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Endring av referanseintervall S-kobalamin / vitamin B12 
Anbefalt nivå for S-folat 
 
Fra 1.7.19 justeres referanseintervall for S-kobalamin / vitamin B12.  
Samtidig går vi over fra å angi referanseintervall for S-folat til å angi anbefalt nivå.  
 
 

Nytt referanseintervall S-kobalamin (vitamin B12) 
 
Fra 1.7.19 innfører vi nytt referanseintervall basert på en norsk undersøkelse. Grensene 
representerer tilnærmet 2,5 og 97,5 persentilene for en gruppe antatt friske blodgivere som 
hadde normale nivåer av P-homocystein og S-MMA.  
 
Nytt referanseintervall S-kobalamin: 170 – 660 pmol/L  
 
Ved B12-mangel stiger S-MMA (metylmalonsyre). Av større pasientmaterialer fremgår at 
MMA begynner å stige når S-kobalamin faller under 300 pmol/L. Det impliserer at for å være 
sikker på å ha nok vitamin B12 bør man ha S-kobalamin på minst 300 pmol/L. Lavnormal  
S-kobalamin på 170-300 pmol/L utelukker ikke B12-mangel.  
 
Her finnes imidlertid en fallgruve. Pasienter med KML og andre myeloproliferative 
sykdommer kan sannsynligvis ha funksjonell B12-mangel selv om de har normal (eller 
kanskje til og med forhøyet) S-kobalamin pga. forhøyet nivå av bindingsproteinet haptokorrin. 
B12 bundet til haptokorrin er ikke biologisk tilgjengelig. Funksjonell mangel vises ved 
forhøyet S-MMA.  
 
 
 

Anbefalt nivå S-folat 
I 2016 tok vi i bruk en ny versjon av vår folat-analyse som var restandardisert mot WHO 
standarden WHO IS 03/178. Særlig i nedre del av måleområdet, som er viktig med tanke på 
folatmangel, representerer det en forbedring. Det finnes en konsensusrapport fra WHO som 
foreslår/anbefaler at beslutningsgrensen for folatmangel settes til < 10 nmol/L. Dette er i stor 
grad basert på metabolske indikatorer, men også på kliniske studier. Ved folatmangel stiger 
P-homocystein. Ved B12-mangel stiger P-homocystein og S-MMA.  
P-homocystein begynner å stige når S-folat blir < 21 nmol/L. Når S-folat blir < 8-10 nmol/L, 
stiger P-homocystein mer/raskere i forhold til folatnivået. Basert på dette innfører vi 
beslutningsgrensen foreslått i WHO-rapporten: 
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For serum-folat bruker vi ikke referanseområde. 
 
Aksjonsgrense for folatmangel: S-folat < 10 nmol/L 
 
Anbefalt nivå S-folat: ≥ 10 nmol/L 
 
Det siste vil bli angitt med en fast kommentar.  
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