
Battre kost och na'ring gav

minskat vald i fangelser

Dalignaringsbalansforsamrarsjalvkontrollenochokarbena-
genheten attta till vald. Minskatvald till foljdavomlaggning
av kosten och/eller kosttillskott har redovisats i flera under-
sokningar avfangelseinterner och skolelever. Dessa resultat
borde rona stort intresse i en stravan att minska valdet bade
i svensk kriminalvard och i svenska skolor.

Valdsbenagna personer har ofta laga
serotoninhalter [1,2], for lite zink
och forhojda kopparhalter [3].

Manga tycks ha storningar i kroppens fo'r-
maga att ta upp och tillgodogora sig viktiga
naringsamnen. Flera forskare anser att okad
valdsbenagenhet sannolikt beror pa bioke-
miska obalanser i hjarnan. Darmed skulle
okad tillforsel av vitaminer och mineraler
kunna aterstalla hjarnans biokemiska balans
och minska aggressiviteten.

Battre mat gav mindre fangelsevald

Redan pa 1980-talet genomfb'rde Schoentha-
ler studier pa fangelseinterner och fann att
minskad sockerkonsumtion och naringsrik-
tig kost reducerade valdsbenagenheten [4, 5].
Senate gjordes forsok med ett 60-tal unga
interner som fick kosttillskott och darefter
jamfordes med en lika stor kontrollgrupp som
fick placebo [6]. Hos gruppen som fick vita-
min- och mineraltillskott minskade valdsbe-
nagenheten med 28 procent jamfb'rt med pla-
cebogruppen. En mindre andel av de mest
valdsbenagna undersoktes nar det gallde hjar-
nans EEG-monster [7]. EEG-monstret var
forandrat hos dessa forsokspersoner, men det
normaliserades efter behandling med vita-
min- och mineraltillskott.

I en studie med 231 interner i ett engelskt

fangelse kontrollerades naringsintaget innan
forsoket startade [8]. Nagra storre skillnader
i matvanor och naringsstatus fanns inte, efter-
som alia at samma mat. Kosttillskott gavs
under i genomsnitt 140 dagar och darefter
utvarderades studien. Hos den grupp som fick
kosttillskott inklusive omega-3- och -6- fett-
syror minskade valdet markant. Allvarligt
vald minskade med 37 procent och mindre
allvarliga disciplinbrott med drygt 33 procent
jamfort med gruppen som fick placebo.

...och vald iskolan

Schoenthaler [9] genomforde aven ett forsok
med skolelever for att bland annat testa om
Vitamin- och mineraltillskott skulle kunna
minska valdet i skolan. Forsoket omfattade
80 clever mellan 6 och 11 ar, som samtliga
fatt disciplinpafb'ljder nar de tagit till vald.
Gruppen delades i tva och den ena fick kost-
tillskott och den andra placebo. Kosttillskott
gavs under 4 manader i sadana mangder att
varje elev skulle na upp till RDA:s rekom-
mendationer om dagligt naringsintag. Valds-
benagenheten minskade med 47 procent hos
dem som fick kosttillskott jamfort med pla-
cebogruppen, vilket stammer med andra lik-
nande undersokningar.

Det har aven gjorts undersokningar for att
kontrollera enskilda signalsubstansers och
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Kriminalitet hanger ofta samman med vald.
Internernas valdstendenser tycks dock kunna
dampas med hjalp av naringsriktig kost
Foto: Sjoberg Classic

omega-3-fettsyrors paverkan pa valdsbenagenhe-
ten. Kant sedan tidigare ar att lag serotoninhalt i
hjarnan okar risken for vald. Hibbeln och med-
arbetare [10] fann att valdsbenagna personer
hade signifikant lagre halter av serotonin (matt
som CSF 5-HIAA) jamfort med en icke-valds-
benagen kontrollgrupp. Dock hade de valdsbe-
nagna samtidigt hoga halter omega-3-fettsyror i
blodplasman. En hypotes var att dessa personer
hade forsamrat upptag av omega-3-fettsyror till
hjarnan. En annan mojlig forklaring var att hoga
halter av omega-3-fettsyror hade negativ paver-
kan pa bildningen av serotonin.

Flera tankbara orsaker till laga
serotoninhalter i hjarnan

Tiihonen [1] uppmatte ett annat intressant resul-
tat vid matning av halten L-tryptofan (forstadi-
um till serotonin) i blodplasman. Plasmaniva-
nerna av L-tryptofan var 160 procent hogre hos
valdsbenagna interner jamfort med kontroll-
gruppen. Trots den hoga plasmakoncentrationen
var serotoninhalten lag, vilket stammer med
hypotesen att laga serotoninhalter okar valdsbe-
nagenheten. En senare undersokningpa en valds-
benagen 15-aring visade liknande resultat [11].
Det spekulerades om att den laga serotoninhal-
ten kunde ha orsakats av en defekt i hjarnans upp-
tag av L-tryptofan eller av problem att metaboli-
sera L-tryptofan till serotonin. Nagon koppling
till omega-3-fettsyror gjordes inte i dessa studier.

Det Finns flera mojliga orsaker till laga sero-
toninhalter i hjarnan, exempelvis behovs vitamin
B-6 for bildning av serotonin [3]. Brist pa vita-
miner och mineraler och/eller genetiska skillna-
der kan orsaka olika biokemiska obalanser, som
kan paverka kroppens tillverkning av signalsub-
stanser. Allman naringsbrist kan ge upphov till
problem i centrala nervsystemet och orsaka flera
olika symtom. Brist pa thiamin anses orsaka irri-
tabilitet, brist pa niacin kan orsaka depression,
irritabilitet och psykoser, brist pa folsyra kan orsa-
ka nervproblem, irritabilitet och depression, brist
pa zink kan orsaka irritabilitet och kanslostor-
ningar och brist pa ja'rn kan orsaka irritabilitet,
sa'mre koncentrationsformaga, hyperaktivitet
och inlarningsproblem [9] for att namna nagra
exempel.

I en nyligen publicerad undersokning scree-
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nades biokemiska obalanser hos 207 pati-
enter i oppenvarden. Samtliga hade diag-
noser med latta beteendestorningar och
alia var valdsbenagna eller sjalvdestruktiva
(3). De vanligaste naringsobalanserna som
upptacktes var forhojda kopparhalter/laga
zinkvarden (75 %), laga eller forhojda his-
taminvarden (30 respektive 38 %), hoga
tungmetallhalter bl.a. av bly och kadmium
(18 9/o) och pyroluria (33 %). Det fram-
kom ocksa att 16 procent av de undersok-
ta personerna hade problem att via mag-
tarmkanalen ta upp aminosyror, vitaminer
och mineraler, vilket resulterade i onor-
malt laga halter i blodet.

I undersokningen associerades forhoj-
da kopparhalter och laga zinkvarden till
koncentrationsproblem och hyperaktivi-
tet. Hoga histaminhalter kopplades till
depression, tvangsmassiga beteenden,
okad konsdrift och sasongsallergier. Perso-
ner med lag histaminhalt led av oro, for-
foljelsemani och depression. Hoga tung-
metallhalter gav upphov till beteendestor-
ningar och pyroluria till samre stresstllig-
her och plotsliga vredesutbrott.

Behandling med kosttillskott

For att rada bot pa de kemiska obalanser-
na fick varje patient individuellt anpassa-
de kosttillskott och behandlades med des-
sa under 4 manader. Det resulterade i att
58 procent av de valdsbenagna patienter-
na slutade tillgripa vald och hos resten
minskade valdsbeteendet. Drygt halften

Det dr troligt att
aven svenska valds-
benagna medborga-
re kan lida av
naringsobalanser
och att de kan botas
genom andrad kost
eller kosttillskott.

som led av sjalvdestruktivt beteende upp-
horde med detta och hos ytterligare en tre-
djedel minskade problemen efter behand-
lingen. Storst effekt fick den biokemiska
terapin pa barn under 14 ar.

Manga intagna pa fangelser har
psykiatriska diagnoser

Halften av de intagna pa landets fangelser
har psykiska problem av olika slag och van-
liga diagnoser ar Aspbergers syndrom, bor-
derline, ADHD och DAMP (12,13, 14).

Personer med sadana sjukdomar har ofta
kort stubin och hog benagenhet att ta till
vald i stressande situationer. Det ar troligt
att aven svenska valdsbenagna medborga-
re kan lida av naringsobalanser och att de
kan botas genom andrad kost eller kost-
tillskott. Screening av naringsobalanser
borde darfor goras pa internet i svenska
fangelser kopplade till forsok med omlagg-
ning av kosten och eventuellt kosttillskott.
Studier bor goras for att kontrollera om
atgarderna far avsedd effekt.

Med tanke pa det okade samhallsvaldet
ar forskning inom detta omrade angela-
gen. Beteendestorningar innebar hoga
samhallsekonomiska kostnader och ett
stort personligt lidande for den drabbade.
Det finns saledes flera anledningar att oka
kunskaperna om naringsamnenas och kos-
tens betydelse. Kosttillskott ar relativt bil-
liga och ofarliga att prova. Om biokemis-
ka obalanser i kroppen kan rattas till och
dessutom leder till mindre vald i samhai-
let skulle sadan terapi snabbt bli samhalls-
ekonomiskt lonsam.

Potentiella bindningar eller javsintressen:
Inga uppgivna.

Ann-Marie Lidmark
Fil kand zoofysiologi
Konsultoch utredare
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