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Az előadás a szervezők felkérésére készült. 

Az előadás az előadó véleményét tükrözi. 

Salus aegroti suprema lex esto.
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Tilt…

• A Magyar Diabetes Társaság Vezetőségének állásfoglalása a 
paleo-ketogen diétával kapcsolatban
2014.06. Magyar Diabetes Társaság 

• A Magyar Diabetes Társaság Vezetősége 2014. május 25-én ülésezett. Ezen sajnálattal állapította meg, 
hogy az utóbbi időben a paramedicina egyes művelői között elburjánzott az a gyakorlat, amely a paleo-
ketogen diétát mindenek fölé helyezve tanácsolja, és lebeszéli a frissen kezelésbe került 1-es típusú 
(inzulinfüggő) cukorbetegeket az inzulin kezelésről. Mindamellett a cukorbeteg gyógyítást művelőket úgy 
állítja be, mint akik „helytelen kezelési gyakorlatukkal" tulajdonképpen nem értenek – a nemzetközi 
diabetológiai tudományos társaságok által egyébként elfogadott és ajánlott – diabetológiai kezeléshez A 
jelenség terjedésében az internet tudatot deformáló, hamis blog-bejegyzései komoly veszélyt jelentenek.

• A Magyar Diabetes Társaság Vezetősége – támaszkodva a közelmúltban kiadott és elfogadott „Szakmai 
Irányelv"-hez – leszögezi, hogy az említett diéta - inzulinkezeléssel, vagy anélkül – az inzulinhiányos 
anyagcsere állapotot akár azonnal is súlyosan ronthatja, hosszú távon pedig nemcsak szervi (vese-, máj-) 
károsodásokat, de hirtelen fellépő életveszélyes helyzeteket is eredményezhet. A paleo-ketogen diétát 
szakorvosi tanács ellenére ajánlók és alkalmazók csak saját (lelkiismereti-, és büntetőjogi) felelősségük 
terhére végezhetik ezt a gyakorlatot.PECH 2022

https://diabet.hu/hirek.aspx?&nid=37442&cid=32


Tóth C, Clemens Z. Type 1 diabetes mellitus successfully managed with the paleolithic ketogenic diet. Int J Case Rep Images 2014;5(10):699–703.

International Journal of Case 
Reports and Images (IJCRI) is
an international, peer reviewed, 
monthly, open access, online
journal, publishing high-quality, 
articles in all areas of basic
medical sciences and clinical 
specialties.
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Type 1 diabetes mellitus successfully managed with the paleolithic
ketogenic diet

• …a 19-year-old male with newly diagnosed T1DM. 

• The patient was first put on an insulin regime. Twenty days later, he 
shifted towards the paleolithic ketogenic diet and was able to discontinue 
insulin. 

• Strict adherence to the diet resulted in normal glucose levels and a more 
than three-fold elevation of C-peptide level indicating restored insulin
production. 

• Currently, the patient is on the paleolithic ketogenic diet for 6.5 months. 

• He is free of complaints, and no side effects emerged.

Tóth C, Clemens Z. Type 1 diabetes mellitus successfully managed with the paleolithic ketogenic diet. Int J Case Rep Images 2014;5(10):699–703.
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• A nineyear old child with T1DM who initially was
on an insulin regime with high carbohydrate diet 
then was put on the Paleolithic ketogenic diet. 

• Following dietary shift glucose levels normalized 
and he was able to discontinue insulin. 

• No hypoglycemic episodes occurred on the diet 
and several other benefits were achieved including 
improved physical fitness, reduction of upper 
respiratory tract infections and eczema.

• Currently, he is on the diet for 19 months.

Tóth C, Clemens Z. A child with type 1 diabetes mellitus (T1DM) successfully treated with the Paleolithic ketogenic diet: A 19-
month insulin freedom. Int J Case Rep Images 2015;6(12):752–757.
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Az emberek döntenek, nem az „evidenciák”

Haynes RB, et al. BMJ.2002; 324:1350 

Szakértelem, 
tapasztalat, 
preferanciák,
evidenciák…
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Táplálkozási ketózis vagy ketoacidózis…

• Ketontestek: molekulák, amelyek energiát szállítanak

• A ketonokat az eritrociták, a szaruhártya, a lencse és a retina 
kivételével minden sejt felhasználhatja.

• A béta-hidroxibutirát szint emelkedik: 
• Éjszakai koplalás után  0.3 mmol/L

• Táplálkozási ketózisban 0.5–3 mmol/L

• 20 napos böjt 10 mmol/L

• Diabeteszes ketoacidózis 25 mmol/L

• A szérum pH-értéke nem csökkent 7,37 alá az artériás 
vérgázelemzéseket végző vizsgálatban. (DKA kivételével.)

MecklingKA, Can J PhysiolPharmacol, 2002; Coleman MD, J Am Diet Assoc, 2005; Yancy WS, EurJ ClinNutr, 2007.
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ADA Consensus Report. Diabetes Care. 2019; 42:731-754
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ADA Consensus Report. Diabetes Care. 2019; 42:731-754
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T1 diabétesz és ketogén diéta

• …observational study, 11 adults with Type 1 diabetes

• To investigate whether very-low-carbohydrate high-fat diets, 
typical of ketogenic diets, can improve glycaemic control 
without causing any ill health effects in adults with Type 1 diabetes.

• < 55 g carbohydrate per day for a mean of 2.6 ± 3.3 years 
(b-hydroxybutyrate 1.6 ± 1.3 mmol/l), 

• …underwent sampling and analysis of fasting blood, and were fitted with a 
blinded continuous glucose monitor for 7 days to measure glycaemic variability

• The mean HbA1c levels were 5.3 ± 0.4%, and participants spent 74 ± 20 and 3 ± 8
% of their time in the euglycaemic (4–8 mmol/l) and hyperglycaemic (>10 mmol/l) 
ranges, respectively, with little daily glycaemic variability (1.5 ± 0.7 mmol/l; 
coefficient of variation 26 ± 8 %).

Diabet. Med. 35, 1258–1263 (2018).
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T1 diabétesz és ketogén diéta

Diabet. Med. 35, 1258–1263 (2018)
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T1 diabétesz és ketogén diéta

Diabet. Med. 35, 1258–1263 (2018)
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T1 diabétesz és ketogén diéta

Ez a tanulmány az első bizonyíték arra, 

hogy a ketogén diéta 1-es típusú
cukorbetegségben szenvedő felnőtteknél

kiváló HbA1c-szintekkel és kis glikémiás
variabilitással jár!

Diabet. Med. 35, 1258–1263 (2018)
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T1 diabétesz és ketogén diéta

Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2021, 28:453–462
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T1 diabétesz és ketogén diéta

• People do not need to consume carbohydrates for energy for distances of up to 100 miles.

• People who inject insulin for type 1 diabetes management do not need to consume carbohydrates just 
because they are injecting insulin unless they need to rescue a hypoglycaemic episode.

• Nutritional ketosis is not a risk factor for diabetic ketoacidosis.

Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2021, 28:453–462
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Tűr…

BUEHLER LA et al: Ketogenic diets in the management of type 1 diabetes: Safe or safety concern?
CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE VOLUME 88 • NUMBER 10 OCTOBER 2021
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A szérum ketonszintek biztonsági tartományai 

Volek JS, Phinney SD. The Art and Science of Low Carbohydrate Performance. London, UK: Beyond Obesity LLC; 2012.
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Kulcs szempontok 1.
• A ketogén étrend magas zsírtartalmú, mérsékelt fehérjetartalmú és alacsony szénhidráttartalmú

• A makrotápanyagok forrásai alapján számos variáció lehetséges…

• A ketogén diéta javítja a HbA1c-értéket és a glikémiás variabilitást T1 DM-ben,

• … és javíthatja a kardiovaszkuláris kockázat markereit.

• A legfontosabb biztonsági aggályok közé tartozik a diszlipidémia, a diabéteszes ketoacidózis és 
hipoglikémia veszélye!

• Az inzulinterápia minden esetben módosítást igényel a kezelés megkezdésekor, és szoros kontrollt 
a későbbiekben is. 

• A diéta felépítése több lépcsőben ajánlott, a szénhidrát bevitel fokozatos csökkentésével, és az 
inzulin dózisok korrekciójával.

• T1DM-ben a ketozis monitorozása béta-hydroxybutyrate méréssel célszerű, és jelentősen növeli a 
biztonságot. (Magyar készülék elérhető!)

• T1DM-ben a CGM használata a súlyos hypoglyckaemia veszélyét is minimalizálja

BUEHLER LA et al: Ketogenic diets in the management of type 1 diabetes: Safe or safety concern?
CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE VOLUME 88 • NUMBER 10 OCTOBER 2021
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Felmérés: T1DM betegek VLCD diétán
Közösségi média csoport… Online felmérés

• 316 T1 DM betegről nyertek adatot.

• Átlagos szénhidrát bevitel 36 ± 15 g szénhidrát volt naponta.

• Átlagosan 2,2 éve voltak ezen az étrenden. 

• A betegek átlag HbA1c értéke 5,7% ± 0,66% volt.

• A súlyos nemkívánatos események aránya alacsony volt.
• 7 betegnél (2%) fordult elő olyan eset, amikor cukorbetegséggel összefüggő 

kórházi kezelésre került sor, 

• közülük 4-nél (1%) DKA-sal.

Lennerz BS, Barton A, Bernstein RK, et al. Management of Type 1 Diabetes With a Very Low–Carbohydrate Diet.
Pediatrics. 2018;141(6):e20173349
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Az emberek döntenek, nem az „evidenciák”

Haynes RB, et al. BMJ.2002; 324:1350 

Szakértelem, 
tapasztalat, 
preferanciák,
evidenciák…
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Támogat?

„Alacsony szénhidráttartalmú és nagyon 
alacsony szénhidráttartalmú étkezési minták 
cukorbeteg felnőtteknél: 

Az „Útmutató az egészségügyi szolgáltatók 
számára” célja, hogy segítse a  dietetikusokat, a  
diabétesz szakápolókat és más egészségügyi 
szakembereket abban, hogy felmérjék, hogy az 
alacsony szénhidráttartalmú (LC) vagy nagyon 
alacsony szénhidráttartalmú (VLC) beavatkozás 
megfelelő-e a betegeik számára.”

https://shopdiabetes.org/collections/best-selling-may-2019/products/low-carbohydrate-and-very-low-carbohydrate-eating-patterns-in-adults-with-diabetes-a-guide-for-health-care-
providers
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J Clin Invest. 2021;131(1):e142246 https://doi.org/10.1172/JCI142246 3

Szénhidrátkorlátozás cukorbetegség 
esetén:

évszázados bölcsesség újrafelfedezése
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Köszönöm a figyelmet!
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