
Danske forskere: Derfor styrker D-vitamin immunforsvaret
Mangel på D-vitamin betyder, at immunforsvarets altafgørende T-celler bliver sløve og dermed ikke opdager en række alvorlige
sygdomme som blandt andet kræft, viser dansk forskning.

Af Jakob Møllerhøj ,  mandag 08. mar 2010 kl. 10:06

Danske forskere har påvist, hvorfor D-vitamin kan have en gavnlig effekt mod infektioner, visse former for kræft og andre sygdomme.
Forskningen viser, at immunforsvarets dræberceller - de såkaldte T-celler - kræver D-vitamin, hvis de skal forblive aktive.

Hvis niveauet af D-vitamin i kroppen derimod er lavt, så stiger risikoen for, at cellerne ikke opdager og reagerer på infektioner og patogener -
det vil sige skadelige bakterier, vira, parasitter etc.

»Vi har opdaget, at den biokemiske væknings-eksplosion i T-cellens indre er anderledes end man hidtil har troet. Vi har som de første opdaget,
at den første antenne, T-cellen åbner, er en såkaldt vitamin-D-receptor. Det betyder, at når en T-celle går i gang med at blive aktiveret, så
skal den have vitamin-D, ellers stopper vækningsprocessen. Hvis der ikke er vitamin-D nok i blodet, kommer T-cellen slet ikke op i
omdrejninger,« siger professor i molekylær immunologi Carsten Geisler fra Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi i en
pressemeddelelse.

Hvis D-vitaminniveauet til gengæld er tilstrækkeligt, så dræber T-cellerne kroppens egne celler, hvis de ikke er raske og desuden sørger
cellerne for at aktivere celler i andre dele af kroppens immunforsvar.

Farlige T-celler
De aktive T-celler kan dog også være et problem i forbindelse med organtransplantation, hvor cellerne kan ende med at angribe det nye organ,
som bliver opfattet som et fremmedlegeme af immunforsvaret.

Derfor er det vigtigt, at T-cellerne 'stopper kampen', når en infektion er nedkæmpet og immunforsvaret kan genkende fremmedlegemet. Og
her har forskning tidligere vist, at D-vitamin udgør en vigtig faktor, når det kommer til at deaktivere T-cellerne igen.

»Men det er helt nyt, at vitamin-D er afgørende for aktivering af de T-celler, som spiller en central rolle ved bekæmpelse af særligt farlige
infektioner,« siger Carsten Geisler.

De danske forskningsresultater er netop blevet offentliggjort i det amerikanske tidsskrift Nature Immunology.
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