
Undersökning av molekylära och neurokemiska mekanismer som 

leder till överkonsumtion av sockerrik föda hos gnagare 
Jenny Eriksson 

 

 

 

Det är välkänt att människor såväl som laboratoroiedjur överkonsumerar 

välsmakande mat, dvs de äter mycket mer än vad som behövs för att täcka organismens basala 

energibehov. Socker är det smakämne som lockar mest till överkonsumtion. När man 

överkonsumerer mat i upprepade episoder under en längre tid, och bara äter lite eller 

ingenting mellan dessa episoder, i kombination med en känsla av att inte ha kontroll över hur 

mycket man äter, kan det klassificeras som hetsätande. 

Man har tidigare kopplat sockerintag med belöningssystemet i hjärnan. När man 

äter sockerrik mat frigörs opioider från olika områden i hjärnan, som framkallar en ”må bra-

känsla”.  

I mitt projekt undersökte jag vilka mekanismer som ligger bakom överdriven 

konsumtion av sockerrik mat i hetsätningsmönster. Först gav jag möss sockerrik mat under 

två timmar dagligen varje dag, tillsammans med en söt dryck (sötad med socker eller 

sötningsmedel). Mössen hade tillgång till vanlig ”tråkig” mat under natten, och var därför inte 

utsvultna när det goda måltiden presenterades.  

Det visade sig att mössen åt mycket mer av den sockerrika maten än av den 

tråkiga maten, som var tillgänglig under mycket längre tid. Däremot spelade det ingen roll 

vilken dryck de fick till maten, alla grupper åt lika mycket oavsett vad de hade att dricka till. 

Sedan gav jag råttor en sockerrik mat under två timmar varje dag, men de hade 

inte tillgång till någon annan mat under resten av dygnet. Jag hade en kontrollgrupp som fick 

den tråkiga maten under samma tvåtimmarsperiod, men dessa åt betydligt mindre mat under 

måltiden än de råttor som fick söt mat. 

Sedan undersökte jag om matintaget påverkas av att jag blockerade 

opioidreceptorerna, så att opioiderna inte kommer åt dessa, och ”må bra-känslan” uteblir, i ett 

område i hjärnan som associerats med matintagsreglering. Detta gjordes genom att råttorna 

injicerades med ett ämne som blockerar opioidreceptorerna, naltrexon, i detta område före 

måltiden. Det visade sig att det inte var någon skillnad i matintaget för de råttor som fick 

naltrexon och kontrollgruppen. Jag undersökte också om det fanns fler aktiva celler som 

producerar oxytocin i detta område i hjärnan efter måltiden. Oxytocin är en molekyl som 

signalerar mättnad, och jag undersökte mängden oxytocin med hjälp av immunohistokemi, 

dvs inmärking av specifika antikroppar som binder till dessa peptider. Antikroppar är en del 

av immunförsvaret, och binder vanligen till okända ämnen som inte hör hemma i kroppen. De 

kan användas inom forskning genom att man får dem att de binda till de specifika proteiner 

man vill undersöka. Antikropparna märks sedan in med ett färgämne, och man kan lätt se i ett 

mikroskop var oxytocinet finns, och hur mycket  som finns av det. 

  Vi fann att det inte var någon skillnad i mängden oxytocin i hjärnan på råttorna 

som fick naltrexone och kontrollgruppen. Konklusionen av detta är att i just den här 

hetsätningsmodellen spelar opioidsystemet ingen avgörande roll.  Därför måste det vara 

någon annan mekanism som ligger bakom hetsätning.  
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