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❙ ❙ I Läkartidningen 10/2002 (sidan 1051)
redovisar Samuelsson och medarbetare
erfarenheter av insulinpumpsbehand-
ling av typ I-diabetes hos barn och ung-
domar [1]. Den anses ha flera fördelar,
men »några patienter drabbades av all-
varlig ketoacidos, som i tre fall krävde
intensivvård«. 

Fall med dödlig utgång beskrivna
Flera fall med dödlig utgång finns också
beskrivna [2]. Angående patogenesen
till ketoacidos hos sådana patienter skri-
ver författarna att »avbrott i insulintill-
förseln leder till allvarlig insulinbrist
inom några timmar«. 

Tyvärr är situationen inte så pass en-
kel. Å ena sidan har man hos patienter
med svår ketoacidos funnit tillräckliga
insulinkoncentrationer i plasma [3], å
andra sidan uppvisar patienter med icke
mätbar plasmatisk insulinkoncetration
ingen ketoacidos [4-6].

Plasmatisk insulinkoncentration
Finns det några konkreta uppgifter om
plasmatisk insulinkoncentration hos pa-
tienter med ketoacidos, som har utveck-

lats under pågående insulinpumpsbe-
handling? Eller kanske har författarna
möjligheter att i framtiden mäta plasma-
tisk insulinkoncentration hos dylika pa-
tienter?
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Behåll bestämning av S-kobalamin som sållningsprov

❙ ❙ Vi är övertygade om att insulinbrist är
huvudorsaken till ketoacidos. Vi har ty-
värr inga uppgifter på plasmatisk insu-
linkoncentration. I nuläget har vi inga
planer på att mäta sådan koncentration. 
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Insulinbrist främsta 
orsaken till ketoacidos

Plasmainsulinkoncentration hos patienter med ketoacidos?

❙❙ I Läkartidningen 10/2002 (sidan 1106)
föreslår Bo Norberg i ett »provokativt«
inlägg att S-homocystein (Hcy) bör er-
sätta S-kobalamin som första prov vid
misstanke på vitamin B12-brist. Det finns
flera skäl till att ett sådant förslag ej bör
stå oemotsagt. 

Specificiteten är låg
Hcy är visserligen ett test med hög sen-
sitivitet för kobalaminbrist men specifi-
citeten är låg. Ett flertal faktorer kan or-
saka förhöjt Hcy utan att kobalaminbrist
föreligger [1], av vilka nedsatt njurfunk-
tion sannolikt är den vanligaste. Kobala-
minbrist drabbar framförallt individer i
de äldre åldersgrupperna, hos vilka njur-
funktionen ofta är nedsatt. 

Om man, som Norberg föreslår, bör-
jar använda Hcy som sållningsprov
kommer man att finna att ett stort antal
patienter har förhöjda värden utan att
detta innebär kobalaminbrist. 

Som nästa steg i utredningen föreslår
Norberg att man mäter S-kobalamin och
»njurfunktionsprov« (jag förmodar att
det i praktiken innebär s-kreatinin). Vari
ligger logiken att då plötsligt vilja mäta
S-kobalaminkoncentrationen som Nor-
berg tycks vilja avskaffa som sållnings-
prov? Vad drar man för slutsats om S-
kobalamin är 100, 200 eller 250 pmol/L
samtidigt som Hcy är förhöjt? 

Under en följd av år har S-metylma-
lonsyra (MMA) förts fram som ett
mycket sensitivt och specifikt test för
diagnos av kobalaminbrist, men det har
nu alltmer kommit i skymundan efter det
att man bl a visat att testet är starkt bero-
ende av njurfunktionen, även när S-kre-
atinin ligger inom referensintervallet,
dvs specificiteten för kobalaminbrist är
relativt låg [2]. 

Sannolikt råder liknande samband
mellan Hcy och njurfunktionen [3], var-
för ett njurfunktionsprov efter det att
man funnit ett förhöjt Hcy inte heller ger
någon säker vägledning. 

Behandling
Vidare föreslår Norberg att man behand-
lar med  kobalamin och folat under 4–12
veckor, varefter man gör en ny klinisk
bedömning. Förmodligen menar då Nor-
berg att man kontrollerar om Hcy sjun-
kit, vilket helt säkert kommer att vara
fallet utan att detta på något sätt konfir-
merar diagnosen kobalamin-/folatbrist
[4, 5]. De ofta lätta eller ospecifika
neuropsykiatriska symtom som erbjuder
de största diagnostiska problemen kan
dessutom vara svåra att mäta objektivt.

Kronisk atrofisk korpusgastrit
Kobalaminbrist hos icke mag–tarmope-
rerade patienter som inte heller är vega-

ner och inte har några tecken på tunn-
tarmssjukdom orsakas i de allra flesta
fall av kronisk atrofisk korpusgastrit. I
ett relativt sett fåtal fall ger celiaki upp-
hov till brist. Kan man identifiera pati-
enter som har dessa tillstånd med bioke-
miska markörer har man funnit en bak-
omliggande sjukdom som ger kobala-
minmalabsorption och man har klara in-
dikationer för att påbörja substitutions-
behandling.

Behåll S-kobalamin som sållningsprov
Jag förordar därför i stället att man be-
håller bestämning av S-kobalamin som
sållningsprov. Har man låga koncentra-
tioner eller koncentrationer inom nedre
normalvärdesområdet (övre gräns nå-
gonstans mellan 200 och 250 pmol/L)
går man vidare med att bestämma om
patienten har en kronisk atrofisk corpus-
gastrit med hjälp av S-gastrin och S-pep-
sinogen A. 

Dessa prov har visat sig klart och sig-
nifikant bättre när det gäller att identifi-
era patienter med korpusatrofi än kom-
binationen Hcy och MMA genom att de
fångar praktiskt taget alla patienter med
förhöjda Hcy- och MMA-värden orsa-
kade av brist, och dessutom de patienter
som har korpusatrofi men ännu inte ut-
vecklat brist [6]. S-gastrin och S-pepsi-
nogen A har dessutom fördelen av att ge
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betydligt färre falskt positiva värden än
Hcy och MMA [6]. 

Den biomedicinska screeningen
kompletteras med gliadin- och endo-
mysiumantikroppar för att fastställa/ute-
sluta att patienten har celiaki. Med dessa
metoder fångar man upp dels de patien-
ter som har verklig brist på grund av kor-
pusatrofi, dels de patienter där den låga
kobalaminkoncentrationen är ett uttryck
för  kobalaminmalabsorption med risk
för utvecklandet av brist.

Om patienten har förhöjt S-kreatinin
bör patienten gastroskoperas för att ta
reda på om det föreligger korpus- eller
villusatrofi då förhöjt S-kreatinin riske-
rar att ge falskt förhöjt S-gastrin och
falskt normalt S-pepsinogen.

Det enda värdet med bestämning av
Hcy idag är att vid diffus symtomatolo-
gi, där kobalaminbrist skulle kunna vara
orsaken, utesluter ett normalt Hcy denna
möjlighet.

Stämmosymposium behövs 
Med tanke på alla olika åsikter om hur
patienter med misstänkt kobalaminbrist
skall utredas finns det all anledning att
välkomna ett symposium exempelvis i
samband med riksstämman för att försö-
ka nå konsensus avseende den mest op-
timala utredningsgången för dessa pati-
enter. 
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❙ ❙ Tack för återkoppling! Det är riktigt
att homocystein har hög sensitivitet men
låg specificitet. Problemet är det omvän-
da med kobalaminer i serum – hög spe-
cificitet men låg sensitivitet. 

Det är likaledes riktigt att kombina-
tionen gastrin och pepsinogen A har för-
delar i diagnostiken, men det senare pro-
vet är inte tillgängligt över hela landet.
Det är också riktigt att kreatinin är ett
trubbigt sätt att skatta njurfunktionen.
Provet kan skärpas genom att räknas om
till »predicted creatinine clearance« [1].

Den kliniska värderingen
Det är riktigt att homocystein nästan all-
tid sjunker vid adekvat behandling med
kobalamin och folsyra. Jag tänkte mej
dock att den kliniska värderingen vid
återbesök 4–12 veckor efter provbe-
handlingens start skulle fokusera på hur
de kliniska symtom påverkats som ingav
ansvarig läkare och kanske även patient
misstanke om B12-brist. Vid lätta och

medelsvåra bristtillstånd är det kliniska
svaret på »oral high-dose cobalamin«
och »oral high-dose folic acid« ofta
mycket övertygande [2, 3].
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Tack för återkopplingen!

❙ ❙ I Läkartidningen 13/2002 kan man på
sidan 1506 läsa ett inlägg med rubriken
»Rätt namn på rätt sak« författat av Juli-
us Soreff. Tvärtemot vad författaren till
inlägget hävdar är det helt förlegat att
beskriva artros som en degenerativ led-
sjukdom. Artros är en process som kan
beskrivas som en rubbning i den norma-
la balansen mellan syntes och degrada-
tion av matrixkomponenter i brosk och
subkondralt ben. I processen ingår såle-
des en hög grad av celldriven metabol
aktivitet i vävnaderna där t ex cytokiner
som tumör nekrotisk faktor-α och inter-
leukin-1 är inbegripna. 

Forskning pågår om »bromsmediciner«
Dessa kunskaper har öppnat helt nya
perspektiv beträffande möjligheter att
modifiera processen och bromsa utveck-
lingen av ledskadan, och intensiv forsk-
ning pågår för att få fram »bromsmedi-
ciner«. Det dynamiska förloppet avseen-
de broskförändringar i artrosprocessen
har t ex verifierats i uppföljande MR-
studier som visat att broskskador kan
läka spontant över en period på 2 år. 

Ytterligare en sak värd att påpeka i
sammanhanget är Julius Soreffs avslu-
tande mening om att artros i engelsk-
språkig litteratur ofta benämns »artri-
tis«; han menar förmodligen »osteoar-
thritis«. Den engelska beteckningen är
sannolikt en korrektare beteckning efter-
som vi och andra påvisat en inflamma-
tionskomponent i processen.

Konserverar defaitistiskt synsätt
Julius Soreffs felaktiga kategoriska på-
stående att »artros är och förblir en de-
generativ ledsjukdom« bidrar till att
konservera det defaitistiska synsätt som
alltför länge präglat uppfattningen om
detta för så många människor invalidise-
rande tillstånd. Åtskilliga kliniska studi-
er har också visat betydande bättring av
funktion och minskade symtom genom
relativt enkla åtgärder som regelbunden
träning under 6–8 veckor. Sammantaget
finns det således all anledning att se
artros som en potentiellt reversibel pro-
cess både strukturellt och kliniskt.
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