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Více ne! t"etina pacient# zapojen$ch do v$zkumu, která 

dodr!ovala denní energetick$ p"íjem nep"esahující 850 

kilokalorií ve form% nutri&n% vyvá!en$ch produkt# po 

dobu t"í a! p%ti m%síc# a následn% navázala konzumací 

normálních porcí jídla, dosáhla remise cukrovky 

a pozitivní v$sledek p"etrval i následující rok po ukon&ení 

programu.

Krátkodobé dietní omezení u obézních pacient!, postavené na 

konzumaci nutri"n# vyvá$en%ch produkt!, jako jsou polévky 

nebo koktejly (tzv. formula LED), doká$e v dlouhodobém 

horizontu odstranit symptomy cukrovky druhého typu.

Toto zji&t#ní zve'ejnili brit&tí v#dci na konferenci 

k diabetu, která se konala ve dnech 6.–8. b'ezna 2019 

v Liverpoolu. U onemocn#ní, které bylo dlouhodob# 

vnímáno jako nelé"itelné, se jedná o pr!lomové 

zji&t#ní.

DiR!C"St#d$e

O s%u&i$:
Rozsáhlá multicentrická randomizovaná studie na 306 pacientech 
s diabetem 2. typu, uskute"n#ná v podmínkách b#$né ordinace 
praktického léka'e, zjistila remisi diabetes mellitus 2. typu u 46 % ú"astník! 
v interven"ní v#tvi po 12 m#sících a u 36 % po 24 m#sících od za'azení 
do studie.

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) byl dlouho pova$ován za chronické 
progresivní onemocn#ní. Cílem studie DiRECT bylo zjistit, zda v%razná 
redukce t#lesné hmotnosti v rámci b#$né primární pé"e m!$e vést 
k remisi DM2 (odezn#ní zv%&ené glykemie). Do studie bylo za'azeno 306 
ú"astník! z celkem 49 ordinací praktického léka'e ve Skotsku a regionu 
Tyneside v Anglii ve v#ku 20–65 let, kte'í byli diagnostikováni s DM2 
v posledních &esti letech, m#li BMI 27–45 a neu$ívali inzulin. Intervence 
zahrnovala vysazení lék! na diabetes a vysok% krevní tlak, celkovou 
náhradu stravy (energetick% p'íjem 850 kcal/den) po dobu 3–5 m#síc!, 
postupné sni$ování podílu náhrady stravy sou"asn# se za'azováním 
b#$n%ch potravin a podporu pro dlouhodobé udr$ení t#lesné hmotnosti.

Po 12 m#sících sní$ilo svou hmotnost o více ne$ 15 kg 24 
% ú"astník! v interven"ní v#tvi a nikdo v kontrolní v#tvi. 
Remise diabetu dosáhlo 46 % ú"astník! v interven"ní 
v#tvi (v%sledek, jak% dosud nikdy neukázala $ádná klinická 
studie) a 4 % v kontrolní v#tvi, p'i"em$ sní$ení t#lesné 
hmotnosti p'edstavovalo zásadní faktor. Pr!m#rné 
sní$ení t#lesné hmotnosti "inilo 10 kg v interven"ní a 1 
kg v kontrolní v#tvi.

Po 24 m#sících m#lo hmotnost sní$enou o více ne$ 15 
kg 11 % ú"astník! v interven"ní a 2 % v kontrolní v#tvi. 
Remisi diabetu udr$elo 36 % ú"astník! v interven"ní 
v#tvi (tedy zcela ojedin#l% v%sledek) a 3 % v kontrolní 
v#tvi. Upraven% st'ední rozdíl mezi v#tvemi "inil (5,4 
kg hmotnosti a (4,8 mmol/mol HbA1c ve prosp#ch 
interven"ní v#tve.

Záv'r
Hlavní záv#r studie spo"íval v tom, $e remise diabetu 
2. typu je u$ite"n%m lé"ebn%m cílem v primární pé"i, 
tedy $e by prakti"tí léka'i m#li o této mo$nosti remise 
v#d#t a b%t schopni pacienta vhodn# nasm#rovat a vést.

Udr$ení remise DM2 bylo úzce svázáno s udr$ením 
sní$ené t#lesné hmotnosti. Studie DiRECT (Diabetes 
Remission Clinical Trial), je z pohledu sv%ch v%sledk! 
zcela zásadní a ojedin#lá, nebo) takto zásadní ú"inek 
nechirurgické terapie na remisi DM2 je&t# po dvou letech 
je v klinick%ch studiích nevídan%. Studie byla provedena 
s vyu$itím programu pro úpravu t#lesné hmotnosti 
Counterweight Plus, zalo$eném na nízkoenergetick%ch 
produktech dodan%ch firmou Cambridge Weight Plan 
(dnes The 1:1 Diet).

Za(o)e*í 
Th+ 1:1 Di+t ,'h+m 
b-i%s.é s%u&i+
V po"áte"ní fázi zm#ny $ivotního stylu podle 
Cambridge Weight Plan (dnes ji$ The 1:1 Diet 
by Cambridge Weight Plan) byla ve&kerá strava 
nahrazena nutri"n# vyvá$en%mi produkty 
(polévky, koktejly, ty"inky) o celkové energetické 
hodnot# pohybující se kolem 850 kcal denn# po 
dobu prvních 8 t%dn!. Následovalo postupné 
zavád#ní b#$né stravy do jídelní"ku po dobu 
dal&ích 4 t%dn!. Poté respondenti u$ívali jako 
dopln#k k b#$né strav# jeden produkt The 
1:1 Diet denn# po dobu 24 t%dn!, aby si ji$ 
sní$enou hmotnost zvládli udr$et. Klí"ovou 
sou"ástí programu byly individuální konzultace 
u certifikovan%ch v%$ivov%ch poradc!. Na za"átku 
ú"astníci studie docházeli na konzultace ka$d% 
t%den. Tyto ka$dot%denní sch!zky trvaly zhruba 
prvních 12 t%dn! (3 m#síce), poté se s poradcem 
setkávali jednou m#sí"n# a dále v závislosti na 
individuální pot'eb# a plánu.


