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TATALAKSANA DIIT KETOGENIK PADA PENDERITA EPILEPSI

ANAK INTRACTABLE

PENDAHULUAN

Epilepsi merupakan suatu bangkitan kejang berulang disebabkan aktivitas listrik

abnormal di otak. Insidensi epilepsi berkisar 40:100.000 anak per tahun.1 Sekitar 25 - 30%

anak dengan epilepsi akan berkembang menjadi kejang refrakter yang tidak berespons

terhadap terapi farmakologis atau menjadi intoleran terhadap efek samping obat anti epilepsi

yang disebut sebagai epilepsi Intracable.1,2 Epilepsi Intracable didefinisikan sebagai kontrol

kejang yang inadekuat dengan pemberian 2 atau lebih obat anti epilepsi lini pertama atau

timbul efek samping obat yang tidak diinginkan. 1,2

Diit ketogenik merupakan terapi non farmakologi, terdiri dari diit tinggi lemak, cukup

protein, dan rendah karbohidrat yang digunakan untuk tatalaksana epilepsi intracable

terutama pada anak.3-6 Diit ini direkomendasikan jika penggunaan obat-obat anti epilepsi

telah gagal atau timbul efek samping obat yang tidak diinginkan.2,3,6,7 The International

Ketogenic Diet Study Group, mengeluarkan sebuah hasil konsensus tentang penggunaan diit

ketogenik pada anak yang telah gagal dengan 2 tau 3 obat antikonvulsan, terutama pada anak

dengan epilepsi umum simptomatik.8 Diit ketogenik diduga berperan sebagai antikonvulsan,

antiepileptogenik dan mempunyai efek neuroprotektif, sehingga diharapkan pemberiannya

dapat mengurangi atau mengeliminasi kejang.7,9

EPIDEMIOLOGI

Sejak tahun 1920, diit ketogenik telah digunakan untuk tatalaksana epilepsi. Hasil konsensus

The International Ketogenic Diet Study Group tahun 2006, merekomendasikan penggunaan

diit ketogenik pada anak yang telah gagal dengan 2 atau 3 macam terapi antikonvulsan. Diit

ketogenik merupakan terapi non farmakologi, terdiri dari diit tinggi lemak, cukup protein,

dan rendah karbohidrat yang digunakan untuk tatalaksana epilepsi intractable. tujuan utama

diit ketogenik adalah mengurangi atau mengeliminasi kejang.
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PENELUSURAN JURNAL

Metode Penelusuran Jurnal

Prosedur pencarian literatur untuk menjawab masalah di atas adalah dengan menelusuri

pustaka secara online dengan menggunakan instrumen pencari Pubmed, Highwire, Cochrane

Library, Google, dan Yahoo. Kata kunci yang dipergunakan adalah ketogenic diet AND

treatment AND epilepsy AND children.

Penelusuran awal mendapatkan 25 artikel semua berbahasa Inggris, namun setelah

ditelaah lebih lanjut, terdapat 7 artikel yang relevan dengan masalah. Kemudian dilakukan

tinjauan kritis (critical appraisal).

Tabel 1 Hasil Penelusuran Jurnal11-17

Tipe Pubmed Clinical Queries, Cochrane Artikel

Seluruh artikel no filter 25

RCT Randomized controlled trial
(publication type)

1

Randomized trial Randomized trial (publication type) 1

Cohort Cohort (publication type) 2

Systematic review Systematic review(publication type) 2

Meta analysis Meta analysis (publication type) 1

Hasil penelusuran jurnal

The ketogenic diet for the treatment of childhood epilepsy: a randomised control trial

Elizabeth G Neal, Hannah Chaffe, Ruby H Schwartz, Margaret S Lawson, Nicole Edwards,
Geogianna Fitzsimmons, Andrea Whitney

Lancet Neurol 2008;7:500−06 

Latar Belakang. Diit ketogenik telah digunakan secara luas dan terbukti berhasil untuk

tatalaksana anak epilepsi yang resisten terhadap obat anti epilepsi sejak tahun 1920. Tujuan

penelitian ini adalah untuk menilai efikasi diit ketogenik dengan desain penelitian

randomised controlled trial.

Metode. 145 anak usia 2−16 tahun dengan jumlah kejang minimal 1 kali sehari (atau lebih 

dari 7 kali setiap minggu), yang tidak berespon pada sedikitnya 2 macam obat anti epilepsi,
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dan belum pernah diberikan diit ketogenik sebelumnya diikutkan pada penelitian randomised

controlled trial. Waktu pengambilan sampel antara bulan Desember 2001−Juli 2006. Pasien

epilepsi dirandomisasi untuk menerima diit ketogenik, dan tanpa perubahan terapi (kelompok

kontrol). Pembagian kelompok dilakukan secara double blinded. Setiap pengunduran diri

dicatat, dan frekuensi kejang dinilai setelah pemberian diit selama 3 bulan dibandingkan

kelompok kontrol. Tujuan utama adalah penurunan frekuensi kejang; analisa secara intention

to treat. Toleransi diet dinilai dengan kuesioner pada 3 bulan setelah intervensi. Penelitian ini

teregistrasi di ClinicalTrials.gov, nomor NCT00564915.

Hasil. 73 anak dirandom untuk menerima diit ketogenik dan 72 anak sebagai kelompok

kontrol. Hanya data dari 103 anak dapat di analisis: terdiri 54 anak kelompok diit ketogenik

dan 49 anak kelompok kontrol. Anak yang tidak menyelesaikan penelitian, terdiri 16 anak

tidak menerima intervensi, 16 anak tidak didapatkan cukup data, dan 10 anak mengundurkan

diri dari pengobatan sebelum 3 bulan, 6 diantaranya karena intoleransi. Setelah 3 bulan,

persentase rata−rata kejang secara signifikan lebih rendah pada kelompok diit ketogenik 

dibandingkan kelompok kontrol (62% vs 136,9%, penurunan 75%, CI 95% : 42,4−107,4%; 

p<0,0001). 28 anak (38%) kelompok diit ketogenik terdapat penurunan kejang >50%

dibandingkan 4 anak (6%) kelompok kontrol (p<0,0001), dan 5 anak (7%) pada kelompok

diit ketogenik terdapat penurunan kejang >90% dibandingkan kelompok kontrol (0)

(p=0,0582). Tidak ada perbedaan signifikan dari efikasi diit ketogenik antara sindrom

epilepsi umum simptomatik atau fokal simptomatik. Efek samping paling sering yang

dilaporkan setelah 3 bulan adalah konstipasi, muntah, kurang energi, dan kelaparan.

Simpulan. Hasil dari penelitian ini mendukung penggunaan diit ketogenik pada anak dengan

epilepsi intractable.
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KAJIAN KRITIS KEDOKTERAN BERBASIS BUKTI ASPEK TERAPI

The ketogenic diet for the treatment of childhood epilepsy: a randomised control trial
Elizabeth G Neal, Hannah Chaffe, Ruby H Schwartz,et al, Lancet Neurol 2008;7:500−06 

Skrining

Latar belakang penelitian ?
Meneliti pengaruh pemberian diit ketogenik pada pasien epilepsi
Apakah desain penelitian sesuai ?
Sesuai
Apakah PICO penelitian sesuai dengan PICO formulasi pertanyaan klinis ?
Sesuai
Apakah penelitian berpotensi menyebabkan conflict of interest ?
Tidak

Apakah hasil dari studi tentang aspek terapi ini valid ?

1. Apakah seluruh pasien yang mengikuti penelitian, ikut terus berperan sampai
pengambilan kesimpulan (drop out < 20%) ?
Apakah pengamatan pasien cukup panjang dan lengkap ?

Ya

Ya

2. Apakah pasien penelitian menggambarkan populasi target?
Apakah alokasi pasien terhadap terapi pada penelitian ini dilakukan secara acak?
Apakah daftar randomisasi ini disembunyikan (terhadap dokter yang terlibat
dalam penelitian, penentuan pasien secara random)?
Apakah pada makalah tersebut penjelasan pengambilan sampel secara acak
dijelaskan secara rinci dan lengkap?

Ya
Ya

Ya
Ya

3. Apakah semua pasien dalam kelompok yang diacak, dianalisis (bila drop out
terlalu besar, > 20%, dilakukan intention to treat analysis dengan mengambil
skenario terburuk) ?

Ya

4. Apakah kelompok terapi dan kontrol sama/mirip pada awal studi (biasanya
ditunjukkan dalam tampilan data dasar)? Apakah semua faktor konfonding
ditampilkan?

Ya

5. Apakah pasien dan dokter tetap blind dalam melakukan terapi yang diberikan? Ya

6. Apakah semua kelompok diperlakukan sama/diberi pengobatan sebanding sejak
penelitian dimulai? Ya

Apakah bukti tentang aspek terapi ini penting ?

1. Seberapa besarkah efek terapi tersebut (besaran penting ditunjukkan dengan
number needed to treat / NNT) ? NNT = 2

2. Seberapa tepat estimasi dari pengaruh terapi ?
( Nilai P )

P < 0,05

Apakah kita dapat menerapkan bukti tentang terapi ini kepada pasien kita ?
1. Apakah pada pasien kita terdapat perbedaan bila dibanding dengan yang terdapat

pada penelitian?
Tidak

2. Apakah terapi tersebut mungkin dapat diterapkan pada pasien kita ? Ya

3. Apakah pasien kita mempunyai potensi yang menguntungkan atau merugikan bila
terapi tersebut diterapkan?

Ya
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APLIKASI TERHADAP MASALAH KLINIS

Epilepsi merupakan kondisi bangkitan kejang berulang. Sebagian besar anak epilepsi dapat

dikontrol dengan pemberian obat anti epilepsi tunggal.1 Namun demikian, 25−30% anak 

epilepsi menjadi resisten terhadap pengobatan.2,13,18 Pada kasus ini, epilepsi dikatakan

epilepsi intractable yaitu jika penggunaan obat−obat anti epilepsi (AED) telah gagal atau 

timbul efek samping yang tidak bisa diterima.1,2 Pada pasien ini meskipun telah diberikan dua

macam obat antiepilepsi, kejang masih terjadi dengan frekuensi 4−6 kali per minggu. 

Anak dengan kontrol kejang rendah atau kejang yang intractable berisiko tinggi terjadi

feeding problem, disfungsi gastrointestinal, malnutrisi sekunder, dan keterlambatan, stagnasi,

atau penurunan pertumbuhan fisik dan/atau perkembangan kognitif.3,5 Disfungsi oral motor

dan waktu makan yang lebih panjang menurunkan asupan energi secara signifikan. Untuk

mencegah efek buruk pada kesehatan dan pertumbuhan fisik epilepsi, orangtua

membutuhkan konseling gizi untuk mengoptimalkan asupan kalori, protein, dan

mikronutrien. Kebutuhan energi pada anak epilepsi sangat bervariasi. Kebutuhan kalori

tergantung dari aktivitas kejang, aktivitas fisik, dan derajat spastisitas atau frekuensi

kontraksi otot sehubungan dengan kejang.3,19 Pada anak yang sangat terbatas akibat kejang

yang abnormal membutuhkan kalori yang lebih sedikit dibandingkan anak normal untuk

memelihara berat badan.3 Pada pasien ini selain epilepsi yang intractable juga didapatkan

cerebral palsy dan marasmus.

Permasalahan pada pasien ini yaitu mengenai tatalaksana pasien epilepsi anak intractable

dengan pemberian diit ketogenik. Sejak tahun 1920, diit ketogenik telah digunakan untuk

tatalaksana epilepsi.18 Hasil konsensus The International Ketogenic Diet Study Group tahun

2006, merekomendasikan penggunaan diit ketogenik pada anak yang telah gagal dengan 2

atau 3 macam terapi antikonvulsan.8

Diit ketogenik merupakan terapi non farmakologi, terdiri dari diit tinggi lemak, cukup

protein, dan rendah karbohidrat yang digunakan untuk tatalaksana epilepsi intractable.

Tujuan utama diit ketogenik adalah mengurangi sampai dengan mengeliminasi kejang.

Sebuah metaanalisis tahun 2006,12 dari 16 penelitian observasional (1084 pasien) didapatkan

setelah pemberian diit ketogenik selama 6 bulan, hampir 60% anak mengalami penurunan

frekuensi kejang >50% dan 30% anak mengalami penurunan frekuensi kejang >90%. Berikut

ini adalah indikasi pemberian diit ketogenik (tabel 1)



7

Tabel 2 Indikasi Pemberian Diit Ketogenik

Probable benefit (sedikitnya 2 publikasi)
   Glucose transporter protein 1 (GLUT−1) defisiensi 

Pyruvate dehydrogenase deficiency (PDHD)
Myoclonic astatic epilepsy (Doose syndrome)
Tuberous sclerosis complex
Rett syndrome
Severe myoclonic epilepsy of infancy (Dravet syndrome)
Infantile spasms
Selected mitochondrial disorders
Children receiving only formula (infants or enterally fed patients)

Sugestion of benefit (satu laporan kasus atau serial)
Landau Kleffner symdrome
Lafora body disease
Dikombinasikan dengan stimulasi nervus vagus
Dikombinasikan dengan zonisamide

Sumber : Kosoff, 20098

Pemberian diit ketogenik sebaiknya minimal selama 2 tahun, dan sebagian besar anak

secara bertahap kembali ke diit normal setelah kejang terkontrol.2,3 Pada pasien ini

direncanakan untuk pemberian diit ketogenik

Mekanisme Kerja Diit Ketogenik

Saat ini mekanisme kerja diit ketogenik masih belum jelas, masih berupa hipotesis-hipotesis.

Ketosis diduga sebagai mekanisme utama dari diit ketogenik. Percobaan yang dilakukan pada

binatang, Acetone terbukti mampu menekan kejang. Begitu pula acetoacetate menunjukkan

efek neuroprotektif terhadap neurotransmiter exitatory glutamat, yang berperan sebagai

pencetus kejang juga berkontribusi dalam neurodegenerasi pada epilepsi intractable.

Kemudian β-hidroxybutyrate secara struktur mirip dengan ɣ-aminobutiryc acid (GABA),

sebuah inhibitor neurotransmiter glutamat dan antikonvulsan.5,9,10

Inisiasi Diit Ketogenik

Anamnesa asupan makanan terutama dietary recall, tekstur makanan, alergi dan intoleransi

makanan, suplementasi, obat−obatan dan kebiasaan buang air besar perlu dilakukan sebelum 

mulai pemberian diit ketogenik.2,8,20 Inisiasi diit ketogenik sebagian besar dilakukan di

instalasi rawat inap atau epilepsy centre untuk pemantauan kadar glukosa darah dan keton

urin, biasanya selama 3−5 hari. Diit dimulai tanpa pasien dipuasakan terlebih dahulu. Rasio 

diit ketogenik dapat ditingkatkan bertahap tiap 3 hari disesuaikan dengan respon pasien.

Selama perawatan, dilakukan pemantauan kadar glukosa darah, keton urin, asupan dan
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keluaran cairan, kadar elektrolit serum, aktivitas kejang, dan pola buang air besar.2,8,21 Pada

pasien ini sebelum mulai pemberian diit ketogenik, dilakukan berbagai evaluasi yang

terangkum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3 Evaluasi Sebelum Pemberian Diit Ketogenik

Konseling
Diskusi penurunan frekuensi kejang, pengobatan, dan harapan
Identifikasi hambatan psikososial dalam penggunaan diit ketogenik
Meninjau ulang obat antikonvulsan dan obat lain yang mengandung KH
Menyarankan keluarga membaca informasi tentang diit ketogenik

Evaluasi nutrisi
Berat badan, tinggi badan, dan berat badan ideal menurut tinggi badan sebagai baseline
Body mass index jika diperlukan
Riwayat asupan makanan
Tentukan formulasi diit: infant, oral, enteral atau kombinasi
Tentukan diit yang akan digunakan (MCT, klasik, modifikasi Atkins, atau Indeks glikemik
rendah)
Menghitung kalori, cairan, dan rasio ketogenik
Pemberian suplemen

Evaluasi laboratorium
Pemeriksaan darah lengkap
Elektrolit (serum bikarbonat, protein total, kalsium, zinc, selenium, magnesium dan fosfat
Fungsi hati dan ginjal (albumin, SGOT, SGPT, kreatinin)
Profil lipid
Urinalisis
Urin kalsium dan kreatinin
Kadar antikonvulsan (jika tersedia)

Pemeriksaan tambahan
USG ginjal dan konsultasi nefrolog (riwayat batu ginjal)
EEG
MRI
EKG (jika ada riwayat penyakit jantung)

Sumber: Kossoff, 20098

Jenis Diit Ketogenik

Saat ini didapatkan berbagai variasi diit ketogenik, tetapi yang paling sering adalah diit

ketogenik klasik, modifikasi atkins, low glycemic index diet, dan diit medium chain

trigliserida (MCT).2,3,6,13,18

Diit ketogenik juga terdapat dalam bentuk formula, cara pembuatan dan penyajian relatif

mudah. Saat ini terdapat dua produk komersial yang ditujukan untuk diit ketogenik, yaitu

Ketocal powder® (Nutricia) dan Ross carbohydrate−free® (Abbott).2 Pada beberapa

penelitian, pemberian formula lebih menguntungkan dikarenakan tingkat kepatuhan dan

efikasi yang tinggi dibandingkan diit ketogenik berupa makanan padat. Berikut ini adalah

berbagai jenis diit ketogenik yang sering digunakan.
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Tabel 4 Jenis Diit Ketogenik

Makronutrien (% kalori total harian)

Lemak Protein Karbohidrat Keterangan

Diit ketogenik klasik LCT:85−90 6−8 2−4 i. Rasio 4:1 atau 3:1 (lemak:non
lemak)

ii. Kepatuhan rendah (rasa tidak enak)
iii. Efek gastrointestinal: konstipasi

Diit MCT MCT: 71 10 19 i. Rasio 3:1 (lemak:non lemak)
ii. Penyajian lebih mudah
iii. Lebih flexibel (protein dan KH

lebih tinggi)
iv. Efek gastrointestinal: mual, muntah,

diare (50% pasien)
Diit Modifikasi Atkins  60−70 20−30 5 i. Tidak puasa

ii. Tidak ada restriksi kalori
iii. Dukungan dietisian rendah

Low glycemic index
treatment diet

60−70 20−30 10 Diperbolehkan hanya karbohidrat 
dengan indeks glikemik rendah

LCT: long−chain triglyserides; MCT: medium−chain triglyserida
Sumber : Hobdell, 200720

Pada pasien ini diberikan diit ketogenik klasik rasio 3:1 (3 gram lemak: 1 gram protein

dan karbohidrat) yang diperoleh dari makanan dan sebagian dari Ketocal®. Kebutuhan kalori

pada pasien ini dihitung berdasarkan Resting energy expenditure dikalikan faktor stres.

Jumlah kalori dapat ditingkatkan sesuai dengan toleransi anak untuk mencapai pertumbuhan

optimal dan mencegah kehilangan berat badan.

Efek samping

Diit ketogenik seperti halnya terapi lain bukan tanpa efek samping dan diperlukan

pemantauan untuk mencegah timbulnya komplikasi. Efek samping jangka pendek

diantaranya dehidrasi, metabolik asidosis ringan dan hipoglikemia. Sedangkan efek samping

jangka panjang diantaranya nephrolithiasis, konstipasi, defisiensi vitamin dan mineral,

peningkatan kolesterol, pertumbuhan terhambat pada anak usia muda, dan penurunan

densitas mineral tulang.2,3,9,22 Sebagai evaluasi terhadap timbulnya efek samping diperlukan

monitoring dan follow up setiap 3 bulan.2,8

Follow up dan pemantauan

Lama pemberian diit ketogenik bervariasi pada setiap pasien epilepsi. Perkiraan lama terapi

ini harus didiskusikan dengan pasien atau keluarga pasien pada saat mulai pemberian diit

ketogenik. Namun demikian, sebagian besar pasien disarankan minimal 3 bulan untuk
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pemberian awal diit ketogenik.2,16 Selama 6 minggu pertama biasanya dapat dilihat apakah

pemberian diit ketogenik ini berhasil atau tidak. Apabila kejang terkontrol setelah beberapa

bulan, dapat dipertimbangkan untuk menurunkan atau menghentikan obat−obat anti epilepsi. 

Follow up pasien dilakukan setiap 3 bulan sekali sampai diit dihentikan, dan dilakukan

pemantauan terhadap pertumbuhan, parameter laboratorium (pemeriksaan darah lengkap,

elektrolit, fungsi hati dan ginjal, profil lipid dan urinalisis), dan aktivitas kejang.2,3,8

ANALISIS LUARAN

Penderita selama perawatan telah ditatalaksana dengan pemberian diit ketogenik selama 13

hari, terdapat penurunan frekuensi kejang biasanya 4−6 kali per minggu, namun selama 

perawatan penderita tidak didapatkan kejang kembali. Hasil ini sejalan dengan penelitian

Gall dkk yang menyatakan pemberian diit ketogenik dapat menurunkan frekuensi kejang

pada pasien epilepsi anak intractable. Gall dkk16 melakukan penelitian untuk menilai efikasi

terapi diit ketogenik pada pasien epilepsi anak intractable dengan rancangan double blind.

Sebanyak 145 anak dirandomisasi, 73 anak menerima diit ketogenik dan 72 anak sebagai

kelompok kontrol. Pemantauan dilakukan selama 3 bulan, hanya data dari 103 anak yang

dapat dievaluasi. Terdapat penurunan frekuensi kejang pada kelompok perlakuan dengan diit

ketogenik dibandingkan dengan kelompok kontrol. Efikasi diit ketogenik tidak berbeda

secara signifikan antara sindrom epilepsi umum simptomatik atau fokal simptomatik (Level

of Evidence 1B). Nathan dkk15 meneliti efikasi diit ketogenik pada populasi anak India

dengan rancangan prospective observasional. Sebanyak 105 anak yang diberikan diit

ketogenik, 37% bebas kejang, 22% terjadi penurunan kejang >90-99%, 6,8% terjadi

penurunan kejang 75-90% dan 15,2% penurunan kejang sebanyak 50-75% serta sisanya

(19%) penurunan kejang <50%. Sebuah systematic review 2012, Levy dkk14 menyimpulkan

bahwa diit ketogenik memberikan keuntungan jangka pendek dan menengah dalam

mengontrol kejang jika dibandingkan dengan obat antiepilepsi modern. Pasien ini

dipulangkan untuk kemudian dilakukan follow up dan pemantauan tiap 1 bulan, dilanjutkan

setiap 3 bulan sekali untuk menilai efikasi diit ketogenik dan kemungkinan timbulnya efek

samping.
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SIMPULAN

Pada Evidence based case report (EBCR) ini dilaporkan seorang pasien anak laki−laki 

dengan epilepsi intractable, cerebral palsy tipe spastis quadriplegi dan marasmus yang

resisten terhadap pemberian 2 macam obat anti epilepsi. Dari hasil critical appraisal terhadap

artikel yang didapatkan melalui penelusuran online, disimpulkan bahwa pemberian diit

ketogenik dapat mengurangi bahkan mengeliminasi kejang pada penderita epilepsi

intractable. Aplikasi klinis terhadap masalah pasien yaitu tidak didapatkan kejang kembali

setelah pemberian diit ketogenik selama 14 hari.

SARAN

Perlu dilakukan follow up dan pemantauan lebih lanjut oleh tim dari multidisiplin untuk

menilai efikasi diit ketogenik, kemungkinan efek samping yang dapat timbul selama

pemberiannya serta outcome jangka panjang.
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