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Studier av psykiska sjukdomar hos
äldre påvisar många olika organiska
och icke-organiska etiologier, vilka ofta
samverkar. Många olika metabola och
nutritionella faktorer kan orsaka eller
förvärra dessa psykiska sjukdomstill-
stånd.

Kobalamin- och folatbrist hos äldre
kan ge upphov till en rad neuropsykiat-
riska symtom [1-5], även om bristen of-
tast endast förvärrar olika typer av re-
dan existerande psykiska sjukdomar.
Vid kobalaminbrist förekommer allt
från lätta neuropsykiatriska och neuro-
logiska störningar [6] till demyelinise-
rande myelopati och/eller demens [4, 7-
9], även utan att megaloblastanemi fö-
religger [10]. Folatbrist har bl a associ-
erats med depressiva sjukdomar [2,
11,12], och allvarlig folatbrist har även
kunnat kopplas till demyeliniserande
myelopati. Särskilt hos äldre personer
är prevalensen av kobalamin- och folat-
brist hög [13-16].

Vitaminbestämning i blod/
serum/plasma säger för litet
Många undersökningar som belyser

relationen mellan mentala störningar
och kobalamin-/folatbrist hos äldre har
använt metoder som bestämmer halten
av dessa vitaminer i serum/plasma och
blod, vilket troligen inte alltid speglar
vävnadstillgången av dessa vitaminer
[17].

Kobalaminhalten bestäms i serum
medan halten av folat analyseras i plas-
ma, serum, helblod eller erytrocyter.

Erytrocyt- och helblodsanalys avspeg-
lar innehållet av folat i röda blodkrop-
par och belyser framförallt folatstatus
då blodkroppen bildades. Denna analys
är således inte känslig för snabba diet-
förändringar och återspeglar inte heller
den aktuella vävnadstillgången på folat
på samma sätt som folatanalys i plasma
eller serum [18]. Folat i plasma/se-
rum/helblod/erytrocyter är sänkt vid fo-
latbrist medan folat i plasma/serum sti-
ger vid kobalaminbrist [19] och sjunker
i helblod/erytrocyter på grund av mins-
kat cellupptag av folat [20].

Metabolitmarkörer
belyser vävnadstillgången
De referensintervall som gäller för

kobalamin och folat i cirkulationen är
framtagna i populationer där en eventu-
ell brist på dessa vitaminer inte med sä-
kerhet kunnat uteslutas. Intervallen är
därför i stor utsträckning deskriptiva
och anger således inte säkert om opti-
mal tillgång eller om brist på vitaminer
föreligger. Ett stort kliniskt problem är
därför osäkerheten om vilka gränsvär-
den som bör användas i diagnostiken av
kobalamin- och folatbrist.

Sedan ett tiotal år har två markörer
(metaboliterna homocystein och metyl-
malonsyra), som belyser vävnadstill-
gången av kobalamin/folat, därför rönt
ett alltmer ökande intresse.

Homocystein bildas i en transmety-
leringsprocess (Figur 1): S-adenosyl-
metionin omvandlas till S-adenosylho-
mocystein, vilket i sin tur hydrolyseras
till homocystein [21]. Homocystein re-
metyleras till metionin huvudsakligen
av det kobalamin- och folatberoende
enzymet metioninsyntas [21].

Ytterligare en väg som homocystein
kan metaboliseras är den s k transsulfu-
reringsprocessen, i vilken homocystein
omvandlas till cystein [21]. Ett över-
skott av homocystein intracellulärt ex-
porteras till extracellulärrummet. Plas-
manivån av homocystein är således
ökad vid kobalamin- och folatbrist [22,
23].

Kobalamin är också en essentiell ko-
faktor till enzymet L-metylmalonyl-
CoA-mutas (Figur 2) vid omvandling
av metylmalonyl-CoA till succinyl-Coa
[24]. Förhöjd nivå av metylmalonsyra i

plasma/serum ses därför vid kobal-
aminbrist men inte vid folatbrist [23,
25]. I en stor studie innefattande 406 pa-
tienter med klinisk kobalaminbrist hade
alla utom en förhöjda värden av metyl-
malonsyra och/eller homocystein [23].
Klinisk kobalaminbrist definierades i
detta arbete som låga serumnivåer av
kobalamin i kombination med antingen
megaloblastanemi eller neuropsykiat-
riska symtom förenliga med kobal-
aminbrist. Vid kobalaminbrist uppvisa-
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Sammanfattat

• Kobalamin- och folatbrist är
vanlig hos äldre och kan ge
upphov till svåra neuropsyki-
atriska symtom, även om bris-
ten oftast endast förvärrar oli-
ka typer av redan existerande
psykiska sjukdomar.

• Många undersökningar som
belyser relationen mellan
neuropsykiatriska symtom
och kobalamin-/folatbrist hos
äldre har använt metoder som
bestämmer halten av dessa
vitaminer i serum/plasma och
blod, vilket troligen inte alltid
speglar vävnadstillgången av
dessa vitaminer.

• Sedan ett tiotal år har två mar-
körer (metaboliterna homo-
cystein och metylmalonsyra),
som belyser vävnadstillgång-
en av kobalamin/folat, därför
rönt ett alltmer ökande intres-
se.

• Förhöjda metabolitnivåer (ho-
mocystein och metylmalonsy-
ra) kan ses trots kobalamin-
och folatvärden inom respek-
tive referensintervall.

• Av tillgängliga markörer för
kobalamin-/folatstatus visar
homocystein den starkaste
kopplingen till kognitiv funk-
tion.



de 98,4 procent förhöjda metylmalon-
syravärden medan 95,9 procent hade
förhöjda homocysteinvärden. Övre re-
ferensgränsen för båda metaboliterna
definierades som 3 standarddeviationer
över medelvärdet hos blodgivare. Slut-
satsen av denna studie blev att normala
nivåer av metylmalonsyra och homo-
cystein i serum utesluter signifikant
kobalaminbrist.

I samma studie [23] rapporterades
att homocystein i serum var förhöjt hos
ca 90 procent av de patienter som hade
folatbrist. Patienter med folatbrist defi-
nierades som de patienter som uppvisa-

de en klinisk förbättring efter folattill-
skott.

Andra faktor er kan också
påverka markörvärdena
Ökning av metylmalonsyra i serum

anses vara specifik för störningar i kob-
alaminomsättningen [25]. Dock kan
förhöjda värden ses även vid njurinsuf-
ficiens medan antibiotikabehandling
kan ge upphov till f alskt normala vär-
den på grund av minskad produktion av
propionsyra (prekursor till metylma-
lonsyra) från tarmbakterier [26]. Ök-
ning av homocystein i plasma/serum
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Figur 1. Bildning av homocystein via
transmetyleringsprocess. Remetylering
av homocystein är beroende av tillgång-
en på både kobalamin och folat. THF =
tetrahydrofolat; SAM = S-adenosylmetio-
nin; SAH = S-adenosylhomocystein;
MTHFR = metylentetrahydrofolatreduk-
tas; MS = metioninsyntas; CBS = cysta-
tionin-b-syntas.

Figur 2. Bildning av succinyl-CoA från
metylmalonyl-CoA. Omsättningen av me-
tylmalonyl-CoA påverkas endast av till-
gången på kobalamin. CoA = koenzym
A.
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kan ha flera orsaker [27]. Determinan-
terna för plasmahomocystein är många
och innefattar demografiska, genetiska
och förvärvade faktorer [27]. Ökning av
homocystein i serum/plasma ses såle-
des förutom vid kobalamin- och folat-
brist och njurinsufficiens också vid mu-
tationer som påverkar remetylerings-
processen (exempelvis den mutation
som ger upphov till den värmekänsliga
metylentetrahydrofolatreduktasbristen,
vilken berör ca 10 procent av populatio-
nen) eller transsulfureringprocessen
(exempelvis heterozygoti för cystatio-
nin-β-syntasbrist). Eftersom pyridoxal-
fosfat (vitamin B6) är kofaktor till enzy-
met cystationin-β-syntas kan ökningar
av plasmahomocystein ses även vid
brist på detta vitamin.

Kritik har riktats [28] mot att man
likställer förhöjda nivåer av metylma-
lonsyra och homocystein i serum/plas-
ma med kobalaminbrist trots att det inte
alltid finns andra data (exempelvis kli-
niska symtom) som talar för denna
brist. Huvudkritiken riktas mot den
höga förekomst av förhöjda metaboliter
som man finner även hos äldre personer
med normala serumnivåer av kobal-
amin. Ungefär en fjärdedel av personer
med normalt serumkobalamin har näm-
ligen förhöjt metylmalonsyra i serum.
Dessutom anses det [28] föreligga brist-
fälligheter i den kliniska diagnostiken
av kobalaminbrist i många av studierna.

Kobalamin- och folatstatus
hos äldre
Bestämning av plasmahomocystein

och metylmalonsyra i serum kan vara
värdefull för att spegla vävnadstillgång-
en av vitaminerna i riskpopulationer,
speciellt hos äldre. Klinisk diagnos av
kobalaminbrist är svår i denna popula-
tion, eftersom många har flera sjukdo-
mar med symtom av diverse slag. Sedan
länge är det känt att det föreligger en
ökad prevalens av lågt serumkobalamin
i äldre populationer trots avsaknad av
tydliga tecken på klinisk kobalamin-
brist [16, 29, 30]. Detta kan bero på låg
nivå av vissa transportproteiner för kob-
alamin – även om det viktigaste trans-
portproteinet, transkobalamin II, i regel
bara visar lätt sänkt nivå [28, 31]. Nya-
re studier [16, 29, 30, 32] påvisar en hög
frekvens av metabolitförhöjning vid så-
väl låga som normala nivåer av kobal-
amin i serum utan förekomst av tydlig
symtomatologi. Flera studier [13-15]
påvisar också en hög frekvens av folat-
brist i äldre populationer, särskilt hos
dem som är institutionaliserade.

Det är möjligt att referensintervallet
för metylmalonsyra, som bestämts i en
yngre population, inte är giltigt för äldre
personer. Mot detta talar emellertid de
undersökningar som visar ett snabbt fall
från förhöjda värden till normalnivå ef-

ter kobalaminbehandling [29]. Nyligen
visades [32] att ca 26 procent av äldre
individer (70 år eller äldre) hade för-
höjda metylmalonsyra- och homocys-
teinvärden i serum. Vitaminbehandling
av dessa personer visade att kobalamin-
behandling normaliserade metylmalon-
syranivåerna och att kombinerad kobal-
amin- och folatbehandling normalisera-
de även homocysteinnivåerna. Således
förelåg troligen en brist på både kobal-
amin och folat i vävnaden trots att ma-
joriteten av individerna hade normala
vitaminnivåer i cirkulationen. Dessa re-
sultat hos de äldre står i kontrast till en
undersökning av 252 yngre (medelålder
50 år) personer i en normalpopulation
[33] där metylmalonsyranivån sjönk
endast icke-signifikant efter en veckas
behandling med kobalamin peroralt.
Folattillskott gav i samma undersök-
ning en påtaglig och signifikant sänk-
ning av homocystein i serum.

Intramuskulär kobalaminbehand-
ling har studerats i en äldre psykogeria-
trisk patientgrupp [34, 35]. Den krafti-
gaste sänkningen av både metylmalon-
syra och homocystein sågs hos de pati-
enter som hade de lägsta nivåerna av se-
rumkobalamin och de högsta nivåerna
av plasmahomocystein, vilket tyder på
att sänkningens storlek avspeglar gra-
den av kobalaminbrist i vävnaden. Per-
soner med normala nivåer av kobalamin
i serum och plasmahomocystein visade
en icke-signifikant sänkning [34, 35].
Folattillskott sänkte plasmahomocys-
tein inte bara hos patienter med folat-
brist utan också hos dem med normalt
folatstatus och även hos patienter med
kobalaminbrist [35, 36]. Hos de senare
patienterna sänktes plasmahomocys-
tein ytterligare efter kobalaminbehand-
ling [35].

Hypometylering orsak till de
neuropsykiatriska symtomen?
Kobalamin- och folatbrist kan såle-

des ge likartade neurologiska och psy-
kiatriska störningar. Kobalaminbrist
beräknas förekomma hos omkring 15
procent i psykogeriatriska populationer
[34, 37, 38], medan prevalensen av fo-
latbrist rapporteras variera från 25 till
35 procent vid depression och schizo-
freni och från 12 till 36 procent i psyko-
geriatriska patientgrupper [12].

Metabolismen av kobalamin och fo-
lat är sammankopplad i en reaktion (Fi-
gur 1) där homocystein remetyleras till
metionin, vilket katalyseras av det kob-
alamin- och folatberoende enzymet me-
tioninsyntas [21]. I ett senare steg bildas
S-adenosylmetionin, vilket deltar i ota-
liga metyleringsreaktioner som innefat-
tar bla proteiner, nukleinsyror, neuro-
transmittorer och fosfolipider [2]. En
hypotes är att den huvudsakliga anled-
ningen till de neurologiska skador och

neuropsykiatriska symtom som ses vid
dessa vitaminbrister är en defekt mety-
lering [2].

Ännu en anledning till de neurologis-
ka skador och neuropsykiatriska sym-
tom som ses vid dessa vitaminbrister
kan vara förhöjningen av plasmahomo-
cystein, som kan ge kärlskada med cere-
brovaskulär sjukdom som följd [27, 39].

Konsensus saknas ännu
om vilken metod som är bäst
För närvarande saknas konsensus

beträffande vilken av de metoder som
används för att belysa kobalamin-/folat-
status (serumkobalamin, folat i se-
rum/plasma/helblod/erytrocyter, se-
rummetylmalonsyra och plasmahomo-
cystein) som bäst återspeglar vävnads-
tillgången av kobalamin/folat och som
är starkast associerad med de neuropsy-
kiatriska symtom som kan uppstå vid
bristtillstånd. Det finns dock flera un-
dersökningar som relaterar dessa vari-
abler till psykiska funktioner och men-
tala sjukdomar. Selhub och medarbeta-
re [40] har nyligen redovisat en sam-
manställning över de arbeten där man
studerat association mellan låga vita-
minnivåer och sänkt kognitiv funktion.
Det är dock oklart om dessa låga vita-
minnivåer bidrar till nedsatt psykisk
funktion eller bara är en effekt av ålder
och/eller sjukdom [40]. I populationer
av äldre personer relaterar lågt serum-
kobalamin till lägre kognitiva prestatio-
ner [41-43]. Låga kobalamin- och folat-
nivåer samt höga nivåer av plasmaho-
mocystein hos äldre män är associerade
med låg visuospatialt konstruktiv för-
måga [43]. Homocystein är en bättre
prediktor av denna förmåga än kobal-
amin eller folat [43]. Plasmahomocys-
tein har dessutom rapporterats vara för-
höjt i psykogeriatriska populationer
[34, 39], vid depression [44] och vid
Alzheimers sjukdom [45].

Vi har i egna studier visat att det hos
normala 80-åringar finns en klar rela-
tion mellan nivån av plasmahomocys-
tein och sociopsykologisk prestation
[46]. Vi fann ett starkt samband mellan
kognitiv funktion, olika subjektiva häl-
sovariabler (livskvalitet, subjektivt väl-
befinnande, frånvaro av depressiva
symtom och frånvaro av »frusenhet»)
och plasmahomocystein medan metyl-
malonsyra i serum endast uppvisade en
svag association med en av dessa para-
metrar [46, 47]. Nyligen har Lehman
och medarbetare [48] påvisat en hög
frekvens av förhöjt plasmahomocystein
och en invers relation mellan nivån av
detta och kognitiv prestation i en psyko-
geriatrisk patientgrupp. Metylmalonsy-
ra var inte signifikant förhöjd och kor-
relerade inte med den kognitiva funk-
tionen. McCaddon och medarbetare
[45] fann också ett samband mellan
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kognitiv förmåga och plasmahomocys-
tein hos patienter med Alzheimers sjuk-
dom. Däremot fann Kalmijn och med-
arbetare [49] ingen relation mellan kog-
nitiv funktion (endast mätt som mini-
mental state examination, MMSE) och
plasmahomocystein i en stor population
av »yngre» normalpersoner (medelål-
der 67 år).

Vi har i egna studier [17, 50] påvisat
en kraftigt ökad förekomst av förhöjt
plasmahomocystein bland psykogeriat-
riska patienter och ett signifikant sam-
band mellan nivån av homocystein/fo-
lat och grad av demens, ADL-nivå samt
symtom indikerande kognitiv svikt. Ef-
tersom nivån av plasmahomocystein
inte bara speglar metioninsyntasakti-
vitet utan också är en funktion av samt-
liga enzymer och kofaktorer som deltar
i remetyleringen, indikerar dessa fynd
att sänkt aktivitet hos något av dessa en-
zymer kan vara kopplad till plasmaho-
mocysteinökning, hypometylering och
åtföljande neuropsykiatriska symtom.
Kobalamin- eller metylmalonsyranivån
korrelerade inte med de olika psykiska
funktionerna [50]. Således föreligger
inga fynd som tyder på att sänkt funk-
tion av metylmalonyl-CoA-mutas bi-
drar till sänkt psykisk funktion hos des-
sa patienter. Det finns även ett fåtal stu-
dier [51, 52] i vilka man kobalaminbe-
handlat demenspatienter och äldre per-
soner med lågt serumkobalamin utan att
en signifikant förbättring av psykisk
funktion uppnås.

Således förefaller plasmahomocys-
tein vara starkare associerad med kog-
nitiv funktionsnivå än metylmalonsyra i
serum. Resultaten (17, 45, 46, 50) kan
tolkas som att vävnadsbrist på folat är
en vanligare orsak än kobalaminbrist
till neuropsykiatrisk dysfunktion hos
äldre. Detta tyder på att folat har stor be-
tydelse för nervsystemets motstånds-
kraft mot degenerativa processer. Det är
dock inte möjligt att utesluta kobal-
aminbrist som orsak även om metylma-
lonsyranivåerna i serum är normala. Att
metylmalonsyra inte speglar vävnads-
tillgången på kobalamin lika bra som
homocystein kan nämligen bero på att
de två enzymer som behöver kobal-
amin: metioninsyntas (vilket behöver
metylkobalamin) och metylmalonyl-
CoA-mutas (vilket behöver adenosyl-
kobalamin), uppför sig olika vid mins-
kande tillgång på kobalamin. Möjligen
har de två enzymerna olika affinitet för
sina respektive kobalaminformer eller
så föreligger en olikhet i tillgänglighe-
ten av dessa två kobalaminformer vid
bristande kobalamintillgång.

Studie av vitaminsubstitution
vid förhöjt homocystein pågår
Att många studier påvisar en relation

mellan plasmahomocystein och psy-

kisk funktion hos äldre patienter med
neuropsykiatriska symtom talar för att i
första hand använda plasmahomocys-
tein för att evaluera misstänkt kobal-
amin-/folatbrist hos dessa patienter. I
detta sammanhang är det viktigt att på-
peka att förhöjt plasmahomocystein,
oavsett om orsaken är en nutritionell
brist på kobalamin/folat eller en gene-
tisk defekt i omsättningen av dessa vita-
miner, talar för att en funktionell väv-
nadsbrist på kobalamin/folat föreligger.
För att säkert kunna avgöra om plasma-
homocystein är den bästa parametern
för evaluering av kobalamin-/folatbrist
och dess association med neuropsykiat-
riska symtom måste en substitutionsbe-
handling (kobalamin och folat) av pati-
enter med förhöjt plasmahomocystein
visa sig förbättra den psykiska funktio-
nen. Vi har startat en sådan behand-
lingsstudie.
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Their association with neuropsychiatric
symptoms in the elderly is explored
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Läkartidningen 2000; 97: 4131-6.

Cobalamin/folate deficiency in elderly sub-
jects may lead to psychiatric symptoms. Most
studies concerning the relation between mental
disorders in the elderly and deficiencies of co-
balamin and folate have used methods that de-
termine the blood concentrations of these vita-
mins, which might not reflect vitamin status in
the tissues. Two new markers, plasma homo-
cysteine and serum methylmalonic acid, have
attracted growing interest since they are con-
sidered to reflect the functional status of cobal-
amins and folates in the tissues. This review
summarizes present findings concerning the
different markers for cobalamin/folate defi-
ciency as well as their association with func-
tional parameters of the central nervous system
such as cognitive and behavioral performance.
Plasma homocysteine seems to be much more
closely associated with neuropsychiatric dys-
function than is plasma methylmalonic acid.
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