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D!A"E#St$d%e
Intenzivní zásah do !ivotního stylu, v"etn# po"áte"ního 
hubnutí se speciálními produkty, p$inesl 60% remisi u lidí 
s "asn%m onemocn#ním diabetes mellitus 2. typu ze St$edního 
v%chodu a severní Afriky zapojen%ch do studie v Kataru.

O s&u'i%:
Studie DiRECT t!kající se hubnutí obézních lidí s diabetem 
2. typu pomocí speciálních produkt", následn!m op#tovn!m 
zavedením b#$né stravy a poté dlouhodob!m udr$ováním 
hmotnosti pomocí strukturovaného programu, odstranila 
pochyby o tom, $e zm#na hmotnosti a remise cukrovky 
mohou b!t udr$ovány u velké %ásti ú%astník" po dobu dvou 
let (doposud nejsou zve&ejn#ny t&íleté v!sledky). Za%ínáme 
rozum#t mechanism"m ú%inku, jako je sní$ení zán#t", 
krevního tlaku a inzulínové rezistence, ale dosud byly ve'keré 
v!zkumy provedeny na evropské populaci. Obezita, cukrovka 
a dal'í komorbidity postihují obyvatele St&edního v!chodu ve 
v#t'í mí&e ne$ obyvatele Evropy a tato studie zapl(uje mezeru 
pro d"kazy v této neevropské populaci.

Profesor Taheri a jeho kolegové ve Weill Cornell Medicine 
Qatar studovali 147 ú%astník" ve v#ku 18–50 let s %asn!m 
diabetem 2. typu (3 roky nebo mén# od diagnózy, 73 % byli 
mu$i) v primární pé%i, 70 ú%astník" zahájilo interven%ní 
program pomocí 12t!deního programu za pou$ití speciálních 
produkt" (formula LED) poskytujících p&ibli$n# 800 kcal/
den (4 speciální produkty, ka$d! cca 200 kcal) s následn!m 
postupn!m p&evedením na b#$nou stravu a udr$ováním 
hmotnosti. Ze strany dietolog" byly pou$ity prvky behaviorální 
terapie (se zam#&ením na sebepozorování, stanovení cíl", 
kontrolu podn#t", plánování atd.) v kombinaci s podporou 
fyzické aktivity od sportovních trenér". Kontrolní skupina 
dodr$ovala obvyklé osv#d%ené postupy s obvykl!m léka&sk!m 
&ízením rizikov!ch faktor", vzd#láváním a podporou lé%by 
cukrovky.

Pr"m#rn! nejv#t'í úbytek na váze z pr"m#rné základní 
hodnoty 101 kg v interven%ní skupin# byl dosa$en po 
6 m#sících, ale trval! úbytek hmotnosti po 12 m#sících byl 
t#sn# pod 12 kg, zatímco v kontrolní skupin# byl mén# ne$ 
4 kg. Remise diabetu po 12 m#sících byla 61 % v interven%ní 
skupin#, p&i%em$ p&ibli$n# polovina z nich m#la normální 
hladiny glukózy v krvi a polovina m#la „p&eddiabetické“ 
hladiny, ve srovnání s 12% remisí v kontrolní skupin# (4 % 
s normální hladinou glukózy v krvi).

Monitorování fyzické aktivity ukázalo v interven%ní skupin# 
o 40 minut denn# mén# sedavého zp"sobu $ivota ve srovnání 
s 69 minutami více v kontrolní skupin#, a míra ekvivalentu 
ch"ze se v interven%ní skupin# zv!'ila o 21 minut denn# 
a v kontrolní skupin# se sní$ila o 33 minut. V interven%ní 
skupin# do'lo k 90% sní$ení u$ívání antidiabetik a ke 40% 
sní$ení u$ívání antihypertenziv v porovnání s 11% a 37% 
zv!'ením v kontrolní skupin#.

V komentá&i k v!sledk"m uvedl profesor Anthony Leeds, 
p&edseda TDMR Europe: „Tento dokument potvrzuje, $e 
remise cukrovky po úbytku hmotnosti s TDR (nahrazení 
stravy speciálními produkty) následovaná programem pro 
udr$ení hmotnosti je mo$ná u vysokého podílu ú%astník" 
s diabetem typu 2 ze St&edního v!chodu a severní Afriky. 
Úbytek hmotnosti a metabolické zm#ny byly v souladu 
s nálezy ze studií DiRECT a DROPLET. Jedná se o orienta%ní 
studii na populaci, která dosud nebyla zapojena do studií, 
a jako taková má obrovsk! v!znam pro cel! St&ední v!chod 
a severní Afriku. Klí%em k tomuto úsp#chu je kombinace 
velkého úbytku hmotnosti s TDR, intenzivního vedení 
behaviorální terapie a strukturovaného programu fyzické 
aktivity, kter! poskytuje t!m dietolog", sportovních trenér" 
a léka&".“

S odvoláním na dal'í kroky prof. Leeds uvedl, $e doufá, $e 
„WHO a zdravotnická odd#lení v zemích Blízkého v!chodu 
a severní Afriky vezmou tyto v!sledky na v#domí a zvá$í 
‚zavedení‘ intervence tak, jak se provádí ve Velké Británii 
a Skotsku (National Health Service England, National 
Health Service Scotland),“ a dodal:„Evropské zem# se 
severoafrick!mi a blízkov!chodními komunitami mohou 
nyní zvá$it tento p&ístup k remisi diabetu pro tyto vysoce 
rizikové skupiny.“

Vliv intenzivního zásahu do !ivotního stylu na t"lesnou hmotnost a glykemii 
u #asného diabetu 2. typu (DIADEM-I): otev$ená, randomizovan" kontrolovaná 
studie s paralelní skupinou. Taheri S etal Lancet Diabetes Endocrinol 2020; 8: 
477-489 DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30117-0

Protokol je popsán na adrese: Diabetes Intervention Accentuating Diet 
a Enhancing Metabolism (DIADEM-I): randomizovaná kontrolovaná studie, která 
zkoumá dopad intenzivního !ivotního stylu spo#ívajícího v nízkoenergetické 
strav" a fyzické aktivit" na t"lesnou hmotnost a metabolismus v #asném 
diabetes mellitus 2. typu: protokol studie pro randomizovanou kontrolovanou 
studii. Taheri S. et al. 2018; 19: 284 https://doi.org/10.1186/s13063-018-2660-1

Studie byla financována z Katarského národního v%zkumného fondu a pou!ila 
produkty The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan TDR.
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