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Sammanfattning 

Inledning: Nobelpristagaren Otto Warburg lade för cirka nittio år sedan fram sin tes 
kring cancerceller och dess beroende av glukos för sin metabolism. Vanliga celler kan 
utan problem skifta sin metabolism beroende på vilka förutsättningar som finns, 
cancerceller är däremot tungt beroende av glukos för att fungera optimalt. Generella 
kostråd vid cancer idag innehåller en mycket stor andel kolhydrater, vilket skulle kunna 
ses som kontraproduktivt.  
 
Syfte: Syftet var att undersöka om en ketogen diet kan hjälpa till att förbättra 
terapisvaret vid behandling av cancer och undersöka hur cancerceller påverkas av 
ketos.  
 
Metod: Informationen till den här litteraturstudien är inhämtad ifrån PubMed samt 
sökmotorn Google.  
 
Resultat: Studier på möss visar att ketogen diet tillsammans med kemo- och 
radioterapi är överlägsen annan behandling. De studier gjorda på människor är små 
och har inte givit något klart svar men visar däremot att en ketogen diet är ofarlig och 
tolereras väl även av svårt sjuka människor. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Ketogen diet, ketos, warburgs effect 
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1 Introduktion 

 
1.1 Vad är cancer? 
 
Cancer eller malign neoplasi, är ett begrepp som används för sjukdomar där onormala 
celler delar sig utom kontroll och som kan invadera andra vävnader och organ. Det 
finns mer än 100 olika typer av cancer som delas in i en rad undergrupper [1]. De flesta 
cancerformer har fått sitt namn efter det organ eller den typ av celler där de först 
uppkommer, exempelvis cancer som uppkommer i lungorna kallas för lungcancer, 
cancer som uppkommer i melanocyterna i huden kallas för melanom [1,2]. 
 
Vid cancer sker en autonom irreversibel delning av celler utan fysiologisk funktion. 
Mutationen i cellerna inhiberar apoptos, vilket medför att celldelningen fortgår 
okontrollerat och med tiden manifesteras som malign tumörvävnad. Den elakartade 
celldelningen kommer fortsätta och slutligen bilda en klump som så småningom kan 
metastasera, vilket innebär att cancercellerna, via blod- och lymfkärl invaderar 
omkringliggande eller avlägsna vävnader långt ifrån primärtumören [1,2].  
 
Cancer delas in i olika stadier, beroende på vilken typ den tillhör och hur långt 
framskriden den är [3]. 
 

 Stadium 0; In situ, uppvisar tecken av cancer på cellulär nivå men utan 
spridning. Cancercellerna har inte spridit sig igenom epitelets basalmembran 
till den underliggande vävnaden, och har således inte tillgång till blod- och 
lymfkärl.  

 Stadium I; Cancern är lokal och begränsad till ett organ utan tecken på 
spridning.  

 Stadium II/III; Lokalt framskriden cancer, där det finns tecken på spridning 
till blod- och lymfkärl. Beroende på vilken typ av cancer graderas den som II 
eller III.  

 Stadium IV; Cancern har metastaserat till andra avlägsna vävnader och organ 
långt ifrån primärtumören.  

 
 
1.2 Behandlingsstrategier 
 
Förutom resektion (kirurgiskt avlägsnade av tumörvävnad) är kemo- och radioterapi 
samt hormonbehandling vanliga onkologiska behandlingsstrategier vid cancer.  
 
Vid kemoterapi eller cytostatikabehandling ordineras oftast fler än ett cytostatikum, en 
så kallad cocktail eller kur med flera olika läkemedel som har cytotoxisk effekt. 
Cytostatika skadar arvsmassan främst hos celler som delar sig ofta, vilket cancerceller 
generellt sett gör och kan på så vis hämma dess celldelning och tillväxt [4,5].  
 
Vid radioterapi eller strålbehandling används en strålkanon riktad mot tumörvävnaden 
vilken med joniserande strålning dödar cancercellerna. Strålningen kan på ett effektivt 
sätt döda cancerceller då de är mer känsliga för den effekt som joniserande strålning 
utövar, bland annat då cancerceller har sämre förmåga att reparerar strålskador 
jämfört med friska celler [4,5].  
 
Vid bröst- och prostatacancer används även hormonbehandlingar. De kvinnliga och 
manliga könshormonerna, östrogen och testosteron, har en förmåga att främja sjuklig 
celltillväxt och celldelning. Behandling med antihormoner hämmar den effekten genom 
att sänka halten könshormoner i blodet [4,5]. 
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1.3 Generella kostråd vid cancer 
 
Kostråden vid cancer skiljer sig inte nämnvärt från de som ges till friska människor. 
Många av råden innehåller exempel på vad man bör äta eller undvika vid eventuella 
biverkningar från behandlingen [6,7]. Råden trycker dock extra på att äta nyttigt, gärna 
enligt tallriksmodellen. Där största delen av energin skall komma från kolhydrater, 
tillsammans med en del protein och helst fettsnålt [6,7].  På Cancerfondens hemsida 
ges exempel på energisnåla och energirika måltider för personer drabbade av cancer. 
Till frukost ges förslag på exempelvis lätt- eller standardfil med müsli, fullkornsbröd 
med margarin och magert pålägg. Lunchen kan bestå av köttbullar med sås och lingon 
samt potatismos, till efterrätt kaffe med lätt- eller standardmjölk och en chokladbit. 
Kvällsmåltiden kan bestå av kokt fisk och ris med grönsaker och vatten eller äppeljuice 
som dryck. Förutom de tre huvudmåltiderna finns även förslag på mellanmål, som 
exempelvis digestivekex med margarin och marmelad, torkade frukter med nötter eller 
fruktsoppa med en klick grädde [6]. Sammantaget består förslagen av en väldigt hög 
andel kolhydrater och ett mycket lågt innehåll av fett. 
 
 
1.4 Ketogen diet 
 
En ketogen diet innebär ett högt intag av mättat fett och kraftigt reducerat intag av 
kolhydrater och protein, det tvingar cellerna att förlita sig på beta-oxidation och 
mitokondriell respiration istället för glykolys för sin energiomsättning [11, 12]. Kroppen 
kan försättas i ketos genom att radikalt reducera mängden kolhydrater i kosten, 
exempelvis genom den allmänt kända dieten LCHF (Low Carb High Fat). Dieten 
innebär att kolhydratsmängden skall vara minimal och energin som tillförs kroppen 
främst skall bestå av mättat fett [12]. LCHF har inga kaloristriktioner till skillnad mot 
många andra dieter som också används i viktreducerande syfte. LCHF är sedan tidigare 
godkänd av socialstyrelsen för behandling av fetma och diabetes typ 2 [13].  
 
 
1.5 Ketos 
 
Ketos inducerad från en ketogen diet simulerar samma tillstånd kroppen försätts i som 
vid fasta eller svält. Vid ketos ökar halten av ketoner i blodet medan halten av glukos 
sjunker, detta leder i sin tur till höga nivåer av beta-oxidation och en ökad produktion 
av acetyl-koenzym A. När citronsyrecykelns kapacitet inte räcker till att förbruka acetyl-
koenzym A, ökas produktionen av ketonkropparna beta-hydroxibutyrat (βHB) och 
acetoacetat (ACA), vilka hjärnan kan använda som en energikälla eftersom de är 
vattenlösliga och kan passera blod-hjärnbarriären [9,11]. Tumörceller kan inte förbruka 
ketoner på samma effektiva sätt som friska celler på grund av olika genetiska defekter, 
glukos är därför deras främsta energikälla. Ketonkroppar kan också vara toxiska för 
vissa typer av tumörceller [11]. Genom att reducera mängden glukos tillgänglig för 
cancerceller och tillföra ketonkroppar som en alternativ energikälla för friska celler 
skulle det kunna vara ett sätt motverka tumörer beroende av aerob glykolys [11].   
 
 
1.6 Warburgs effekt 
 
För cirka nittio år sedan lade den tyske läkaren och nobelpristagaren Otto Warburg 
grunden för det stora intresset som på senare år kan utrönas i mängden rapporter om 
kolhydraters effekter på cancer [8]. Warburgs hypotes beskriver hur motorn i 
tumörbildning är en nedsättning i cellandningen, orsakad av en defekt i 
mitokondrierna [8,9]. Warburg antog att cancercellers tillväxt berodde på hur de 
tillgodosåg sitt energibehov. Normala celler utan defekt genererar sitt energibehov 
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genom en oxidativ nedbrytning av pyruvat, medan tumörceller genom en icke-oxidativ 
nedbrytning av glukos trots närvaro av syre. Pyruvat är slutprodukten av glykolysen 
och oxideras i mitokondrierna, på så vis hävdade Warburg att grunden i cancercellers 
tillväxt härstammar i minskad cellandning, detta kom senare att kallas Warburgs 
effekt. [9]. Konkret idag innebär Warburgs effekt att cancerceller uppvisar glykolys med 
fermentering och mitokondriell respiration även i närvaro av syre [9]. 
 
Cancerceller är tungt beroende av aerob nedbrytning av glukos för sin generering av 
ATP (adenosintrifosfat) [9]. Det finns flera teorier kring varför detta bakvända 
slösaktiga katabola tillstånd uppträder. Det som påvisats på cellulär nivå är en 
abnormalitet i cellandningen som leder till en förstärkning av glykolysen, som har en 
stor metabolisk fördel under återkommande syrebrist i tumörceller. Det är dock inget 
som enbart sker hos tumörceller utan även i proliferativ vävnad [8,9]. Förstärkningen 
av glykolysen tros ske för att möta ett ökat behov av anabola metaboliter för 
snabbväxande celler [9]. En annan teori varför aerob nedbrytning av glukos skulle vara 
mer fördelaktigt är att det generar ATP snabbare än vad oxidativ fosforylering gör [10]. 
Det är inte heller klarlagt om höga nivåer av ATP, eller hur fort det genereras, har en 
påverkan på tillväxten hos tumörceller [10]. 
 
 

2 Syfte 

I den här studien kommer fokus läggas på att undersöka huruvida ketos från en 
ketogen diet kan vara ett sätt att förbättra chanserna att tillfriskna från sin cancer 
tillsammans med konventionella behandlingar samt att undersöka hur tumörceller 
påverkas när kroppen är i ketos.  
 
 

3 Metod 

Huvudinformationen till den här studien är hämtad från databasen PubMed. Nedan 
följer ett diagram hur sökningarna genomfördes. 
 

Sökning Sökord Antal 
träffar 

Utvalda artiklar Filter 

I ketogenic diet AND cancer  
 

83 2  

II glucose metabolism AND 
oncogenesis 
 

323 1 5 years 

III cancer treatment AND ketogenic 
diet 

44 3 5 years 

IV glucose AND ”cancer metabolism” 
 

88 2 
 

 

V ”warburg effect” AND cancer 
 

608 1 5 years 

 
 
Sökningarna genererade sammanlagt 1146 artiklar, varav nio stycken valdes ut efter en 
noggrann granskning. Tre av sökningarna begränsades att endast inkludera artiklar 
från de senaste fem åren. Till resultatdelen användes tre studier utförda på djur, en 
pilotstudie samt en retrospektiv studie. Alla studier i resultatdelen är originalartiklar.  
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Sökmotorn Google användes för att få fram en generell bild av hur kostråden ser ut vid 
cancerbehandling och mer information kring ketogen kost (LCHF) och cancer. Nedan 
kan ses de fraser som användes för att hitta information till bakgrund och introduktion. 
Även bloggarna kostdoktorn.se och annikadahlqvist.com användes för att hitta lämplig 
information och artiklar. De sökord som användes för att hitta information var; 
”kostråd vid cancer”, ”mat vid cancer”, ”nutrition and cancer”, ”LCHF”, ”low carb high 
fat”, ”ketogenic diet”, ”ketogen kost”, ”ketos”, ”cancer information” och ”malignant 
neoplasm”. 
 
Då sökningarna genererade hundratusentals träffar, avgränsades dem genom att 
kontrollera de översta träffarna för relevanta fakta. En noggrann gallring av de översta 
träffarna gav ett flertal källor som bedömdes tillförlitliga och goda representanter för 
kunna besvara frågeställningen.  
 
Sökningarna gjordes mellan 2014-01-18 till 2014-03-02. 
 
 

4 Resultat 

4.1 Effects of a ketogenic diet on the quality of life in 16 patients with 
advanced cancer: A pilot trial [14] 
 
I den här pilotstudien undersökte författarna huruvida en ketogen diet var säker och 
genomförbar, utan negativa biverkningar och om den gav en förbättrad livskvalité hos 
patienter med framskriden cancer. I studien deltog 16 patienter med olika typer och 
grad av spridd cancer och utan någon form av terapeutisk intervention. 
Inklusionskriterierna för undersökningen var; att cancern var avancerad, ingen 
pågående terapeutisk behandling såsom kemo- eller radioterapi, mätbara parametrar 
för uppföljning av tumörtillväxt, tillräckligt gott allmäntillstånd, normala 
laboratorievärden och dessutom behövde deltagaren känna motivation nog att följa de 
riktlinjer det innebar att äta en ketogen diet.  
 
Innan patienterna gjorde kostomläggningen blev de grundligt instruerade om hur de 
skulle gå till väga. Patienterna blev tilldelade en kosthandbok med information om 
ketogen diet, näringsvärdesindex över de vanligaste livsmedlen och recept över bakverk 
med extremt lågt kolhydratsinnehåll, allt för att förenkla och öka följsamheten av 
dieten.  Patienterna åt mat efter eget behag, oberoende av mängd eller vilken typ, dock 
fanns det ett par riktlinjer som var viktiga följa; 
 

a) Kolhydratsintaget var begränsat till 70 g per dag och 20 g per måltid. 
Patienterna uppmanades dessutom att om möjligt minska intaget ännu mer.  

b) Två av måltiderna skulle intas som en vätskemåltid, en gång på morgonen 
och en gång på eftermiddagen. Måltiden bestod av en blandning av jäst 
yoghurt, vegetabilisk olja och protein. För att motverka viktminskning och 
öka intaget av omega-3, uppmanades patienterna även att tillsätta en 
matsked av den vegetabiliska oljan till de tre andra huvudmålen.  

 
Sjukdomsförloppet och tumörtillväxten följdes upp och utvärderades av patienternas 
onkolog under tiden som studien pågick. För att bedöma hur sjukdomen påverkade 
patienternas dagliga liv utfördes kontinuerligt EORTC QLQ - C30 (European 
Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire). 
Frågeformuläret besvarades varannan vecka och i slutet av studien. EORTC QLQ - C30 
innebär att en total utvärdering av det allmänna hälsotillståndet görs, dels med hjälp av 
en skala som utvärderar ens fysik och känslotillstånd, men även skala som berör olika 
symptom, som smärta, trötthet, illamående, sömnproblem och förstoppning.  
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Avslutningsvis fullföljde endast fem patienter hela studien. Två patienter valde att 
avbryta sitt deltagande tidigt på grund av att de inte kunde hålla sig till dieten. Två 
patienter avled till följd av sin sjukdom. En patient valde att avbryta dieten då denne 
tappat mycket i vikt och känt sig orkeslös. Ytterligare en patient avbröt sitt deltagande 
då denne inte kunde hålla sig till de riktlinjer som ingick, en annan valde också att 
avbryta dieten då denne skulle återuppta sin kemoterapi. Dessutom avbröt fyra 
patienter sin medverkan då deras sjukdom kraftigt försämrats.  
 
Livskvalitén som bedömdes med hjälp av frågeformuläret EORTC QLQ - C30 var 
initialt lågt på grund av den sjukdomsbild patienterna hade. Det allmänna 
hälsotillståndet förhöll sig stabilt under hela studien och de fysiska och känslomässiga 
delarna som ingick i frågeformuläret försämrades endast marginellt. Den nämner också 
att de patienter som hade normal funktion i större utsträckning drabbades av 
förstoppning, medan de patienter som led av diarréer upplevde en förbättring. En 
positiv överraskning var att känslotillståndet förbättrades trots avancerad cancer, även 
sömnproblemen minskade.  
 

Fig 1: (A) visar grafer över allmän hälsa. (B) visar grafer över fysisk och emotionell status. (C) 
visar hur matsmältningen påverkades under studien. Bild (D) visar symptom över trötthet, 
smärta och sömnproblem samt andningsbesvär [14].  
 
Dietens inverkan på själva cancern var omöjlig att utvärdera, dels på grund av det låga 
antalet deltagare och dels den stora skillnaden mellan dem. Istället återges 
sjukdomsförloppet hos patienterna, där fyra avbröt i ett tidigt skede varför de aldrig 
utvärderades, två patienter avled, progression av sjukdomen hos fem av patienterna 
innebar att de valde att avbryta dieten och slutligen fem som fullföljde hela dieten och 
vars sjukdom höll sig stabil. 
 
 

http://www.nutritionandmetabolism.com/content/8/1/54/figure/F4?highres=y
http://www.nutritionandmetabolism.com/content/8/1/54/figure/F4?highres=y
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4.2 The Ketogenic Diet and Hyperbaric Oxygen Therapy Prolong Survival 
in Mice with Systemic Metastatic Cancer [15] 
 
Författarnas syfte med studien var att undersöka skillnaden i tumörtillväxt hos möss 
som utfodrats med en standard (SD) eller en ketogen diet (KD) med eller utan HBO2T 
(hyperbar syrgasbehandling). I studien användes 40 fullvuxna hanmöss som vid dag 0 
inplanterades med VM-M3/Fluc-celler i buken, vilket gav en snabb systemisk 
metastasering till vitala organ.  Efter implantationen av tumörcellerna delades mössen 
slumpvis in i fyra olika grupper. SD (kontroll), SD-HBO2T, KD eller KD-HBO2T. För 
SD-gruppen bestod kosten av ett standardfoder för gnagare. KD-gruppen utfodrades 
med ett lågkolhydratspulver som blandades ut med vatten vilket senare bildade en 
slags pasta. Fodret byttes dagligen ut för samtliga grupper. Mössen som genomgick 
HBO2T behandlades tre gånger i veckan à 90 minuter i en tryckkammare med hundra 
procent syre. Var sjunde dag utfördes kontroller av mössens glukos- och ketonnivåer i 
blodet, dessutom vägdes de två gånger i veckan mellan kl 13-15. Tumörprogressionen 
övervakades genom att mäta bioluminescensen från luciferasgener som enbart 
cancercellerna innehöll.   
 
 
Tabell 1. Visar gruppindelning samt antalet försöksdjur per grupp och deras genomsnittliga 
överlevnadslängd [15].  

Standarddiet

Fett 18 %

Kolhydrater
58 %

Protein 24 %

Ketogen diet

Fett 89,2 %

Kolhydrater
2,1 %

Protein 8,7 %

 
Fig 2: Dietöversikt för de båda grupperna [15].  

 
 
Resultatet av studien visade att de möss som fick kombinationsbehandlingen av KD och 
KD-HBO2T hade en signifikant högre överlevnadslängd jämfört med de möss som fick 
SD och SD-HBO2T.  Kontrollgruppen som fick SD hade en genomsnittlig 
överlevnadstid på 31 dagar, medan gruppen som fick SD-HBO2T hade en genomsnittlig 
icke-statistiskt säkerställd överlevnadslängd på 38,8 dagar. Gruppen som fick KD hade 
en ökad genomsnittlig överlevandslängd med ytterligare 17 dagar och i kombination 
med HBO2T ökade den genomsnittliga överlevnadslängden till 24 dagar mer än 
kontrollgruppen. Resultatet ger ett starkt stöd åt teorin att KD och KD-HBO2T hämmar 
tumörprogression och ökar överlevnadslängd hos djur med metastaserad cancer.  
 
 

Grupp Antal Medelöverlevnadslängd 
(dagar) 

Kontroll SD 13 31,2 
KD 8 48,9 
SD+HBO2T 8 38,8 
KD+HBO2T 11 55,5 
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Fig 3: (A) illustrerar tumörprogressionen hos representativa individer för varje grupp med 
hjälp av bioluminescensen. I figur (B) visar graferna tumörprogressionen mellan de olika 
grupperna. Figurerna (C) och (D) illustrerar tumörbördan för enskilda organ mellan kontroll 
och KD+HBO2T [15].  

 
 
 
4.3 Ketogenic Diets Enhance Oxidative Stress and Radio- Chemo-Therapy 
Responses in Lung Cancer Xenografts [16] 
 
I den här studien undersökte författarna hur en ketogen diet påverkade resultatet av 
kemo- och radioterapi genom att framkalla oxidativ stress hos möss med implanterad 
lungcancer.  I studien användes 127 stycken fyra till sex veckor gamla honmöss som 
delades in i två grupper, en kontrollgrupp och en ketogen grupp. Båda grupperna fick 
A549- och H292-celler injicerade i kroppen vid studiens början. Då tumörerna 
expanderat till cirka 30 mm³ påbörjades behandlingen. Kontrollgruppen utfodrades 
med en diet som var standard (SD) för gnagare bestående av, 21 % fett, 54 % 
kolhydrater och 25 % protein. Kosten för den grupp som utfodrades med en ketogen 
diet (KD) bestod av 90 % fett, 1,6 % kolhydrater och 8,4 % protein. Övergången till en 
ketogen diet skedde två dagar innan mössen fick sin första strålbehandling. 
Tumörprogressionen mättes dagligen och överskred den 1,5 cm³ avlivades djuret.  
 

Standarddiet

Fett 21 %

Kolhydrater
54 %

Protein 25 %

Ketogen diet

Fett 90 %

Kolhydrater
1,6 %

Protein 8,4 %

 
Fig 4. Dietöversikt för de båda grupperna [16].  

 
Vid tiden för stråltillfället sövdes mössen ned och lades i en blylåda med enbart 
tumörsidan exponerad mot strålkanonen. Därefter behandlades mössen med antingen 
konventionell fraktionerad (1,8-2 Gy) eller hypofraktionerad (högre dos per fraktion 
och färre fraktioner) (6 Gy) strålning, samt även konventionell fraktionerad strålning i 
kombination med karboplatin. 
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Tabell 2. Sammanfattning av gruppindelning och antal försöksdjur i experiment I [16]. 
Grupp Experiment I - konventionell strålning Antal 

I Kontrollgrupp (standarddiet SD) 10 
II Ketogen diet (KD) 12 
III Strålbehandling+SD  16 
IV Strålbehandling+KD 16 
V Karboplantinbehandling+SD 6 
VI Karboplantinbehandling+KD 5 
VII Strål- och karboplantinbehandling+SD 12 
VIII Strål- och karboplantingbehandling+KD 14 

 
 
Tabell 3. Sammanfattning av gruppindelning och antal försöksdjur i experiment II [16]. 

Grupp Experiment II - hypofraktionerad strålning Antal 
I Kontrollgrupp (standarddiet SD) 9 
II Ketogen diet (KD) 9 
III Strålbehandling+SD  9 
IV Strålbehandling+KD 9 

 
 
 
Resultatet visade att de möss som utfodrades med en ketogen diet fick ett bättre svar av 
behandlingen från kemo- och radioterapi. Mössen som behandlades med en ketogen 
diet och strålning eller ketogen diet, strålning och karboplatin visade en signifikant 
minskning i tumörtillväxthastighet jämfört med kontrollgruppen som fick identiska 
behandlingar fast utfodrades med standarddieten. De möss som behandlades med en 
ketogen diet och hypofraktionerad strålning visade också en signifikant 
överlevnadsfördel över gruppen som enbart behandlades med konventionell strålning. 
Behandlingarna tolererades väl, vilket kunde ses genom frånvaro av viktreduktion, bra 
allmäntillstånd och god aktivitet hos mössen. Resultatet stödjer teorin att ketogen diet 
kan förbättra svaret på kemo- och radioterapi hos djur utan att orsaka uppenbara 
tecken på toxicitet. 
 
För att kunna bedöma oxidativ stress utfördes även ett test in vivo där vävnadsprov 
togs från mössen efter avslutad behandling. Immunoreaktivt 4HNE-modifierat protein 
användes som markör för oxidativ proteinskada orsakad av lipidperoxidation. Analyser 
av tumörproverna visade en ökning av 4HNE-modifierat protein i H292-celler som 
hade behandlats med ketogen kost och hypofraktionerad strålning jämfört med 
kontrollgruppen som enbart fick hypofraktionerad strålning. Resultatet stödjer 
hypotesen att en ketogen diet i kombination med hypofraktionerad strålning orsakar en 
ökad oxidativ skada på tumörvävnad genom lipidperoxidation.  
 
 
4.4 Targeting metabolism with a ketogenic diet during the treatment of 
glioblastoma multiforme [17] 
 
I den här retrospektiva studien undersöktes hur låga koncentrationsnivåer av glukos i 
serum uppnådda genom en ketogen diet, påverkade behandlingen av GBM 
(glioblastoma multiforme). GBM är den vanligaste formen av hjärntumör och 
tillsammans med de begränsade framstegen av nya tera pimetoder som åstadkommits 
och en medianöverlevnad på 15 månader har sjukdomen en mycket dyster prognos. På 
senare år har dock intresset för ketogen diet ökat som ett sätt att bromsa sjukdomen.  
 
I studien inkluderades endast patienter som var diagnostiserade med grad III-IV av 
GBM. Exklusionskriterier för patienterna som åt SD (standard diet) var då två värden 
för blodglukos ej kunde verifieras och för patienterna som åt KD (ketogen diet) då två 
serum- eller urinketonvärden ej uppvisade ketos. Patienterna som deltog i studien fick 
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vid tiden för tumörresektion genomgå rutinmässiga labtester, där kontroll av 
blodstatus och syra-basbalans genomfördes. Därefter genomfördes testerna varannan 
vecka under pågående behandling med kemo- och radioterapi. Vissa av patienterna 
som åt KD fick sitt ketonvärde kontrollerat av sin läkare, resten uppmuntrades att 
kontrollera det varannan vecka med en NovaMax glucometer. Alla resultat granskades 
under uppföljningen. Patienterna som ordinerades att äta KD under behandlingen 
följde individualiserade guider främst tagna ur Atkins Diet for Seizure Control och The 
Art and Science of Low Carbohydrate Living för att uppnå ett kolhydratsintag som 
understeg 50 g per dag. Då en patient inte kom upp i tillräcklig ketos, reducerades 
kolhydratsintaget stegvis till 30 g per dag, samt ett reducerat intag av protein i samma 
procedur. Varannan vecka mättes och utvärderades labresultaten som ett sätt att 
kontrollera patienternas följsamhet av dieten. Med hjälp en programvara kopplad till 
internet kunde patienternas och deras familjers kosthållning följas, där de dagligen 
uppdaterade vad de åt. Medelvärdet av glukosnivåer i serum beräknades genom att 
provtagningar gjordes efter operation och kontinuerligt under hela kemo- och 
radioterapin. Glukosnivåerna i serum jämfördes sedan hos patienter före och under 
KD, med hjälp av ett t-test med ett p-värde mindre än 0,05 som signifikant. 
Läkemedelsanvändning, inklusive steroiddoser jämfördes och bedömdes. Hjärnan 
övervakades med MRT (magnetisk resonanstomografi) för kontroll av tumöråterfall.  
 
Sammanlagt fick 134 patienter behandling för sin GBM mellan augusti 2010 och april 
2013. Samtliga patienter genomgick operation för maximal tumörresektion, följt av 
kemo- och radioterapi. Adjuvant behandling med cytostatika påbörjades en månad 
efter avslutad behandling med kemo- och radioterapi då ingen ny tumörprogression 
kunde ses. Av patienterna hade 53 adekvata värden av glukosnivåer i serum som kunde 
analyseras. Ingen av patienterna var diagnostiserade med diabetes, ej heller togs några 
former av antidiabetika under behandlingen. Innan behandlingen påbörjades åt alla 
patienter en ospecificerad amerikansk diet.  
 
Totalt åt sex patienter en KD och de tolererade den väl utan några tecken på toxicitet. 
Två av patienterna drabbades av förstoppning initialt under kostomläggningen. Alla 
patienter drabbades av håravfall under radioterapin, fyra av patienterna upplevde även 
sjukdomsrelaterad trötthet. En av patienterna som gjorde sin kostomläggning efter 
radioterapin upplevde en starkare form av sjukdomsrelaterad trötthet. Det skedde dock 
i samband med en kalorireducering på 30 procent under pågående KD. En annan 
patient drabbades under behandlingen av en djup ventrombos. Glukosnivåerna i serum 
förblev normala under hela behandlingsperioden för alla patienter och ingen upplevde 
någon form av hypoglykemi, ej heller krävdes någon akut glukosersättning. 
Viktreduktionen var liten hos majoriteten av patienterna förutom hos två som var 
kraftigt överviktiga och som åt en extra kalorifattig KD.  
 
Avslutningsvis vid en medianuppföljning efter fjorton månader var fyra av de sex 
patienterna vid liv som hade ätit en ketogen diet. Återfall och progression av sjukdom 
kunde i genomsnitt ses efter cirka tio månader. En av patienterna var drabbad av 
multifokal GBM och dog ett halvår efter diagnostisering. Hon åt KD under kemo- och 
radioterapi men avbröt dieten under adjuvant behandling. En annan patient dog efter 
tjugo månader, tre månader efter ett återfall. Hon behandlades med karboplantin tiden 
efter återfallet. Av de kvarvarande patienterna fick två stycken återfall och påbörjade 
behandling med bevacizumab, en annan fick återfall efter sju månader och genomgick 
då operation och fick sedan förnyad radioterapi. Den sista patienten lade vid tiden för 
återfall omedelbart om sin kost till KD, då med ett ännu striktare kolhydratsintag om 
20 g per dag samtidigt som han genomgick kemo- och radioterapi. Tolv månader efter 
behandling är han fortfarande utan tecken på återfall. KD tolererades väl av de sex 
patienterna under kemo- och radioterapi samt under adjuvant kemoterapi. 
Glukosnivåerna i serum minskade avsevärt genom att patienterna åt KD, även i 
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kombination med höga doser steroider, vilket skulle kunna förbättra svaret av 
nuvarande behandling och göra den nu pessimistiska diagnosen mer positiv för GBM.  
 
 
4.5 The effect of carbohydrate restriction on prostate cancer tumor growth 
in a castrate mouse xenograft model [18] 
 
Författarna ville i den här kliniska studien jämföra om en lågkolhydratsdiet kunde 
förlångsamma tumörprogressionen jämfört med en traditionell västerländsk diet hos 
kastrerade hanmöss med inplanterade humana prostatacancerceller.  
 
I experimentet användes 175 hanmöss som var fyra till sex veckor gamla. Innan djuren 
injicerades med LAPC-4 tumörceller acklimatiserades de under fyra dagar på en WD 
(västerländsk diet) bestående av 35 % fett, 49 % kolhydrater och 16 % protein. Efter två 
veckor inrymdes alla möss i varsin inhägnad för en exakt kontroll av konsumerade 
kalorier, dessutom kastrerades alla möss utom tio. De okastrerade mössen som var 
kontrollgrupp, utfodrades med en WD som de åt efter behag. Av de 165 kastrerade 
mössen, dog 15 av dem en till två dagar efter kastrationen, dock före randomiseringen. 
De resterande 150 mössen utfodrades i ytterligare två dagar med en WD innan de 
randomiserades. 38 möss utfodrades med en WD. 37 möss utfodrades med en NCKD 
(en kolhydratsfri ketogen diet) bestående av 84 % fett, 0 % kolhydrater och 16 % 
protein. 38 möss utfodrades med en KD bestående av 74 % fett, 10 % kolhydrater och 
16 % protein. Den sista gruppen bestående av 37 möss utfodrades med en KD 
bestående av 64 % fett, 20 % kolhydrater och 16 % protein.  
 

WD

Fett 39 %

Kolhydrater
49 %

Protein 16 %

NKCD

Fett 84 %

Kolhydrater 0
%

Protein 16 %

 

KD 10 %

Fett 74 %

Kolhydrater
10 %

Protein 16 %

KD 20 %

Fett 64 %

Kolhydrater
20 %

Protein 16 %

 
Fig 5. Dietöversikt för de olika grupperna [18]. 

 
De kastrerade mössen i WD-gruppen betecknades som referensgrupp och utfodrades 
efter behag enligt ett modifierat utfodringsprotokoll. Hos NCKD-gruppen observerades 
en viktökning eftersom de åt för mycket jämfört med en lågfettdiet när de utfodrades 
efter behag, dock tappade de i vikt om de utfodrades med en isodiet (vilket består av 33 
% fett, 33 % kolhydrater och 33 % protein). Baserat på tidigare studier bestämdes det 
att NCKD-gruppen skulle utfodras med ungefär 10 % extra kalorier, jämfört med den 
mängd WD-gruppen åt efter behag, medan de andra två KD-grupperna bestående av 10 
% och 20 % kolhydrater bestämdes att få 7.5 % extra kalorier. Alla möss utfodrades och 
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vägdes tre gånger i veckan. Gruppernas kaloriintag baserades på den mängd som WD-
gruppen utfodrades med, vilket bestämdes vid varje utfodring. I 
lågkolhydratsgrupperna titrerades fodret för att upprätthåll lika kroppsvikt hos 
mössen. På dag tolv efter att grupperna randomiserades började man kontrollera 
tumörprogression två gånger i veckan. Fyra dagar före randomisering och kastrering 
och ytterligare en gång fyra veckor efter randomiseringen togs labprover på mössen för 
att mäta deras blodglukos och mängden ketoner i urinen.  Då tumören växt sig större 
än 1000 mm3 eller då djurets allmäntillstånd var negativt påverkat, avlivades det. 
Serum från åtta medianöverlevande möss togs från varje grupp för att analysera halter 
av insulin och IGF-1 och IGFBP-3 med hjälp av en enzymbunden immunanalys för 
möss.  
 
Överlevnad var det primära effektmåttet på studien, definierat som tiden från 
randomisering fram till dess att mössen avlivades. Resultatet analyserades med hjälp 
av ett log-ranktest. Överlevnaden jämfördes mellan grupperna och alla statistiska 
analyser genomfördes med hjälp av STATA 10.0 med p ≤ mindre än 0,05 som 
statistiskt signifikant. 
 
Kaloriintaget var strikt kontrollerat genom ett modifierat utfodringsprotokoll, vikten 
hölls på så vis jämn och utan variationer hos alla grupper. Vid tiden för avlivning var 
WD-gruppens serumkoncentrationer av glukos signifikant högre jämfört med de andra 
grupperna som hade en kolhydratsrestriktion. Den okastrerade kontrollgruppen hade 
förutom snabbast tumörtillväxt också kortast överlevnadstid. Bland de kastrerade 
mössen förekom en signifikant skillnad i mediantumörstorlek bland grupperna på dag 
26, 40, 43, 54, 64, 68 och 71. Generellt sett hade den grupp som åt en WD kortast 
överlevnad, däremot hade gruppen som åt en KD med 20 % kolhydrater den 
långsammaste tumörprogressionen och då även den längsta överlevnadstiden. Vid 
jämförelse av överlevnadsgraden bland KD-grupperna kunde ingen signifikans 
urskiljas. När de tre KD-grupperna slogs samman till en grupp kunde en icke-
signifikant förbättrad överlevnad ses hos dem, jämfört med WD-gruppen. Inget 
signifikant samband kunde vid jämförelse av överlevnaden urskiljas mellan de 
sammanslagna KD-grupperna kontra WD-gruppen. Nivåerna av insulin, IGF-1 och 
IGFBP-3 bland grupperna var icke-signifikant olika innan randomisering, likaså vid 
tiden för avlivning, kunde ingen signifikans urskiljas mellan grupperna.  
 
 
 
 

5 Diskussion 

 
Kan en ketogen diet vara den optimala kosten under cancerbehandling? Svaret blir lite 
tvetydligt på grund av de icke-signifikanta och små studierna [14, 17] gjorda på 
människor inom området. Där en var en pilotstudie och den andra en retrospektiv 
studie. Det blir svårt att utröna några klara resultat. På möss däremot har dock 
betydligt mer positiva resultat [15, 16, 18] kunnat ses.  
 
I den första artikeln av Schmidt M et al. som var en pilotstudie där författarna prövade 
hur väl en ketogen diet tolererades av människor svårt sjuka i cancer och om 
livskvalitén kunde höjas med hjälp av detta. Studien var liten och varken blindad eller 
randomiserad så några slutsatser från den blir svårt eller omöjligt att dra, speciellt med 
tanke på att endast fem av de sexton deltagarna fullföljde hela studien. En ketogen diet 
kan med resultatet av den studien knappast ses som optimal, dock var den väldigt liten 
vilket betyder att fler och framförallt mycket större studier behöver göras på området. 
Dock tolererades en ketogen diet väl av deltagarna och av de som fullföljde den kunde 
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man se en mindre ökning i emotionellt välbefinnande och minskade sömnproblem, 
trots den avancerade cancern. Ett problem med studien kan ha varit att det gällde 
människor med metastaserad cancer utan pågående behandling vilket då så klart ger en 
väldigt pessimistisk prognos. Att kräva att människor skall göra en så stor 
kostomläggning i livets slutskede blir svårt vilket kan vara en förklaring till de många 
avhoppen. En annan tanke skulle kunna ha varit att man gjorde en liknande studie fast 
hos människor med nydebuterad cancer eller där den är starkt begränsad och där 
behandling fortfarande är aktuell. På så vis hade det varit enklare att även mäta 
tumörprogression. Givetvis finns det så klart etiska aspekter i att göra detta, speciellt 
om en ketogen dieten skulle visa sig vara överlägsen konventionell diet med hög andel 
kolhydrater. Där en grupp människor kanske räddas med hjälp av en stor 
kostomläggning men de andra deltagarna avlider.  
 
 
I den andra artikeln av Poff A et al. [15] utfördes en klinisk studie på möss som hade 
VM-M3-celler inplanterade som senare gav en systemisk metastaserad cancer. 
Författarna ville se hur den påverkades under ketos och med hyperbar 
syrgasbehandling.  Populationen av möss var låg, att dela upp fyrtio möss i fyra grupper 
kanske inte var den bästa lösningen. Däremot ser man klart och tydligt att en ketogen 
diet ger en signifikant högre överlevnad än de möss som utfodrades med en vanlig diet. 
Tillsammans med hyperbar syrgasbehandling gav det väldigt goda resultat med tanke 
att det enbart var kostomläggning och hundra procent syre som hämmade 
tumörprogressionen, utan någon form av terapeutisk intervention med konventionella 
läkemedel. Tumörbördan var absolut störst hos den grupp möss som utfodrades med 
en kolhydratrik diet. En tänkvärd punkt är att göra om experimentet, då med en 
betydligt större population möss och kanske även använda kemo- och radioterapi som 
jämförelse.  
 
Allen B. G et al gjorde en studie [16] där de framkallade oxidativ stress hos tumörceller 
genom att låta möss äta en ketogen diet och se hur svaret på kemo- och radioterapin 
blev under de förutsättningarna. Här var populationen möss betydligt större än i 
föregående undersökning, däremot var det många uppdelningar varför det ändå blev en 
relativ låg andel möss i varje grupp. Även om grupperna var små, kunde man se en klar 
skillnad i svar på behandlingen av de möss utfodrades med en ketogen diet jämfört 
med de som åt en vanlig diet. Hypofraktionerad strålbehandling tillsammans med en 
ketogen diet gav bättre resultat jämfört med gruppen som enbart fick strålning och en 
kolhydratrik diet. Tumörvävnaden hos de möss som utfodrades med en ketogen diet 
utsattes för en större oxidativ skada samt en långsammare tillväxt. Testet bör dock 
upprepas, då med en betydligt större population av möss innan man kan göra ett 
liknande försök på människor.  
 
Den fjärde artikeln [17] var retrospektiv och den allra första studien inom området. Den 
gjordes på patienter drabbade av GBM där författarna studerade sambandet mellan 
låga nivåer av glukos i serum och svaret på behandlingsstrategierna. Av 134 patienter 
som ingick i studien var det endast sex stycken av dem som åt en strikt ketogen diet, 
dock tolererades dieten väl av de som åt den. Att dra slutsatser från en retrospektiv 
studie med så få deltagare blir svårt och författarna jämför aldrig överlevandslängden 
mellan de som åt en ospecificerad diet mot de som åt en ketogen diet. Vad som dock 
framgår i studien är att en ketogen diet är lika säker hos friska människor som hos 
människor svårt sjuka i cancer. Glukosnivåer i serum var betydligt lägre hos de som åt 
en ketogen diet än hos den grupp som åt en ospecificerad diet. I sin egen diskussion 
nämner författarna studier gjorda på möss under liknande förutsättningar där 
terapisvaret på GBM varit mycket bra då mössen utfodrades med en ketogen diet. 
Informationen från deras studie kan vara ett bra underlag för framtida studier eftersom 
prognosen idag är pessimistisk. Samtidigt är GBM relativt ovanlig och att göra en 
klinisk studie med många deltagare blir svårt.   
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I den sista artikeln [18] undersökte författarna om en ketogen diet kunde ge en 
långsammare tumörprogression hos kastrerade möss med humana 
prostatacancerceller implanterade jämfört med en kolhydratrik diet. Eftersom 
forskarna använde sig av humana celler kan man bilda sig en uppfattning hur de skulle 
reagera hos människor under samma förutsättningar. Det går inte att se någon större 
signifikant skillnad i överlevnadslängd mellan de olika grupper som åt en 
kolhydratsrestriktiv diet, dock hade den grupp som åt en diet med tjugo procent 
kolhydrater längst överlevnad medan den grupp möss som åt en kolhydratrik diet hade 
kortast överlevnadstid. Varför inte den grupp där kolhydrater uteslöts helt inte hade 
längst överlevnad skulle kunna bero på, enligt författarna, att det finns ytterligare 
mekanismer som ligger bakom den bromsande effekt kolhydratsrestriktion har på 
tumörer annars, vilket jag tycker låter som en rimlig tes. Tillväxthormonet IFG-1 
verkade inte heller påverkas av att kroppen var i ketos utifrån de resultat som kan ses, 
vilket kanske skulle kunna bero på vilken typ av fett man använde. Det framgår inte i 
studien om det var mättat eller omättat fett i fodret mössen åt, förmodligen har det en 
betydelse. Det skulle varit intressant att även se en grupp okastrerade möss som 
utfodrades med en ketogen diet, för att se hur mycket inverkan könshormonerna har 
under ketos. Om det skulle ge goda resultat kanske man i framtiden skulle kunna 
omvärdera nytta av antihormoner för cancerformer som är just hormonkänsliga.  
 
En annan aspekt som bör tas i beaktning är den eventuella kostnaden att införa ny 
riktlinjer för kost vid behandling av cancer. Personal inom hälso- och sjukvård skall 
bedriva sin verksamhet efter beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, därför måste 
de anställda få tid att ta till sig ny kunskap och arbeta efter nya rutiner. Detta kommer 
så klart generera en kostnad för samhället. Om framtida studier skulle på ett klart och 
tydligt sätt visa att en ketogen diet är överlägsen en traditionell tallriksmodell kanske 
det är värt kostnaden. Kanske kan framtida läkemedelskostnader minska tack vare 
snabbare tillfrisknande och färre komplikationer vid behandling med kemo- och 
radioterapi där patienten uppmanas att äta en ketogen diet.  
 
En ketogen diet är inte befriad från biverkningar och man bör ta hänsyn till dem samt 
vara införstådd med att alla inte klarar av en kost med ett extremt lågt 
kolhydratsinnehåll. Vanliga biverkningar är som tidigare nämnts i studierna bland 
annat förstoppning, speciellt i början vid kostomläggning, även trött- och orkeslöshet 
samt illamående har rapporterats [14]. Glukos binder en större mängd vatten i kroppen 
vilken man förlorar när de lagren töms, det är därför extra viktigt att tillföra mer vätska 
vid en ketogen diet. Hos barn med epilepsi som ordinerats en ketogen kost har man sett 
en tillväxthämning. Det finns idag inga långtidsstudier utförda på människor som ätit 
en strikt ketogen kost under många år. Det blir svårt att sia om dess långsiktiga 
effekter. Bara fler studier kan ge ett sådant svar.  
 
Sammanfattningsvis är detta ett väldigt nytt och spännande område där det krävs mer 
forskning och större studier för att bilda sig en klarare uppfattning. Studier på möss har 
visat försiktigt positiva resultat där man kan se en signifikant skillnad i tumörtillväxten 
mellan grupperna som åt kolhydrater och de som åt en mer kolhydratsrestriktiv diet. 
Tumörceller påverkas negativt av ketos och hämmas i sin tillväxt. Dieten tolereras väl 
av svårt sjuka människor utan några allvarliga bieffekter. Det hade varit intressant om 
fler studier funnits på människor, där man kunde se hur en ketogen diet skulle påverka 
behandlingssvar och biverkningar från kemo- och radioterapi. Det behövs som sagt mer 
forskning på området, där man kanske kan utvärdera den optimala nivån av ketos och 
hur mycket kolhydrater man kan äta samt vid vilken cancerform en ketogen diet 
fungerar allra bäst. Många människor äter redan LCHF, speciellt här i Sverige, kan en 
ketogen diet i så fall ha en preventiv effekt mot cancer är kanske något man kan ha i 
åtanke.  
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6 Slutsats 

Studier gjorda på möss visar att en ketogen diet tillsammans med kemo- och 
radioterapi har en god effekt på tumörceller. Studierna gjorda på människor var små 
och gav inga direkta resultat men visar att en ketogen diet är ofarlig även för svårt sjuka 
människor och den tolererades väl. Sammantaget är resultaten försiktigt positiva men 
mer forskning är nödvändig. 
 
 

7 Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Jerker Fick som har guidat mig igenom 
det här arbetet. Jag vill också tacka min vän, biomedicinaren, farmaceuten och 
blivande läkaren Gladness James som har varit ett stort stöd för mig.  
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