
A központi idegrendszer megfelelő fejlődésének  
elősegítésére4,5,6

- LC-PUFA tartalom 

Minimálisra csökkentett transzzsírsav- 
tartalom17

- A legújabb ajánlásoknak megfelelően 

A kognitív funkciók megtartásához11,12,13 
- n-3 és n-6 zsírsav tartalom 

Gasztrointesztinális mellékhatások  
elkerüléséhez8,9,10

- Speciális rostkeverék (MF6™) 

Az osteoporosis megelőzéséhez15,16

- Kétszeresére emelt Ca-, és D-vitamin-tartalom 

Az életkornak megfelelő napi fehérje biztosítása 
- Magas biológiai értékű fehérje tartalom

KETOCAL 
- HATÉKONYAN ÉS BIZTONSÁGOSAN  
ALKALMAZHATÓ A KETOGÉN-TERÁPIÁBAN
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APRÓ VÁLTOZÁSOK, 
NAGY EREDMÉNYEK

Speciális gyógyászati célra szánt tápszer 



A KETOGÉN-TERÁPIA 
KORAI BEVEZETÉSÉNEK ELŐNYEI1

Számos vizsgálat bizonyította már a ketogén-terápia haté-
konyságát kis gyermekkorban

AZ AGY LEGINTENZÍVEBB FEJLŐDÉSI SZAKASZA  
CSECSEMŐKORBAN VAN

A megfelelő pszichomotoros fejlődést elősegítheti a hosszú távú 
roham mentesség biztosítása

• A további nagy rohamszám terhelés előrevetíti a neuro-
lógiai funkciók további csökkenését3

A konszenzus szerint, ahogy egyre növekszik a gyógyszer-
váltások száma, a siker egyre csökken14

A VIZSGÁLAT CÉLJA
A retrospektív, egy központban elvégzett kutatás fő célja volt, hogy megvizsgálja 
a minél korábban bevezetett ketogén-terápia hatékonyságát, különös tekintettel 
a rohammentességre. Másodlagosan vizsgálta compliance és a tapasztalt mellék- 
hatások kérdéseit. Az eredményeket a 3., a 6. és a 12. hónap után rögzítették.

VIZSGÁLATI MÓDSZER
115 kisgyermeket vontak be a vizsgálatba, majd két csoportra osztották őket.  
Az A-csoportba 58 gyermek tartozott, akik fiatalabbak voltak, mint 1,5 év,  
a B-csoportban 57 gyermeket soroltak, akik idősebbek voltak 1,5 évnél a terápia 
megkezdésekor. A vizsgálat alatt a John Hopkins Egyetem ketogén-terápia proto-
kollját2 használták, nem alkalmaztak éhezést és folyadék megszorítást. A második 
sikertelen antiepileptikum után vezették be a ketogén-terápiát, a nemzetközi aján-
lásoknak megfelelően3. 

A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI
• A 3. hónap végén a gyermekek 31 %-a 

lett rohammentes. A 6. hónap végén 66 
gyermek maradt a terápián és ebből 44% 
rohammentessé vált. A 12. hónap végén 
még mindig 61 gyermek volt terápián és 
48 %-a lett rohammentes.

• A csecsemők és a kisgyermekek két cso-
portja között szignifikánsan magasabb 
volt a rohammentességet elérők száma  
a 6. és a 12. hónap végére (p = 0,023,  
p = 0,052).

• Szignifikánsabb több csecsemő maradt 
rohammentes hosszútávon (p= 0,001).

Egy nemrég közzétett szakértői konszenzus nyilat-
kozat javaslata alapján a ketogén-terápia beveze-
tése indokolt a második sikertelen antiepileptikum 
adását követően.2

“
“ A terápiával nagy százalékban rohammen-

tesség érhető és tartható fenn, ami pozitívan  
befolyásolhatja a korai agyi fejlődést.
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3. hónap 6. hónap 12. hónap

  50-89%        >90%        Rohammentes

SZÜKSÉG VAN EGY HATÉKONY ÉS 
BIZTON SÁGOS TERÁPIÁRA 
A CSECSEMŐ KORI ÉS KISGYERMEK-
KORI REFRAKTER EPILEPSZIÁK 
KEZELÉSÉRE
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