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Wykaz skrótów 

AMPA - kwas alfa-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowy 

DHA - kwas dokozaheksaenowy 

EPA - kwas eikozapentaenowy 

FIRES - fever-induced refractory epilepsy syndrome, zespół padaczki opornej na 

leczenie wywołanej gorączką 

GABA - kwas gamma-aminomasłowy 

GLUT1DS - glucose transporter deficiency syndrome, zespół niedoboru transportera 

glukozy 

GLUT-4 - glucose transporters receptor - receptor transportu glukozy typu 4, obecny w 

tkance tłuszczowej oraz mięśniach poprzecznie prążkowanych 

MCT - medium-chain triglycerides, triglicerydy o średniej długości łańcuchów kwasów 

tłuszczowych 

NMDA - kwas N-metylo-D-asparaginowy 

SLC2A1 - gene solute carrier family 2 
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Wstęp 

 Właściwy sposób odżywiania charakteryzuje się dostarczeniem dla organizmu 

składników pokarmowych w odpowiednich proporcjach ilościowych i jakościowych. Musi być 

on odpowiednio skomponowany pod względem makro i mikro składników. Uwzględniać płeć,  

wiek, aktywność fizyczną oraz obciążenia wynikające z ogólnego stanu zdrowia. Modyfikacja 

racjonalnego sposobu żywienia będzie polegała na zwiększeniu bądź zmniejszeniu jednego 

lub kilku składników diety. Zachodzić może również konieczność usunięcia lub dodania 

pewnego składnika do diety. W celu zapewnienia organizmowi prawidłowego funkcjonowania 

oraz rozwoju, przy jednoczesnym odciążeniu i poprawie stanu układu bądź narządu, którego 

funkcjonowanie jest niepoprawne. W poniższej pracy uwagę poświęcono sposobie żywienia 

za pomocą diety ketogennej w zaburzeniu neurologicznym jakim jest padaczka. Już w czasach 

starożytnych Hipokrates zauważył, że głodówka znosi objawy padaczki jakim są drgawki. 

Dzisiejszy stan wiedzy pozwala wyjaśnić to zjawisko, iż pod wpływem głodówki dochodzi 

do stanu zwanego ketozą. Na początku dwudziestego wieku zaczęto przyglądać się wpływowi 

ketozy i opracowano pierwszą dietę ketogenną. Był to jedyny możliwy sposób na terapię 

epilepsji. Aż do roku 1938 kiedy to do lecznictwa wprowadzono fenytoinę. Wówczas leczenie 

niefarmakologiczne dietą zostało zapomniane a uwaga badaczy skupiła się na poszukiwaniach 

skuteczniejszych i bezpieczniejszych leków. Jednak od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku 

badacze na skutek napotykania padaczek lekoopornych pomimo leków nowej generacji 

postanowili znów przyjrzeć się i stosować dietę ketogenną.  
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Charakterystyka padaczki 

Padaczka inaczej zwana epilepsją należy do napadowych chorób neurologicznych. 

Cierpi na nią około 0,6% światowej populacji. Ponad połowa nowych przypadków 

rozpoznawana jest w wieku dziecięcym. Większość to padaczki o podłożu idiopatycznym, 

których patomechanizm zaburzeń biochemicznych jak również struktura uszkodzenia 

morfologicznego nie jest dokładnie poznana. Niektóre jej postacie uwarunkowane 

są genetycznie. Pierwsze notowane napady padaczkowe w dorosłym życiu zazwyczaj mają 

podłoże organiczne, będące wynikiem choroby metabolicznej lub spowodowane 

są uszkodzeniem mózgu wskutek urazu, udaru lub guza albo zakażenia. Ogólnie padaczki 

charakteryzują się zespołem zaburzeń czynności i aktywności neuronów w ośrodkowym 

układzie nerwowym. Polegających na niewłaściwych wyładowaniach elektrycznych w mózgu. 

Zwykle rozpoczynają się w ognisku padaczkowym to znaczy w takim obszarze, który w danej 

chwili poddany jest nadmierną ilością bodźców. Może zostać to wywołane mimowolnie 

lub przez czynniki zewnętrzne. Skutkuje to silną depolaryzacją błon komórkowych neuronów 

i może przyczynić się do niekontrolowanego rozprzestrzenienia oraz pobudzenia na inne 

ośrodki w korze mózgu lub okolicach podkorowych. Wypływ na przekazywanie impulsów 

elektrycznych komórek nerwowych zależy od jonów sodu, potasu, wapnia oraz chloru a także 

od neuroprzekaźników. Głównym neuroprzekaźnikiem hamującym depolaryzację błon 

komórek nerwowych jest kwas gamma-aminomasłowy oddziaływujący na receptory GABA-

ergiczne. Wykazuje przy tym działanie hamujące na aktywność mózgu, działa uspokajająco 

oraz nasennie i zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych. Do neuroprzekaźników 

pobudzających depolaryzację neuronów zaliczamy między innymi kwas glutaminowy oraz 

kwas asparaginowy. Działają one między innymi na receptory NMDA dla kwasu metylo-

asparaginowego oraz AMPA dla kwasu izoksazolopropionowego a także na receptory 

glutaminergiczne [10,14]. Leczenie farmakologiczne polega na stosowaniu agonistów 

receptorów GABA-ergicznych powodując zmniejszenie pobudliwości komórek nerwowych, 

jak również wykazujących działanie przeciwdrgawkowe. Stosowanie środków działających 

antagonistycznie do neuroprzekaźników pobudzających oraz stabilizujących potencjał błon 

komórkowych. Terapię rozpoczyna się od zastosowania jednego leku. Jeśli w maksymalnej 

jego dawce nie wykazuje zniesienia ataków padaczkowych a jedynie zmniejsza ich częstość 

włącza się kolejny lek. Natomiast jeśli nie wykazuje wpływu na zmniejszenie częstości 

wystąpienia napadów paczkowych, zachodzi potrzeba zastosowania innego leku. Sytuacja 

jednak jest bardziej skomplikowana w przypadku padaczki lekoopornej. Wówczas istnieje 
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możliwość wszczepienia stymulatora nerwu błędnego, neurochirurgiczne usunięcie 

zidentyfikowanego ogniska padaczkowego, ale również zastosowanie diety ketogennej [4,7]. 

Charakterystyka diety ketogennej 

 Dieta ketogenna jest dietą wysokotłuszczową o radykalnie obniżonej zawartości 

węglowodanów. Zapotrzebowanie na białko w diecie jest wyliczane według norm 

odpowiednich dla wieku osób zdrowych. Zazwyczaj stosowane są dwa modele proporcji 

składników pokarmowych. Opiera się to na stosunku wagowym tłuszczu do białka 

i węglowodanów łącznie. Schemat 4:1 świadczy o tym, że na każde 4 gramy tłuszczu w diecie 

przypada 1 gram białka i węglowodanów łącznie. Analogicznie wygląda to w schemacie 3:1 

oraz 2:1, jednak jak podają źródła ten ostatni jest stosowany najrzadziej. Taki schemat diety 

powoduje, że 86 - 90 procent zapotrzebowania energetycznego pochodzi z tłuszczy a 10 - 14 

procent pokrywane jest przez białka i węglowodany, które stanowią zaledwie 2 - 4 procent 

energii. Dla porównania w diecie standardowej energia pochodząca z tłuszczów to 30 - 35 

procent, z białek 14 - 16 procent a węglowodany stanowią uzupełnienie zapotrzebowania 

energetycznego odpowiednio 50 - 60 procent. Model powyższego sposobu żywienia ma na celu 

wywołanie i utrzymanie stanu ketozy, zwanej również ketozą odżywczą [3,4]. Taki stan 

również może rozwinąć się w przypadku nadmiernego wysiłku, głodzenia oraz przy 

niewyrównanej cukrzycy. Jednak w przypadku cukrzycy i upośledzonemu metabolizmowi 

glukozy dochodzi do kwasicy ketonowej, spowodowanej hiperglikemią na skutek braku 

lub niedoboru insuliny. Taki stan może doprowadzić do śpiączki cukrzycowej a przez to 

bezpośrednio zagraża życiu. W przypadku diety ketogennej glukoza we krwi utrzymywana jest 

na relatywnie odpowiednim poziomie. Wywołana ketoza odżywcza jest stanem łagodnym, 

będącym wynikiem zmiany sposobu odżywiania, który modyfikuje metabolizm komórkowy. 

Powyższy stan ketozy posiada udowodniony i zaobserwowany już w starożytności pozytywny 

wpływ na zmniejszenie pobudliwości drgawkowej mózgu i wykazuje działanie 

przeciwpadaczkowe[2]. 
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Mechanizm działania 

 Dieta ketogenna charakteryzująca się wysoką podażą tłuszczów i drastycznie małą 

podażą węglowodanów, prowadzi do zmiany szlaków metabolicznych w organizmie. Skutkiem 

tego będzie wykorzystanie kwasów tłuszczowych jako podstawowego substratu 

energetycznego. Niski poziom glukozy we krwi powoduje również obniżenie poziomu insuliny 

oraz wzrost poziomu adrenaliny, to z kolei oddziałuje na produkcję cytokin, które aktywują 

hormonozależną lipazę, to powoduje uwolnienie wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu 

z komórek tkanki tłuszczowej znanych jako adipocyty. W wątrobie a dokładniej 

w mitochondriach hepatocytów, zachodzi proces utleniania kwasów tłuszczowych zwany 

również cyklem beta-oksydacji kwasów tłuszczowych. Na skutek kaskad reakcji 

enzymatycznych powstaje acetylo-koenzym A. Związek ten powstaje również na drodze 

glikolizy z pirogronianu. Stanowi on pierwszy substrat cyklu kwasu cytrynowego zwanego 

także cyklem Kebsa lub cyklem kwasów trikarboksylowych. Jednak aby mógł on zostać w ten 

cykl włączony potrzebny jest szczawiooctan. Jednak przy zaburzonej równowadze 

węglowodanowej spowodowanej obniżeniem poziomu glukozy dochodzi do zahamowania 

glikolizy a szczawiooctan stanowi substrat do syntezy pirogronianu w procesie 

glukoneogenezy. Powoduje to nagromadzenie wysokiego poziomu acetylo-koenzymu 

A powstałego przez nasilony i znaczny proces metabolizmu kwasów tłuszczowych. 

W komórkach wątroby w hepatocytach wówczas dochodzi do produkcji acetooctanu, 

gdy ulegnie on redukcji powstaje beta-hydroksymaślan, aceton zaś powstaje na skutek 

samoistnej dekarboksylacji acetooctanu. Związki te znane są jako ciała ketonowe. Uwolnione 

z wątroby do krwioobiegu zostają rozprowadzone do innych komórek, w których ulegną 

mitochondrialnemu metabolizmowi w cyklu Krebsa. Aceton zaś zostaje wydalony z organizmu 

przez płuca i nerki.  W stanie fizjologicznej równowagi poziom ciał ketonowych we krwi 

zwykle nie przekracza 0,2 mmol/L. Większe stężenia ciał ketonowych we krwi nazywa się 

ketonemią, a w moczu ketonurią, ogólnie stan ten zwany jest ketozą. Wątroba posiada zdolność 

do wytworzenia ciał ketonowych jednak nie metabolizuje ich z powodu braku w hepatocytach 

enzymu transferazy bursztynylo-koenzym A 3-ketokwas-koenzym A uczestniczącego 

w ketolizie. Wyjątek stanowi synteza cholesterolu, w której acetooctan jest zużywany a proces 

zachodzi w cytozolu. Ciała ketonowe stanowią jednak materiał energetyczny 

dla pozawątrobowych komórek organizmu w tym tkanki mięśniowej oraz mózgu. Warto 

zauważyć, że utlenianie ich w tkankach jest proporcjonalne do stężenia we krwi, jednak istnieje 

poziom graniczny około 12 mmol/L, wówczas następuje maksymalne nasycenie układów 
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metabolizujących. Badacze zauważają, że ketoza jest wynikiem zwiększonej produkcji ciał 

ketonowych przez hepatocyty a nie ich zmniejszonym wykorzystaniem przez tkanki. Jednak 

na uwagę zasługuje fakt, że ketozę w cukrzycy może nasilić obniżona zdolność do ich 

metabolizmu [12,15]. W pracach również zauważono, że nasilenie intensywności procesu 

ketogenezy jest mechanizmem złożonym i nie do końca poznanym. Glukagon, który jest 

również odpowiedzialny za procesy glikogenolizy oraz glukoneogenezy, nie wpływa znacząco 

na intensywność tego procesu. Autorzy prac również zaznaczają, iż podczas diety ketogennej 

surowcem energetycznym dla mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego są ciała ketonowe, 

natomiast dla wątroby, nerek oraz mózgu preferowanym źródłem energii pozostają 

węglowodany. Jednak komórki mózgowe posiadają zdolność adaptacji do metabolizmu ciał 

ketonowych. Schemat żywienia jest wymagający i trudny z uwagi na fakt, że niewielkie 

przekroczenie dopuszczalnej dawki węglowodanów, albo spożycie nadmiernej ilości białka 

spowoduje zahamowanie procesu tworzenia się ciał ketonowych [16]. 

Działanie i wpływ na organizm 

 Zastosowanie diety ketogennej wywiera szczególny wpływ na organizm człowieka. 

Poza wcześniej opisaną zmianą metabolizmu, wysoka podaż tłuszczu w diecie, doprowadza 

do nasilonej sekrecji cholecystokino-pankreozyminy, która jest odpowiedzialna za stymulację 

czynności motoryki układu pokarmowego oraz oddziałuje na ośrodki głodu i sytości w mózgu. 

Hormon ten hamuje czynność żołądka stanowi silne działanie anorektyczne. Wspomniane 

wcześniej ciała ketonowe również przez wpływ na ośrodkowy układ nerwowy doprowadzają 

do zmniejszenia chęci spożycia pokarmu. Ograniczenie dostępności glukozy powoduje 

zmniejszenie ekspresji przenośnika GLUT-4 w komórkach mięśniowych. 

Skutkuje to zwiększeniem dostępności glukozy dla komórek układu nerwowego 

oraz erytrocytów. Taki stan również aktywuje uwolnienie glikogenu. Na początku stosowania 

diety może dochodzić do gwałtownego spadku masy ciała, będącego wynikiem również utraty 

wody z organizmu. Jak podają źródła na jeden gram glikogenu przypadają cztery gramy wody. 

Obniżony poziom glukozy prowadzi do aktywacji szlaków glukoneogenezy aktywowanej przez 

glukokortykosterydy, glukagon i hormon wzrostu oraz katecholoaminy. Może dojść 

do nasilonego katabolizmu białek, co będzie skutkowało znacznym wydalaniem azotowych 

metabolitów a wraz z nimi utratą dużej ilości wody. Stan może się pogłębić w przypadku 

gdy dieta będzie niedoborowa w białko. Dochodzi wówczas do utraty masy mięśniowej 

i zahamowania wzrostu, ale również może prowadzić to do zahamowania syntezy białek 

funkcjonalnych. Przykładem może być między innymi obniżenie poziomu serotoniny 
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przy niedostatecznej podaży tryptofanu w diecie. W wielu pracach również wykazano, że ten 

typ diety może przyczynić się do spadku poziomu cholesterolu. Dzieje się to poprzez 

zahamowanie syntezy cholesterolu w organizmie dzięki dużej jego podaży z pokarmem. 

Obserwowane jest obniżenie poziomu triglicerydów, które tłumaczy się poprzez nasilenie 

ich metabolizmu [13]. Ciała ketonowe są w stanie pokonywać barierę krew-mózg, spadek 

stężenia glukozy przy jednoczesnym wzroście ich stężenia w surowicy krwi sprawia, że zostaje 

nasilona ekspresja białek transportujących. Obecność ciał ketonowych w mózgu wykazuje 

udowodnione działanie przeciwpadaczkowe. Jednak wciąż nie jest to do końca wyjaśnione 

w jaki jest dokładnie sposób takiego oddziaływania. Istnieje szereg hipotez tłumaczących 

to zjawisko. Może być to wynikiem bezpośredniego działania ciał ketonowych, ale nie 

stwierdza się ich bezpośredniego wpływu na pobudliwość receptorów GABA-ergiczne, AMPA 

oraz NMDA. Jednak liczne badania wykazały, iż dieta ketogenna może zwiększać aktywność 

enzymów produkujących kwas gammaaminomasłowy z kwasu glutaminowego, 

przy zaobserwowanym jednoczesnym spadkiem stężenia glutaminianu. W pracach wykazano 

również, że mogą one aktywować receptory potasowe, co skutkuje hiperpolaryzacją błony 

komórkowej neuronów. Obniżenie poziomu glukozy również wykazuje działanie 

przeciwpadaczkowe, które udowodniono w badaniach z zastosowaniem 2-deoksyglukozy, 

która jako pochodna glukozy wykazuje działanie hamowania glikolizy. Zaobserwowano 

również, że wiele leków stosowanych w leczeniu padaczki także zmniejsza mózgowy 

metabolizm glukozy. Badacze zwracają uwagę na istotną rolę nienasyconych kwasów 

tłuszczowych, których udział w diecie ketogennej jest znacznie wyższy niż w przypadku 

zwykłej diety. Obserwacje wykazały, że wzbogacenie diety standardowej o pięć gram 

w wielonienasycone kwasy tłuszczowe również obniża ilość napadów padaczkowych. 

Nienasycone kwasy tłuszczowe mają zdolność swobodnego pokonywania bariery krew-mózg. 

Wywierają one wpływ na wspomniane receptory potasowe, ale również sodowe i wapniowe, 

modelują działanie pompy sodowo-potasowej przez to stabilizują potencjał błonowy, powodują 

hiperpolaryzację błony i podnoszą poziom progu drgawkowego. W wielu pracach również 

wykazano, że dieta ketogenna podnosi poziom enzymu zwanego peroksydazą glutationu, 

który inaktywuje reaktywne formy tlenu tak zwane wolne rodniki. Zwiększa również 

powstawanie mitochondrialnych białek rozprzęgających, które są odpowiedzialne za znoszenie 

potencjału błon mitochondrialnych a powoduje obniżenie produkcji reaktywnych form tlenu. 

Same ciała ketonowe obniżają stężenie semichinionu w trzecim kompleksie łańcucha 

oddechowego, a to powoduje także obniżenie powstania wolnych rodników tlenowych [2]. 
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Suplementacja 

 Dieta ketogenna jako dieta niedoborowa w składniki odżywcze, wymaga swoistego 

uzupełnienia ich, aby organizm mógł funkcjonować w sposób prawidłowy oraz nie pogłębić 

już istniejącej choroby, bądź spowodować zagrożenia rozwoju kolejnego schorzenia. 

Szczególnie w tego typu diecie brakuje witamin i minerałów. Dieta jest również uboga 

w warzywa i owoce. Skutkuje to zmniejszeniem podaży folianów, witaminy E, witamin z grupy 

B, takich jak tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, biotyna, kwas 

pantotenowy, flawonoidy oraz witamina C. Witaminy te regulują metabolizm oraz działają 

antyoksydacyjne. Składniki mineralne, które powinny być uzupełnione w tym typie diety 

to potas, wapń, magnez a także fosfor oraz mikroelementy, do których należą cynk, selen 

a także mangan. Ich odpowiedni poziom odgrywa kluczową rolę w prawidłowym 

funkcjonowaniu i pracy mięśni, układu nerwowego oraz układu sercowo-naczyniowego. 

Jak również ma to na celu zapobieganie schorzeniom sercowo-naczyniowym [16,17]. Należy 

również monitorować poziom witaminy D, która wraz z wapniem odgrywa kluczową rolę 

w profilaktyce osteoporozy, ale również witamina D jest pewnego rodzaju hormonem, 

który oddziałuje na znacznie więcej procesów w organizmie kontroluje je i zapewnia 

ich prawidłową regulację. Uzupełnianie w witaminę D jest zalecane dla wszystkich osób 

w każdej grupie wiekowej. Suplementacja w karnitynę jest zalecana w przypadku 

niewystarczającego jej poziomu w surowicy krwi lub w przypadku wystąpienia objawów 

zmęczenia i osłabienia. Niedobór tego związku szczególnie zauważany jest u noworodków 

z powodu niedostatecznej produkcji przez organizm. Objawami niedoboru karnityny jest 

osłabienie siły mięśniowej oraz zaburzona przemiana lipidów, jak również nagłe okresy 

hipoglikemii. Podawanie cytrynianów ma na celu alkalizację moczu oraz skutkuje 

rozpuszczaniem złogów w układzie moczowym a to w znaczny sposób obniża ryzyko 

wystąpienia kamicy w drogach moczowych [11]. Kolejną dolegliwością związaną 

z stosowaniem diety ketogennej są zaparcia oraz nasilenie procesów gnilnych w jelicie grubym. 

Wiąże się to z niedostateczną podażą błonnika w diecie ketogennej ze względu, że jest to dieta 

niskowęglowodanowa. Przez to dochodzi do zmniejszenia różnorodności flory bakteryjnej 

w jelicie grubym. Dotychczas źródła zalecają środki przeczyszczające albo w wyjątkowych 

przypadkach zastosowanie lewatywy. Również w tego typu dolegliwości pozytywne rezultaty 

można osiągnąć włączając do diety oleje zawierające średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe 

występujące w oleju kokosowym [4]. Zaleca się także wzbogacenie diety w wielonienasycone 

kwasy tłuszczowe z uwagi na wspomniany wcześniej fakt prawidłowego funkcjonowania 
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układu nerwowego oraz sercowo-naczyniowego. Będą one wspomagać działanie 

przeciwpadaczkowe, poprawiać funkcję tkanki mózgowej oraz zmniejszać ryzyko wystąpienia 

chorób sercowo-naczyniowych i zmniejszenie ryzyka hiperlipidemii. Do tej grupy niezbędnych 

nienasyconych kwasów tłuszczowych należą kwasy omega-3 i omega-6. Kwasy z rodziny 

omega-3 to kwas alfa-linolenowy występuje w oleju lnianym, rzepakowym oraz sojowym 

a także w orzechach włoskich i migdałach. Kwas eikozapentaenowy - EPA zawarty jest rybach 

morskich jak łosoś, dorsz i owocach morza a także jest głównym składnikiem tranu inaczej 

zwanego jako olej wątłuszczowy dorsza. Kwas dokozaheksaenowy - DHA cennym źródłem 

jest olej z makreli. Ogólnie dobrymi źródłami EPA i DHA są tłuszcze pochodzące od ryb 

morskich. Ryby z rejonów zimnych wód północnych zawierają znaczne ilości EPA 

w porównaniu do ryb wód południowych, u których przeważa więcej DHA. Kwasy z rodziny 

omega-6 to kwas linolowy zawarty w oleju krokoszowym, kukurydzianym, słonecznikowym, 

bawełnianym, arachidowym, rzepakowym, oliwie z oliwek. Kwas gamma-linolenowy 

występuje w oleju z wiesiołka oraz ogórecznika. Kwas arachidonowy inaczej zwany 

eikozatetraenowy dostarczany w produktach zwierzęcych i mięsnych oraz kwas 

dokozapentaenowy [20]. 

Zastosowanie diety ketogennej 

Wskazania 

 Szczególnym przypadkiem wdrożenia tego typu diety są dwie jednostki chorobowe 

należące do wrodzonych zaburzeń metabolicznych, które mają podłoże genetyczne. Choroby 

charakteryzuje fakt pogorszenia bądź całkowitej niemożliwości zużytkowania glukozy jako 

surowca dostarczającego energię dla tkanki mózgowej. Pierwszą z nich jest wrodzony niedobór 

transportera glukozy typu pierwszego - GLUT1DS. Jest to deficyt białka, który umożliwia 

przejście glukozy przez barierę krew-mózg. Objawami choroby są drgawki, spowolniony 

rozwój, zaburzenia ruchowe i zmiany napadowe w zapisie elektroencefalografii. Zaburzenie 

metaboliczne może ujawnić się w pierwszych dniach po urodzeniu, ale również w późniejszym 

okresie rozwoju. Diagnostyka obejmuje pomiar i wykrycie niskiego stężenia glukozy w płynie 

mózgowo-rdzeniowym przy jednoczesnym odpowiednim stężeniu kwasu mlekowego. Badanie 

może zostać poszerzone i potwierdzone testem genetycznym w kierunku mutacji genu 

SLC2A1. Drugą postacią wrodzonego zaburzenia metabolicznego jest niedobór dehydrogenazy 

pirogronianowej - PDHD w mitochondriach. Enzym ten odpowiada za przemiany kwasu 

pirogronowego do acetylo-koenzymu A czyli związku, który może zostać włączony do cyklu 

kwasu cytrynowego. Objawami choroby są kwasica mleczanowa, drgawki, spowolniony 
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rozwój, obniżone napięcie mięśniowe, bezdech, wady rozwojowe mózgu, a także postępująca 

encefalopatia. Objawy mogą pojawić się we wczesnych dniach życia a w przypadkach 

łagodnych ujawnić się w późniejszych okresach. W obrazie diagnostycznym choroby zauważyć 

można podwyższone stężenia kwasu pirogronowego oraz kwasu mlekowego w płynach 

ustrojowych, we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym. Dalsza diagnostyka obejmuje badania 

enzymatyczne oraz genetyczne [4]. Powyższe dwa zaburzenia metaboliczne, w których 

zaburzona jest gospodarka węglowodanowa w szlaku przemian glukozy a w konsekwencji 

nie możliwe jest pozyskanie z niej energii dla komórek organizmu. Kluczowe staje się 

wdrożene diety ketogennej a powstałe ciała ketonowe stanowią surowiec energetyczny 

dla komórek organizmu, w tym komórek układu nerwowego. Zastosowanie diety ketogennej 

jest obecne jedyną formą leczenia powyższych zaburzeń i stanowią one bezwzględne 

wskazania dla jej zastosowania. Ten rodzaj diety z powodzeniem można zastosować również 

w przypadku padaczki oraz zespołów padaczkowych. Wyjątek stanowią padaczki, które 

posiadają podłoże o możliwym do zidentyfikowania ognisku padaczkowym, które 

z powodzeniem można leczyć w sposób neurochirurgiczny. Zauważono, że dieta ketogenna 

przynosi zadowalające efekty w leczeniu epilepsji o charakterze napadów uogólnionych. 

Należą do tego typu napady miokloniczne, atoniczne, miokloniczno-astetyczne oraz napady 

nieświadomości a także toniczno-kloniczne. Badacze zwracają również uwagę na skuteczność 

zastosowania diety ketogennej w leczeniu osób z zespołem Westa, zespołem Lennoxa-Gastauta 

oraz zespołem FIRES. Leczenie dietą można rozpocząć w każdym wieku od okresu 

niemowlęcego do okresu dojrzewania, jak również z powodzeniem istnieje możliwość 

zastosowania dietoterapii u osób dorosłych [4]. 

Przeciwwskazania 

 Istnieją pewne sytuacje, w przypadku których zastosowanie tego typu diety może być 

utrudnione lub niemożliwe. Przeciwwskazaniem absolutnie wykluczającym zastosowanie diety 

ketogennej będą genetyczne uwarunkowania metaboliczne. Należą do nich szczególnie wady 

związane z przemianami lipidów takie jak niedobór karnityny, niedobór pierwszej i drugiej 

transferazy karnitynopalmitynowej, niedobór translokazy karnityny oraz zaburzenia w procesie 

katabolizmu kwasów tłuszczowych. A także w przypadku deficytu karboksylazy 

pirogronianowej, porfirii, cukrzycy oraz w przypadkach kwasicy organicznej. Badacze 

zwracają uwagę na ograniczenia i nie zalecają stosowania w przypadkach poważnych chorób 

wątroby, kamicy dróg żółciowych, kamicy nerek, przypadkach hipoglikemii o niejasnej 

przyczynie oraz w sytuacji obciążenia rodzinną hiperlipidemią [4]. 
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Modyfikacje diety ketogennej 

 Standardowa klasyczna dieta ketogeniczna jest dietą bardzo wymagającą 

oraz rygorystyczną. Zdarza się, że sprawia to wiele trudności w przygotowywaniu posiłków, 

ich przestrzeganiu oraz budzi niechęć do stosowania przez pacjentów. Dlatego zaczęto 

poszukiwać i modyfikować ten sposób odżywiania aby był lepiej akceptowalny, atrakcyjniejszy 

oraz smaczniejszy a przez to bardziej różnorodny. Głównym celem jest zawsze utrzymanie 

organizmu w stanie ketozy, przez indukowanie dietą produkcji ciał ketonowych 

oraz ograniczenie podaży węglowodanów w diecie. Ogólnie można stwierdzić, że na dzień 

obecny możliwe jest skorzystanie z trzech alternatywnych diet ketogennych. Należą do nich 

dieta MCT, różniąca się od standardowej diety ketogennej zastosowaniem 

średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Które są lepiej i łatwiej przyswajalne 

w przewodzie pokarmowym. Posiadają również zdolność większej indukcji ketozy przez co 

dają możliwość zastosowania ich w mniejszej ilości do uzyskania odpowiedniego poziomu ciał 

ketonowych. Drugim odpowiednikiem jest modyfikowana dieta Atkinsa, która początkowo 

była dietą wysokotłuszczową rekomendowaną do leczenia otyłości znana jako dieta Atkinsa. 

Natomiast trzecim wariantem odmiany diety ketogennej jest dieta z niskim indeksem 

glikemicznym. Charakteryzuje się tym, że zastosowane są w niej źródła węglowodanów 

o indeksie glikemicznym mniejszym niż 50. Każda z powyższych odmian diet ketogennych 

jest dietą wysokotłuszczową, normobiałkową, normokaloryczną oraz niskowęglowodanową. 

Stanowi element terapii, wymaga specjalistycznego nadzoru oraz suplementacji [4]. 
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Zakończenie 

  Dieta ketogenna, która zdobywa coraz większe zainteresowanie wśród pacjentów, 

lekarzy i dietetyków. Skłania badaczy do odkrycia jej mechanizmów działania. Stanowi istotny 

wariant w leczeniu padaczek w tym padaczek lekoopornych. Rozważane jest również 

jej zastosowanie dla kobiet cierpiących na epilepsję planujących ciąże i już w ciąży będących. 

Ma to ogromne znaczenie ponieważ, niektóre z leków przeciwpadaczkowych nie mogą bądź 

nie są zalecane podczas ciąży z uwagi na ich szkodliwe działanie na płód. Jest ona również 

swoistym lekiem w przypadku genetycznych chorób metabolicznych związanych 

z przemianami glukozy. Pojawiają się w literaturze fachowej prace mówiące także o jej 

neuroprotekcyjnych właściwościach. Może to przyczynić się do zastosowania tej formy 

odżywiania w chorobach neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera lub Parkinsona. 

Również istnieją pewne przesłanki, które sugerują zastosowanie tego typu odżywiania 

w schorzeniach onkologicznych, jednak wymaga to dalszych badań i poznania dokładnie 

zachodzących mechanizmów. Dieta ta stanowiąca jeden z elementów terapii musi być 

prowadzona przez specjalistyczne ośrodki. Wymaga ścisłej kontroli prowadzonej 

przez specjalistów, lekarzy, farmaceutów, dietetyków i personel pielęgniarski 

oraz diagnostyczny. Konieczna jest również dobra współpraca i komunikacja z pacjentem i jego 

rodziną. Aby odpowiednie zaangażowanie oraz przestrzeganie zleceń dietetycznych mogło 

skutkować powodzeniem terapii. 
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