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För att kroppen ska kunna uppeh̊alla en god balans behöver den kunna svara
p̊a interna metaboliska växlingar genom förändringar i intaget av föda. Denna
respons sker med hjälp av en mängd olika hormoner där peptidhormonet ghrelin
tros vara essentiellt. När magsäcken är tom stimulerar ghrelin hunger genom
att signalera till hypotalamus och andra regioner i hjärnan. Avvikelser i genen
för ghrelin har i en tidigare studie kunnat kopplats till övervikt, men exakt hur
ghrelin signalerar är ännu inte fullständigt fastställt.

Syftet med detta projekt var att börja att försöka först̊a hur denna signa-
lering fungerar genom att studera ett hormon i bananflugan kallat eth som är
bananflugans motsvarighet till ghrelin. Studier av eth i bananflugan kan därför
leda till ökad först̊aelse av ghrelin och är ett potentiellt första steg i jakten p̊a
nya läkemedel mot övervikt och andra sjukdomar.

Bananflugan är en utmärkt organism att studera basala funktioner p̊a efter-
som den delar majoriteten av människans funktioner samtidigt som den har ett
litet antal gener och en snabb generationstid.

I denna studie användes den s̊a kallade RNA interference metoden och GAL4
- UAS systemet för att kontrollera uttrycket av eth receptorn i bananflugan. Om
det minskade uttrycket av eth receptorn förändrar bananflugans beteende kan
man dra slutsatser om hur eth fungerar.

Flugornas födointag studerades med hjälp av ett antal beteendematriser. I
capillary feeding assay (CAFE) matas flugorna genom en kapillär med känd
volym, efter 24 timmar noteras mängden återst̊aende mat och flugornas genom-
snittliga födointag kan därmed uppskattas. En annan metod som användes var
Drosophila activity monitor assay (DAM). I DAM mäts flugornas aktivitet i ett
glasrör genom att en infraröd ljusst̊ale skickar information till en dator om hur
m̊anga g̊anger och i vilket tidsintervall flugan korsar den.

Med fylogenetiska analysmetoder fastställdes att ghrelin och eth samt deras
receptorer har samma evolutionära ursprung och därför sannolikt är homologa.
I studien fastslogs ocks̊a att eth depriverade flugor har ett annorlunda intag
av föda och ett annat sömnmönstret jämfört med kontrollflugor. Skillnaden i
sömnmönstret hos flugorna var särskilt intressant eftersom detta kan indikera
att eth har en roll i andra psysiologiska och psykoatiska processer än födointag.


