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Alkoholforskare pEävar efter art uueäa akoholismEru bakomliggande mekanismer och

tfut*a*, ä,r att 
td-,u botemedel mor alkoholism' Alkoholmissþ¡¡3 ãr en ir¡lärd rÊspons'

Denna inlrrning sker genom fl5rstärkning av vissa synaPser och hos en del'Personer

fü¡stärks ¿ricÈander i¿ mycket, afi alkoholkoruumtionen dominera¡ deras liv'

Alkohotkonsr¡mtipnen fðnrå¡ks antagligen genorrl det endogerra opioidsystemet och'arje

*¿nt n"*tnen i¡'ta¡ alkohol frigörs nuõofifu onia-t9r- þndorfiner)- Genom att påverka det

centrala nervsystemet ftirstiirker endorfüemu ¡¿¿" sjåilva alkoholkonsun¡tionen och

u[.oUotU.gäret. I¡]ärda egenskaper kan llven uþlånas, metr efier ett uþlanande å¡ det låin

att Iä¡a sif.egenskap"n på nyfi. bpiat¡nøgonister tÊvlar med opioidstna om att bindas vid

sarilnå 
"ndoifio¡""eptortJper. 

Antagonistema minska¡ alkoholkonsumtionen genom att

;6"d- alkoholåns mrruul*"¿e effikt på opiatfrigivning och diirmed sammanhãngande
ioo.iti"" ia*tof'. Detta arbete r¡rdèrsoler effekten av naltexon, en ospecifik

opiut o,ugonist, y'å ehnolkonsumtionen hos Long Evans råftorna

Experimenter utfördes med hj?ilp av en begränsad tillgång på 10 volymo/o etanol, Det

U.ó¿"t an rånonla fick etanol 
"ndæt 

rurder "r.tit " 
per dag. Efter te veckors begränsad

eønoltillgang delades rättorna in i 7 gn¡Pper meä Z råttor i varje F'¡pP(n:7)' Naltrexon

g*r -^fii eî stif chokladpasta vid olit" tiàeuntc"r, rtlaterat till starten av den begrÈinsade

ãtarroltillgângen; 160 min (ãn timme före starten av begriinsad etanoltillgang) -30 mi+

-l5mrn" -i, if O, +60,+2il-Naltrexonbehaudlingen fortsane i elva èagat och fiiregicks av

-n fOrte"ka octreifrerfõljdes av en efteryecka Under für- och efterveckan gavs endast pasta

ut¿n nalhexon åt, råEorn¿ Råttorna hade r¡nder hela experimenttiden kontinuerlig dllgång

tiil både vatten bch fðda- I försõket anvÈindes wå oiik¿ doser av nalhexon (lmg/kg,

Smdke). 
I

I

Varken kroppsvikten eller füdointaget påverkades av nalEexon. Vattçnkonsumdonen ökade

vid naltexå"tufri-¿i"g med en lägre-dos. Et¿nolkonsumtionen sjönk mer signifikant vid

behadling med tagre ãos ¡¡n ..d hOgr" dos. Den minskande et¿nolkonsumtionen hade

¡"g" ay¿l'i¡t sanþ-anhang med det öiade vattenintaget. Efterveckans resultat visa¡ att

"nonuap*t"" 
Ì,4d" "tt 

graderad stimulerande effekt på etanolkonsumtionen och an

besrående effektei av naltrexon ka¡r observeras.
I

Naltrexon tan rniinska årerfåll och dãrrred hjÊilpa aJkoholister an hållas nyktra och de flesta

alkoholísrsr fir hjalp av nâl'exon- Trors åefis behövs mer' forsloing gällande den

optimala orala ddpen och den optimala behandlingstiden med naltrexon-

-s¡"r¡¡n¡¡¡e 
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