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Inledning

Trots våra kunskaper utgör A-vitaminbrist fortfarande den vanligaste orsaken 
till blindhet i världen. A-vitaminbrist hör tillsammans med järn- och jodbrist till 
de näringsämnesbrister som prioriteras i globala livsmedelsprogram.

Vitamin A förekommer endast i animaliska födoämnen och de två naturligt 
förekommande formerna av vitamin A utgörs av retinol samt 3-dehydroretinol. 
Retinol är den vanligast förekommande formen hos människan. 

Vitamin A-aktivitet förekommer också i vissa förstadier, s k provitaminer som 
kan omvandlas till retinol. De förekommer i frukt och grönsaker och utgörs 
av ett antal karotenoider, där bl a betakaroten, alfakaroten, lutein, lycopen 
och zeaxanthin ingår. Av cirka 600 kända karotenoider är det endast cirka 
50 som omvandlas till vitamin A. Den vanligaste och effektivaste är betaka-
roten. Eftersom dessa har praktisk betydelse som vitamin A-källor brukar de 
inräknas i vitamin A-familjen. Den biologiska aktiviteten är dock lägre och 
man brukar därför uttrycka A-vitaminhalten i olika livsmedel i retinolekviva-
lenter där exempelvis 6 µg betakaroten anges motsvara 1 retinolekvivalent                       
(= 1 µg retinol). Under senare år har man dock ifrågasatt om inte detta utgör 
en övervärdering. 

De flesta karotenoider fungerar därtill som antioxidanter medan retinol inte 
har den förmågan. 

Funktion

I näthinnan binds retinol till ämnet opsin och bildar rhodopsin som vid ljus-
exponering skapar en nervimpuls som uppfattas som ljus av hjärnan. Det 
tidigaste symptomet på A-vitaminbrist är nattblindhet. Den är reversibel, men 
om den inte botas med A-vitamintillskott utvecklas en obotlig skada på ögat, 
xeroftalmi, med total blindhet som följd med skador på gula fläcken och horn-
hinnan. 

Vitamin A är också viktigt för uppbyggnaden, stabiliteten och upprätthållandet 
av kroppens slemhinnor och därmed för slemhinnornas skydd mot infektio-
ner. 

Vitamin A har sannolikt även en mer direkt betydelse för immunförsvaret via 
bildningen av de viktiga mördarcellerna (natural killer-cellerna). Mördarcellerna 
är mycket viktiga vid igenkännandet och oskadliggörandet av olika inkräktare 
i kroppen, som bakterier och tumörceller. Dessa immuncellernas ”väktare” 
spelar stor roll för immunförsvarets produktion av antikroppar och cytokiner.

Vitamin A i form av retinoidsyra har också betydelse för cellernas differen-
tiering (utmognad) genom att både stimulera och förhindra uttrycket av våra 
gener. 

Vitamin A har även betydelse vid produktionen av könshormoner och har san-
nolikt en avgörande roll för reproduktionen. 

Upptag och utsöndring

Olika vitamin A-former finns i kosten i form av stora retinylestrar vilka sön-



derdelas grovt i magsäcken för att sedan ytterligare sönderdelas tillsammans 
med fett från galla och bukspott. Det tas upp i tunntarmen i form av retinol 
och olika mindre former av karotenoider. Fett behövs för att ett upptag ska 
kunna ske. 

Friska och välnärda personer har en god förmåga att lagra vitamin A som till 
90 procent lagras i levern. I levern bildas ett protein, retinolbindande protein 
(RBP), vilket är nödvändigt för transporten av retinol i blodet från levern till 
olika målorgan. Blodets halt av RBP utgör en känslig indikator på kroppens 
A-vitaminbalans men eftersom det har en relativt kort livslängd påverkas det 
också av kroppens proteinbalans. A-vitaminbrist kan därför uppstå som följd 
av proteinbrist även vid ett adekvat A-vitaminintag.

Liksom övriga fettlösliga vitaminer kan A-vitamin endast utsöndras via galla 
och bröstmjölk. Kroppen har därmed begränsade möjligheter att kompensera 
ett högt intag och höga doser kan leda till allvarliga biverkningar. 

Behov

De flesta beräkningar av det dagliga behovet av vitamin A grundar sig på 
briststudier, vilket medför risk för en underskattning av behovet. 

Vid olika sjukdomar kan behovet öka bl a som följd av försämrad fettresorp-
tion, som vid vissa tarmsjukdomar och vid feber. Kroppens depåer är relativt 
stora, främst i levern. Vid ett lågt intag kan en 70 kg´s individ klara sig cirka 
tre månader på sina depåer. 

Vid graviditet är det extra viktigt att tillgodose vitamin A-behovet, eftersom det 
är viktigt för fostrets utveckling. Med tanke på risk för fosterskadeeffekter vid 
höga retinolintag rekommenderas ej extra intag vid graviditet, däremot ett till-
lägg på 400 µg i samband med amning.

Rekommendation

Rekommendationen för män är 900 retinolekvivalenter (RE) och för kvinnor 
800 retinolekvivalenter (RE) per dag. 

1 Retinolekvivalent (RE) motsvarar 1 µg retinol.

Farmakologisk användning

Retinolets roll vid akne (ungdomsfinnar) har diskuterats. Goda effekter har 
visats med retinsyrepreparat för lokalt bruk. Även vid behandling av psoriasis 
används retinoidanaloger.  Doserna är då dock så höga att de kan förorsaka 
toxiska biverkningar och denna behandling skall endast skötas av specialister.

Retinol och betakaroten har diskuterats som skydd mot cancer. Studierna 
visar motstridiga resultat. De flesta undersökningarna har gjorts på kosttill-
skott i höga doser. Därför bör man iaktta viss försiktighet vid användandet 
av kosttillskott med vitamin A. Naturligt förekommande betakaroten från till 
exempel grönsaker och vitamin A från exempelvis mjölk är däremot helt ofar-
ligt även i relativt stora mängder.

Brist

Vitamin A-brist utgör ett stort globalt hälsoproblem i utvecklingsländerna. 
Många barn i utvecklingsländerna drabbas vid allvarligare brist av nattblind-
het och synskador som kan leda till blindhet och kampen mot A-vitaminbrist 
har hög prioritet i FN:s livsmedelsprogram. Under senare år har stor upp-
märksamhet också ägnats vitamin A-bristens betydelse för infektionsförsvaret 



vilket illustrerats av ökad dödlighet i infektionssjukdomar i låginkomstländer 
vid A-vitaminbrist.

Hyperkeratos är ett annat symtom på vitamin A-brist. Huden blir sträv, torr och 
flagnar. Håret blir skört och håravfall är inte ovanligt. Hudproblemen beror på 
att kanalerna till hudens körtlar täpps igen.

Överskott

Om vitamin A intas i för höga doser kan det vara toxiskt bland annat som följd 
av att kroppen saknar möjlighet att utsöndra överskottet. Akut överdosering 
orsakar insjuknande med illamående, kräkning, huvudvärk, yrsel, försämrad 
syn, vilket ibland har misstolkats som symptom på hjärntumör, och muskulära 
besvär. Överdosering på lång sikt leder till försämrad aptit, klåda och hudbe-
svär. Intag över 3 mg under graviditet ökar risken för fosterskador.

I vissa fall uppkommer förgiftningssymtom redan vid intag på tio gånger över 
dagsrekommendationen, som regel dock först efter lång tids överkonsumtion. 
Vuxna rekommenderas att inte inta över 7 500 RE per dag.

Karotenoiderna inklusive betakaroten anses inte vara toxiska ens i höga 
doser, om de intas i naturlig form, det vill säga via mat. De lagras i huden och 
omvandlas endast till retinol när det behövs, och kan leda till en gulfärgning 
av huden vilket dock är ett helt ofarligt tillstånd. Detta kan för vissa uppkomma 
vid ett dagligt intag av mer än 30 mg betakaroten. Gulfärgningen försvinner 
vid minskad dos. 

Under senare år har en diskussion uppstått om att ökat intag av vitamin A kan 
påverka kalciumresorptionen i kroppen och indirekt medverka till utveckling 
av osteoporos.

Källor

De viktigaste källorna till vitamin A i det svenska kosthållet är inälvsmat, mat-
fett, grönsaker, rotfrukter och mjölkprodukter. Mjölkprodukterna står för 15-25 
procent av intaget. Mjölken är av störst betydelse för de yngre åldersgrup-
perna.

En del livsmedel är berikade med vitamin A för att kompensera bortfallet av 
naturligt förekommande vitamin A i samband med fettreduceringen. Avsikten 
har varit att nå den halt som återfinns i mjölken under sommarhalvåret. Det 
gäller bl a all mager/fettreducerad mjölk och naturell fil och yoghurt, som lätt-
mjölk. Även margarin, som baseras på vegetabila fetter har A-vitaminberikats, 
liksom en del barnmatsprodukter.

I Norden ligger det samlade vitamin A-intaget (retinol och betakaroten) mellan 
1 400 och 1 800 RE per 10 MJ, Island har dock ända upp emot 2 800 RE/10 MJ.

Vitamin A i mjölk och mjölkprodukter

Vitamin A förekommer i mjölk som retinol, retinolestrar och karotener. Halten 
vitamin A är starkt kopplad till mängden karotener i fodret. Det finns en års-
tidsvariation med en högre halt av karotener under sommarhalvåret då korna 
vistas utomhus. 

Halten retinolekvivalenter i mellanmjölk är 46,2 µg per 100 g. 

Minimjölk, lättmjölk och mellanmjölk berikas med vitamin A i form av vitamin A 
palmitat. Vid berikning av mjölkprodukter med vitamin A eftersträvas att hålla 
den halt som normalt förekommer i mjölken under sommarhalvåret. Halten 
vitamin A korrigeras till 45 µg/100 g i mager mjölk. Pastörisering har endast 



en liten effekt på vitamin A-innehållet i mjölk.

Vid berikningen används preparat som innehåller både vitamin A och D. 

Vitaminerna är blandade i majsolja och skyddas mot oxidation genom tillsats 
av vitamin E. Berikning sker även av fermenterade produkter med en fetthalt 
mindre är 3 procent. 




