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D!O"L#TSt$d%e
Studie DROPLET se ú!astnilo 278 dosp"l#ch pacient$ s BMI (Body Mass Index = index t"lesné 

hmotnosti) vy%%ím ne& 30. Pacienti byli b"hem studie rozd"leni do dvou skupin. První skupina 

(140 lidí) podstoupila standardní reduk!ní re&im pod dohledem praktick#ch 

léka'$, druhá skupina (138 lidí) byla v pé!i v#&ivov#ch poradc$ spole!nosti 
Cambridge Weight Plan (Dnes ji& The 1:1 Diet). Ob" skupiny sledovali v"dci 
po dobu 12 m"síc$, kdy srovnávali jejich váhov# úbytek a schopnost si 
ni&%í váhu udr&et.

Lidé, kte!í byli v b"#né pé$i léka!%, zredukovali za 12 m"síc% svou váhu 
v pr%m"ru o 3,4 kg. Oproti tomu pacienti za!azení do reduk$ního programu 
The 1:1 Diet sní#ili svou hmotnost za stejn& $as pr%m"rn" o 10,7 kg. Tém"! 
t!i $tvrtiny pacient% (73 %) v programu CWP tak sní#ily svou hmotnost 
b"hem jednoho roku o 5 % v porovnání s t!etinou lidí (32 %), kter&m byla 
poskytnuta b"#ná pé$e. Krom" v&razného váhového úbytku vykázali 
ú$astníci studie za!azení do reduk$ního programu The 1:1 Diet také sní#ení 
rizika onemocn"ní srde$ními chorobami a diabetem druhého typu.

O s&u'i%:
Ji# del'í dobu víme, #e vyu#ití nízkoenergetick&ch diet (energetick& p!íjem kolem 800 kcal/den), vede k podstatn" 
vy''ímu úbytku t"lesné hmotnosti po 12 m"sících ne# srovnávané programy. Tyto studie v'ak byly provád"ny 
ve specializovan&ch obezitologick&ch $i v"deck&ch centrech. Cílem studie DROPLET bylo zjistit, zda lze lep'ích 
v&sledk% p!i redukci t"lesné hmotnosti dosáhnout i u pacient% b"#ného praktického léka!e.

Studie DROPLET, které se ú$astnilo 278 pacient% z 10 ordinací v britském hrabství Oxfordshire, sledovala 
i ukazatele kardi-ovaskulárních onemocn"ní a metabolického rizika. Ve srovnání s b"#nou pé$i se ukázalo, 
#e ú$astníci, kte!í m"li v ka#dém z prvních 12 t&dn% studie p!ístup k behaviorální podpo!e (dále pak jednou 
m"sí$n"), osm t&dn% konzumovali nízkoenergetickou dietu v podob" nápoj%, a následn" za$ali jíst b"#né 
potraviny, vá#ili na konci studie o 7 kg mén" a zaznamenali v&razn"j'í zlep-'ení ukazatel% kardiovaskulárního 
a metabolického rizika ne# ú$astníci v b"#ném programu redukce t"lesné hmotnosti. P!itom p!ibli#n" stejn& 
po$et ú$astník% v obou skupinách (11 vs. 12 %) hlásil ne#ádoucí ú$inky st!ední nebo v"t'í záva#nosti, nenaplnily 
se tedy obavy ze zhor'ení zdravotního stavu.

Díky studii DROPLET tedy víme, #e pou#it& program redukce s krátkodob&m 
vyu#itím nízkoenergetické diety p!iná'í lep'í v&sledky i pro pacienty b"#ného 
praktického léka!e.

Odkaz na celou studii zde: https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3760


