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Проф.д-р Радка Тинчева 

Университетска детска болница- София 

 

История 
 

   Възродена 90 години след първото  

приложение като антиепилептично лечение 

   Позната още от библейски времена 

   Първа поява в медицинската литература- 

Guelpha 1911, Conklin 1921 

   Прилага се за лечение на деца от 1921 год. 

   Оригинален протокол за лечение-  

Mayo Clinic Rochester  

   Популяризиран 80 години по-късно в болница  

Johns Hopkins в Baltimore  

 

 

Кетогенна диета 
 

 

 Минимално количество протеини и въглехидрати и високо съдържание на 

мазнини. 

   Използва се за лечение на определени видове рефрактерна епилепсия 

   Използване на мазнините като първичен енергиен източник при нисък внос на 

въглехидрати  

   При нормални условия- въглехидратите се разграждат до глюкоза- основен 

енергиен източник за организма и особено за мозъка  

 

 

 

   При гладуване има недостатъчна продукция на енергия,мастните киселини не 

преминават кръвно- мозъчната бариера 

   В черния дроб от мастни киселини се образуват кетонни тела, които пресичат 

тази бариера и заместват глюкозата като енергиен източник 

   Не е ясно как кетозата контролира гърчовете.  

 

 

 Показана при: 

  Рефрактерни епилепсии 

  Пируват-дехидрогеназен дефицит (PDH дефицит) 

  дефицит на глюкозо-транспортиращия протеин 

(GLUT1-дефицит) 

   Противопоказана при: 

 Дефекти в бета-окислението  

 Чернодробни или метаболитни заболявания,  

 при  които е нарушена хомеостазата на кетоните 

 



 Кетогенната диета се започва в болнична 

обстановка за мониториране нивото на  

глюкозата и кетоните в урината. 

   Предшества се от различно по  

продължителност гладуване  

   Започва се постепенно до пълно включване 

на кетогенната диета 

   Престой в болницата- 4 дни по време на  

който се обучават родители и пациент  

   Ако в къщи не се достигне кетогенен статус 

диетата се започва отново в болнична  

обстановка  

 

Кетогенна диета - Фази 
 

   Иницииране  
  хоспитализация 

  +/- гладуване 

  изследвания  

   Поддържане 

  Адекватен енергиен прием 

  Адекватен прием на протеини ≈ 1g/kg/d 

(кърмачета 1.5g/kg/d, деца 1-3 год - 1.1g/kg/d) 

  Мониториране на приема на въглехидрати 

  Оптимизиране на приема на мастни к-ни 

витамини и минерали  

 

Мониториране  
 

 

 

 

 

 

 

Хранителен риск  Клиничен ефект  Метод за мониториране  

Енергиен дефицит  Загуба на тегло; нарушение 

в растежа  

Антропометрия (тегло, височина, 

дебелина на кожна гънка),  

Протеинов дефицит  Загуба на мускулна маса, 

нарушение в костния метаболизъм  

Обиколка на бицепс; плазмени 

протеини (албумин, преалбумин, 

трансферин)  



Хиперлипидемия  Атеросклероза  Липиди в плазма  

Калциев дефицит  Остеопения и остеопороза  Маркери на костен метаболизъм  

Дефицит на селен и 

калий  

Сърдечни усложнения  Серумни нива  

Дефицит на 

водноразстворими 

витамини  

Дерматит, анемия, 

неврологична симптоматика  

Нива в кръв и урина, ПКК  

 

 

 

Странични ефекти 
 

 

 

В началото ...  
   Гадене, повръщане, загуба на апетит,  

запек 

   Дехидратация  

   Сепсис 

   Кардиомиопатия  

   Панкреатит  

   Биохимични нарушения (хипогликемия, 

хипертриглицеридемия, хиперурикемия, 

повишени трансаминази, хиперхолестролемия, 

хипопротеинемия, хипомагнеземия, 

хипонатремия, метаболитна ацидоза 

 

 

С течение на времето ...  
   Незадоволителен растеж 

   Чернодробна недостатъчност 

   Констипация / Диария 

   Нефролитиаза  

   Склонност към кървене 

   Остеопороза  

   Анемия  

   Повишен холестерол и триглицериди  

   Хранителен недоимък  

   Повишена склонност към инфекции 

 

Механизъм на действие 
 

 

 



   Промяна на мозъчното  pH (ацидозата подтиска невронната функция чрез 

протон-чувствителните йонни канали) (Al-Mudallal et al.,1996);  

   Промяна във водния и електролитния баланс (Millichap and Jones, 1964); 

   Директна потискаща роля на мастните киселини върху епилепсията (Cunnane et 

al.,2002); 

   Промяна във функцията на невротрансмитерите (Erecinska et al., 1996; Szot et 

al., 2001;Yudkoff et al., 2001a,b);  

   Промяна в енергийния метаболизъм поради продукцията на кетони (Appleton 

and DeVivo, 1974; Pan et al., 1999).  

   Около 30% от децата с епилепсия са  

рефрактерни към прилаганите антиконвулсанти  

или проявяват  тежки странични ефекти 

на лечението  

   Анализ на 1084 пациенти на КД показват  

след 6 месечно лечение  при около 60% 

от пациентите има повече от 50% намаление 

на гърчовете, а при 30% - над 90% .  

   Намалява се антиконвулсивната терапия 

и се подобрява контрола на гърчовете. 

   Ефектът е най добър  при деца между 1 и 

10 годишна възраст  

 

Нашият опит 
 

 Приложение на кетогенна диета при 

 4 деца на възраст между 2 и 8 годишна възраст 

   Начало на лечението в отделение 

“Клинична генетика” при УСБАЛДБ - от 

м.януари 2012 год. 

   Диагнози: 

 GLUT 1 

 PDH 

 Миоклонии с вторична генерализация- съмнение за синдром на Dravet  

 Рефрактерна епилепсия 

 

 Децата се хоспитализират задължително 

   Диетата започва след 12ч гладуване-  

нощната пауза 

   Кетогенната диета се въвежда постепенно 

   Предварителни изследвания- по протокол 

   Проследяване –от педиатър от отделение по  

клинична генетика и детски невролог 

от Клиника по детска неврология в УСБАЛДБ 

 

Резултати  
 

GLUT 1- 8год. Начало - 13.01.2012 
   Преди диетата - с 2 до 3 пристъпа дневно имитиращи хипогликемия,съчетани с 

тежка атаксия, силно затруднен говор. 

   Преди диетата приема Конвулекс и Трилептал. 



   Два месеца след началото на диетата спират пристъпите(в първите два месеца 

постепенно се разреждат); 

   След шестия месец има значително намаление на атаксията и бележи прогрес в 

развитието.  

   Подобрение на когнитивния статус и говора 

   След 16 месеца от началото на диетата се спряха  

антиконвулсантите. 

   В момента детето е в първи клас, не приема антиконвулсанти, няма атаксия,има 

добре развит говор  

 

Миоклонии с вторична генерализация-  

Obs. синдром на Dravet- 3 год. Начало – 22.02.2014 
   Преди началото на диетата- около 30 миоклонични  

пристъпа дневно 1 до 2 генерализирани клонично-тонични  

   Има и няколко тежки епилептични статуса; 

чести хоспитализации с приложение на Диазепам  

   Лечение- Конвулекс, Трилептал, 

Леветирацетам, Ривотрил, Фенобарбитал, Топирамат  

като монотерапия и в комбинация:.  

   Има лека задръжка в моторното развитие.  

   След началото на диетата миоклониите изчезват  

изцяло след втория месец. 

   След шестия месец- генерализирани пристъпи само при  

наличие на продължителен фебрилитет или нарушаване  

на диетата. 

   В момента е с нормално психо-моторно развитие.  

 

PDH  2 год. Начало- 10.05.2014 
   Преди началото на диетата е с изразено  

Изоставане в НПР и атаксия, свързани с основното 

заболяване. 

   След началото на диетата се наблюдава  

подобрение на когнитивното развитие  

(уточнено след контролно изследване от медицински 

психолог),  

   Повишаване на времето за рехабилитация  

(преди диетата се е изморявал много по-бързо).  

   Седи по-стабилно самостоятелно   

   Персистира атаксията. 

 

 

Рефрактерна епилепсия 4 год.   Начало- 19.12.2013 
   Преди началото на диетата има средно  

11 пристъпа дневно (8-14), с прогресиращо  

изоставане в НПР. 

   Лечение-  Keppra,Neurotop retard, Nitrazepam, 

 Lamictal  

   След първите 4 месеца от началото на диетата 

пристъпите се редуцират до 4-6 дневно и  

изоставането се стационира.  



   Поради затруднения в приложението на диетата,  

леки бъбречни промени и флуктуиране в броя на  

пристъпите, най-вероятно диетата няма да продължи 

 

 

 

 


