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BEVEZETÉS

Az epilepszia az egyik leggyakoribb neurológiai rendellenesség. Az Egészségügyi Világ szervezet 
(WHO) becslése szerint a lakosság körülbelül 1%-a érintett.1 

A legtöbb epilepsziás beteg reagál a gyógyszeres kezelésre.2 Ugyanakkor a betegek körül-
belül 20-30%-a esetében a betegség a gyógykezelés sikertelensége nyomán refrakter, azaz 
a gyógyszeres kezelésre nem reagáló epilepsziává alakul.3 Ezen csoport körében világszerte 
alkalmazzák a ketogén diétát (KD), ami nagyon hatásos opciót jelent a rohamok csökkentésé-
re.4,5,6,7,8 A ketogén diétát 2-3 antikonvulzív szer hatástalansága után indikálják. Előszeretettel 
alkalmazzák néhány metabolikus rendellenesség kezelésére, továbbá néhány olyan epilepsziás 
szindróma esetén korábban is ajánlható volt, amelyekben a ketogén diéta különösen előnyös-
nek bizonyult.8

A ketogén diéta alacsony szénhidráttartalmú; megfelelő protein- és magas zsírtartalomú speci-
ális étrend, ami utánozza az éhezés által kiváltott antiepileptikus hatást, így az agy és az egyéb 
szövetek számára a fő energiaforrás kialakult a ketontestek lesznek.9 

Általánosságban véve a ketogén diétának két fő változata létezik: a klasszikus ketogén diéta, 
illetve a diéta közepes szénláncú triglicerideket tartalmazó (MCT) verziója. A klasszikus változat 
főleg hosszú szénláncú triglicerideket (LCT) tartalmaz. A ketonok megfelelő előállításához gon-
doskodni kell az LCT szükséges szintjéről, amit általában arányokkal jelölnek, pl. a 4:1 arány azt 
jelenti, hogy 4 gramm zsír bevitele aránylik 1 gramm protein+szénhidrátbevitelhez. A ketogén 
diéta MCT verzióját általában nem alkalmazzák nagyon kicsi gyermekeknél, mivel az MCT-k 
nagy mennyiségének jelenléte esetén gyakoriak voltak az emésztőrendszeri panaszok.11 

A kora gyermekkori epilepsziás szindrómák nehezen kezelhetőek, az ilyen betegségeknek je-
lentős arányú morbiditást és mortalitást tulajdonítanak.12,13 Egyre ismertebbé válik, hogy az 
újszülöttek és a csecsemők is előállítanak ketontesteket és hasznosítják is őket, legalább olyan 
hatékonyan, ha nem hatékonyabban, mint a nagyobb gyermekek14.   Egyre több bizonyíték áll 
rendelkezésünkre, melyek azt mutatják, hogy a ketogén diétát egyre többször alkalmazzák, 
a korábban katasztrofális epilepsziás esetekben csecsemőknél és kisgyermekeknél.13,15,16 A 
ketogén diéta tehát biztonságos és hatékony étrend a refrakter epilepszia kezelésére csecse-
mőknél és kisgyermekeknél.11 



Kisgyermekek esetén a ketogén diéta cumisüvegből is adható, köszönhetően az olyan speciá-
lis ketogén tápszereknek, mint a Ketocal 4:1. Ez a tápszer a klasszikus ketogén diétán alapszik, 
a nevében feltüntetett 4:1-es arány azt jelzi, hogy tápanyagarányait tekintve 4 gramm zsírra jut 
benne 1 gramm protein+szénhidrát. 
A ketogén diétán lévő gyermek optimális kezelését egy multidiszciplináris csoportképes össze-
állítani, amely áll egy neurológusból, egy dietetikusból, egy gyermekgyógyászból, egy epilepszi-
ás betegeket ellátó nővérből és nem utolsó sorban a családból.9 
Ez az iránymutatás a csecsemők és kisgyermekek ketogén diétára való beállítására és moni-
torozására vonatkozik, a KetoCal 4:1 tápszer alkalmazásának bevezetése, fenntartása, illetve 
abbahagyása során. Az általános gyakorlat szerint a klasszikus ketogén diétán alapuló Ketocal 
4:1 tápszert a csecsemők és a gyermekek jól tolerálják.11,23 
A tápszer összetétele szakértő dietetikusok és neurológusok véleményére és tapasztalataira 
épül, akik voltak olyan szívesek és visszajelzést adtak a klinikai gyakorlatuk kapcsán, illetve 
gyakorlati betekintést nyújtottak a munkájukba. A klinikai kezelés lépései tekintetében az Opti-
mal Clinical Management of Children Receiving the Ketogenic Diet: Recommendations of the 
International Ketogenic Diet Study Group9 című tanulmányt vettük alapul, a Dietary treatment 
guideline for the ketogenic diet in children with refractory epilepsy18 című tanulmány mellett. Az 
egyéb hivatkozásokat külön tüntetjük fel. 

A kiadványban hivatkozott termékek mind speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszereknek 
(Foods for Special Medical Purposes, FSMPs) minősülnek, és amelyeket azoknak a betegek-
nek fejlesztettek, akik orvosi diagnózissal rendelkeznek, és szakorvosi felügyelet alatt állnak. 

Első lépés A betegek kiválasztása 
Azok a betegek, akik esetében két vagy három antikonvulzív terápia is  
hatástalan volt, függetlenül a koruktól vagy a nemüktől. Ez az iránymutatás 
a ketogén diéta csecsemőknél és kisgyermekeknél történő bevezetésére 
összpontosít.  

  
Második lépés Diéta előtti vizsgálat és tájékoztatás 

A diéta előtti vizsgálat és tájékoztatás gondoskodik a biztonságosságról és 
maximalizálja a siker esélyét.  

  
Harmadik lépés A ketogén diéta bevezetése csecsemőknél és kisgyermekeknél 

A ketogén diéta bevezetésének lépései csecsemőknél és kisgyermekeknél.  

Negyedik lépés A ketogén diéta bevezetése utáni vizsgálat és monitorozás 
A ketogén diéta bevezetése utáni vizsgálat és monitorozás; a diéta hatá-
sosságának felmérése annak érdekében, hogy a betegség kezelésében 
kitűzött célokat elérjék.  

  
Ötödik lépés A keton- és glükózszint, továbbá a diétával kapcsolatos  
 kérdések és a betegség kezelése és finomhangolása 

A keton- és glükózszint, továbbá a diétával kapcsolatos kérdések és a 
betegség kezelése és finomhangolása; a diéta irányítása szükséges a si-
ker optimalizálása céljából. A korai szakaszban vagy később ritkán adódik 
olyan probléma, ami miatt abbahagyni kell a diétát, az ilyen fajsúlyú problé-
mák felmerülésének összesített kockázata igen csekély.9   
 

Hatodik lépés Utánkövetés
Utánkövetés: a folyamatos ellenőrzés és értékelés biztosítja a ketogén dié-
tán lévő csecsemők és kisgyermekek kezelésének sikerességét. A diéta fo-
lyamatos monitorozása vizsgálatokat és ellenőrzéseket jelent, ami lehetővé 
teszi a hatékonyság felmérését.  

  
Hetedik lépés A diéta abbahagyása 

A ketogén diéta abbahagyható, ha a páciens nem reagál rá, vagy kétévi 
sikeres diétán van túl, kivéve anyagcsere-rendellenességek esetén, mint 
például a glükóztranszporter protein (GLUT 1) hiánya és a piruvát-dehid-
rogenáz-komplex-hiány (PDHD). A diéta abbahagyása azt jelenti, hogy a 
diétáról való fokozatosan kell leállni.  
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A betegek kiválasztásának célja megfelelő betegek beválogatása a betegcsoportba, ami a 
ketogén diéta kontraindikációját jelentő esetek kizárását és a komplikációt jelentő tényezők 
felmérését jelenti. 
 

Indikáció
A csecsemők és kisgyermekek refrakter epilepsziájának diétás kezelésére, akik esetében két 
vagy három antikonvulzív terápia is hatástalan volt, függetlenül a gyermekek korától vagy nemé-
től, és főleg azok esetében, akik a generalizált epilepszia tüneteit mutatják.9 

Valószínűsíthető előny 
 GLUT 1-hiány 
 PDHD 
 Mioklónusos asztatikus epilepszia (Doose-szindróma) 
 Sclerosis tuberosa komplexum 
 Rett-szindróma 
 Súlyos csecsemőkori myoclonus epilepszia (Dravet-szindróma) 
 Infantilis görcsök 
 Csak tápszerrel táplált gyermekek (újszülöttek vagy szondán át táplált páciensek) 

Várható előny 
 Bizonyos mitokondriális rendellenességek 
 V. típusú glikogenezis 
 Landau–Kleffner-szindróma 
 Lafora-betegség 
 Szubakut szklerotizáló agyvelőgyulladás (SSPE) 
 West-szindróma 
 Angelman-szindróma 

Kontraindikációk 

Első lépés: A betegek kiválasztása
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Abszolút 
 Karnitinhiány (primer) 
 Karnitin-palmitoil-transzferáz  

(CPT I és II) hiánya 
 Béta-oxidációs hibák 
 Piruvát-karboxiláz-hiány 
 Porphyria 
 Vese-, máj- és hasnyálmirigy-diszfunkció 

Megfontolandó 
 Azonosított sebészeti fókusz, idegrendszeri 

képi diagnosztika és video-EEG monitoro-
zás 

 Szülő és/vagy gondozó egyet nem értése 
 Szteroidok alkalmazása 
 Diuretikumok alkalmazása 



Vizsgálat és tájékoztatás 

Mérje fel a beteg étrendjének tápanyag-összetételét, kérje dietetikus segítségét: 
	1 éves kor alatt állapítsa meg a kiinduló testtömeg/kor,  

1 éves kor fölött a testtömeg/magasság arányt 
	Szükség esetén számítsa ki a testtömegindexet 
	Az aktuális tápanyagbevitel alapján mérje fel a tápanyagbeviteli előzményeket 
	Mérje fel a belek állapotát: szabályszerű, székrekedéses vagy hasmenéses állapot áll-e fenn 
	Mérje fel a nyelési képességet és a szájon át kis falatokban történő ételfogyasztás képességét 
	Határozza meg a diéta összetételét 
	Mérje fel a táplálási metódust: orális illetve szondatáplálás 
	Számolja ki a kalória- és folyadékszükségletet 
	Végezze el a diéta bevezetése előtti vérvizsgálatokat, továbbá mérje fel az aktuális étrend 

szerinti A-, E- és D-vitamin-, cink-, kalcium- és magnéziumbevitelt 

Értékelje a tápanyag-összetételt: 

Állapítsa meg a beteg energia-, protein-, folyadék- és nyomelemszükségletét  
a következők alapján: 
	Aktuális bevitel, ha helyénvaló 
	Eddigi növekedési ütem: testtömeg, magasság, aktivitási szint 
	A tápanyagszükséglet a normális ütemben növekvő, továbbá normális aktivitást és  

tevékenységet mutató epilepsziás csecsemők és kisgyermekek esetében a koruknak 
megfelelő lesz 

	Pszichomotoros retardáció és/vagy csökkent aktivitás esetén az energiaszükséglet  
alacsonyabb lehet. Ez általában azt jelenti, hogy az előírás a korábbi vagy a számított  
kalória bevitelen és növekedési ütemen alapul 

	Protein, folyadék és nyomelemek: a kornak megfelelő ajánlás szerint 

Végezzen laboratóriumi vizsgálatokat: 
	Teljes vérkép 
	Elektrolitok, többek között bikarbonát, összprotein, kalcium, szelén, magnézium, cink  

és foszfát 
	Funkciós máj- és vesevizsgálatok (többek között albumin, AST, ALT, vér urea, kreatinin) 
	Éhgyomri lipidprofil 
	Szérum acilkarnitin-profil 
	Általános vizeletvizsgálat 
	Vizelet kalcium és kreatinin 
	Vizeletbeli organikus savak 

Második lépés: Diéta előtti vizsgálat és tájékoztatás

A diéta bevezetése előtti tájékoztatás célja beazonosítani a rohamok típusait, és legfőképp 
meghatározni az eredményességi mutatót, pl. a rohamok gyakoriságának/súlyosságának 
csökkentése és az életminőség javulása, amik miatt ez a diéta megéri az erőfeszítéseket.9 
 

A ketogén diéta bevezetése előtti vizsgálatra vonatkozó 
javaslatok9 

Tájékoztatás 
 Kontraindikációk kizárása 

Az epilepszia osztályozása: 
	Rohamok leírása: típus és gyakoriság szerint 
	Epilepsziás szindróma 
	Károsodás leírása 

A ketogén diéta céljai: 
	A rohamok gyakoriságának és súlyosságának csökkentése 
	Az életminőség javulása 
	A károsodás javulása 
	A csecsemők és kisgyermekek optimális tápanyag-ellátottsága, növekedése és fejlődése 

A jelenlegi gyógykezelés ellenőrzése 
	A ketogén diéta bevezetési szakaszában megszokott, hogy az aktuálisan alkalmazott 

gyógyszeres kezelést folytatják. Bizonyos esetekben a gyógyszerszedést legalább három 
hónappal a ketogén diétára adott pozitív válasz után abbahagyják. 

	Ellenőrizze az aktuálisan szedett gyógyszerek, pl. szuszpenziók, generikus és/vagy recept 
nélkül kapható gyógyszerek szénhidráttartalmát. 

	Ellenőrizze, hogy az antiepileptikumok nincsenek-e kölcsönhatásban a diétával, illetve hogy 
az adag megfelel-e a beteg testtömegének 

A családtagoknak/gondozóknak javasolja, hogy olvassák el a keto-
gén diétára vonatkozó információt 
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A csecsemők és kisgyermekek a ketogén diétának meg felelő 
KetoCal 4:1 tápszerrel történő táplálásának előnyei11,23 

• Teljes tápértékű tápszer 
	A Ketocal 4:1 teljes táplálásra alkalmas, 1 éves kor felett 6 éves korig.  

6 éves kor fölött kiegészítő táplálásra használható. 

• Jól tolerálható11,23 

• Könnyen adható cumisüvegből táplált betegeknek is

• Könnyű elkészíteni 
	A Nutricia dietetikusai részletes információkkal segíti az egészségügyi szakemberek  

munkáját, hogy a betegnek a kiszámított igényei szerinti diétának megfelelő tápszert 
tudják elrendelni 

A ketogén diétára való átállás, a ketogén diétás ételek, pl. a Ketocal 4:1 bevezetése az ét-
rendbe fokozatosan történhet, hogy biztosítsák a magas zsírtartalmú diéta tolerálhatóságát. 
Ez általában egy hetet vesz igénybe. De egyénenként ennél rövidebb vagy hosszabb átállási 
időszak is előfordulhat.11 

A megfelelő ketózis elérésére az energiabevitelnek megfelelőnek kell lennie, azt nem szabad 
túlbecsülni. A diétát sűrűn hozzá kell igazítani a csecsemők vagy kisgyermekek növekedése és 
fejlődése támasztotta változó igényekhez. A szilárd táplálékokat az egészséges gyermekekre 
vonatkozó ajánlások szerint lehet bevezetni az orális motoros tevékenység stimulálására és a 
táplálkozással kapcsolatos averziók létrejöttének megelőzésére.11

 
Az epilepsziás csecsemők és kisgyermekek energiaszükséglete és a rájuk érvényes, egyéb tá-
panyagokra vonatkozó ajánlott bevitel a károsodás és a rohamok miatt eltérhet az egészséges 
gyermekekre vonatkozó értékektől.11 

Áttérés az általános tápszerről vagy az anyatejről  
a Ketocal 4:1-re11

Fázis Idő
Általános csecsemőtápszer, 

aránya az étrendben (%)
KetoCal 4:1, 

aránya az étrendben (%)

1 1-2 nap 75% 25%

2 1-2 nap 50% 50%

3 1-2 nap 25% 75%

4 0 100%

Második lépés: Diéta előtti vizsgálat és tájékoztatás

Harmadik lépés: A ketogén diéta bevezetése  
csecsemőknél és kisgyermekeknél 

Kiegészítő vizsgálatok (opcionális): 
	Veseultrahang és nefrológiai konzultáció 
	ECG a hosszú QT-szindróma felismerésére 
	MRI 
	Agy-gerincvelői folyadék (ha nem azonosítottak egyértelmű okot) 
	Szérum aminosavak 
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A ketogén diétát három hónapon át kell tartani ahhoz, hogy fel lehessen mérni az egyéni reak-
ciókat és a betegség kezelésében kitűzött célok teljesítését.9 

Neurológiai kontroll: 
• Rohamok: a diéta bevezetésekor, egy hónappal azt követően, majd háromhavonta 

• A diéta hatásossága: egy periódus általában három héttől három hónapig terjed;  
gyermekeknél ez az idő lerövidül 2-4 hétre16,20  
(a kezelés célja, pl. rohamok csökkentése, élénkség, a szedett gyógyszerek csökkentése 
alapján).

Monitoring a ketogén diéta bevezetése során:
• Dátum 

• Testtömeg 

• Magasság 

• Szonda és orális bevitel 

• Napi rohamok száma 

• Éjszakai rohamok száma 

• A rohamok súlyossága 

• Károsodásban bekövetke-
zett változások 

• Keton- és glükózszintek 

• Székelés gyakorisága és 
halmazállapota 

• Hányás 

• Viselkedésbeli változások 

• Élénkség 

• Egyéb megjegyzések 

• Egyéb panaszok

A ketogén diéta során a legtöbb táplálkozással kapcsolatos kérdés viszonylag enyhe problé-
mát jelent, amit könnyű kezelni. 
Olyan problémák ritkán merülnek fel, amelyek miatt a diétát abba kell hagyni.9 

A monitorozás alapjául általában a ketonok szolgálnak. Gyenge kontroll esetén a finomhango-
lás olykor a vér glükózszintje és a ketonok alapján történik. A szülők gyakran kéri a multidiszcip-
lináris csapat segítségét és támogatását.11 
Kezdetben a hypoglycaemia valószínűsége igen kicsi, hacsak nem áll fenn diagnosztizálatlan 
anyagcsere-rendellenesség.
 
A ketogén diéta alkalmazásakor a folyamatos orvosi felügyelet kritikus jelentőséggel bír. 

A vizelet glükóz- és ketontartalmának ellenőrzése9,11,18

Célok Vizsgálatok

Ketonrutin Vizelet: 3-4 +  
8-16 mmol/l; keto tesztcsíkkal 

Vér: 2,5-5 mmol/l; ketonteszttel 

A vér ketonszintje meghaladja  
az 5 mmol/l-t: a hiperketózis miatt 
körültekintően monitorozni kell

Első három hónapban:  
minden este vagy evés előtt

Szükség esetén:  
hetente este

Glükóz A vér glükózszintje 2,5 mmol/l 
fölött legyen  

12 hónapnál kisebb csecse-
mőknél: a vér glükózszintjét  
az első 48 órában reggel és  
este is mérni kell 
Gyenge kontroll esetén:  
naponta, abbahagyható,  
ha a vér glükóz szintje  
kétszer is >3 mmol/l 

Negyedik lépés: A ketogén diéta bevezetése utáni vizsgálat  
és monitorozás 

Ötödik lépés: A keton- és glükózszint, a diétával kapcsolatos  
kérdések és a betegség kezelése és finom-
hangolása 
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A vizelet glükóz- és ketontartalmának ellenőrzése9,11,18

Célok Vizsgálatok

Glükóz  
<2,5 mmol/l

Tünetmentes: nincs teendő Glükóz- és ketonszintek egy óra 
elteltével, amíg az értékek nem 
normalizálódnak

Ketonok 
> 6,5 mmol/l

A fenti tünetek 
kombinációjának 
előfordulásakor

Tünetek - sápadtság, remegés:  
<10 kg testtömeg: 30 ml glükóz 
10%, vagy 30 ml alma-/ narancslé 
>10 kg testtömegnél: 60 ml glükóz 
10% vagy  
6 gramm Maltodextrin (pl. Fanto-
malt) vagy 60 ml alma-/narancslé 
Ezután Ketocal 4:1 tápszer,  
addig ismételve, amíg az értékek  
nem normalizálódnak

Vagy csökkent mértékű élénk-
ség:  
<10 kg testtömeg:  
30 ml glükóz 10% IV 
>10 kg testtömegnél:  
50 ml glükóz 10% IV

Betegség esetén általában a következőket tanácsos  
figyelembe venni:9,11,18 

• A ketonszintet a gyermekgyógyásszal konzultálva gyakrabban kell ellenőrizni 

• Glükózszintmérés sápadtság, hideg verejtékezés vagy a hypoglycaemia egyéb jelei esetén 

•  Gondoskodni a folyadékegyensúly fenntartásáról 

•  A szilárd táplálékok fogyasztása korlátozott lehet, de elfogadható, ha a csecsemő vagy  
a gyermek elutasítja a cumisüveget 

•  A hányás és/vagy hasmenés miatti folyadékvesztést kompenzálni kell szájon át adható 
rehidráló sóval testtömeg szerint a dehidratáció megakadályozására, az egyéni diéta  
szénhidráttartalmától függően 

• Tanácsos személyes vészhelyzeti tervet készíteni 

Tünetek Szükséges teendő

Betegség, láz, hányással, 
refluxszal és aspirációval 

Vészhelyzet esetére  
gondoskodjon egyéni 
tervről

I. fázis: 
• 24 órás, a gyermek testtömege és kora, illetve 
az egyéni diéta alapján 
• Minden egyes hányásos vagy has menéses epizódot 

kompenzáljon rehidráló sóoldattal, a diéta szénhidrát-
tartalmának megfelelően 

II. fázis: 
Tápszeres táplálás esetében: 
• 50% ketogén diétás tápszer vízzel higítva 
• Növelje a táplálás sűrűségét vagy csökkentse az adagot. 
Szilárd táplálékok esetén: 
• Csökkentse az egy étkezés során bevitt étel mennyiségét 
• Növelje a táplálás sűrűségét vagy csökkentse az adagot. 
• Minden egyes hányásos vagy hasmenéses epizódot kom-

penzáljon rehidráló sóoldattal diéta szénhidráttartalmának 
megfelelően 

III. fázis: 
• Ha a panaszok nem szűnnek: vegye fontolóra, a normál 

étrendre való visszatérést

Betegség, láz, hányás reflux 
és aspiráció nélkül Vészhely-
zet esetére gondoskodjon 
egyéni tervről

I. fázis: 
Tápszeres táplálás esetében: 
• 50% ketogén diétás tápszer vízzel higítva 
• Növelje a táplálás sűrűségét vagy csökkentse az adagot. 
Szilárd táplálékok esetén: 
• Csökkentse az egy étkezés során bevitt étel mennyiségét
• Növelje a táplálás sűrűségét vagy csökkentse az adagot. 

• Minden egyes hányásos vagy hasmenéses epizódot 
kompenzáljon rehidráló sóoldattal a diéta szénhidrát-
tartalmának megfelelően

II. fázis: 
Ha a panaszok nem szűnnek: vegye fontolóra, a normál 
étrendre való visszatérést

A katabolizmus miatti 
magas ketonszint (ketózis)

Hetente egyszer 5-10%-kal növelje az energiabevitelt
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A ketonszint magas marad Csökkentse az arányt általános csecsemőtápszer vagy 
félzsíros tej adásával, heti maximum 1-2 alkalommal

Alacsony ketózis vagy 
nincs ketózis

Keresse a rejtett szénhidrátokat (gyógyszerek) 
Ellenőrizze a mérleget 
24 órára csökkentse az energiabevitelt 
Ellenőrizze, hogy a cumisüveges táplálás előkészítése során 
nem történt-e hiba 
Növelje az arányt (ha lehet) 
Adjon az étrendhez közepes szénláncú triglicerideket (MCT), 
pl. MCT olajat vagy Liquigent (MCT emulziót)

Az étel visszautasítása Ellenőrizze, nem áll-e fenn székrekedés vagy reflux 
Növelje a táplálás sűrűségét vagy csökkentse az adagot 
Kezdje el bevezetni a szilárd táplálékokat

Nem megfelelő növekedés Növelje 5-10%-kal az energiabevitelt 
Számolja ki az étrend fehérjetartalmát

Székrekedés Növelje a folyadékbevitelt, adjon az étrendhez MCT zsírokat, 
mint pl. Liquigent vagy MCT olajat, fontolja meg laxatívumok 
adását

Növekedés és fejlődés mérése11,18

Antropometria Kor Teendő

Testtömeg 
Kezdéskor, az 
első 3 hónapban 
Az első 3 hóna-
pot követően

6 hónapnál fiatalabb csecsemők
6 hónapnál nagyobb csecsemők és  
kisgyermekek 
Csökkenő testtömeg

6 hónapnál fiatalabb csecsemők
6 hónapnál nagyobb csecsemők és  
kisgyermekek

Hetente egyszer 

Havonta egyszer 
Hetente egyszer 

Kéthetente egyszer 
Havonta egyszer 

Magasság Csecsemők Havonta egyszer 

Növekedés és fejlődés mérése11,18

Értékelés Célok Teendő

Tápanyag-
összetétel  
értékelése

Vizsgálja felül a diéta előírásainak  
(kalória-, proteintartalom, folyadék - 
bevitel) helyességét 
Vizsgálja felül a vitamin- és ásványi-
anyag-bevitelt 
Ellenőrizze, hogy betartják-e a diétát 
Szükség esetén módosítsa a diétát, hogy 
javítson a diéta betartásának  
fegyelmén és optimalizálja a diéta céljait 

Minden látogatás alkalmá-
val, de a ketogén diéta első 
évében legalább három-
havonta 
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Hatodik lépés: Utánkövetés

Javaslatok a ketogén diéta utánkövetésére 
 
A javaslatok szerint figyelni kell a magasság, testtömeg, alkat szerinti ideális testtömeg, és ha 
szükséges, a növekedési ütem értékeit, és ezeknek megfelelően felül kell bírálni a diéta össze-
állítását19,21,22. 



Értékelés Célok Teendő

Orvosi értékelés A diéta hatásossága (a ketogén diéta 
megfelel a páciens/szülő vagy gondozó 
várakozásainak?) 

Minden látogatás alkalmá-
val, de a ketogén diéta első 
évében legalább három- 
havonta 

Laboratóriumi  
vizsgálatok

Teljes vérkép vérlemezkeszámmal 
Elektrolitok, többek között bikarbonát, 
összprotein, kalcium, magnézium, cink és 
foszfát, funkciós máj- és vesevizsgálatok 
(többek között albumin, AST, ALT, vér 
urea, kreatinin) 
Éhgyomri lipidprofil 
Általános vizeletvizsgálat 
Vizelet kalcium és kreatinin 
Antikonvulzív gyógyszerszint (ha van ilyen)

Minden látogatás alkalmá-
val, de a ketogén diéta első 
évében legalább három- 
havonta 

Opcionális Szérum béta-hidroxibutirát-szint 
Szelénszint 
Veseultrahang 
A csont ásványianyag-tartalmának vizsgá-
lata (DEXA-vizsgálat) 
EEG

Minden látogatás alkalmá-
val, de a ketogén diéta első 
évében legalább háromha-
vonta (csak eltérő értékek 
esetén ismétlendő) 

Gyógykezelés/ 
kiegészítő terápia

Fontolja meg kiegészítő karnitin adását 
A vesekő kifejlődésének megakadályozá-
sára fontolja meg az orális citrát pótlást 

Minden látogatás alkalmá-
val, de a ketogén diéta első 
évében legalább háromha-
vonta (csak eltérő értékek 
esetén ismétlendő) 

A diétát sűrűn hozzá kell igazítani a csecsemők vagy kisgyermekek növekedése és fejlődése 
támasztotta változó igényekhez. Ehhez minden esetben kérje ki dietetikusa segítségét!

Szilárd táplálékokat és így az asztali ételeket is az egészséges gyermekekre vonatkozó aján-
lások szerint lehet bevezetni az orális motoros tevékenység stimulálására és a táplálkozással 
kapcsolatos averziók létrejöttének megelőzésére. 

Áttérés a szilárd ételekre11 

	Az orális motoros tevékenység stimulálására és a táplálkozással kapcsolatos problémák 
elkerülésére a szilárd táplálékokat 4-6 hónapos korban lehet bevezetni. 

	Minden diétát a csecsemő vagy kisgyermek személyére kell szabni, és a gyermek növeke-
dése, fejlődési stádiuma és kora szerint gyakran kell módosítani. 

	A szülőket ki kell képezni arra, mit kell tenniük hiper-/hipotekózis esetén, vagy ha a gyermek 
elutasítja az ételt, esetleg beteg lesz.

Hetedik lépés: A diéta abbahagyása  

A diéta abbahagyása9,18  

	Fontolja meg a ketogén diéta abbahagyását, amennyiben az három hónapon át sikertelen 
vagy két éven át abszolút sikeres volt 

	GLUT 1 és PDHD esetén hosszabb ideig tartó diéta szükséges.  
A döntés a „makacs” epilepsziás betegek egyéni reakcióin alapulhat 

	Az abbahagyás során javasolt 2-3 hónapon át fokozatosan leállni, hacsak nem kell azonnal 
abbahagyni a diétát 

	Abbahagyás: heti 1-2 alkalommal csökkentse az arányt: 4:1 – 2:1 – 1:1; maltodextrin,  
pl. Fantomalt adásával vagy a ketogén tápszer, pl. KetoCal 4:1 és standard tápszerek  
keverésével.  
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Hatodik lépés: Utánkövetés

Növekedés és fejlődés mérése11,18

Termék Fő indikáció Klinikai alkalmazás

KetoCal 4:1  
tápszerpor 

Klasszikus ketogén diéta
• Egyedüli táplálékforrás és kiegészítő az 1-14 éves 

korú gyerekeknél, illetve táplálékkiegészítő  
a 10 éves kor feletti gyermekeknél 

• Megfelel a klasszikus ketogén diétában való 
alkalmazásra, szondatápláláshoz vagy szájon 
keresztüli tápláláshoz, egyedüli táplálékforrásként 

• Megfelel a klasszikus, a módosított Atkins-diéta 
és a közepes szénláncú triglicerides ketogén 
diétában való alkalmazásra 

• Kiegészítő táplálás 
• Helyettesítő táplálás 

A klasszikus ketogén diéta könnyű 
bevezetése érdekében 
A ketózis beindításának támogatására 
A módosított Atkins-diéta részeként a 
hatásosság növelésére (Kossoff 2009) 
4:1 ketogén diétás italként vagy shake-
ként (kiegészítésként vagy helyettesí-
tőként) 
Utazáshoz vagy kiruccanásokhoz 
Betegség idején, a megfelelő bevitel 
biztosítására
Főzéshez 
A személyes vészhelyzeti terv részeként 

KetoCal 3:1 Klasszikus ketogén diéta
• Egyedüli táplálékforrás születéstől 6 éves korig, 

illetve táplálékkiegészítő 6 éves kor felett
• Megfelel a klasszikus ketogén diétában való alkal-

mazásra, szondatápláláshoz vagy cumisüveges 
tápláláshoz is, egyedüli táplálékforrásként 

• Megfelel a klasszikus, a módosított Atkins-diéta 
és a közepes szénláncú triglicerides ketogén 
diétában való alkalmazásra 

• Kiegészítő táplálás 
• Helyettesítő táplálás 

A klasszikus ketogén diéta könnyű 
bevezetése érdekében 
A ketózis beindításának támogatására 
4:1 ketogén diétás italként vagy 
shake-ként (kiegészítésként vagy  
helyettesítőként) 
Betegség idején, a megfelelő bevitel 
biztosítására
Utazáshoz vagy kiruccanásokhoz 
Főzéshez 
A személyes vészhelyzeti terv részeként 

Liquigen/
MCT olaj 

Klasszikus és módosított Atkins-diéta 
Kiegészítésként csecsemőknek, gyermekeknek és 
felnőtteknek
Nem alkalmazható egyedüli táplálékforrásként 
Liquigen, folyadékokhoz adható MCT olaj ételké-
szítéshez 

Székrekedés kezelésére 
A megnövekedett lipidprofil  
csökkentésére 
A proteinbevitel növelésére, ha  
a növekedés veszélyeztetve van 
A szénhidrátbevitel növelésére,  
pl. a diéta elfogadásának biztosítására 

Calogen 
Neutral 

Klasszikus és módosított Atkins-diéta
Kiegészítésként csecsemőknek, gyermekeknek és 
felnőtteknek 
Nem alkalmazható egyedüli táplálékforrásként 
Folyadékként adható az LCT ketogén diétához 

Az MCT diéta bevezetésére 

Korlátozott bevitel esetén  
az LCT-bevitel növelésére 



Jegyzetek



KetoCal
• Teljes táplálkozási értékű, por alakú speciális orvosi célokra szánt tápszer 
• Ideális a gyógyszer rezisztens epilepszia kezelésére, a ketogén diéta kivitelezésére
• A ketózis beindítására és fenntartására egyaránt alkalmazható 

Kényelmes 
• Könnyű elkészíteni – tápanyagtartalom szempontjából teljes tápszer 
 – Csak mérje ki és vízzel keverje el

Sokoldalú 
• Ízesítéssel vagy a nélkül is használható orális illetve szondatápláláshoz egyaránt. Önállóan 

illetve főzéshez is kiváló

 Állandó összetétel 
• 4:1 arányú, megfelel a ketogén diéta követelményeinek – alkalmazható étkezések helyett is  

(pl. iskolai ebéd, vendégeskedés, elalvás előtti innivaló)

Könnyen használható 
• Csak vizet kell hozzáadni

NUMIL Kft.
Budapest, 1134. Róbert Károly krt 82-84.
web: www.nutricia.hu
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KetoCal - hatékonyan és biztonságosan
alkalmazható a ketogén-terápiában


