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Sammanfattning 
 
Inledning 
Typ-2 diabetes är ett folkhälsoproblem som har tilltagit över tiden och i Sverige är 
prevalensen idag cirka 5 %. Vanligtvis debuterar typ-2 diabetes efter cirka 35-40 år. 
Sjukdomen behandlas i början med livsstilsförändringar men om dessa har visat sig 
otillräckliga sätts blodglukossänkande läkemedel in som tillägg till livsstilåtgärder. 
Metformin är förstahandsvalet för behandling av typ-2 diabetes och den brukar användas 
som monoterapi eller kombineras med någon annan behandling. Metformin har 
gynnsamma effekter och det resulterar i minskade blodglukosnivåer. Däremot kan det 
orsaka oönskade effekter som gastrointestinala biverkningar och brist på vitamin B12.   
 
Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan långtidsbehandling med 
metformin och brist på vitamin B12 hos patienter som har typ-2 diabetes.  
 
Metod  
Denna studie är en litteraturstudie som baseras på nio vetenskapliga artiklar. Sökningen 
gjordes i stor utsträckning i databasen PubMed, med hjälp av Mesh-termer, där de 
relevanta artiklarna utvaldes.  
 
Resultat   
Av de undersökta nio studierna, visade åtta att behandling med metformin ökar risken för 
minskad B12-nivå och B12-brist. En stor studie som inkluderade 1800 patienter visade en 
signifikant större risk för B12-brist vid metforminanvändning jämfört med patienter som 
fick placebo vid 5-års uppföljning (p = 0,02), medan resultatet inte förblev signifikant vid 
13-års uppföljning (p = 0,12). Däremot fann en studie, som var baserad på totalt 50 
diabetespatienter, att det inte fanns något signifikant koppling mellan 
metforminanvändning och B12-nivåer. Två studier visade att vitamin B12-brist var 
associerad med både dos och behandlingstid av metformin. Vidare fanns det studier som 
har visat på en relation till dos av metformin, men inte behandlingstiden, medan andra 
studier har enbart visat en korrelation till dos eller enbart behandlingstid. 
 
Diskussion  
Definitionen av vitamin B12-brist varierar mellan studier där olika länder har olika 
referensintervaller. Nivåerna skiljer sig inte mycket från varandra, men i vissa fall har 
uppdelning i flera kategorier givit ett tydligare samband. I detta fall har studien fokuserat 
specifikt på effekten av B12-nivå för diabetespatienter som använder metformin jämfört 
med de som inte gör det. Men det är värt att nämna att det finns studier som visar att 
diabetes i sig har en negativ påverkan på B12-nivåer med tiden. Viktig att peka på att 
resultat kan ha påverkats av de studier som baserades på totalt 50 diabetespatienter, 
vilket anses lågt ur ett statistiskt perspektiv, och av andra faktorer som ålder och 
användning av protonpumpshämmare.   
 
Slutsats  
Det finns en tydlig relation mellan metforminanvändning och B12-brist där dosen och 
behandlingstiden är relevanta faktorer som påverkar B12-nivån. En tydligare definition 
av B12-brist behöver tas fram.  

 
 
Nyckelord: typ-2 diabetes, metformin, vitamin B12-brist, vitamin B12.  
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Introduktion 
 
Typ-2 diabetes, som även kallas för icke-insulinberoende diabetes mellitus, är en vanlig 
progressiv sjukdom som kännetecknas av hyperglykemi vilket är ett tillstånd där 
blodglukoskoncentrationen är hög. Sjukdomen orsakas av minskad känslighet för insulin 
i kroppen (insulinresistens) i kombination med gradvis nedsättning av insulinproduktion 
från betacellerna. Insulin är ett peptidhormon som framställs av betacellerna i 
bukspottkörteln. Hormonet har till uppgift att reglera blodglukosnivåerna genom att 
reducera produktionen av glukos från levern och stimulerar absorptionen av glukos i fett- 
och muskelvävnaden. Insulinresistens innebär att känsligheten för insulin reduceras i 
muskel- och fettvävnaden vilket gör att dessa vävnader behöver en högre 
insulinproduktion för att kunna ta upp glukos. Inledningsvis klarar betacellerna av att 
ersätta för den reducerade perifera känsligheten genom att öka insulinproduktionen, och 
därmed bli insulinnivåerna högre i blodet. Men betacellernas funktion avtar med tiden 
vilket ger upphov till otillräcklig insulinfrisättning som i sin tur leder till förhöjda 
blodglukosnivåer [1]. Det finns flera faktorer som kan bidra till utveckling av typ-2 
diabetes, bland annat: ärftlighet, hög ålder, övervikt, tidigare insjuknande i 
graviditetsdiabetes, stress, rökning, brist på motion och ohälsosamma matvanor [2].   
 
Prevalens 
Typ-2 diabetes är ett folkhälsoproblem som har tilltagit över tiden och utgör 80 - 90 % av 
alla diabetesformer [3]. I Sverige ökar antal individer som drabbas av typ-2 diabetes och 
prevalensen idag är cirka 5 %. Det finns även 10-15 % av befolkningen som har ett 
förstadium, som kallas för prediabetes, och dessa individer riskerar att i framtiden 
utveckla typ-2 diabetes [4]. Vanligtvis debuterar typ-2 diabetes efter cirka 35-40 år och 
medelåldern för att få sjukdomen är 60 år [1].   
 
Symtom och följdkomplikationer  
Symtomen vid början av sjukdomen brukar vara lindriga och med tiden blir de oftast 
tydligare. De vanliga symtomen är ökad urinutsöndring, ökad trötthet och törst, 
försämrad synförmåga, återkommande svampinfektioner, sår i fötterna och 
känselstörningar i fötter och händer [2]. Personer med typ-2 diabetes löper stor risk att få 
komplikationer som kan vara svåra, till exempel: hjärt-kärlsjukdomar, neuropati, nedsatt 
njurfunktion, retinopati och tidig död och därför är det viktigt att behandla patienter i ett 
tidigt skede [4].   
 
Diagnostisering  
För att kunna ställa typ-2 diabetesdiagnosen tas blodprover från patienterna för 
mätningar av glukosnivåer i blodet och HbA1c-nivå som anger blodglukosnivån under de 
föregående två till tre månaderna. Ibland kan det behövas fler blodprover [5].  
 
 I Sverige baseras typ-2 diabetesdiagnosen på följande kriterier:  

● Om HbA1c-värdet är ≥ 48 mmol/mol vid mätningar i två olika tidpunkter. 
● Om HbA1c-värdet är ≥ 48 mmol/mol vid ett mättillfälle tillsammans med ett av 

följande tillstånd:  
1. Kapillärt eller venöst plasmaglukosvärde i fasta är ≥ 7,0 mmol/l vid 

mätningar i två olika tillfällen. Eller 
2. Icke-fastande venöst eller kapillärt plasmaglukosvärde är ≥ 11,1 mmol/l 

och förekomst av hyperglykemi. Eller 
3. Plasmaglukosvärden två timmar efter 75 g glukosintag där venöst 

plasmaglukosvärdet är ≥ 11,1 mmol/l och kapillärt plasmaglukosvärdet är  
≥ 12,2 mmol/l [2]. 
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Behandling   
Eftersom livsstilsfaktorer kan vara en bidragande anledning till att utveckla diabetes 
utgör livsstilsförändringar grunden för behandlingen. Patienterna får rekommendationer 
om att förändra kostvanor, sluta röka, öka fysisk aktivitet, försöka att undvika 
stressituationer och gå ner i vikt om patienterna är överviktiga. Det finns studier som har 
visat att vid typ-2 diabetes ökar blodglukosnivån med 1 mmol per 4 år. Om 
livsstilsåtgärder har visat sig otillräckliga behöver patienter som har typ-2 diabetes tillägg 
med farmakologisk behandling. Det övergripande behandlingssyfte av typ-2 diabetes är 
att ha en god kontroll av glukosnivån vilket hjälper till att förebygga de oönskade 
komplikationerna. Det finns flera läkemedelsklasser som kan användas vid behandlingen 
och valet av läkemedel beror på patientens hälsotillstånd [6].  
 
Metformin  
Enligt Läkemedelsverket är metformin förstahandsvalet för behandling av typ-2 diabetes 
och det brukar användas som monoterapi eller kombineras med någon annan 
behandling. Exempel på läkemedelsgrupper som kan kombineras med metformin är 
insulin, GLP-analoger, DPP4-hämmare och SGLT2-hämmare [4]. Metformin är ett 
peroralt antidiabetikum och tillhör läkemedelsklassen biguanider. Den primära effekten 
av metformin är att reducera produktionen av glukos från levern, det som kallas för 
glukoneogenesen. Detta sker genom aktivering av AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK) 
vilket är ett leverenzym som spelar en betydande roll i metabolisk kontroll. Därmed 
hämmas uttryck av gener som är väsentliga för glukoneogenesen. Metformin har också 
andra effekter bland annat att den minskar insulinresistens i skelettmuskulaturen. 
Effekternas resultat blir att glukosnivåer i blodet sänks [7]. Vidare betraktas metformin 
som viktneutralt och minskar risken att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar och att dö 
[4].  
 
Dosen av metformin bedöms beroende på patientens njurfunktion. När metformin 
används som monoterapi påbörjas behandlingen med 500 eller 850 mg 2-3 gånger per 
dag och därefter ökas dosen gradvis. Den maximala dagliga dosen av metformin är 3000 
mg. Metformin behandlingen bör fortsätta så länge den är tolererbar och 
kontraindikationer inte förekommer [4].  
 
Även om metformin har gynnsamma effekter kan det orsaka oönskade effekter och de 
vanligaste är gastrointestinala biverkningar som är dosrelaterade, till exempel illamående 
och diarré [7]. Utöver detta har det rapporterats, redan 1969, att det finns en relation 
mellan behandling med metformin och brist på vitamin B12 [8].  
 
Mekanismen genom vilken metformin medför brist på vitamin B12 är oklar men det finns 
en vedertagen förklaring. Vitamin B12 behöver intrinsic factor (IF) för att kunna upptas 
av cellernas receptorer i den nedersta delen av tunntarmen (ileum). Upptaget av vitamin 
B12-IF-komplexet är kalciumberoende. Metformin interfererar med kalciummetabolism i 
tarmen vilket leder till att vitamin B12 inte kan nå av cellerna i ileum och detta i sin tur 
resulterar i malabsorption av vitamin B12 [9].   
 
Vitamin B12-brist 
Förutom långvarig användning av metformin finns det andra faktorer som kan ligga 
bakom brist på vitamin B12 bland annat tarmsjukdomar, inflammation i magsäcken, 
bristande intag av kost som innehåller vitamin B12, graviditet, långvarig användning av 
protonpumpshämmare [10]. Vitamin B12 är viktigt för bildning av röda blodkroppar i 
kroppen, därför kan brist på vitamin B12 ge upphov till blodbrist som benämns perniciös 
anemi. Vitaminet är också nödvändigt för nervsystemets funktion vilket gör att bristen 
kan medföra skador på nervsystemet som kan vara irreversibla vid en långvarig brist. 
Exempel på skador i nervsystemet är:  

- Perifera skador som till exempel: försämrad känsel, myrkrypningar, försvagade 
reflexer i fotsulor och vader och skador på autonoma nervsystemet.  

- Depression, försämrad syn och minne vid svår brist [11, 12].  
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I Sverige definieras brist på vitamin B12 som serumnivåer <150 pmol/L och värdena som 
ligger mellan 150-250 pmol/L indikerar en gråzon. Höga nivåer av både metylmalonsyra 
(MMA) och homocystein kan vara markörer för brist på vitamin B12. Homocystein är en 
intermediär i metioninomsättningen och den kräver metyltetrahydrofolat och vitamin 
B12 för att kunna remetyleras till metionin. Därmed kan förhöjda nivåer av homocystein i 
plasma (>15 μmol /L) indikera folat-brist och vitamin B12-brist. Däremot stiger 
serumnivåer av metylmalonsyra (MMA), > 0,37 μmol /L, endast vid vitamin B12-brist 
vilket gör det till en mer specifik markör för B12-brist jämfört med homocystein [13,14]. 
Vidare finns det en mer känslig och specifik markör för brist på vitamin B12 som kallas 
för holotranskobalamin vilket är den aktiva delen av vitamin B12. Upp till 20 % av den 
totala vitamin B12-nivån utgörs av holotranskobalamin [15].  
 
För att undvika de konsekvenser som kan uppstå på grund av brist på vitamin B12 
rekommenderas, i Sverige, mätning av vitamin B12-nivå i början av metforminbehandling 
och regelbundet därefter [4]. Däremot finns det inga rekommendationer om vare sig 
tillskott av vitamin B12 eller kost rik på vitamin B12 [4,16].  
 
 

Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan långtidsbehandling med 
metformin och brist på vitamin B12 hos patienter med typ-2 diabetes. I syftet ingår även 
att undersöka eventuella orsaker till B12-bristen. Studien eftersträvar att svara på 
följande frågeställningar:  

a) Kan behandlingen med metformin över tid orsaka en progressiv minskning av 
vitamin B12-nivå? 

b) Finns det en relation mellan dos metformin och vitamin B12-nivå? 
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Metod 
Denna studie är en litteraturstudie som baseras på vetenskapliga artiklar. Sökningen   
gjordes i stor utsträckning i databasen PubMed, med hjälp av Mesh-termer, där de 
relevanta artiklarna som använts i studien hittades. Vilka artiklar som valdes samt 
datumet då sökningar gjordes, sökorden, filter och antal träffar presenteras i tabell 1.  
 
Tabell 1. Artikelsökning i PubMed. Observera att Mesh-termer användes vid alla 
sökningar och några artiklar kom upp vid båda sökningarna.   

Datum Sökord  Filter  Antal 
träffar  

Antal 
valda 
artiklar  

Referensnummer i 
studien 

2020-01-23 ("Metformin"[Mesh]) 
AND "Vitamin B 
12"[Mesh] 

Clinical 
Trial, Full 
text 

17  1 17 

2020-01-28 ("Diabetes 
Mellitus"[Mesh]) 
AND 
"Metformin"[Mesh]) 
AND "Vitamin B 
12"[Mesh] 

Full text, 5 
years, 
Humans  

17 8 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25  

    
Originalartiklar samt artiklar som var mest tillämpliga för frågeställningar inkluderades i 
denna studie. Däremot exkluderades en studie på grund av språket (spanska). Andra 
artiklar som exkluderades var irrelevanta i förhållandet till studiens syfte. Därmed ingick 
nio artiklar i denna studie. Ytterligare en artikel var intressant för ämnets område men 
det gick inte att få fram hela artikeln utan bara abstraktet därför användes det i 
diskussionen och inte i resultatdelen.  
 
Information för introduktionen hittades genom sökningar i sökmotorn Google med 
orden: diabetes mellitus typ 2, B12-brist och metformin, metforminbehandling. Det  togs 
även information från Läkemedelsverkets hemsida, SBU, böcker och från de utvalda 
PubMed-artiklar.  
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Resultat 
Först introduceras sammanfattningar av de nio utvalda artiklarna och deras resultat var 
för sig, därefter finns det en sammanfattande tabell i slutet av resultatdelen, se tabell 9. 
 
Aroda V.R. et al Long-term Metformin Use and Vitamin B12 Deficiency in the 
Diabetes Prevention Program Outcomes Study [17].  
 
Denna studie var en sekundär analys av data från the Diabetes Prevention Program 
(DPP)/ the Diabetes Prevention Program Outcomes Study (DPPOS). Syftet med denna 
analys var att utvärdera serumnivåer av homocystein och vitamin B12 hos deltagare som 
fick placebo respektive metformin. Utvärderingen är baserad på värden som har tagits vid 

två tillfällen, efter genomsnitt 5 och 13 års uppföljning. Meningen var att få fram risken 

för brist på vitamin B12 såväl som följdkomplikationer som anemi och neuropati vid 
användning av metformin. 
 
DPP registrerade 3234 deltagare som var minst 25 år med ett kroppsmasseindex (BMI) 
på 24 kg/m2 eller högre, hade nedsatt glukostolerans och fastande blodglukos på 95 till 
125 mg/dL. Deltagarna delades slumpmässigt in i tre grupper; den ena gruppen fick 
placebo, den andra fick ett intensivt livsstilsprogram och den tredje fick metformin 850 
mg två gånger dagligen. DPP började i juli 1996 och slutade i maj 1999. I slutet av DPP, 
uppmanades alla deltagare att delta i uppföljningsstudien, DPPOS. I DPPOS genomfördes 
en öppen prövning för deltagarna i metformin gruppen och de fick samma dos av 
metformin som tidigare (850 mg två gånger dagligen).  
 
Nivåerna av vitamin B12 och homocystein utvärderades vid i genomsnitt 5 och 13 år efter 
initial randomisering och analyserades 2011. Låg vitamin B12-nivå definierades som <150 
pmol/L* och nivåer mellan (151-220 pmol/L)* definierades som gråzon. I denna analys 
inkluderades enbart de som hade sparade serumprov. Dessa uppgick till 1800 individer 
totalt, där de delades slumpmässigt in i placebo-grupp (902 deltagare) och metformin-
grupp (898 deltagare). Deltagare som hade genomgått bariatrisk kirurgi exkluderades 
från denna analys. P-värde < 0,05 ansågs vara ett statistiskt signifikant värde.  
 
*värdena omvandlade från pg/mL till pmol/L. 

 
Tabell 2: B12-status hos metformin-gruppen och placebogruppen vid 5- och 13-års 
uppföljning [17].   

 5 år uppföljning  
 

13 år uppföljning 

 Metformin Placebo p-värde Metformin Placebo p-värde 

Genomsnitt B12-nivå 10 % lägre 
än placebo 
 

 < 0,01 5 % längre 
än placebo  

 0,19 

B12-brist (låg) 4,3 % 2,3 % 0,02 7,4 % 5,4 % 0,12 

B12-brist (gråzon eller 
låg) 
 

19,1 % 9,5 % < 0,01 20,3 % 15,6 % 0,02 

B12-brist bland aktiva 
användare av metformin 
försedd av studien 

5,2 % - - 9,2 % - - 

B12-brist över tid 13 % ökad risk för B12-brist per år användning av metformin (odds 
1,13 för hela studiepopulationen) 
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Resultatet från studien visade en signifikant (p <0,01) lägre B12-nivå för metformin-
gruppen jämfört med placebo vid 5-års uppföljning, men ej signifikant (p = 0,19) vid 13-
års uppföljning. Vid jämförelse av B12-brist i nivåerna låg eller gråzon, är det signifikant 
högre andel för metformin patienter. Studien visade även på att patienter som fick 
metformin i studien hade högre andel B12-brist än de övriga (se tabell 2 ovan). Därtill 
löpte patienter 13 % ökad risk för att få B12-brist för varje år av metforminanvändning. 
Författarna kommer fram till att en regelbunden kontroll av B12-nivåer kan övervägas för 
patienter som behandlas med metformin. 
 
Gupta K. et al An observational study of vitamin b12 levels and peripheral 
neuropathy profile in patients of diabetes mellitus on metformin therapy 
[18].  
 
En observationsstudie inkluderade 50 typ-2 diabetespatienter, baserade i New Delhi, 
Indien, som behandlades med metformin i minst 3 månader. B12-nivåer jämfördes i 
relation till bland annat hur länge patienterna hade diabetes, tiden för användning av 
metformin, och glykosylerat hemoglobin (HbA1c) nivåer. Vitamin B12-brist definierades 
som serum-B12 <111 pmol/L*, nivåer av B12 som ligger mellan (111-162 pmol/L)* 
definierades som gråzon. P-värde < 0,05 ansågs vara ett statistiskt signifikant värde. 
 
Studien visade att 56 % av patienterna hade B12-brist, och ett signifikant samband mellan 
längden av användning av metformin och minskad nivå av B12 (p = 0,01). Slutsatsen 
drogs att patienter med långsiktig användning av metformin har hög risk för vitamin B12-
brist. Vidare, att en periodisk screening av diabetespatienter som har använt metformin 
över ett år, ska testas för B12-nivå och ges kosttillskott om brist påvisas. Författarna 
rekommenderar även testning för perifer neuropati för patienter som använder 
metformin även om vitamin B12-nivåer verkar vara normala. 
 
Studien visade även på flera begränsningar. För det första att antalet patienter kan anses 
lågt. I studien ingick heller inte en kontrollgrupp av diabetespatienter som inte använde 
metformin. Även en längre uppföljning kan vara av värde. 
 
*värdena omvandlade från pg/mL till pmol/L. 

 
Hansen C.S. et al Vitamin B12 deficiency is associated with cardiovascular 
autonomic neuropathy in patients with type 2 diabetes [19]. 
 
I denna studie analyserades data från 469 patienter med typ 2-diabetes som genomgick 
screening för kardiovaskulär autonom neuropati. Studiens syfte var att undersöka 
sambandet mellan serumnivåer av vitamin B12 och kardiovaskulär autonom neuropati 
(CAN) hos patienter med typ-2 diabetes. Vidare, att undersöka möjlig association mellan 
behandling med metformin och protonpumpshämmare (PPI) och vitamin B12-nivåer. I 
denna studie ingick patienter med typ-2 diabetes som behandlades mellan juni 2013 och 
december 2014 vid den diabetiska polikliniken Steno i Danmark. Patienterna som 
inkluderades i studien var mellan 20-80 år, hade minst ett giltigt mått på ett 
kardiovaskulärt autonomt reflextest eller ett mått på hjärtfrekvensvariabilitet. 
Patienterna som behandlats med laser för proliferativ retinopati och de som hade 
befintlig hjärtarytmi exkluderades från studien.  
 
Blodprover samlades från deltagarna för mätningar av serumnivåer av vitamin B12, 
HbA1c, metylmalonsyra, hög-densitet lipoprotein (HDL), total-kolesterol och kreatinin.  
Dessutom mättes deltagarnas längd, vikt och blodtryck samt erhölls information om 
rökvanor, alkoholkonsumtion och läkemedelsanvändning. Vidare genomgick deltagarna 
vibrationssensationstest för att värdera perifer neuropati. Vitamin B12-brist definierades 
som serum-B12 <125 pmol/L, nivåer av B12 som ligger mellan 125- 250 pmol/L 
definierades som gråzon och serum-B12 >250 pmol/L ansågs vara normal. 
Signifikansnivå på 5 % antogs. 
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63 % av det totala antalet patienterna som deltog i studien var män, medelåldern för 
deltagarna var 59 år och den genomsnittliga diabetesdurationen var 10 år. Resultatet 
visade att i studiepopulationen var den genomsnittliga serumnivåerna av vitamin B12 289 
pmol/L. 35,4 % av deltagarna hade B12-nivå mellan 125-250 pmol/L vilket innebär att de 
låg i gråzonen medan 0,6 % hade vitamin B12-brist. Vidare fann studien signifikant lägre 
serumnivåer av vitamin B12 (p <0,001) hos patienter som behandlades med metformin 
och /eller protonpumpshämmare jämfört med de som inte behandlades med dessa 
läkemedel, se tabell 3.  
 
Tabell 3 : Medelvärde av vitamin B12-nivåer vid användning av metformin och /eller 
protonpumpshämmare (PPI) samt vid frånvaro av dessa två [19]. 

 B12-nivå (pmol/L) 

Med metformin behandling 
 

280,0 

Med PPI* behandling 235,5  

Med Både PPI och metformin 
 

262,0 

Ej metformin eller PPI  
 

368,5 

* PPI= protonpumpshämmare  

Alharbi  T. J. et al The association of metformin use with vitamin B12 
deficiency and peripheral neuropathy in Saudi individuals with type 2 
diabetes mellitus [20].  

I en retrospektiv studie undersöktes relationen mellan metforminanvändning och B12-
brist. Patienter som sökte vård mellan januari och juni 2016 i en primärvård i Riyadh, 
Saudiarabien, ingick i studien. I studien uteslöts de som har haft anemi, kronisk 
njursvikt, cancer, Addisons sjukdom, magtarmstuberkulos, celiaki, inflammatorisk 
tarmsjukdom eller de som hade använt metformin mindre än 1 år. Även de som använde 
vissa mediciner (fenytoin, primidon, kolkicin, isoniazid, hydralazin eller metotrexat), 
gravida och vegetarianer uteslöts. 

Totalt ingick 412 patienter med typ-2 diabetes, varav 319 fick behandling med metformin 
och 93 fick ingen metforminbehandling. Vitamin B12-brist klassades i tre grupper; mild 
(118-132,8 pmol/L), måttlig (88,6-118,1 pmol/L) eller svår (<88,56 pmol/L). P-värde 
<0,05 antogs vara ett statistiskt signifikant värde. Patienter som fick metformin hade 
signifikant lägre B12-nivåer (p < 0,01) och löpte högre risk för B12-brist, där oddsen 
beräknades till 4,72 (p = 0,036), se tabell 4.  

Tabell 4: Förekomst av B12-brist hos metforminanvändare och icke 
metforminanvändare i studien [20].  

Grupp Total antal 
patienter  

Antal patienter  
med B12-brist 

% B12-brist 

Diabetes typ 2 (alla) 412 32 7,8 % 

Med metformin 319 30 9,4 % 

Utan metformin 93 2 2,2  % 
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Studien fann även andra faktorer som skiljde sig signifikant mellan gruppen som tog 
metformin och de som inte gjorde det, se tabell 5.  

Tabell 5: Andra faktorer som skiljde sig signifikant mellan metforminanvändare och 
icke metforminanvändare [20].  

Jämförelse Metformin gruppen p-värde 

Genomsnittlig tid med diabetes Längre < 0,01 

Intag av insulin Högre < 0,01 

Homocystein Högre < 0,001 

Vitamin D Högre < 0,001 

Folat Lägre < 0,01 

Intag av protonpumpshämmare Högre < 0,01 

Hjärtsvikt Lägre < 0,05 

Av de som tog metformin, visade studien att dosen och hur länge patienten har använt 
metformin ha en påverkan på risken för B12-brist, se tabell 6. 

Tabell 6: Påverkan av dos och behandlingstid av metformin på B12-brist hos 
metformin-grupen [20].  

    Total 

antal 

patienter 

Antal 

patienter 

med B12-

brist 

% B12-

brist 

p-värde 

Dos 

(mg/dag) 

< 1000 6 0 0 % 0,2 

1000 – 2000 301 25 8,3  % 0,05 

> 2000 12 5 41,7 % < 0,01 

            

Metformin 

användning 

< 4 år 123 6 4,9 % 0,47 

> 4 år 196 24 12,2 % < 0,01 
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Författarna drog slutsatsen att metformin har en signifikant påverkan på B12-brist, och 
speciellt för de individer som har en dos högre än 2000 mg/dag eller har använt 
metformin längre än 4 år. Dessa bör testas regelbundet för B12-brist. 

Wong C.W. et. al. Association of metformin use with vitamin B12 deficiency in 
the institutionalized elderly [21].  

En retrospektiv studie undersökte relationen mellan användning av metformin och B12-
brist. Den undersökta gruppen är inneliggande äldre patienter (65 år eller äldre) som fick 
serum vitamin B12 mätt under en rutinundersökning mellan 2011 och 2013 i Kina. De 
patienter som fick B12- eller folatersättning innan undersökningen exkluderades från 
studien. Förutom B12-nivån, samlades information om den genomsnittliga dosen och 
behandlingstiden. 

Totalt fanns 1996 patienter och 507 hade diabetes av vilka 188 fick behandling med 
metformin. Vid analys av riskfaktorn (odds) exkluderades från gruppen som använde 
metformin, de patienter med anemi (5), de som hade metforminbehandling kortare än 6 
månader (4) och de som var gastrektomerade (5). B12-brist ansågs föreligga vid nivåer 
<150 pmol/L. P-värde <0,05 antogs vara ett statistiskt signifikant värde. 

Tabell 7: Sammanfattande resultat från studien som jämför förekomsten av B12-brist 
hos diabetespatienter som använder metformin med de som inte använder metformin 
och patienter som inte har diabetes [21]. 

 B12-brist p-värde 
 

MED metformin behandling 
 

53,2 % -  

UTAN metformin (jämfört med metformin-grupp) 
 

31 % < 0,001 

Ej diabetes ( jämfört med metformin-grupp) 
 

33,3 % < 0,001 

   

Dos <1500 mg/dag OCH ≤2 år behandling 
 

35,3 % -  

Dos <1500 mg/dag OCH >2 år behandling 
 

55 % -  

Dos ≥1500 mg/dag OCH >2 år behandling 
 

75,9 % -  

   

Dos ≥1500 mg/dag jämfört med <1000 mg/dag Oddskvot: 
2,72 

0,029 

Behandlingstid >4 år jämfört med <2 år Oddskvot 
3,00 
 

0,007 

B12-nivå för patienter med metforminbehandling var signifikant lägre (184 pmol/L) 
jämfört med diabetespatienter som inte använde metformin (243 pmol/L; p < 0,001) och 
de utan diabetes (229 pmol/L; p < 0,001). Av de individer som hade B12-brist, hade 
diabetespatienter som använde metformin signifikant lägre B12-nivåer (97 pmol/L) 
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jämfört med de utan metformin (113 pmol/L; p < 0,001) och de utan diabetes (111 
pmol/L; p <0,001). Studien fann att, trots vanlig B12-brist hos äldre (34,9 %) ökade 
risken för B12-brist signifikant vid användning av metformin. Bristen blev svårare i 
termer av lägre B12-nivåer hos de som hade B12-brist vid användning av metformin 
jämfört med patienter utan metformin. Vidare ökade risken vid högre dos och längre 
behandling med metformin, se tabell 7. Författaren anser att testning av B12-nivåer kan 
övervägas innan användning av metformin och åtminstone 2 år efter påbörjad 
behandling. 

Metaxas C. et al  Impact of type 2 Diabetes and Metformin use on Vitamin B12 
Associated Biomarkers - an Observational Study [22].  
 
En observationsstudie inkluderade 50 typ-2 diabetespatienter, baserade i Schweiz. I ett 
senare skede inkluderades 33 icke-diabetes individer som en referensgrupp. Studien var 
uppdelad i två delar där den ena var en jämförelse mellan en grupp diabetespatienter som 
behandlas med metformin (29) och en grupp som inte behandlas med metformin (21), 
totalt 50. Den andra delen var en jämförelse mellan en grupp diabetespatienter (19 
individer) som visade på lågt B12 (oberoende om de behandlades med metformin eller 
inte) och en grupp som inte hade diabetes (31 individer). 
 
B12-nivåer jämfördes i relation till bland annat hur länge patienterna hade diabetes, tiden 
för användning av metformin, holotranskobalamin (HoloTc), halten av den aktiva delen 
av B12 (%B12), homocystein och glykosylerat hemoglobin (HbA1c) nivåer. Vitamin B12-
brist definierades som serum-B12 <200 pmol/L. P-värde ≤0,05 ansågs vara ett statistiskt 
signifikant värde. 
 
Första delen av studien visade inte på någon signifikant skillnad i B12-brist mellan 
patienter som behandlades med metformin (224 pmol/L) och utan (250 pmol/L). 
Däremot förslår studien att behandling med metformin kan framkalla brist på B12 i ett 
dos-beroende samband. 
 
Den andra delen av studien visade att diabetes i sig har en negativ påverkan på B12-nivån 
oberoende om man behandlades med metformin eller inte. Däremot var den biologiska 
aktiva delen av B12 (HoloTc) högre hos diabetespatienterna. Nivån av HoloTc av B12 var 
alltså inte påverkad av lågt B12. Vidare var HoloTc signifikant associerat med högre nivå 
av homosystein (Hcy). Studien drar slutsatsen att båda dessa resultat stödjer 
användandet av HoloTc för att undersöka nivån av B12 hos diabetespatienter. 
 
 
Kim J. et al Association between metformin dose and vitamin B12 deficiency 
in patients with type 2 diabetes [23].  
 
Denna tvärsnittsstudie inkluderade typ-2 diabetes patienter som besökte ”the Yongin 
Severance Hospital ” poliklinik i Korea mellan juni 2017 och april 2018. Studiens syfte var 
att undersöka förekomsten av vitamin B12-brist hos typ-2 diabetes patienter som hade 
behandlats med metformin under en långtid, samt att pröva påverkan av dos och 
behandlingstid av metformin på vitamin B12-brist. Vidare mättes serumnivåer av 
homocystein för att undersöka om bristen på vitamin B12 orsakad av 
metforminbehandling kunde peka på vävnadbrist. Totalt ingick 1111 patienter som var 
mellan 20 och 85 år i studien, bland dem 645 män. Patienter som exkluderades ifrån 
studien var de som hade haft perniciös anemi, inflammatorisk tarmsjukdom, kolektomi 
eller gastrektomi och de som hade cancer, svår infektion, akut kranskärlssjukdom inom 
de senaste 3 månaderna samt individer med allvarlig organskada. Dessutom 
exkluderades gravida kvinnor, vegetarianer och patienter som hade andra blodsjukdomar 
än anemi ur studien.  
 
Vid början av studien samlades urinprover och blodprover från deltagare i fastande 
tillstånd för att mäta S-vitamin B12, S-homocystein, S-folsyra, insulin, glukos, 
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hemoglobin, glykosylerat hemoglobin (HbA1c), medelcellvolym (MCV), AST, ALT, 
kreatinin, triglycerider, totalt kolesterol, låg-densitet lipoprotein (LDL), hög-densitet 
lipoprotein (HDL), och ”urine albumin-to-creatinine ratios” (ACR). Information om 
neuropati, läkemedelsanamnes, liksom alkoholkonsumtion och rökvanor från 
individuella frågeformulär erhölls också. Vidare mättes deltagarnas blodtryck, vikt och 
längd. Tiden som gått sedan den initiala diagnosen diabetes ställdes registrerades, samt 
dos och behandlingstid av metformin. I studien beräknades den dagliga dosen metformin 
som den genomsnittliga dosen som intogs under de senaste 6 månaderna.   
 
Deltagarna delades in i två grupper där den ena gruppen innehöll de patienterna som 
uppvisade brist på vitamin B12 och den andra gruppen innehöll de som hade normal 
serumnivå av vitamin B12. Vitamin B12-brist definierades som serum-B12 <221,4 
pmol/L* och höga serumnivåer av homocystein definierades som> 13,7 μmol /L. P-värde 
<0,001 ansågs vara ett signifikant värde.  
 
Totalt 247 patienter uppvisade brist på vitamin B12, bland dem hade 60 patienter B12-
nivå <147,6 pmol/L* och endast 1 patient hade vitamin B12-nivå <73,8 pmol/L*. 
Patienter med vitamin B12-brist tog en större dos av metformin och använde det under en 
längre tid än gruppen som hade normala nivåer av vitamin B12. Pearsons korrelationstest 
påvisade en negativ korrelation mellan metformindos och serumnivåer av vitamin B12 (P 
<0,001, r = −0,300), men ingen signifikant korrelation hittades mellan behandlingstid av 
metformin och serumnivåer av B12 (P = 0,317, r = 0,030). Därtill visade resultatet att en 1 
mg ökning i den dagliga metformindosen var associerade med 0,105 pmol/L* minskning i 
vitamin B12-nivå. Efter justering för olika riskfaktorer (diabetes duration, ålder, kön, 
anemi, alkoholkonsumtion, ALT och multivitamintillskott) var oddskvoten för vitamin 
B12-brist högre hos patienterna som tog > 1000 mg metformin per dag, men det fanns 
ingen signifikant association mellan behandlingstid av metformin och vitamin B12-brist, 
se tabell 8. När det gäller serumnivåer av homocystein fanns det en negativ korrelation 
med serumnivåer av vitamin B12 vilket tyder på att bristen på vitamin B12 orsakad av 
metforminbehandling kan uppkomma på vävnadsnivå, men det krävs ytterligare studier 
för att bekräfta denna hypotes.  
*värdena omvandlade från pg/mL till pmol/L. 

 
Tabell 8. Jämförelse mellan metformindos och metforminduration hos deltagarna i 
förhållande till serumnivåer av vitamin B12 [23]. 
Riskfaktor   Antal (%) med 

brist på B12  
Antal (%) med 
normal B12   

Oddskvot*  (p-
värde) 

Metformindos (mg/ dag): 
 

o <1000  
o 1000 - <1500 
o 1500 - <2000 
o ≥2000 

 

 
 
8,5  
15,0  
46,2  
30,4  

 
 
23,4  
24,9  
39,5  
12,3  

 
 
 1       (-) 
 1,72 (0,080) 
 3,34 (<0,001) 
 8,67 (<0,001) 

Metforminduration (år) 
o <10  
o 10 - <20  
o ≥20  

 

 
44,5  
42,1 
13,4 

 
55,6 
35,0 
9,5  

 
1       (-) 
1,43 (0,169) 
1,86 (0,267) 

* Justerad oddskvoten för vitamin B12-brist för olika doseringar av metformin i jämförelse med 
metformindos <1000 mg per dag och för olika behandlingstid i jämförelse med <10 år.  

P-värde < 0,001 är statistisk signifikant. 
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Out M. et al Long-term treatment with metformin in type 2 diabetes and 
methylmalonic acid: Post hoc analysis of a randomized controlled 4.3 year 
trial [24].  
 
Denna studie var en post hoc-analys av en randomiserad kontrollerad studie som kallas 
för "HOME" (Hyperinsulinaemia: the Outcome of Its Metabolic Effects) och i denna 
undersöktes effekterna av långvarig användning av metformin i jämförelse med placebo 
hos typ-2 diabetes patienter som var under insulinbehandling. Syftet med den aktuella 
studien var att ytterligare studera konsekvenser av metforminanvändning genom att 
undersöka effekterna av metformin på serumnivåer av metylmalonsyra (MMA), samt att 
studera om starten eller progressionen av neuropati var associerat med ökningen av 
MMA.  

 
HOME-experimentet utfördes polikliniskt vid tre icke-akademiska sjukhus i 
Nederländerna. Patienterna delades slumpmässigt in i två grupper som fick insulin 
tillsammans med antingen metformin 850 mg eller placebobehandling, en till tre gånger 
per dag. Studien inkluderade 390 patienter som var mellan 30-80 år, där 196 patienter 
fick metformin och 194 fick placebo. Studien bestod av en pre-randomiseringsfas och en 
långvarig behandlingsfas. Under pre-randomiseringsfasen fick patienterna endast 
insulinbehandling och denna fas varade i 12 veckor. I början av den långvariga 
behandlingsfasen, som varade i 4,3 år, randomiserades patienterna för att få förutom 
insulinbehandling antigen metformin eller placebo. Rekrytering för deltagarna skedde 
mellan november 1998 och juli 1999 och uppföljningen slutfördes i 2003. 
 
Deltagarna besökte klinikerna flera gånger under studieperioden: i början av pre-
randomiseringsfas, vid baslinjen (där de randomiserades till antingen metformin- eller 
placebobehandling), en månad efter baslinjen och därefter var tredje månad fram till 
slutet av experimentet. Utvärdering för polyneuropati gjordes var tredje månad och vid 
varje besök frågades deltagarna om de tog kosttillskott eller receptfria läkemedel och om 
deras medicinska behandling hade förändrats. Vid baslinjen togs blodprover från 
deltagarna och även efter 4, 16, 28, 40 och 52 månader. Patienterna som tog kosttillskott 
med vitamin B12 och de som hade vitamin B12-brist vid baslinje exkluderades från 
studien. Totalt 277 av de 390 patienterna kompletterade studien. Serumhalter av B12 
<150 pmol/L ansågs avspegla brist och dubbelsidiga p-värden < 0,05 motsvarade ett 
signifikant värde.  
 
I huvudanalysen utvärderades effekterna av behandling, tid och deras interaktioner på 
MMA genom en blandad modell. Effekterna av diabetesduration, kön, ålder, 

kroppsmasseindex (BMI), glykosylerat hemoglobin (HbA1c), uppskattad glomerulär 
filtrationshastighet (eGFR) och användning av andra mediciner testades också i separata 
blandade modeller. Dessutom utvärderades effekten av den kumulativa 
behandlingsdoseringen (gram x år) på MMA. Tre separata sekundära analyser 
genomfördes för att studera känsligheten.   
 
HOME-resultat visade att metformin orsakade en gradvis minskning av serumnivåer av 
vitamin B12. Detta följdes av en ökad serumhalt av homocystein som i sin tur kunde peka 
på B12-brist i vävnader.  
 
Resultatet av den aktuella studien visade att användning av metformin under en lång tid, 
jämfört med placebo, orsakade en signifikant ökning i serumnivåer av MMA hos typ-2 
diabetes patienter som behandlades med insulin (p= 0,001). Det genomsnittliga värdet av 
MMA ökade från 0,185 ± 0,073 till 0,222 ± 0,100 μmol /l under metforminbehandling 
och från 0,185 ± 0,081 till 0,200 ± 0,074 μmol /l under placebobehandling. Metformins 
effekt på MMA beror på den kumulativa dosen av metformin och den ökar med tiden. 
Vidare fanns det ingen signifikant skillnad i serumhalter av MMA mellan placebo-
gruppen och metformin-gruppen när de stratifierades för B12-koncentrationer. Därmed 
påverkades det biologiska sambandet mellan MMA och vitamin B12 inte av metformin. 
Ingen signifikant effekt av metformin på neuropati hittades i jämförelse med placebo 
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(p=0,34). Detta kunde förklaras med att metformin har glukos-sänkande effekter vilket 
skyddar mot neuropati men å andra sidan ökar metformin serumhalterna av MMA som i 
sin tur ökar risken för neuropati.  
 
 
 
Russo G.T. et al Diabetic neuropathy is not associated with homocysteine, 
folate, vitamin B12 levels, and MTHFR C677T mutation in type 2 diabetic 
outpatients taking metformin [25].  
 
Denna tvärsnittsstudie involverade 263 patienter med typ-2 diabetes och utfördes i den 
diabetiska polikliniken vid universitetssjukhuset i Messina i Italien. Studiens syfte var att 
studera det möjliga sambandet mellan serumnivåer av vitamin B12, homocystein, folat 
och metylentetrahydrofolatreduktas (MTHFR) C677T mutation och diabetisk perifer 
neuropati (DPN). Studien avsåg också att undersöka påverkan av metforminbehandling 
på serumhalterna av vitamin B12, folat och homocystein och om metformin är en 
riskfaktor för DPN hos typ-2 diabetes patienter.    
 
Deltagarna klassificerades som aktuell rökare eller icke-rökare och om de stod på 
hypoglykemisk behandling inklusive metformin i mer än 6 månader. Alla patienter som 
fick delta i studien genomgick, under tre månader före studien, en specifik screening för 
förekomst av DPN och en standardvärdering av elektrokardiogram för att utesluta 
asymptomatisk hjärtinfarkt eller arytmi under 12 månader före studien. Patienterna som 
hade andra former av diabetes såsom typ-1 diabetes, cancer, kronisk njursvikt, kroniska 
inflammatoriska sjukdomar, graviditet, sköldkörtelsjukdomar, neurologiska störningar, 
perniciös anemi, näringsbrister och personer med daglig alkoholkonsumtion > 20 g för 
kvinnor och > 30 g för män exkluderades ur studien.  
 
Deltagarnas midjemått, kroppsmasseindex (BMI) och blodtryck mättes med 
standardmetoder samt deras livsstil- och kliniska information erhölls genom ett 
frågeformulär. Blodprover samlades från deltagare efter 12-14 timmars fasta för att mäta 
nivåerna av kreatinin, glukos samt koncentrationer av lipider och LDL-kolesterol. 
Dessutom mättes glykosylerat hemoglobin (HbA1c) och plasmakoncentrationer av 
homocystein. Vidare fastställdes plasmakoncentrationer av vitamin B12 och folat genom 
radioassay. Uppskattad glomerulär filtreringshastighet (eGFR) beräknades också för att 
utvärdera njurfunktionen. P-värde <0,05 ansågs vara ett statistiskt signifikant värde.  
 
Diabetesdurationens intervall hos studiepopulation var mellan 1-46 år. Resultatet visade 
att vitamin B12-nivåer, serumnivåer av homocystein och folat låg inom det normala 
intervallet. Däremot hittades höga nivåer av homocystein (≥ 15 µmol/l) hos 63 patienter. 
Av studiepopulation behandlades 124 patienter med metformin ensamt eller i 
kombination med andra läkemedel medan resten fick andra blodglukossänkande 
läkemedel. Patienterna som behandlades med metformin hade statistiskt signifikant lägre 
nivåer av vitamin B12 jämfört med de som inte tog metformin (p <0,001). Medan inga 
signifikanta skillnader fanns i förekomsten av diabetisk perifer neuropati och 
hyperhomocysteinemi samt i nivåer av folat och homocystein mellan de två grupperna. 
Vidare sågs ingen signifikant skillnad i nivåer av vitamin B12 och homocystein mellan 
patienter med diabetisk perifer neuropati eller utan. 
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Tabell 9: Sammanfattning av resultat från de nio utvalda studierna som ingick i detta arbete. 

  

Studie Plats Totalt 
antal 
popula
tion  

Antal 
diabetespa
tienter 
som 
använder 
metformin 

Antal 
diabetes-
patienter 
som inte 
använder 
metformin 

B12-brist hos 
metformin-
användare 

 

- Antal, n  

- Andel, (%) 

- B12 nivå, 
pmol/L 

B12- brist hos 
icke metformin-
användare 

 

- Antal, n  

- Andel, (%) 

- B12 nivå, 
pmol/L  

Funnet samband 
mellan B12-brist 
och 
behandlingstid 
och / eller dos? 

Kommentar 

Behandling
stid 

Dos  

Aroda 
V.R. et 
al [17]  
 
(2016) 
  

USA  1800 898 902 Vid 5 års-
uppföljning:  
(4,3 % ) 
 
Vid 13-års 
uppföljning:  
(7,4 %) 

Vid 5 års-
uppföljning:  
(2,3 %) 
 
Vid 13-års 
uppföljning: 
 (5,4 %) 

Ja  
 
 
 

-  
 
 

Signifikant (p <0,01) 
lägre B12 nivå för 
metformin-gruppen 
vid 5-års uppföljning, 
men mindre 
signifikant (p = 0,19) 
vid 13-års uppföljning. 
 

Gupta K. 
et al 
[18] 
 
(2017) 

Indien 50 50 -  
 

 

28 (56 %) -  
 

 

      Ja 
 

-  
 

 

Brist på B12 ökar med 
ökad behandlingstid 
av metformin. 
 

Hansen 
C.S. et al 
[19]  
 
(2016)  

Danmark 469 -  
 
 
           
       

-        
 

 
 

280 pmol/L 368,5 pmol/L -
 
- 

       - 

-  
 
      

Signifikant lägre 
serumnivåer av 
vitamin B12 (p 
<0,001) hos patienter 
som behandlades med 
metformin jämfört 
med de som inte 
behandlades med det.  
 

Alharbi  
T. J. et 
al [20] 
 
(2018) 

Riyadh, 
Saudiarab
ien 
 

412 319 93 30 (9,4 %) 2 (2,2 %)      Ja       Ja Signifikant lägre 
serumnivåer av B12 (p 
< 0,01) hos patienter 
som fick metformin.  
 

Wong 
C.W. et 
al [21] 
 
(2018) 

Hong 
Kong, 
Kina 

1996 188 319 53,2 % 
 

31% 
 

   Ja       Ja Signifikant lägre B12- 
nivå för patienter med 
metforminbehandling  
jämfört med patienter 
som inte använde 
metformin (p < 
0,001). 
 

Metaxas 
C. et al 
[22] 
 
(2018) 

Schweiz 
 

50 29 21 224 pmol/L 250 pmol/L -  
 

     Ja Ingen signifikant 
skillnad i B12 nivåer 
mellan patienter som 
använde metformin 
jämfört  med de som 
inte använde det.  

Kim J. et 
al  [23]  
 
(2019) 

Korea  1111 1111 
 

 
       - 

247 (22,2 %)                 -     Nej      Ja Signifikant negativ 
korrelation mellan 
metformindos och 
serumnivåer av 
vitamin B12 (P 
<0,001). 

Out M. 
et al 
[24] 
 
(2017) 

Nederlän
derna 

390 196 194          - -      Ja        - Signifikant ökning i 
nivåer av 
metylmalonsyra hos 
diabetespatienter som 
använde metformin 
under en långtid 
jämfört med de som 
inte använde det (p= 
0,001).  
    

Russo 
G.T. et 
al  [25] 
  
(2015) 
 

Italien 263 124 139 -          - -  -  Signifikant lägre B12- 
nivå för patienter med 
metforminbehandling  
jämfört med patienter 
som inte använde 
metformin (p <0,001) 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Målet med denna studie var att studera sambandet mellan metforminbehandling och 
B12-nivåer hos typ-2 diabetespatienter. Fokus låg på dessa två frågeställningar: a) kan 
behandlingen med metformin över tid orsaka en progressiv minskning av vitamin B12-
nivå ? b) finns det en relation mellan dos metformin och vitamin B12-nivå?  

Studien sammanfattar resultat från nio utvalda artiklar som hittades i databasen 
PubMed. Vid sökningar användes Mesh-termer vilket gjorde det enklare att finna artiklar 
som passar syftet med studien. Att välja litteraturstudie som metod var lämplig utifrån 
den tid inom vilken projektet genomförts. Dessutom kan information hittas från hela 
världen med hjälp av litteraturstudier vilket var en fördel för detta projekt. Studier som 
ingick i detta arbete utfördes i flera olika länder med olika förutsättningar, till exempel att 
B12-brist definierades på olika sätt, och trots det visade vissa studier liknande resultat 
vilket hjälpte till att förstärka de slutsatser som drogs. Eftersom typ-2 diabetes är en 
vanlig sjukdom och metformin är en känd medicin var det lätt att hitta många 
vetenskapliga artiklar som är relevanta, vilket också var en fördel med att göra en 
litteraturstudie.   

Å andra sidan finns det nackdelar med att använda litteraturstudie som metod i detta 
projekt. Det var svårt att göra begränsningar för att välja ut, från det stora tillgängliga 
materialet, vilka artiklar som är mest relevanta. De begränsningarna som gjordes i detta 
projekt kan ha orsakat selektionsbias. Dessutom fanns det en intressant artikel, som inte 
fann någon relation mellan metforminbehandling och B12-brist, men den kunde inte 
undersökas ingående eftersom bara abstraktet var tillgängligt. Detta kan i sin tur ha 
påverkat resultatet i projektet. Ett ytterligare troligt problem var språket där de artiklar 
som valdes publicerades på engelska och i detta projekt skedde översättning till svenska 
vilket kan ha bidragit till feltolkning. 

Även om det finns några brister innehöll arbetet relevanta resultaten och information och 
kunde belysa viktiga slutsatser.  

Resultatdiskussion  

B12 relation till diabetes 

Som nämndes i introduktionen till denna studie kan vitamin B12-nivån påverkas av flera 
faktorer. Till exempel i studie [20] där användningen av protonpumpshämmare (PPI) var 
högre i metformin-gruppen, vilket kan skapa en osäkerhet kring vad som orsakade B12 
brist, speciellt då PPI också kan bidra till minskning av B12-nivå. Dessutom skiljer sig 
deltagarnas ålder mellan studierna vilket kan vara en faktor som hade påverkat resultatet 
eftersom nivåer av vitamin B12 minskar naturligt med ökad ålder på grund av minskad 
upptag av vitamin B12 i kroppen [27].  

I detta fall har studien fokuserat specifikt på B12-nivå för diabetespatienter som använder 
metformin jämfört med de som inte gör det. Men det är värt att nämna att det finns 
studier som visar att diabetes i sig har en negativ påverkan på B12-nivåer med tiden [22] 
medan andra visar att skillnaden inte är signifikant [26].  

Kategorisering av brist av B12 

Definitionen av vitamin B12-brist varierar mellan studier där olika länder har olika 
referensintervall. Nivåerna skiljer sig inte mycket från varandra, men i vissa fall har 
uppdelning i flera kategorier givit ett tydligare samband [17], Se figur 1.  
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Figur 1: Stapeldiagrammet visar definitioner på nivå av B12-brist i de utvalda studierna 

(1-8 = referensnummer 17-24). Observera att i den nionde studien (referens 25) har man inte 

redovisats B12-nivå.  

Definitionen av nivån för vad som anses vara B12-brist visade sig betydande i en av 
studierna som granskades [17]. Studien analyserade tester från en 5-års uppföljning och 
en 13-årsuppföljning där diabetespatienter som använde metformin jämfördes med de 
som inte använde metformin. Vid jämförelse av B12-brist, ifall den definieras som <220 
pmol/L, fann man en signifikant högre risk för metformingruppen vid båda 
uppföljningstillfällena (p <0,01 och p = 0,02, respektive). Däremot, vid B12-brist 
definierad som <150 pmol/L, fann studien en signifikant skillnad vid 5-års uppföljning (p 
= 0,02) men inte vid 13-års uppföljning (p = 0,12). I och med att olika studier använder 
sig av olika definitioner på B12-brist vid sina analyser, visar denna studie att definitionen 
kan ha en påverkan på vilka slutsatser som dras. 

Ett annat sätt att se på B12-brist, kan vara att mäta den aktiva delen av B12. I en studie 
[22] jämfördes, förutom B12-nivån, även den aktiva nivån av B12. Studien visade att 
nivån av aktiva substansen av B12, holotranskobalamin (HoloTc) inte var påverkad av 
lågt B12. Författaren drar slutsatsen att det finns stöd för att använda sig av HoloTc för 
att undersöka status på B12 hos diabetespatienter. Denna studie inkluderade ett litet 
antal patienter (50), men visar på att det potentiellt finns en relevant faktor att ta hänsyn 
till vid mätning av B12. 

B12 relation till användning av metformin 

Av de undersökta tio studierna (nio med text tillgänglig och en med enbart abstrakt 
tillgänglig), visade åtta av dessa att behandling med metformin ökar risken för minskad 
B12-nivå och B12-brist. En av dessa studier [20] som undersökte 412 diabetespatienter, 
visade en signifikant högre risk för B12-brist vid användning av metformin (odds = 4,72; 
p = 0,036).  En annan studie [21] undersökte närmare äldre patienter (65 år eller äldre), 
där 188 metforminanvändare jämfördes med 319 som inte behandlades med metformin. 
Resultatet visade att risken var mycket högre vid användning av metformin (p <0,001). 
Båda dessa studier är exempel på studier med relativt högt antal studieobjekt och tydliga 
resultat. Det är inte alltid fallet. En större studie som inkluderade 1800 patienter [17] 
visade en signifikant större risk för B12-brist (definierad som <150 pmol/L) vid 
metforminanvändning (p=0,02) jämfört med patienter som fick placebo vid 5-års 
uppföljning, medan resultatet inte förblev signifikant vid 13-års uppföljning (p=0,12). 
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Andra studier fann däremot att det inte fanns något signifikant koppling mellan 
metformin och B12-nivåer. Den ena studien [22] var baserad på totalt 50 
diabetespatienter, vilket kan anses lågt ur ett statistiskt perspektiv, medan detaljer kring 
den andra studien [26] inte har kunnat granskas på grund av otillgängligheten av hela 
rapporten (se under Metod) utan enbart abstraktet. I den sistnämnda studien ingick totalt 
150 individer som delades in i fem grupper, varav två använde metformin, en hade 
diabetes men fick ingen metforminbehandling, och två grupper som inte hade diabetes. 
Då antalet individer som fick metformin inte är känd, är det svårt att avgöra om 
slutsatsen - att metforminbehandling inte har någon signifikant påverkan på B12-nivåer – 
är statistiskt säkerställt. 

Förutom jämförelsen mellan diabetespatienter som använder metformin och de som inte 
tog metformin eller använde andra blodglukossänkande läkemedel, har flera studier även 
undersökt om dosen eller behandlingstiden har en påverkan på B12-brist. Flera studier 
har visat att en högre dos och / eller längre användning av metformin ökar risken för B12-
brist. En studie som inkluderade äldre diabetespatienter [21] visade att oddsen för B12-
brist var 2,72 (p = 0,029) vid metformindos ≥ 1500 mg/dag jämfört med < 1000 mg/dag, 
medan oddsen var 3,00 vid behandlingstid över 4 år jämfört med behandlingstid under 2 
år. En annan studie fann liknande resultat [20] där risken för B12 brist visades vara 
mycket högre vid doser högre än 2000 mg/dag (p = 0,05) eller vid behandling längre än 4 
år (p < 0,01). Vidare finns det studier som har visat på en relation till dos av metformin, 
men inte behandlingstiden [23], medan andra studier har enbart visat en korrelation till 
dos [22] eller enbart behandlingstid [17] där oddsen beräknades till 1,13 för varje år av 
användning av metformin. 

Rekommendation av periodisk B12-mätning 

Alla förutom tre av de undersökta studierna rekommenderar någon form av periodisk 
mätning av B12-nivåer, men med olika kriterier, se tabell 10.  

Tabell 10. Rekommendationer för mätning av B12-nivåer i de tio studierna. Observera 
att studie 1-10 =referensnummer 17-26.  

Studie Rekommendation för diabetespatienter som använder metformin 

1 [17] Regelbunden kontroll av B12-nivåer kan övervägas. 

2 [18] Årlig testning för B12 vid användning av metformin i över 1 år. 

3 [19]  Ingen rekommendation.  

4 [20] Speciellt vid metformindos > 2000 mg/dag och har behandlats i över 4 år. 

5 [21] Testning för B12 innan, och regelbundet efter, användning av metformin kan 
övervägas. 

6 [22] Användandet av holotranskobalamin för att undersöka nivån av B12 hos 
diabetespatienter. 
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7 [23] Viktigt att inkludera inte bara behandlingstid av metformin utan även dosen 
vid rekommendation av regelbunden B12 övervakning. 

8 [24]  Övervakning av B12 för metformin användare bör övervägas.  

9 [25] Ingen rekommendation 

10 [26] Universell rekommendation för B12 screening kan inte göras vid 
metforminanvändning. 

 
Utifrån dessa rekommendationer verkar det finnas indikationer för att en regelbunden 
övervakning av B12-nivåer bör övervägas för patienter som använder metformin. Dock 
finns det delade meningar hur ofta det ska göras, och under vilka kriterier 
(behandlingstid, dos) och vilken markör som ska användas (B12 i serum, 
holotranskobalamin). 

Slutsats 

Utifrån resultatet från de undersökta studierna och ovan diskussion dras följande 
slutsatser: 

• Det finns en tydlig relation mellan metforminanvändning och B12-brist. 

• Dos och behandlingstid är relevanta faktorer som påverkar B12-nivån. 

• En tydligare definition av B12-brist behöver tas fram, då den ibland bestäms 
utifrån (olika) nivåer av B12 i serum, eller vid mätning av den aktiva delen av B12 
(holotranskobalamin), eller av en markör, som homocystein. Är till exempel nivån 
av B12 i serum mer relevant än halten / nivån av holotranskobalamin? 

• Det är tydligt att det kan finnas många fler faktorer som behöver tas hänsyn till för 
att få fram en effektiv periodisk uppföljning av B12. 

• Det finns fortsatt stöd för periodisk mätning av B12-nivåer.  

• Flera av de undersökta studierna använde sig av ett begränsat antal studieobjekt, 
där två studier hade upp till 50 individer. Detta antal kan anses vara för lite för att 
kunna dra några statistiskt säkerställda slutsatser. Även uteslutningskriterier 
varierade, och det är inte helt tydligt om det finns grund för detta och vad det har 
för påverkan på resultaten. 

Slutligen kan man anse att det skulle behövas en större studie för att reda ut 
osäkerheterna kring påverkan av metforminanvändning på B12, hur det ska följas upp 
och vem som ska inkluderas i en regelbunden uppföljning. Utifrån att diabetes är en 
mycket vanlig sjukdom, att metformin är väl använd, och att B12-mätning är relativt 
enkelt, så finns det skäl att tycka att denna typ av studie skulle kunna göras i en större 
studie som kan ge svar på flera av de områden där det fortfarande finns osäkerhet. 

 

 

 

Tack 

Jag vill tacka min handledare som hjälpte mig med sina synpunkter.   
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