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A-vitamin, viktigt för ditt immunförsvar, inte bara dina ögon  
 

A-vitamin är mest känd för att vara viktig för vår syn, både mörker och färgseende, 
och att finnas i morötter. Men, A-vitamin har också andra funktioner i kroppen. Till 
dessa hör reglering av gen-transkription, där gener på DNA-nivå kan uttryckas eller 
tystas ner, samt behandling av acne. En annan funktion som A-vitamin har är att den 
också fungerar som en hormon-liknande tillväxtfaktor för bland annat epitelceller. 
Epitelceller kan hittas runt om i kroppen, bland annat i ett organ som heter tymus, 
eller bräss. 
 
Tymus hittas i nivå med hjärtat och är viktig för vårt immunförsvar. Tymusens största 
funktion är att utbilda immunceller och ta bort de immunceller som kan vara farliga 
för oss. De immunceller som går in i tymusen slussas från tymusens yttre (bark) till 
dess märg, och varje område utför olika funktioner. Märg och bark är uppbyggda av 
epitelceller. Epitelceller i barken väljer ut de immunceller som är funktionella, som 
kan reagera på främmande molekyler i kroppen. Märgens epitelceller arbetar till 
största del med att ta bort de immunceller som kan vara skadliga för oss. Då de celler 
som bygger upp vår tymus är epitelceller. Så frågan är om A-vitamin har en tillväxt-
funktion på dessa celler? Det är en frågeställning som min handledare försöker 
besvara. Som en del i hennes forskning har jag studerat tymus-epitelceller från möss 
för att ta reda på om de över huvudtaget kan påverkas av A-vitamin. Detta har jag 
gjort genom att leta efter A-vitaminreceptorn.  
 
Jag har tittat både på tvärsnitt av tymus och på tymusens specifika celler; epitelceller 
från märg och bark. Cellerna har jag fått fram med en apparat som med hjälp av ljus 
kan sortera ut de celler jag vill ha från en blandning av flera olika typer av celler (här 
en blandning av mosad tymus). Jag har sorterat ut epitelceller från barken och 
märgen, cellerna från märgen har jag delat upp ytterligare i omogna och mogna märg-
celler. Det är främst de mogna epitelcellerna som kan hitta de skadliga 
immuncellerna. Resultatet visade att A-vitamin receptorn är aktiv troligen endast i de 
mogna epitelcellerna i märgen. Vad detta kan ha för betydelse för dessa celler är i 
nuläget oklart, det får framtida forskning visa. Men, det kan vara så att A-vitamin gör 
att tymusen byggs upp av fler mogna märg-celler som i slutändan gör vårt 
immunförsvar mer effektivt. 
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The thymus is the organ for thymocyte development in the body. The vitamin A metabolite, 
retinoic acid (RA), is thought to play a role in the regulation of thymocyte selection/survival, 
however, its importance for the generation and/or function of the thymic stromal compartment is 
currently unclear. In the cell, RA signals through nuclear retinoic acid receptors (RAR)/RXR 
heterodimers which function as ligand induced transcription factors that interact with retinoic 
acid receptor responsive elements (DR5) in the promoter region of target genes. Recent data 
from our laboratory demonstrate that thymic stromal cells are capable of producing RA, and 
that RA regulates thymic epithelial cell (TEC) proliferation and/or maturation during embryonic 
development. However, it is not clear whether RA acts on TEC in a direct or indirect fashion. 
Here we examined RAR signaling in FACS sorted thymic stromal cell subsets isolated from 
transgenic DR5-luciferase reporter mice. The results indicate a selective presence of RAR-
signaling in the CD80+ (mature) subset of medullary thymic epithelial cells (mTEC) suggesting a 
potential role for RA signaling in regulating the function and/or survival of these cells. 
 


