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Niefarmakologiczne leczenie padaczki

Padaczka lekooporna

30% pacjentów

 Dieta ketogenna

 Stymulator nerwu błędnego

 Leczenie neurochirurgiczne



Dieta ketogenna

 Uznana, stosowana na całym świecie metoda 

niefarmakologicznego leczenia padaczki lekoopornej u dzieci 

i dorosłych

 Będąc sposobem leczenia, a nie odżywiania, wymaga 

ścisłego nadzoru lekarskiego



Dieta ketogenna rys historyczny
- starożytność: Hipokrates, Ewangelia według św. Marka

- początek XX wieku- głodówka w leczeniu padaczki (Francja 
1911, referat dr Geyelin 1921)

- dieta ketogenna 1921 Wilder , Peterman ( Mayo Clinic USA)

- koniec XX wieku-renesans 

1992 prof. Freeman (John Hopkins Hospital, Baltimore, USA)

1993 Charlie Abrahams The Charlie Foundation to Help Cure
Pediatric Epilepsy (USA) 

2004 Matthew`s Friends (UK)

1999 Dr Zubiel (CZMP, Łódź)

Dr Dudzińska (Chorzów)       przewodnicząca Grupy Roboczej ds. 
Diety Ketogennej przy PTND



Dieta ketogenna
-2009  rekomendacje International Ketogenic Diet Study

Group

-2018 zaktualizowane rekomendacje International Ketogenic
Diet Study Group

Optimal clinical management of children receiving dietary

therapies for epilepsy: Updated recommendations of the

International Ketogenic Diet Study Group.

Kossoff EH, Zupec-Kania BA,Auvin S, Ballaban-Gil KR, Christina Bergqvist
AG, Blackford R, Buchhalter JR, Caraballo RH,Cross JH, Dahlin
MG, Donner EJ, Guzel O, Jehle RS, Klepper J, Kang HC, Lambrechts
DA, LiuYMC, Nathan JK, Nordli DR Jr, Pfeifer HH, Rho JM, Scheffer
IE, Sharma S, Stafstrom CE,Thiele EA,Turner Z,Vaccarezza MM, van der 
Louw EJTM,Veggiotti P,Wheless JW,Wirrell EC; Charlie 
Foundation; Matthew's Friends; Practice Committee of the Child
Neurology Society.



Dieta ketogenna mechanizm działania

- Nie do końca poznany

- Naśladuje stan metaboliczny występujący w trakcie 
głodzenia

- Złożony  
Zamiana źródła energii

Bezpośredni efekt p/drgawkowy 

GABA,            glutaminian,                  

PUFA 

Efekt neuroprotekcyjny

Hamowanie epileptogenezy



Kim & Rho, Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2008



Dieta ketogenna wskazania
 skuteczność >70%

-Deficyt transportera glukozy typu 1

- Deficyt dehydrogenazy pirogronianowej

- Zespół Westa

- Zespół Ohtahara

- Zespół Doosego

- Zespół Dravet

- Padaczka w stwardnieniu guzowatym

- FIRES

- Superoporny na leczenie stan padaczkowy

- Deficyt I kompleksu łańcucha oddechowego

- Zespół Angelmana

- Dzieci/niemowlęta karmione wyłącznie mieszanką



Dieta ketogenna wskazania
 skuteczność >50%
- Zespół Retta

- Zespół Lennoxa- Gastauta

- Zespół Landau- Kleffner

- Encefalopatia w przebiegu mutacji w genie CDKL5

- Dziecięca padaczka z napadami nieświadomości

- Padaczka niemowlęca z migrującymi napadami ogniskowymi

- Ecefalopatia padaczkowa z ciągłymi wyładowaniami zespołów iglica/fala we śnie

- Młodzieńcza padaczka miokloniczna

- Malformacje korowe

- SSPE 

- Choroba z ciałami Lafora

- Glikogenoza typu V

- Deficyt liazy adenylobursztynowej

- Niedobór fosfofruktokinazy



Dieta ketogenna przeciwwskazania 
• bezwzględne

- Deficyt karnityny (pierwotny)

- Deficyt I i II tranferazy karnitynopalmitynowej

- Deficyt translokazy karnityny

- Zaburzenia ß- oksydacji kwasów tłuszczowych

- Deficyt karboksylazy pirogronianowej

- Kwasice organiczne

- Porfiria

- Poważne choroby wątroby

- Kamica dróg żółciowych

- Kamica nerek

- Rodzinna hiperlipidemia

- Hipoglikemia o niewyjaśnionej przyczynie



Dieta ketogenna przeciwwskazania

 względne

- Niemożność osiągnięcia właściwego stanu odżywienia

- Brak współpracy ze strony rodziców

- Ognisko padaczkowe potwierdzone badaniami obrazowymi (MR, 

PET) i wideoEEG

- Leczenie propofolem



Dieta ketogenna przygotowanie

- Zgoda na leczenie

- Sprecyzowanie na piśmie oczekiwań i określenie „sukcesu”

 Redukcja napadów

 Zachowanie

 Redukcja leków 

 Inne (poprawa funkcjonowania)

- Potencjalne bariery psychosocjalne i finansowe 

- Przegląd stosowanych leków przeciwdrgawkowych i innych pod 
kątem zawartości węglowodanów (syropy!)



Dieta ketogenna przygotowanie
- Dzienniczek karmienia z 3 dni (informacje dla dietetyka): 

• przybliżona ilość kalorii przyjmowanych na dobę
• preferencje pokarmowe

• struktura pokarmu

• zwyczaje żywieniowe, sposób karmienia

- Problemy z karmieniem;

 brak apetytu

 skłonność do wymiotów

 problemy z pojeniem

 GER

 Zaparcia

- Alergie 



Dieta ketogenna przygotowanie

- Ocena stanu odżywienia

 Aktualna masa i wcześniejszy trend jej wzrostu, wzrost i masa ciała idealna do wzrostu, 

BMI

 Obwód głowy u niemowląt

- Ustalenie sposób prowadzenia diety: doustna, enteralna, na bazie mieszanki

- Wybór rodzaju diety (wiek dziecka, żywienie przez PEG, rodzaj napadów)

- Ustalenie zapotrzebowania kalorycznego, podaży płynów i stosunku ketogennego

• Aktywność motoryczna dziecka, ilość drgawek

• Stosowane leki

• Indywidualne spożycie kalorii przed DK

- Ustalenie podaży witamin i suplementów diety na podstawie zalecanego spożycia



Dieta ketogenna przygotowanie
- Badania laboratoryjne

 Morfologia z płytkami i rozmazem krwinek białych

 Na, K, Ca, P, Mg; Se(?)

 RKZ

 Glukoza we krwi

 Funkcja wątroby : AST, ALT, ALP

 Fe/Ferrytyna

 Funkcja nerek: mocznik, kwas moczowy , kreatynina 

 Koagulogram

 Lipidogram: trójglicerydy (TG), cholesterol całkowity, HDL, LDL

 Białko całkowite, albuminy

 Stężenie  25-OH-D3

 Stężenie LPP

 Mocz- badanie ogólne

 Wskaźnik Ca/kr (DZM/poranna porcja moczu)



Dieta ketogenna przygotowanie
- Badania laboratoryjne i obrazowe

 Tandem MAS

 Stężenie karnityny wolnej, całkowitej

 Mocz GC/MS

 MR głowy

 EEG 

 EKG

 USG jamy brzusznej

 Densytometria ( u dzieci leżących, długotrwale otrzymujących LPP)

- Badania zalecane (jeśli nie wykonane wcześniej):

 Aminogram osocza/pmrdz

 Wskaźnik glukozowy pmrdz/osocze

 Kwas mlekowy osocze/ pmrdz



Dieta ketogenna rodzaje

- Klasyczna dieta ketogenna

- Dieta z zastosowaniem

MCT

- Dieta o niskim indeksie 

glikemicznym (LGIT) 

- Modyfikowana dieta 

Atkinsa (MAD)



Dieta ketogenna 1921

Klasyczna dieta ketogenna KDK

- Normobiałkowa

-Wysokotłuszczowa

- Niskowęglowodanowa

Proporcja wagowa tłuszczu do 

białka i węglowodanów łącznie

4:1 = 

4g tłuszczu/1 g białka i 

węglowodanów

3:1 = 

3g tłuszczu/1 g białka i 

węglowodanów



Dieta ketogenna klasyczna

- Stopniowe wprowadzanie (z głodówką lub bez niej)

- Ograniczenie podaży dobowej kalorii do 80-90% 

zapotrzebowania?

- Bez ograniczenia podaży płynów

- Posiłki równoważne i zbilansowane

- 3:1 stosowana u niemowląt

- Może być stosowana parenteralnie (z reguły niższy indeks 

ketogenny)

- Może być stosowana u dzieci karmionych piersią (ściągany 

pokarm matki mieszany z mieszanką ketogenną)



Modyfikowana dieta Atkinsa 2001

•Węglowodany  10 -15 (20) 

g/db

•Białko, płyny, kalorie bez 

ograniczeń

•Stosunek ketogenny 1:1-

1,5:1 (do 4:1)

•Nastolatki, dorośli

GLUT1 DS



Dieta MCT

60% energii z MCT (40-50%)

Powikłania ze strony przewodu 

pokarmowego

Dodatek MCT w KDK

-Podwyższenie ketozy

-Poprawa profilu lipidowego

-Leczenie zaparć



Dieta o niskim indeksie glikemicznym

2005

•Węglowodany 40-60g/db

•Indeks glikemiczny <50

•Zespół Angelmana



Dieta ketogenna a leki

 VPA – ryzyko obniżenia ketozy

 VPA – niedobór karnityny wtórny

 Inhibitory anhydrazy węglowodanowej- zmniejszanie 

stężenia dwuwęglanów

 Zonisamide- zwiększone ryzyko rozwoju kamicy nerkowej

 Unikanie leków w postaci syropów, preferowanie tabletek i 

czopków

 Odstawianie AED zalecane po 1 miesiącu powodzenia 

leczenia DKT (redukcja napadów), fenobarbital i 

benzozodiazepiny odstawiać powoli



Dieta ketogenna suplementacja
 Wapń i witamina D3

 Preparaty wielowitaminowe zawierające pierwiastki śladowe, 
zwłaszcza selen

- opcjonalnie

 Cytryniany

 Karnityna

 Dodatkowo selen, magnez, cynk, fosfor, żelazo, miedź
 Olej MCT lub kokosowy (jako źródło MCT)

 Wielonienasycone kwasy tłuszczowe

 Preparaty zapobiegające zaparciom (olej parafinowy, czopki 
glicerynowe)

- Preparaty powinny być wolne od węglowodanów



Dieta ketogenna wprowadzanie
 Pobyt w szpitalu – niemowlęta

 Głodówka?

 Sposób wprowadzania diety

- Zwiększanie liczby kalorii co dnia

- Zwiększanie stosunku ketogennego

 Monitorowanie stężenia  glukozy, ketonów we krwi 
włośniczkowej (moczu), gazometrii

 Obserwacja napadów, wymiotów, stolca, masy ciała, ilości 
przyjmowanych płynów

 Kontakt rodziców z zespołem wprowadzającym dietę, ich 
przeszkolenie



Dieta ketogenna powikłania
 Wczesne, w okresie wprowadzania diety- łagodne, przemijające

- Hipoglikemia

- Kwasica

- Zaburzenia żołądkowo- jelitowe: nudności, wymioty, bóle 

brzucha, biegunka, odwodnienie

- Hipokalcemia

- Hipomagnezemia

- Hiperurykemia

- Senność

- Niechęć do jedzenia



Dieta ketogenna powikłania
 Późne, przewlekłe w trakcie stosowania diety

- Zaparcia

- Kamica nerkowa

- Nieprawidłowy profil lipidowy

- Niedobór karnityny

- Utrata masy ciała

- Zaburzenia wzrastania

- Demineralizacja i łamliwość kości

- Niedobór witamin i elementów śladowych

 Późne, poważne 

- Kardiomiopatia – niedobór selenu

- Zespół wydłużonego QT

- Ostre zapalenie trzustki



Dieta ketogenna w praktyce
 waga gramowa

 łopatka do zgarniania pokarmów

 silikonowe formy i podkładki do pieczenia (nie wchłaniające 
tłuszczu)

 Ketodiastix oraz glukometr Optium Xido z opcją ketometru i 
paski do pomiaru ketonów

 książka do diety ketogennej (dr Magdalena Dudzińska – Dieta 
Ketogenna)

 słodziki (erytrytol, sukraloza, stevia)

 leki w tabletkach

 dokładne czytanie informacji na produktach



Dieta ketogenna monitorowanie

 Wizyty kontrolne- 1, 3, 6, 9, 12 miesięcy  w 1. roku, potem 

co 6 miesięcy

 Wizyty częściej w przypadku niemowląt 

 Kontakt telefoniczny i mailowy- lekarz, dietetyk

 Ocena antropometryczna



Dieta ketogenna monitorowanie
- Badania laboratoryjne

 Morfologia z płytkami i rozmazem krwinek białych

 Na, K, Ca, P, Mg; Se(?)

 RKZ

 Glukoza we krwi

 Funkcja wątroby : AST, ALT, ALP

 Fe/Ferrytyna

 Funkcja nerek: mocznik, kwas moczowy , kreatynina 

 Koagulogram

 Lipidogram: trójglicerydy (TG), cholesterol całkowity, HDL, LDL

 Białko całkowite, albuminy

 Stężenie  25-OH-D3

 Stężenie LPP

 Mocz- badanie ogólne

 Wskaźnik Ca/kr (DZM/poranna porcja moczu)



Dieta ketogenna monitorowanie

- Badania cd

 BHBA we krwi

 Ketony w moczu

 Karnityna wolna, całkowita.

 Tandem MAS (u niemowląt)

 EKG

 USG j. brzusznej

 EEG

 Densytometria ( po 2 latach, nie <2rż)



Dieta ketogenna monitorowanie

- Analiza diety

- Dzienniczek napadów, % redukcji napadów

- Objawy niepożądane

- Zachowanie

- Leki

- Podsumowanie: kontynuacja/nie



Dieta ketogenna odstawianie
 Brak poprawy przez 3 miesiące- odstawienie

 Narastanie liczby napadów w okresie pierwszych 1-2 tygodni 
wprowadzania diety- szybkie odstawienie

 Redukcja napadów >50%- odstawienie po około 2 latach

 Brak ograniczeń czasowych stosowania diety

 GLUT1DS i PDHD- co najmniej do okresu dojrzewania, 
najlepiej dłużej (całe życie?)

 Zespół Westa- 6-8 miesięcy

 Odstawianie stopniowo

 Przejście na MAD/LGIT 



Dieta ketogenna informacje dla 

rodziców/lekarzy
 Leki dopuszczalne do stosowania w trakcie diety ketogennej (inne po sprawdzeniu składu)

- płyny infuzyjne:: Aqua pro injectione,0 ,9% NaCl, PWE

- antybiotyki: wszystkie podawane pozajelitowo, podawane doustnie: Zinnat, Augmentin- tabletki 
!!!!, Keflex, kapsułki

- leki przeciwgorączkowe: w postaci czopków lub dożylnie- wszystkie

- leki przeciwpadaczkowe:: Diazepam we wlewkach doodbytniczych oraz dożylnie, wszystkie leki 
dożylne

- leki wspomagające:

 Tantum  Verde

 Miramile tonsil spray

 Deflegmin krople

 Dicoflor krople

 Acidolac baby, krople

 BioGaia krople

 Vivomix kapsułki

 Gastrotuss Light syrop

 leki przeczyszczające:  czopek glicerynowy, Lactulose, Enema, Menthol paraffinum, Dicopeg



Dieta ketogenna stany nagłe
 Hipoglikemia

- podać 20 ml soku pomarańczowego doustnie lub 

- glukozę dożylnie we wlewie 0,25 g/kg m.c., w razie potrzeby 
powtórzyć dawkę

 Kwasica

- w domu podać 20 ml soku pomarańczowego i obserwować
dziecko, ewentualnie dawkę powtórzyć

- podaż NaHCO3 we wlewach (bez glukozy!), zgodnie z 
zapotrzebowaniem- wyrównywać kwasicę objawową lub gdy w 
badaniu gazometrycznym HCO3< niż 12 mmol/l, nie dążąc do 
całkowitego wyrównania. 

- w przypadku braku poprawy podać glukozę we wlewie w dawce 
j.w.



Dieta ketogenna stany nagłe
 Wymioty/odwodnienie

- nawadnianie płynami doustnymi lub dożylnymi nie zawierającymi glukozy. 

- ewentualnie wyrównywanie kwasicy (j.w.). 

- dieta ścisła- przy włączaniu diety ponownie podawać Ketocal od 1/3 diety

 Gorączka

- podawać leki przeciwgorączkowe- w czopkach lub dożylni

- nawadnianie doustne lub dożylne płynami nie zawierającymi glukozy.

 Infekcja

- antybiotyk- dożylnie dowolny- jeśli można to zacząć od Augmentinu lub 
Biofuroxymu (możliwość przejścia na postać doustną w tabletkach !!!!- nie 
stosować zawiesin).

- nie stosować syropów zawierających cukier

 Drgawki

- Relsed doodbytniczo lub leki dożylne- zgodnie z zasadami sztuki



Dieta ketogenna stany nagłe

 Zabieg operacyjny

- w przygotowaniu do zabiegu zadbać o właściwe nawodnienie 

pacjenta oraz ewentualnie zmniejszenie kwasicy.

- nawadnianie w trakcie zabiegu płynami nie zawierającymi 

glukozy, leki w postaci dożylnej pozostają bez znaczenia dla 

diety

- w momencie włączania ponownie diety stosować Ketocal od 

1/3 dawki.

- kontrolować glikemię, RKZ, ketozę w moczu/krwi 

- unikać podawania propofolu



Stymulator nerwu błędnego
 Leczenie wspomagające w padaczce lekoopornej z napadami 

ogniskowymi, ogniskowymi wtórnie uogólniającymi się, zespole 
Lennoxa- Gastauta

 Stosowany także w zaburzeniach z ruchami mimowolnymi,  
zaburzeniach lękowych i depresji,  migrenie i klasterowym bólu  głowy

 Po raz pierwszy zastosowany w padaczce lekoopornej w 1988

 Mechanizm działania nie jest do końca wyjaśniony

- udział jąder pnia mózgu (miejsce sinawe, neurony adrenergiczne i 
serotoninergiczne)

- zmiany w przepływie krwi do kory mózgowej, wzgórza, hipokampu, 
ciała migdałowatego

- Wzrost stężenia GABA w PMR

- zwiększenie liczby receptorów GABAA  w hipokampie

- działanie immunomodulujące



Stymulator nerwu błędnego
 Stosowana jest przewlekle przerywana stymulacja elektryczna 

lewego n. błędnego dostarczana przez zaprogramowany generator 

cykliczne podający impulsy elektryczne w seriach trwających pół 

minuty, naprzemiennie z 5-minutowymi przerwami, o 

określonym natężeniu i częstotliwości.

 Możliwe jest przerywanie napadów poprzez podanie dodatkowego 

impulsu za pomocą magnesu u pacjentów z aurą padaczkową

 Wszczepienie podczas zabiegu operacyjnego

 Parametry stymulatora są zmieniane, zaczynając od niskich 

ustawień



Stymulator nerwu błędnego



Stymulator nerwu błędnego

 Działania niepożądane:

- związane z zabiegiem operacyjnym: infekcja, niedowład 

strun głosowych, niedowład dolnej gałązki n. VII, 

bradykardia i asystolia

- związane z działaniem stymulatora: zmiana barwy głosu, 

chrypa, kaszel, zaburzenia oddychania, parestezje, ból głowy, 

nudności, uczucie zmęczenia, senność, ataksja

• Większość działań niepożądanych ustępuje po 1-2 latach 

stosowania



Stymulator nerwu błędnego

 Nieinwazyjny stymulator nerwu błędnego- stymulacja lewej 

gałęzi usznej n. X

 SkutecznośćVNS w >50% redukcji napadów w populacji 

dziecięcej jest wysoka (64%)

 Działanie wspomagające w stosunku do diety ketogennej

 Ograniczona dostępność, długi czas oczekiwania na efekt, 

konieczność wizyt związanych ze zmianą ustawień
stymulatora



Leczenie neurochrurgiczne wskazania

 padaczki z napadami ogniskowymi o podłożu ogniskowych 

anomalii strukturalnych

- zespoły skórnonerwowe: stwardnienie guzowate, zespół 

Sturge-Webera

- zaburzenia rozwoju kory mózgowej: ogniskowa dysplazja 

korowa, polimikrogyria, hemimegaencefalia, schizencefalia, 

lizencefalia

• Nowotwory

• Zmiany udarowe i krwotoczne



Leczenie neurochirurgiczne badania

 EEG: przezskórne, wideoEEG, inwazyjne EEG

 Standardowe badania obrazowe: MRI o wysokiej 

rozdzielczości z zastosowaniem protokołu padaczkowego

 Zaawansowane metody obrazowe: 

- Magnetoencefalogriafia (MEG)

- Funcjonalne MRI

- Funkcjonalna MEG

- SPECT między- i śródnapadowy

- PET



Leczenie neurochirurgiczne metody i 

wyniki
 Padaczka uogólniona uwarunkowana 

genetycznie

 Padaczka ogniskowa (pozaskroniowa)

- Zaburzenia rozwoju kory mózgowej

- Pourazowa

- Poinfekcyjna

- Bezogniskowa

• Padaczka ogniskowa skroniowa

- Stwardnienie hipokampa

- Guz mózgu o niskim stopniu inwazyjności

- Malformacje naczyniowe

 Calozotomia Niska

 VNS

 Zabieg zwiadowczy

 Resekcja korowa                pośrednia

 Resekcja wielopłatowa       (60-70%)

 Hemisferektomia

 Hemisferetomia

 Lobektomia skroniowa       wysoka>80%

 Usunięcie hipokampa  i ciała 
migdałowatego

 Usunięcie zmiany

 +/-EEG śródoperacyjne



Piśmiennictwo- wybrane pozycje
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