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Streszczenie 
Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną o wieloczynnikowym podłożu. W jej rozwoju oprócz 
charakterystycznych zmian w mózgu w postaci tzw. blaszek starczych oraz splotów neurofibrylarnych, zaobserwować 
można spadek metabolizmu glukozy w mózgu. Dla wielu badaczy upośledzenie to staje się celem podejmowania prób  
z zastosowaniem diety ketogennej i ciał ketonowych, które mogą stanowić zastępcze źródło energii. Poniższa praca 
przedstawia krótko podstawy uzasadniające próby zastosowania diety ketogennej w zapobieganiu i leczeniu choroby 
Alzheimera oraz przegląd badań interwencyjnych z tego obszaru. 
 
Słowa kluczowe: dieta ketogenna, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, choroba Alzheimera 
 
Abstract 
Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease with a multifactorial background. In the development of Alzheimer's 
disease characteristic changes in the brain are: amyloid plaques and neurofibrillary tangles. Another characteristic  
of Alzheimer's disease is regional hypometabolism in the brain. Brain glucose metabolism in Alzheimer's disease has 
become a potential target for therapeutic intervention. The promising therapy is the ketogenic diet. Ketone bodies  
are an efficient fuel for cells. The present review briefly provides the grounds substantiating the attempts to use a 
ketogenic diet in the prevention and treatment of Alzheimer's disease and a review of interventional studies in this area. 
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Wprowadzenie 
Wraz ze starzeniem się społeczeństwa, choroby 

wieku podeszłego, w tym choroba Alzheimera, stają się 
jednym z głównych problemów dzisiejszego zdrowia 
publicznego. Liczba osób na świecie z chorobą Alzheimera 
w 2015 wynosiła 47,47 milionów, szacuje się, że liczba ta 
w 2030 roku wyniesie już 75,63 miliony, a w roku 2050 aż 
135,46 milionów [1]. Choroba Alzheimera jest chorobą 
neurodegeneracyjną prowadzącą ostatecznie do otępienia 
uniemożliwiającego funkcjonowanie pacjenta  
w środowisku. Na rozwój choroby Alzheimera może mieć 
wpływ szereg czynników, w tym również dietetycznych. 
Tym samym uwagę badaczy w prewencji i leczeniu, 
również choroby Alzheimera zwracają różnego rodzaju 
środki dietetyczne. Wymienia się tu rolę antyoksydantów, 
witamin z grupy B oraz folianów, wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych omega-3 [2]. 

Interesującą możliwością dietetyczną wydaje się 
być, przeżywająca w ostatnich latach swój renesans, dieta 
ketogenna. Dieta ta opiera swoje działanie na imitacji 
stanu metabolicznego organizmu takiego jak w stanach 
głodówki, gdzie jako alternatywne źródło energii zamiast 
glukozy wykorzystywane są ciała ketonowe. Wysoka 
skuteczność tej diety skłania do poszukiwań możliwości 
zastosowania jej w leczeniu innych chorób - przede 
wszystkim tych, których podłożem jest zaburzone 
przekaźnictwo nerwowe. Ostatnio pojawia się coraz 
więcej prac informujących o korzystnych efektach 
stosowania jej m. in. w chorobie Alzheimera, Parkinsona, 

nadpobudliwości psychomotorycznej, urazach mózgu  
i rdzenia, udarach, stwardnieniu rozsianym oraz 
zaburzeniach mitochondrialnych [3]. Poniższa praca 
przedstawia krótko podstawy uzasadniające próby 
zastosowania diety ketogennej w zapobieganiu i leczeniu 
choroby Alzheimera (ChA) oraz przegląd badań 
klinicznych. 
 
Dieta ketogenna 

Dieta ketogenna (KD) jest dietą wysokotłuszczową,  
niskowęglowodanową i normobialkową. W medycynie 
jest powszechnie uznaną niefarmakologiczną formą terapii 
padaczki lekoopornej, stosowaną przede wszsytkim u 
dzieci. Co ciekawe jej skuteczność jest bardzo wysoka: u 
ok. 10-15% leczonych nią małych pacjentów dochodzi do 
całkowitej redukcji ataków; u ok. 30% o ponad 90%; u 50-
60% o ponad 50%. Ponadto korzyści jakie daje KD to: 
ogólna poprawa funkcjonowania pacjentów, możliwość 
redukcji leków przeciwpadaczkowych lub nawet ich 
odstawienie. Co więcej, jej efekt w większości przypadków 
utrzymuje się po zakończeniu kuracji. Czas trwania 
leczenia dietą ketogenną u dzieci z padaczką, które dobrze 
na nią reagują na wynosi zwykle 2 lata.  

Mechanizm działania diety ketogennej nie jest do 
końca poznany, jednak wiadomym jest, że dieta ta imituje 
stan metaboliczny organizmu w trakcie głodzenia. 
Dochodzi do przestawienia szlaków metabolicznych, a jako 
alternatywne źródło energii wykorzystywany zaczyna być 
tłuszcz, co z kolei prowadzi do wzrostu stężenia ciał 
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ketonowych (aceton, acetooctan, β-hydroksymaślan). 
Ciała ketonowe produkowane są przez wątrobę na drodze 
β-oksydacji z substratów jakimi są głównie 
długołańcuchowe kwasy tłuszczowe uwolnione  
z adipocytów. Fakt ten wykorzystywany był już przez 
starożytnych, którzy zalecali post w celu redukcji napadów 
[3]. Akualnie KD w leczeniu padaczki stosowana jest na 
całym świecie. Coraz większą popularność zdobywa 
również w Polsce - według wiedzy autorów tę formę 
leczenia obecnie prowadzi 10 ośrodków [4]. Klasyczna 
dieta ketogenna zakłada spożycie 75% dziennego 
zapotrzebowania kalorycznego, z czego 75-90% stanowią 
tłuszcze, resztę zaś białko i węglowodany. Alternatywą dla 
trudnej oraz rygorystycznej klasycznej diety ketogennej 
mogą być jej łatwiejsze w zastosowaniu odmiany: dieta 
MCT, modyfikowana dieta Atkinsa czy dieta o niskim 
indeksie glikemicznym [3]. 
 
Choroba Alzheimera 

Choroba Alzheimera jest chorobą 
neurodegeneracyjną, charakteryzująca się postępującą 
utratą pamięci, zaburzeniami funkcji poznawczych oraz 
osobowości. ChA odpowiedzialna jest za ok. 50% 
przypadków zespołów otępiennych [5]. Jej występowanie 
szacuje się na 5-7% w populacji osób powyżej 60 roku 
życia [6]. Wymienia się szereg czynników ryzyka rozwoju 
ChA, zarówno środowiskowych, jak i genetycznych, jednak 
niezaprzeczalnie najważniejszym z nich jest wiek [5]. ChA 
rozpoznawana jest przede wszystkim poprzez obecność 
zmian morfologicznych w mózgu w postaci tzw. płytek 
starczych czyli wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych 
nierozpuszczalnych złogów beta-amyloidu, oraz splotów 
neurofibrylarnych czyli wewnątrzkomórkowych 
kompleksów hiperfosforylowanego białka tau [7].  
Ze względu na brak liniowej zależności pomiędzy 
nagromadzeniem beta-amyloidu oraz białka tau  
a pojawieniem się ChA, badacze odchodzą od pierwotnej 
hipotezy amyloidowej [8]. W mózgach osób z ChA 
dochodzi do wielu innych zmian, wśród których wymienia 
się upośledzenie metabolizmu energetycznego mózgu. 
 
Metabolizm mózgu 

Mózg stanowi 2% masy ciała dorosłego 
człowieka, przy czym jego zapotrzebowanie na energię 
sięga 20-23% zapotrzebowania energetycznego całego 
organizmu. Głównym źródłem energii dla mózgu jest 
glukoza. Transport glukozy przez komórki endotelium 
bariery krew-mózg oraz do astrocytów odbywa się przy 
pomocy izoform transporterów glukozy GLUT1, natomiast 
do neuronów za pomocą transporterów glukozy GLUT3. 
Wychwyt glukozy związany jest z ekspresją i aktywnością 
transporterów glukozy, jednak przede wszystkim zależy od 
stężeń glukozy po obu stronach bariery krew-mózg. 
Właściwie mózgowy wychwyt i transport glukozy jest 
synonimem metabolizmu glukozy przez mózg.  
W przeglądzie literatury dokonanym przez Cunnane SC  
i wsp. autorzy wskazują na 20-25% spadek ogólnego 

metabolizmu glukozy w mózgu u osób z ChA  
w porównaniu do zdrowej populacji osób starzszych [9]. 
Hipometabolizm zaznacza się szczególnie w niektórych 
regionach mózgu, a przede wszystkim w hipokampie 
odpowiedzialnym za funkcję pamięci. Zaburzenia 
metabolizmu energetycznego mózgu mogą być 
rozpatrywane jako skutek ChA ze względu na utratę 
synaps i neuronów, a tym samym mniejsze 
zapotrzebowanie na energię [6]. Jednak zaobserwowano, 
że tego typu zaburzenia pojawiają się na długo przed 
manifestacją klinicznych objawów choroby. Spadek 
metabolizmu glukozy w mózgu o ok. 15% obserwowany 
jest wśród osób, u których obecne są niektóre z czynników 
ryzyka rozwoju ChA jak np.: mutacja genu preseniliny 1, 
apolipoproteiny E czy cukrzyca typu 2 [10]. 

Alternatywą w okresach głodu, postu, 
intensywnych ćwiczeń lub przy znacznym ograniczeniu 
spożycia węglowodanów, stają się ciała ketonowe:  
β-hydroksymaślan i acetooctan. W takich sytuacjach, 
ketony mogą pokrywać ok. 60% zapotrzebowania 
energetycznego mózgu. Metabolizm ciał ketonowych  
w mózgach u osób z ChA pozostaje niezmieniony,  
co sugeruje możliwość zastosowania ich jako 
alternatywnego źródła energii. Może to przeciwdziałać 
deficytowi energetycznemu mózgu, a tym samym 
poprawiać jego funkcjonowanie [9,10]. Ponadto, mimo że 
mechanizmy działania diety ketogennej i ciał ketonowych 
nie są jeszcze dokładnie poznane, dostępne badania 
wskazują na ich neuroprotekcyjne właściwości. 
Przykładowo wykazano efekt antyoksydacyjny poprzez:  
a) zmniejszenie produkcji reaktywnych form tlenu przez 
mitochondria, b) zwiększenie aktywności peroksydazy 
glutationowej w hipokamie, c) wzrost ekspresji  
i aktywności białka UCP w hipokampie oraz  
d) antyapoptotyczny poprzez zmniejszenie ekspresji 
czynników proapoptotycznych, takich jak: klasteryna  
i kaspaza-3 [11]. W badaniach in vitro udowodniono 
ochronne właściwości β-hydroksymaślanu przed 
toksycznym działaniem β-amyloidu 1-42 w stosunku do 
neuronów hipokampu [12]. 
 
Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe 

Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCT, ang. 
Medium Chain Triglicerydes) posiadają w swoim łańcuchu 
od 6 do 12 atomów węgla. To co odróżnia 
średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe od innych kwasów 
tłuszczowych, a zarazem sprawia, że są one wyjątkowe, 
jest ich metabolizm. Są one szybko rozkładane przez 
enzymy zawarte w ślinie i soku trzustkowym, bez 
konieczności udziału enzymów trzustkowych, następnie 
wchłaniane są z jelita skąd kierowane są bezpośrednio 
żyłą wrotną do wątroby. Tam ulegają β-oksydacji 
(utlenianiu), bez konieczności udziału karnityny. Z tego 
powodu kwasy MCT są znacznie bardziej ketogenne niż 
długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, co pozwala na 
zmniejszenie procentowego udziału tłuszczu w diecie 
ketogennej na rzecz węglowodanów, a tym samym 
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owoców i warzyw.  Sprawia to, że w badaniach często 
wprowadzane są jako suplement, bez towarzyszących 
zmian w dotychczasowej diecie. Wprowadzenie  
do jadłospisu dużych ilości kwasów MCT grozi 
pojawieniem się niepożądanych skutków ubocznych ze 
strony układu pokarmowego takich jak np.: biegunka, 
wymioty, wzdęcia, dlatego też powinno się je wprowadzać 
do diety stopniowo [13]. 
 
Przegląd badań interwencyjnych 

W badaniach interwencyjnych wzrost stężeń ciał 
ketonowych osiągany jest poprzez zastosowanie diety 
ketogennej lub którejś z jej odmian, suplementacji 
średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych lub samych 
ciał ketonowych. W większości badań z udziałem osób  
z zaburzeniami funkcji poznawczych wykorzystywana jest 
suplementacja, której ewentualnie towarzyszy zmiana 
proporcji makroskładników w diecie. Ułatwia to znacznie 
prowadzenie badań ze względu na brak konieczności 
wprowadzania ostrych restrykcji w spożyciu 
węglowodanów, których smak jest preferowany przez  
tę grupę chorych. 

Pilotażowe badanie KDRAFT (The Ketogenic Diet 
Retention and Feasibility Trial) przeprowadzone w Kansas 
(USA), które zakończyło 10 z 15 zakwalifikowanych osób 
(zamieszkujących środowisko domowe, średnia wieku: 
73,1±9,0 lat) charakteryzujących się bardzo łagodnymi 
(CDR 0,5) i łagodnymi (CDR 1) zaburzeniami według 
Kwestionariusza Klinicznej Oceny Stopnia Otępienia (CDR) 
wykazało znaczną poprawę funkcji poznawczych  
u badanych. Zastosowana dieta dostarczła 70% energii  
z tłuszczów (w tym MCT), 20% z białek oraz 10%  
z węglowodanów. Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe 
początkowo stanowiły 10% spożywanego tłuszczu, ilość  
ta była zwiększana o 10% w każdym kolejnym tygodniu  
do uzyskania 40%. Stężenia β-hydroksymaślanu  
w surowicy krwi, mierzone co miesiąc, osiągały znacznie 
wyższe wartości w stosunku do stężenia wyjściowego.  
3-miesięczna interwencja dietetyczna przyniosła  
u badanych znaczną poprawę wyników funkcji 
poznawczych (średnio o 4,1 punkta) mierzonych  
za pomocą Skali Oceny Zaburzeń Funkcji Poznawczych 
(ADAS-cog). Po wykluczeniu z badania jednej osoby nie 
stosującej się do zasad ustalonych w interwencji, 
zauważono również istotną poprawę stanu poznawczego 
mierzonego przy pomocy Krótkiej Skali Oceny Stanu 
Umysłowego (MMSE).  Niestety, wyniki po miesiącu od 
zaprzestania diety wróciły do poziomu wyjściowego [14].  

Kolejne badanie pilotażowe przeprowadzono  
w Luisianie (USA). Zakwalifikowanych do niego zostało  
6 osób powyżej 50. roku życia prezentujących łagodne 
zaburzenia funkcji poznawczych zdiagnozowanych  
na podstawie rekomendacji Grupy Roboczej Narodowego 
Instytutu Starzenia i Stowarzyszenia Alzheimera oraz 
powiązanych wytycznych obejmujących identyfikację 
zmian zdolności poznawczych: wynik skali MMSE 
pomiędzy 25-28 punktów, zachowanie niezależności 

funkcjonalnej, brak demencji. Tylko czterech uczestników 
zakończyło badanie, z których tylko u dwóch 
wprowadzono 24-tygodniową interwencję polegającą  
na suplementacji każdego dnia 56 g kwasów MCT. Obie 
osoby z grupy interwencyjnej poprawiły wyniki osiągane 
w podteście Skali Oceny Zaburzeń Funkcji Poznawczych 
(ADAS-cog) oceniającego pamięć. Ogólny wynik uzyskany 
w skali ADAS-cog u jednej z tych osób (ApoE4(-)) uległ 
poprawie, jednak u drugiej - nosiciela allelu ApoE4 
pogorszył się ze względu na gorszy wynik oceny orientacji 
w czasie [15].   

Podobne wyniki uzyskane zostały w badaniu 
wykonanym w USA, które objęło 20 osób (średnia wieku 
74,7±6,7 lat) z rozpoznaną chorobą Alzheimera (15 osób, 
w tym 9 z ApoE4(+)) lub łagodnymi zaburzeniami funkcji 
poznawczych (5 osób, w tym 1 z ApoE4(+)) według 
kryteriów Narodowego Instytutu Chorób Neurologicznych 
i Udarów Mózgu dla Choroby Alzheimera i Chorób 
Pokrewnych (NINCDS-ADRDA). Interwencja polegała  
na jednorazowym podaniu 40 ml kwasów MCT l 
ub długołańcuchowych kwasów tłuszczowych jako 
placebo w czasie 2 wizyt badawczych. Pomiaru funkcji 
poznawczych dokonywano przed i po 90. minutach  
od spożycia suplementu. Zauważona została różnica  
w reakcji u osób posiadających genotyp ApoE4(+) i ApoE4(-

). Osoby nie posiadające allelu ApoE4 znacznie poprawiły 
wynik osiągnięty w skali ADAS-cog uzyskany po spożyciu 
kwasów MCT w stosunku do wyniku wyjściowego,  
a zależności takiej nie zaobserwowano u posiadaczy allelu 
ApoE4 [16].  

Kolejne badanie przeprowadzono w USA, włączając 
do analizy 23 ośrodki, w których leczono pacjentów z ChA. 
Analizą objęto 152 ambulatoryjnych pacjentów z ChA 
(średnia wieku ok. 77 lat) zdiagnozowanych na podstawie 
kryteriów NINCDS-ADRDA i klasyfikacji zaburzeń 
psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego DSM-IV jako postać łagodna lub 
umiarkowana. Interwencja trwała 90 dni i polegała na 
codziennym spożyciu preparatu zawierającego 20 gram 
kaprylowego kwasu tłuszczowego lub placebo.  
Dla zwiększenia tolerancji suplementu w pierwszych  
7 dniach podawano połowę jego zaplanowanej dawki. 
Porównanie działania preparatu z placebo odbyło się  
w kilku grupach populacyjnych: 1) wszyscy badani 
zakwalifikowani do badania; 2) uczestnicy, którzy ukończyli 
badanie; 3) uczestnicy, którzy przyjęli ogólnie co najmniej 
80% zaplanowanej dawki suplementu. Uwzględniono 
również nosicielstwo allelu genu ApoE4. W każdej z grup 
wykazano istotną poprawę wyników funkcji poznawczych 
mierzonych za pomocą skali ADAS-cog, która wykonywana 
była w czasie dwóch kolejnych wizyt kontrolnych  
w 45. oraz 90. dniu badania, w stosunku do wyników 
uzyskanych wyjściowo. W badaniu tym również zaznaczyły 
się różnice w reakcji na interwencję pomiędzy pacjentami 
charakteryzującymi się obecnością allelu ApoE4 a jego 
brakiem. Korzyści z suplementacji zaznaczyły się u osób 
nie posiadających allelu ApoE4 [17].  
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Ten sam preparat został użyty przez japońskich 
badaczy podczas interwencji przeprowadzonej w Tokio na 
grupie 22 pacjentów (z których to 7. było nosicielami 
allelu ApoE4; średnia wieku 63,9±8,5 lat) ze stwierdzonym 
łagodnym lub umiarkowanym stopniem ChA,  
na podstawie kryteriów NINCDS-ADRDA i skali MMSE. 
Suplementacja wdrażana była stopniowo (zaczynając od 
5g, a co 2 dni następowało podwojenie dawki) i trwała  
3 miesiące. Wpływ suplementacji na funkcje poznawcze 
oceniany był za pomocą skali MMSE oraz japońskiej wersji 
Skali Oceny Zaburzeń Funkcji Poznawczych (ADAS-Jcog).  
Co ciekawe, w badaniu tym nie odnotowano poprawy 
funkcji poznawczych [18]. 
 
Podsumowanie 

W podsumowaniu należy podkreslić, że dieta 
ketogenna nie jest dietą zgodną aktualnie obowiązującymi 
zaleceniami żywieniowymi. Nie jest to dieta wolna od 
skutków ubocznych, dlatego też nie będzie ona 
odpowiednia dla wszystkich. W chorobach, w których jej 
wykorzystanie przynosi duży skutek terapeutyczny 
nazywana jest lekiem, nie dietą, a jej stosowanie zawsze 
powinno przebiegać pod nadzorem lekarza i dietetyka. 
Spodziewane niedobory witamin i składników mineralne 
muszą być pokrywane z preparatów witaminowo-
mineralnych. 

Przesłanki teoretyczne takie jak: a) możliwość 
wykorzystania ciał ketonowych jako alternatywnego 
źródła energii w zaburzeniach metabolizmu 
energetycznego mózgu występującego w ChA czy  
b) neuroprotekcyjne właściwości ciał ketonowych, 
sprawiają, że dieta ketogenna stanowi interesujący obszar 
badawczy i wydaje się być obiecującą perspektywą  
w prewencji i leczeniu ChA. Konieczna jest jednak większa 
liczba badań podstawowych odkrywających mechanizmy 
działania diety ketogennej oraz ciał ketonowych, a także 
większa liczba badań interwencyjnych. Aktualnie  

w literaturze przedmiotu liczba badań interwencyjnych  
z wykorzystaniem diety ketogennej u ludzi z ChA lub 
znajdujących się w ryzyku jej rozwoju jest uboga,  
a badania te charakteryzują się niewielką liczbą 
uczestników. Dlatego też niezbędne jest poparcie 
ewentualnych możliwości wykorzystania diety ketogennej 
lub suplementacji powodującej wzrost stężeń ciał 
ketonowych, w prewencji i leczeniu ChA, poprzez wyniki 
uzyskane z dużych kohortowych i dobrze kontrolowanych 
badań. Z pewnością u uczestników tego typu badań 
rutynowo powinny być wykonywane badania genetyczne 
obejmujące nosicielstwo genu ApoE4. Istotna może 
okazać się decyzja jaki sposób interwencji zostanie 
zastosowany np.: dieta ketogenna, suplementacja 
kwasami MCT, ograniczenie spożywanych węglowodanów. 
Warto też wspomnieć, że w leczeniu padaczki za stan 
zadawalającej ketozy uznaje się stężenia  
β-hydroksymaślanu w surowicy krwi powyżej 2mmol/l [3]. 
W prezentowanych badaniach, jego stężenia nie 
przekraczały poziomu 1 mmol/l. Istotne znaczenie wydaje 
się również odgrywać poziom zaawansowania ChA 
podczas którego to zostanie wprowadzona interwencja. 
Nie budzi wątpliwości, że do rozwiązania pozostaje wiele 
ważnych kwestii, niemniej jednak terapia dietą ketogenną 
i ciałami ketonowymi wydaje się być warta uwagi badaczy. 
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