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Kan man bli beroende av socker? 



Hjärnans	  belöningssystem	  



Funk5on	  hos	  hjärnans	  belöningssystem	  

-‐  Förmedlar	  de	  belönande	  egenskaperna	  hos	  naturliga	  belöningar	  
samt	  hos	  beroendeframkallande	  droger	  (frisä=ning	  av	  dopamin	  i	  
belöningsrelaterade	  områden,	  såsom	  ventrala	  striatum)	  

-‐  Förstärker	  mo5va5onen	  a=	  söka	  eBer	  en	  belöning	  (själv-‐
administrerings	  modeller)	  

	  

®  Hos	  individer	  med	  e=	  beroende	  ses	  en	  
underliggande	  dysfunk5on/obalans	  i	  hjärnans	  
belöningssystem	  (tex.	  minskat	  antal	  
dopaminreceptorer	  i	  ventrala	  striatum)	  

	  



Beroende	  enligt	  DSM	  IV	  

-‐  Tolerans	  –	  ökat	  intag	  med	  5den	  

-‐  Intag	  av	  större	  mängd	  eller	  under	  längre	  5d	  än	  vad	  som	  avsågs	  
(kontrollförlust)	  –	  ökat	  intag	  med	  5den	  

-‐  Absintens	  symptom	  –	  fysisk	  respons	  som	  sker	  då	  man	  slutar	  ta	  sin	  
drog	  

-‐  Sug	  à	  återfall	  –	  en	  periods	  avhållsamhet	  leder	  5ll	  e=	  ökat	  intag	  
vid	  återfall.	  Mo5va5on	  a=	  söka	  eBer	  belöning.	  Kopplat	  5ll	  signal.	  

-‐  Betydande	  andel	  av	  livet	  ägnas	  åt	  a=	  införskaffa,	  konsumera	  och	  
hämta	  sig	  från	  användning	  av	  drogen	  

-‐  Vik5ga	  ak5viteter	  (socialt,	  yrkesmässigt,	  fri5dsintressen	  etc)	  ges	  
upp	  eller	  minskas	  pga	  droganvändningen	  

-‐  Fortsa=	  droganvändande	  trots	  vetskap	  a=	  den	  har	  orsakat	  eller	  
förvärrat	  fysiska	  eller	  psykiska	  besvär	  av	  varak5g	  eller	  
återkommande	  natur	  

	  



Första	  gången	  en	  rå=a	  dricker	  socker	  frisä=s	  dopamin	  i	  ventrala	  striatum	  

Hajnal,	  A.,	  Smith,	  G.P.,	  Norgren,	  R.,	  2004.	  Oral	  sucrose	  s5mula5on	  increases	  accumbens	  dopamine	  in	  
the	  rat.	  Am.	  J.	  Physiol.	  Regul.	  Integr.	  Comp.	  Physiol.	  286,	  R31eR37.	  

Socker	  är	  belönande	  



Varje	  gång	  en	  rå=a	  hetsdricker	  socker	  frisä=s	  dopamin	  i	  ventrala	  striatum	  

Rada	  P,	  Avena	  NM,	  Hoebel	  BG	  2005.	  Daily	  bingeing	  on	  sugar	  repeatedly	  releases	  
dopamine	  in	  the	  accumbens	  shell.	  Neuroscience	  134,	  737e744.	  

Socker	  är	  belönande	  



Varje	  gång	  en	  rå=a	  hetsdricker	  socker	  frisä=s	  dopamin	  i	  ventrala	  striatum	  

Avena	  NM,	  Rada	  P,	  Moise	  N,	  Hoebel	  BG.	  (2006)	  Sucrose	  sham	  feeding	  on	  a	  binge	  schedule	  releases	  
accumbens	  dopamine	  repeatedly	  and	  eliminates	  the	  acetylcholine	  sa5ety	  response.	  Neuroscience.	  139:813–
820	  
	  

Socker	  är	  belönande	  



Djur	  är	  mo5verade	  a=	  få	  tag	  i	  socker	  

Alsiö	  J1,	  Pickering	  C,	  Roman	  E,	  Hul5ng	  AL,	  Lindblom	  J,	  Schiöth	  HB.	  (2009)	  Mo5va5on	  for	  sucrose	  in	  sated	  
rats	  is	  predicted	  by	  low	  anxiety-‐like	  behavior.	  Neurosci	  Le=.	  1;454(3):193-‐7	  

Rå=or	  själv-‐administrerar	  socker	  



Djur	  är	  mo5verade	  a=	  få	  tag	  i	  socker	  

Signal	  ökar	  begäret	  och	  gör	  rå=or	  mo5verade	  a=	  jobba	  för	  a=	  få	  socker	  

Couno=e	  DS1,	  Schiefer	  C,	  Shaham	  Y,	  O'Donnell	  P.	  (2014)	  Time-‐dependent	  decreases	  in	  nucleus	  accumbens	  
AMPA/NMDA	  ra5o	  and	  incuba5on	  of	  sucrose	  craving	  in	  adolescent	  and	  adult	  rats.	  Psychopharmacology	  
(Berl)	  231(8):1675-‐84	  



Socker	  förändrar	  hjärnans	  belöningssystem	  

Socker-‐hetsdrickande	  rå=or	  har	  e=	  förändrat	  antalet	  dopamin-‐receptorer	  

Colantuoni	  C,	  Schwenker	  J,	  McCarthy	  J,	  Rada	  P,	  Ladenheim	  B,	  Cadet	  JL,	  Schwartz	  GJ,	  Moran	  TH,	  
Hoebel	  BG.	  (2001)	  Excessive	  sugar	  intake	  alters	  binding	  to	  dopamine	  and	  mu-‐opioid	  receptors	  in	  
the	  brain.	  Neuroreport.12:3549–3552	  
	  



Socker	  orsakar	  tolerans	  

Då	  en	  rå=a	  hetsdricker	  socker	  under	  en	  längre	  period	  ökar	  intaget	  successivt	  

Rada	  P,	  Avena	  NM,	  Hoebel	  BG	  2005.	  Daily	  bingeing	  on	  sugar	  repeatedly	  releases	  dopamine	  in	  the	  accumbens	  
shell.	  Neuroscience	  134,	  737e744.	  
Wideman,	  et	  al.,	  2005.	  Implica5ons	  of	  an	  animal	  model	  of	  sugar	  addic5on,	  withdrawal	  and	  relapse	  for	  human	  
health.	  Nutri.	  Neurosci.	  8	  (5e6),	  269e276.	  



Socker	  orsakar	  kontrollförlust	  över	  intag	  

Då	  en	  rå=a	  hetsdricker	  socker	  under	  en	  längre	  period	  ökar	  intaget	  
successivt,	  men	  kroppsvikten	  ökar	  inte	  

Avena,	  2007.	  Examining	  the	  addic5ve-‐like	  proper5es	  of	  binge	  ea5ng	  using	  an	  animal	  model	  of	  sugar	  
dependence.	  Exp.	  Clin.	  Psychopharmacol.	  15	  (5),	  481e491..	  



Avena	  NM,	  Rada	  P,	  Hoebel	  BG	  (2008)	  Evidence	  for	  sugar	  addic5on:	  behavioral	  and	  neurochemical	  effects	  
of	  intermi=ent,	  excessive	  sugar	  intake.	  Neurosci	  Biobehav	  Rev.	  32(1):20-‐39.	  	  

“Ångest”	  –	  elevated	  plus	  maze	   “Depression”	  –	  forced	  swim	  test	  

Uppehåll	  från	  socker	  ger	  abs5nenssymptom	  



Colantuoni,	  et	  al.,	  2002.	  Evidence	  that	  intermi=ent,	  excessive	  sugar	  intake	  causes	  
endogenous	  opioid	  dependence.	  Obesity	  10	  (6),	  478e488	  

Abs5nenssymptomen	  försvinner	  med	  naloxon	  

Naloxon	  minskar	  generella	  	  
abs5nens	  symptom	  	  

Naloxon	  minskar	  “Ångest”	  
	  –	  elevated	  plus	  maze	  



Avena	  NM,	  Long	  KA,	  Hoebel	  BG.	  2005	  Sugar-‐dependent	  rats	  show	  enhanced	  responding	  for	  
sugar	  aBer	  abs5nence:	  evidence	  of	  a	  sugar	  depriva5on	  effect.	  Physiol	  Behav,	  84(3):359-‐62.	  

Uppehåll	  från	  socker	  ger	  ökat	  intag	  vid	  återfall	  

sug	  à	  återfall	  



Beroende	  enligt	  DSM	  IV	  

-‐  Tolerans	  –	  ökat	  intag	  med	  5den	  

-‐  Intag	  av	  större	  mängd	  eller	  under	  längre	  5d	  än	  vad	  som	  avsågs	  
(kontrollförlust)	  –	  ökat	  intag	  med	  5den	  

-‐  Absintens	  symptom	  –	  fysisk	  respons	  som	  sker	  då	  man	  slutar	  ta	  sin	  
drog	  

-‐  Sug	  à	  återfall	  –	  en	  periods	  avhållsamhet	  leder	  5ll	  e=	  ökat	  intag	  
vid	  återfall.	  Mo5va5on	  a=	  söka	  eBer	  belöning.	  Kopplat	  5ll	  signal.	  

-‐  Betydande	  andel	  av	  livet	  ägnas	  åt	  a=	  införskaffa,	  konsumera	  och	  
hämta	  sig	  från	  användning	  av	  drogen	  

-‐  Vik5ga	  ak5viteter	  (socialt,	  yrkesmässigt,	  fri5dsintressen	  etc)	  ges	  
upp	  eller	  minskas	  pga	  droganvändningen	  

-‐  Fortsa=	  droganvändande	  trots	  vetskap	  a=	  den	  har	  orsakat	  eller	  
förvärrat	  fysiska	  eller	  psykiska	  besvär	  av	  varak5g	  eller	  
återkommande	  natur	  

	  



Socker	  mer	  belönande	  än	  optogene5sk	  
s5mulering	  av	  dopaminneuron	  



Sugar	  addic5on:	  	  pushing	  the	  drug-‐sugar	  analogy	  to	  the	  limit.	  Ahmed,	  Serge;	  Guillem,	  Karine;	  
Vandaele,	  Youna	  Current	  Opinion	  in	  Clinical	  Nutri5on	  &	  Metabolic	  Care.	  16(4):434-‐439	  

Socker	  jämför	  med	  kokain	  

•  Vad	  föredrar	  rå=orna	  i	  en	  val	  situa5on?	  
•  Hur	  mycket	  rå=orna	  jobbar	  för	  socker/kokain?	  
•  Hur	  mycket	  ”straff”	  tycker	  en	  rå=a	  a=	  socker/kokain	  är	  

värt?	  
•  Hur	  mycket	  maximalt	  arbete	  är	  rå=orna	  villiga	  a=	  

jobbar	  för	  socker/kokain?	  



Skillnader	  mellan	  socker	  och	  droger	  
	  

 
1.  Abs5nens,	  sug	  samt	  minskat	  antal	  dopamin-‐receptorer	  ses	  endast	  

då	  rå=orna	  dricker	  socker	  under	  e=	  begränsat	  antal	  5mmar	  
under	  dygnet,	  vilket	  är	  en	  stor	  skillnad	  med	  vissa	  droger	  (då	  kan	  
rå=or	  dricka	  hela	  dygnet	  runt)	  

2.  Dopamin	  frisä=s	  5ll	  mindre	  del	  eBer	  socker	  jämfört	  med	  vissa	  
droger	  men	  inte	  med	  andra	  

3.  Socker	  ak5verar	  hjärnans	  belöningssystem	  mer	  indirekt	  är	  droger,	  
men	  det	  föreslås	  a=	  belöningssystemen	  inte	  kan	  känna	  skillnad	  i	  
hur	  dopaminet	  frisa=s	  



Dalton	  M1,	  Blundell	  J,	  Finlayson	  G.	  (2013)	  Effect	  of	  BMI	  and	  binge	  ea5ng	  on	  food	  reward	  and	  energy	  intake:	  
further	  evidence	  for	  a	  binge	  ea5ng	  subtype	  of	  obesity.	  Obes	  Facts.	  2013;6(4):348-‐59	  

Personer	  som	  har	  en	  “hetsätnings”-‐problema5k	  föredrar	  socker	  samt	  
fe=	  jämfört	  med	  de	  som	  inte	  hetsäter	  



Shapira	  NA1,	  Lessig	  MC,	  He	  AG,	  James	  GA,	  Driscoll	  DJ,	  Liu	  Y	  (2005)	  Sa5ety	  dysfunc5on	  in	  Prader-‐Willi	  syndrome	  
demonstrated	  by	  fMRI.	  J	  Neurol	  Neurosurg	  Psychiatry.	  76(2):260-‐2.	  

Det	  tar	  längre	  5d	  för	  glukos	  a=	  
ak5vera	  dopamin	  i	  accumbens	  hos	  
pa5enter	  med	  Prader-‐Willis	  
Syndrom	  (Som	  bland	  annat	  
karakteriseras	  av	  hetsätning)	  än	  hos	  
friska	  frivilliga	  



Sockerberoende?	  
-‐	  

Sockermissbruk?	  
-‐	  

Studier	  på	  människor!	  
	  







The	  cholinergic-‐dopaminergic	  reward	  link	  

Reward seeking 
behaviors 

NAc 
DA 

ACh 

LDTg 

-‐	  

NTS 

VTA 
nAChR 


