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StreSzczenie
Projektbadania. Randomizowanapróba
klinicznawedługschematuczynnikowego 2×2.
Grupabadana. Do udziałuw badaniu
kwaliﬁkowalisiędorośliEuropejczycyz początkowymwskaźnikiemmasyciała(BMI)
wynoszącym 27-45kg/m2 orazz conajmniejjednymdzieckiemw domu,którzy
z powodzeniemukończyliwstępnąfazę
stosowaniadietyo małejwartościenergetycznej.W ośmiuośrodkachuczestniczącychw badaniuwłączonodo niegoi objęto
randomizacjąłącznie 773osobydorosłe
wwieku średnio41lati ześrednimBMI
wynoszącym 34kg/m2.Kryteriawyłączenia
obejmowałycukrzycę,niekontrolowane
nadciśnienietętniczelubhiperlipidemię,
a takżechorobęsercaw wywiadzie.
Metody. Uczestnikówprzypisywanowedługschematuczynnikowego 2×2do jednejz pięciudiet:o małejzawartościbiałka
i niskimwskaźnikuglikemicznym,małej
zawartościbiałkai wysokimwskaźnikuglikemicznym,dużejzawartościbiałkai niskimwskaźnikuglikemicznym,dużej
zawartościbiałkai wysokimwskaźnikuglikemicznymlubteżdo dietykontrolnej
(swoistejdladanegokraju,o umiarkowanejzawartościbiałka).Wszystkiediety
charakteryzowałysięumiarkowanązawartościątłuszczów(25-30%wartościenergetycznej)i nienarzucanow nichżadnego
limitułącznejkaloryczności.
Poradnictwodietetyczneprowadzono
codwatygodnieprzezpierwsze 6tygodni,
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a następnierazw miesiącuażdo końca
próbyklinicznej.W dwóchz ośmiuośrodkówwszystkieproduktyżywnościowe
pochodziłyzespecjalnego„sklepuspożywczego”prowadzonegow ramachbadania,natomiastuczestnicyw pozostałych
sześciuośrodkachotrzymywalitylkoinstrukcjei poradnictwo.
Głównymocenianymparametrembyła
zmianamasyciaław ciągu 26tygodni,ocenianaw analiziewedługzamiaruleczenia
z wykorzystaniemmieszanegomodeluliniowego.Brakującedaneuzupełniano
przy założeniu,żezmianynastępujące
u osób,którewypadłyz obserwacji,miały
takąsamącharakterystykęjaku osóbpozostającychw badaniuprzezcałyzaplanowanyokresobserwacji.
Wyniki.W ciągu 26tygodnipróbyklinicznejz obserwacjiwypadło 225spośród 773uczestników(29%),przy czym
częściejbylitouczestnicyz grupydiety
o małejzawartościbiałkai wysokimwskaźnikuglikemicznym.Wewszystkichgrupach,z wyjątkiemdietyo dużejzawartości
białkai niskimwskaźnikuglikemicznym,
nastąpiłpewienprzyrostmasyciała.
W grupachprzypisanychdo dieto dużej
zawartościbiałkalubniskimwskaźnikuglikemicznymprzyrostmasyciałabyłjednak
mniejszy(różnicaodpowiednio 0,93
i 0,95kg)niżwśródpacjentówprzypisanychdo dieto małejzawartościbiałka
i/lubwysokimwskaźnikuglikemicznym.
Połączeniedużejzawartościbiałkai niskiegowskaźnikaglikemicznegoniewykazywałodziałania,którebyłobywiększeniż
addytywne.
Autorzyodnotowali,żeuczestnicynie
podawaliróżnicw subiektywnymodczuciułaknienia,aletedaneniemiałycharakteruilościowego.Korzyścizestosowania
dietyo dużejzawartościbiałkabyływiększew ośrodkach,w którychprowadzono
specjalny„sklepspożywczy”niżw ośrodkach,w którychtylkoprzekazywanoinstrukcje.Korzyścizestosowaniadiety
o niskimwskaźnikuglikemicznymbyły

większew ośrodkach,w którychtylko
przekazywanoinstrukcje,niżw prowadzącychspecjalny„sklepspożywczy”.
Wnioski. Dietao dużejzawartości
białka,niskimwskaźnikuglikemicznym
i umiarkowanejzawartościtłuszczów,
bezograniczeńłącznejkaloryczności
byłaskuteczniejszymsposobemutrzymywaniazmniejszonejmasyciałau dorosłych,u którychpoczątkowouzyskano
skutecznejejzmniejszenieza pomocą
dietyo bardzomałejwartościenergetycznej,niżdietyo umiarkowanejlubmałej
zawartościbiałkai/lubwysokimwskaźnikuglikemicznym.

Komentarz
Kwestiaoptymalnejdiety(lubdiet)mającejna celuzmniejszeniemasyciała,utrzymaniazmniejszonejmasyciałaoraz
zachowaniedobregoogólnegostanu
zdrowiapozostajekontrowersyjnau chorychna cukrzycęorazosóbzagrożonych
cukrzycązarównow badaniachnaukowych,jaki w praktyceklinicznej.W tej
próbieklinicznejautorzyeuropejscyoceniliróżnedietymającesłużyćutrzymaniu
zmniejszonejmasyciałau uczestników
badania,którymudałosięschudnąćpodczaspoczątkowegostosowaniadiety
o ograniczonejwartościenergetycznej.
Porównanopięćróżnychdiet,którezawierałyumiarkowanąilośćtłuszczów
(25-30%wartościenergetycznej)i nienakładałyograniczeńpod względemkaloryczności,stwierdzając,żedietyo niższym
wskaźnikuglikemicznymi większejzawartościbiałkautrzymywałyzmniejszonąmasęciałaskuteczniejniżdietyo większym
wskaźnikuglikemicznymi mniejszejzawartościbiałka.
Prowadzeniepróbklinicznych,w którychporównujesięróżnediety,możebyć
trudne,ponieważuczestnicytakichbadań
częstomajątrudnościz przestrzeganiem
przypisanejdiety.W tejpróbieklinicznej,
mimobardzowyselekcjonowanejpopulawww.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

cjii intensywnejinterwencji, 29%uczestnikównieukończyłobadania.
Abyzaradzićtemuproblemowi,autorzyprzeprowadzilianalizywedługzamiaru
leczenia,zakładając,żeteosoby,którewypadłyz obserwacji(i w związkuz tymbrakowałoichdanych),byłypodobne
do osób,któreutrzymałysięw badaniu
przezcałyzaplanowanyokresobserwacji.
W analiziewrażliwościzbadanorównież
założenie,żeosoby,którewypadłyz badania,przybierałyna wadze 1 kgmiesięczne,
i uzyskanopodobnewynikipod względemrezultatówstosowaniadieto różnej
zawartościbiałkai wskaźnikuglikemicznymjakw głównychanalizach.Tewyniki
zwiększająnaszeprzekonanie,żeobserwowanekorzyścizestosowaniadieto dużejzawartościbiałkai niskimwskaźniku
glikemicznymsąprawdopodobnieprawdziwe.
Wartorównieżpodkreślić,żetewyniki
uzyskano,mimożeróżnicaodsetkakalorii
pochodzącychz białkamiędzydietami
o dużeji małejzawartościbiałkawyniosła
tylko 5punktów(podczasgdypierwotnie
zakładanoróżnicę 12punktów),a różnica
wskaźnikaglikemicznegomiędzydietami
o niskimi wysokimwskaźnikuglikemicznymwyniosłatylko 5jednostek(pierwotniezakładanoróżnicę 15jednostek).
Stosowaniedieto niskimwskaźniku
glikemicznymw prewencjii leczeniucukrzycy,a takżew celuredukcjimasyciała,

budziostatniodośćdużezainteresowanie.
Z metaanalizykilkumałych,randomizowanychpróbklinicznychwynika,żediety
o niskimwskaźnikuglikemicznymmogą
zmniejszaćwartośćhemoglobinyA1C
i ograniczaćwystępowanieincydentówhipoglikemiiu chorychna cukrzycę,a także
sprzyjaćwiększemuzmniejszeniumasy
ciałaniżdietykontrolneorazpodobnemu
lubwiększemuniżdietyo małejzawartościtłuszczówi ograniczonejwartościkalorycznej.2
Ostatniow większymstopniuzwraca
sięrównieżuwagęna potencjalnyniekorzystnywpływdieto większejzawartości
węglowodanówna wynikileczeniacukrzycy.3 Ograniczonedanewskazują,że
zmniejszaniespożyciawęglowodanów
możepoprawiaćwynikileczeniazwiązane
z cukrzycą,natomiastwpływna masęciała
i ogólnystanzdrowiaw porównaniuz innymidietamipozostajekontrowersyjny,
dlategokoniecznesądalszebadania.4
Wydajesię,żew tejpróbieklinicznej
skutecznymsposobemutrzymywania
zmniejszonejmasyciałabyłozarówno
zwiększeniezawartościbiałekw diecie
kosztemwęglowodanów,jaki poprawajakościspożywanychwęglowodanówprzez
obniżenieichwskaźnikaglikemicznego.
Tewynikimusząbyćrozważanew kontekścieznacznegostopniawyselekcjonowaniabadanejpopulacji,w której
prowadzonorównieżintensywneporad-

nictwo.Kwestia,czypodobnekorzyści
stwierdzonobyu niewyselekcjonowanych
pacjentówo typowejcharakterystycechoróbwspółistniejących(włączniez występowaniemcukrzycy)i w przypadkumniej
intensywnegowsparcia,pozostajeniejasna
i powinnastaćsięprzedmiotemdodatkowychbadań.
Clinical Diabetes, Vol. 29, Nr 2, 2011, p. 73. High-Protein and Low-Glycemic Diets Improve Weight
Maintenance Among Overweight Adults.
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