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Ett av alkoholforskningens mål är att finna nredel siøn

kan hjälpa månniskor ned fallenhet för överkonsurntion att reglera
alkoholdrickandet, IÞt har föreslagits att en fysiologisk mått-
nadsnrekanÍsrn för alkoholr sotn aktiveras vid en viss alkoholnivåt
kunde fungera sonr stoppsignal för fortsatt drickande. Srnå dosèr
alkohol kunde fi-rngera sorn startsignal, alkoholens priming-effekt.

l4¿ittnad för alkohol undersöktes hos råttorgrupper (a-

c), sorn hade tillgång tiII t}y, N/ð icke-smaksatt etanollösning
en tinme dagtigen. Rãttorna hade kontinr-rerlig tillgång till etanol
(vatten och rnat ad libitum) under mlnst tre veckor och dåreFter ca

tre veckor begrånsad tillgång <th/d, så att en stabil baskon-
sumtion uppnaits innan fördoseringen inleddes. Råttorna gåvs

etanolfcirdoser (O-1.25 g/kg, 2A min-rter före alkohoitÍrynen vår
3ze/4ze dag gencrn gastrisk intubering eller intraperitoneal
i njektion.

I (a) pilotexperirnentet sänkte Nistarråttorna (albino
kontrollstam) sltt alkoholdrickande efter en IG intuberíng av O'8
g/ks etarpl jän¡fört med kontrollintubering nred vatten. I (b) ett
ütçtirt igare trlistarexperinent gavs doserna O, O' 1 t O' 5t 1 ' O och

t,Æ g/kg IP och IE, varvid den högsta dosen sänkte alkoholkonsum-
tioren. AT råttor (c) gavs sãrfirå doser IP och doserna 1.O och 1.25
g/kg sänkte alkoholkonsumtionen; råttorna drack 0.60 t o.11 g/kg
ãçt*r salininjektior¡er och O.18 + O.O7 g/kg efter t-O g/kg IP. l-{Crs

ANIT råttor (c) var det omijjligt att se en red-rktion i alkohol-
drickandet, eftersun deras basintag var rnycket lågt (o-o9 t o.o5
g/kÐ. AT råttorna uppvisar större tolerans fiír alkoholens *9"1 

,

tivã vert<ningar på den nrotoriska prestandan, mätt nred det lutande
plarets test, ån ArlT råttorna. Kontrollexperirnent npd etanolför- i

dosernas inverkan på sackarin- och vattendrickande hos Wistar-
råttor visade att fastän fördoserna (O.5 och 1.25 g/kù sänkte i

vattenkonsurntioren hos törs-tiga djur, hade de ingen inverkan på 
'

sackarinkonsumtionen (t g/l lösning). Fördoserna påverkade såIedes
inte råttornas förmåga att dricka. AT och ê9\lT råttorna testades på

det lutande planet for spLorisk störnÍng efter t'o g/kg etarpl och

AtrlT råttorna påverkades fnera av dosen t . o gzkg I'P 20 mi n-rter efter
injiceringen. Bådå Iinjerna påverkades lika mycket av en salin-l
i njektion

l40derata alkoholförúser sånkte råttornas alkoholkon-
sumtion i tre delexperíment vilket tyder på en möjIig mättnads-
efFekt. l-bs AT och êfrfI .råttorna kunde ingen starnh-rnden skillnad i
måttnadse#ekt konstaterås pga den låga baskongr-.rmtionen hos êTl1T.

vid doserna o.1-o,5 g/kg kunde en icke-signifikant höjningr en

möjlig priming-effekt, av alkoholkor¡sumtionen ses hos alla
råttstanmar.
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