 

B12 är en bättre markör än MMA i denna studie.  

Homocystein med ett gränsvärde på 15 µmol/L resulterade i den lägsta specificitet 

(37,5 %) i jämförelse med andra markörer, vilket var förväntat. Utifrån erhållna resultat hade 5 

av 8 individer utan B12-brist en förhöjd Hcy. Förhöjd Hcy hos patienten BP12 kan troligen 

förklaras av en folat-brist, på grund av låga folat värden (<7 nmol/L) och förhöjd Hcy hos BP13 

kan med stor sannolikhet bero på nedsatt njurfunktion, då även MMA var förhöjd i det fallet. 

Trots den låga specificiteten hos Hcy har sensitiviteten varit betydligt högre än för MMA och 

totalt B12. Mellan Hcy och aktivt B12 däremot kunde likvärdig sensitivitet ses på 80%. I två 

bristanemifall (BP1 och BP3) som bedömdes med B12-brist kunde endast en ökning i Hcy 

observeras, vilket innebär att varken total B12, aktivt B12 eller MMA kunde identifiera bristen. 

Hcy utgör därmed en viktig funktion, trots den dåliga sensitiviteten och bör inte ersättas med 

aktivt B12. 

 Gränsvärdet på 40 pmol/L för aktivt B12 resulterade i en tillfredställande 

specificitet (75 %) och sensitivitet (80 %). Vid ROC-analys beräknades den optimala 

gränsvärde vara 36,3 pmol/L som resulterade i en hög specificitet (100 %) och sensitivitet (80 

%). Det beräknade optimala gränsvärdet och träffsäkerheten överstämmer väl med de angivna 

av Miller, 2006. I studien erhölls det optimala gränsvärdet på 35 pmol/L med en resulterade 

specificitet på 82,8% och sensitivitet på 81,6 % efter en ROC-analys (Miller, et al., 2006).  

 Det fanns sammanlagt 4 av 14 bristanemifall där bedömningen inte överstämde 

med aktivt B12 testresultatet. Två fall bedömdes ha ett normalt aktivt B12 trots att B12-brist 
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förelåg. Anledningar till detta kan vara att aktivt B12 ökar markant efter vitamin B12 intag och 

enligt en studie utfört av Bor, 2004. Bor föreslog att aktivt B12 skulle kunna vara en bättre 

markör på vitamin B12 absorption än totalt B12 (Bor, et al., 2004). Detta bör tas hänsyn till vid 

bedömningen av aktivt B12 och eftersom ingen information om individernas hälsotillstånd eller 

pågående behandling har varit tillgänglig, kan det inte uteslutas att ovanstående har kunnat 

påverka utfallet. I de andra fallen där bedömningen inte överstämde med testresultatet, hade 

ingen B12-brist trots lågt aktivt B12. Dessa två fall hade samtidigt en ökning i Hcy och låg i 

nedre referensintervallet för totalt B12, vilket leder till misstanke om att individer befinner sig 

en s.k. negativt B12-balans som beskrevs av forskaren Herbert (Herbert & Herztlich, 1988). Den 

tillgängliga informationen är dock otillräcklig för att påståendet skall kunna bekräftas då nedsatt 

njurfunktion har också möjlighet att ge upphov till den typen av utfall.  

Slutsatser 

 Aktivt B12 har, i denna studie, visat sig vara en träffsäker markör för vitamin B12-

brist. Aktivt B12 kunde med en hög precision identifiera individer med B12-brist som hamnade 

i gråzonen för totalt B12. Då gråzonen för totalt B12 anges vara svårtolkad, kan användningen 

av aktivt B12 vara till en stor hjälp i det avseendet. I jämförelse med MMA har aktivt B12 visat 

sig ha en högre sensitivitet och man kan utifrån studiens resultat föreslå att använda aktivt B12 

istället för MMA, vilket skulle kunna vara gynnsamt ur en ekonomisk synpunkt. Med grunden 

till de presenterade tendenser/fördelar med aktivt B12 som kunde identifieras i studien, kan 

användning av aktivt B12 rekommenderas vid bristanemiutredningar i Länssjukhuset Ryhov, 

Jönköping. För att konfirmera resultatet/slutsatsen bör en mer omfattade studie utföras med en 

större antal bristanemifall och, om möjligt, med tillgång till patienternas medicinsk journal med 

syftet att underlätta tolkningen av analysresultat.  
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Tabell 2. Mellanliggande precision. Totalt Mv (pmol/L), SD (pmol/L) och CV (%) för kontrollerna 

Active B12 Låg (AB12-L), Active B12-Hög (AB12-H) och Immunoassay Liq L-1 (ILL-1). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 3. Inomserieprecision. Mv (pmol/L), SD (pmol/L) och CV (%) för kontrollerna Active B12 Låg 

(AB12-L) och Immunoassay Liq L-1 (ILL-1). 

 
 

Tabell 4. Riktighet. SD (pmol/L) och CV (%) mellan SAHL-EK Mv och åsattvärde uttryckt i 

SD (pmol/L) och CV (%)  
 SAHL-EK 

UPPSUG 1 98,5 

UPPSUG 2 96,2 

UPPSUG 3 99,8 

MV 98,2 

ÅSATT VÄRDE 89 

SD 6,5 

CV 7,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
AB12-L AB12-H ILL-1 

TOTALT MV 15,6 47,8 109,2 

TOTALT SD 0,7 2,1 5,1 

TOTALT CV 4,2 4,4 4,6 
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Bilaga 2 

 

Tabell 1. Underlag för beräkning av specificiteten och sensitivitet för respektive markör. 

 B12-brist Ej B12-brist 

Totalt B12 positiv 4 2 

Totalt B12 negativ 1 6 

Aktivt B12 positiv 1 0 

Aktivt B12 negativ 4 8 

MMA positiv 3 1 

MMA negativ 2 7 

Hcy positiv 4 5 

Hcy negativ 1 3 
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