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Den sannolikt första randomiserade
interventionsstudien på människa med
paleolitisk kost har nyligen publicerats
[1]. Den genomfördes på 29 patienter
från Universitetssjukhuset i Lund som
hade kranskärlssjukdom och samtidigt
nedsatt glukostolerans eller typ 2-diabe-
tes. Patienterna randomiserades till en
av två olika dieter i tolv veckor:
• Paleolitisk kost, som bestod av ma-

gert kött, fisk, frukt, grönsaker i form
av blad- och kålväxter, rotsaker inklu-
sive högst två medelstora potatisar
per dag, högst ett ägg per dag, nötter
(helst valnötter) och högst en mat-
sked raps- eller olivolja per dag. 

• Konsensuskost eller medelhavslik-
nande kost – den kost som rekom-
menderas i nuvarande riktlinjer för
diabetes – som innehöll helkornspro-
dukter, mejeriprodukter med lite fett,
potatis, grönsaker, frukt, fisk samt ol-
jor och margariner rika på enkel-
omättade fetter och alfalinolensyra.
Dessa kostråd överensstämde med de
etablerade på hjärtenheten vid Uni-
versitetssjukhuset i Lund.

Varje patient fick två personliga entim-
meslånga genomgångar med en av lä-
karna som drev studien. De fick även
skriftligt material med bl a recept. Två
veckor in i programmet vägde och bok-
förde patienterna all mat i fyra dagar in-
klusive en helgdag. Fördefinierade pri-
mära effektmått var AUC (area under
kurvan) för P-glukos och P-insulin un-
der glukosbelastning samt förändringar
i vikt och midjeomfång. 

Det var 38 patienter som randomise-
rades till studien, men av dem föll nio
bort: fyra på grund av allmän försäm-
ring, tre patienter i den paleolitiska
gruppen på grund av ovilja att fortsätta
samt en patient i vardera gruppen på
grund av att det saknades resultat från
glukosbelastning. Deltagarna i den pale-
olitiska gruppen var äldre (65 ± 10 år
jämfört med 57 ± 7 år) och hade något
lägre triglycerider.

Den paleolitiska gruppen åt dubbelt så
mycket frukt som medelhavsgruppen
och mer nötter. Medelhavsgruppen åt
tio gånger mer spannmålsprodukter,
fem gånger mer mejeriprodukter och 16
gånger mer oljor och margariner. Den
paleolitiska gruppen hade lägre dagligt

intag av energi (1 300 jämfört med 1 800
kcal), mättat fett, kolhydrater och salt
samt en lägre glykemisk belastning 

Vid glukosbelastning före och efter
tolv veckor minskade AUC för blodsock-
ret med 26 procent med paleolitisk kost
men med bara 7 procent med medel-
havskost. Det var en statistiskt signifi-
kant (P<0,0001) minskning för paleoli-
tisk kost, dvs en signifikant förbättring
av glukostoleransen, men minskningen
med medelhavskost var inte signifikant
(P<0,08).

Midjemåttet minskade signifikant (P<
0,03) mer med paleolitisk kost (5,6 cm)
än med medelhavskost (2,9 cm). Men

den förbättrade glukostoleransen var
oberoende av minskningen i midjemått
(P<0,0008) och även oberoende av skill-
nader i energiintag och näringssamman-
sättning mellan grupperna.

Vid periodens slut hade alla patienter i
den paleolitiska gruppen normalt faste-
blodsocker; i medelhavsgruppen 7 av 15.
HbA1c, som var under 5 procent i genom-
snitt i båda grupperna vid starten, var
oförändrat efter tolv veckor. Minskning-
en av AUC för P-insulin vid glukosbe-
lastning var betydligt mindre än för P-
glukos och signifikant bara för den pale-
olitiska gruppen vid försökets slut. 

Bortfallet var relativt stort, men det är
osannolikt att det påverkade den upp-
mätta förbättringen i glukostolerans,
som var höggradigt signifikant i den pa-
leolitiska gruppen.

Kraftig blodsockerstegring efter mål-
tid anses särskilt skadligt. Det kan på-
skynda åderförfettningsprocessen och
på sikt öka risken för hjärtinfarkt och
stroke [2]. Det gör fynden i denna studie
särskilt intressanta, eftersom paleolitisk
kost förefaller att ha bättre möjligheter
att förbättra glukostoleransen än den
kost som rekommenderas i dag.

Intressant var även att det tycks vara
skillnader i matvaror snarare än i energi-
och näringsinnehåll som har betydelse.
Den viktigaste skillnaden mellan paleo-
litisk kost och medelhavskost är att pale-
olitisk kost inte innehåller spannmål. 

Det behövs fler randomiserade studier
av effekter av olika kostråd på hälsa och
överlevnad på längre sikt. Om resultaten
i den här studien bekräftas i ytterligare
studier finns det anledning att se över
nuvarande kostrekommendationer till
patienter med – eller hög risk för – dia-
betes och hjärt–kärlsjukdom.
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Paleolitisk kost ger bättre 
glukostolerans än medelhavskost

Den viktigaste skillnaden mellan paleolitisk
kost och medelhavskost är att den paleoli-
tiska inte innehåller spannmål. Bilden:
Homo erectus, som levde för ca 1,8 till 0,3
miljoner år sedan.
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