
REMISE DIABETU U KOČKY

Zavázání se k důslednému podávání inzulínu, dodržování 

konkrétních dietních doporučení a provádění častých odběrů 

krve a moči jsou základními kroky při léčbě cukrovky vaší 

kočky. I když toto všechno někdy působí jako nesplnitelný úkol 

a majitele může odrazovat, důsledná léčba je zvláště důležitá u 

nově diagnos�kovaných koček. Skýtá jedinečnou šanci. Remisi.

Co znamená u cukrovky výraz REMISE?
Cukrovka u koček se může objevit ze dvou příčin. První je, když 

kočičí tělo není schopné produkovat dostatek inzulínu k 

vyrovnání hladiny cukru v krvi. A druhá možnost nastane, když 

její hladové buňky v tkáních přestanou reagovat na 

produkovaný inzulin.

Diabe�cká remise - období zotavení z klinických příznaků 

cukrovky - je možné, pokud je onemocnění účinně léčeno 

kombinací stravy a inzulínu. Tato podpora může vaší kočce 

postupem času umožnit obnovu vlastní produkce inzulínu, 

klinické příznaky zmizí a kočka již nebude potřebovat 

pravidelné injekce inzulinu k udržení normální hladiny cukru v 

krvi. Dosáhnout remise je cílem každého týmu pečujícího o 

diabe�ckou kočku.

Jak mohu mé diabetické kočce pomoci k dosažení 
remise?
Vaše kočka má nejvyšší šanci na remisi, pokud dosáhnete kontroly 

stabilní glykémie do šes� měsíců od diagnózy. Pečlivě doma kočku 

sledujte, vysaďte jakékoli léky, které by mohly interferovat s 

inzulinem, a použijte vhodný inzulín. Nabízejte kvalitní krmivo 

bohaté na bílkoviny s nízkou hladinou uhlohydrátů.

Spolupráce s veterinárním lékařem na vytvoření režimu domácí 

terapie zahrnující inzulínovou injekční aplikaci, způsob 

domácího monitorování, sestavení op�málního krmného 

režimu a nastavení plánu kontrol je naprosto nezbytné.
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Jakou roli hraje v dosažení remise kvalita potravy?

Diabe�cké kočky by měly být krmeny stravou s vysokým 
obsahem bílkovin a nízkým obsahem sacharidů, aby se 
stabilizovala hladina krevní glukózy, maximalizovala rychlost 
metabolismu, zlepšila se vydatnost a zabránilo se úbytku svalové 
hmoty. Váš veterinární lékař vám pomůže vybrat vhodnou stravu 
pro vaši diabe�ckou kočku, ale obecně se dává přednost 
konzervovaným resp. vlhkým komerčním  krmivům před 
granulemi.

Konzervy nebo kapsičky poskytují:

•  Možnost omezit sacharidy
•  Snadná kontrola velikos� podané porce
•  Nižší kalorická hodnota (kočky mohou jíst větší objem 
konzervovaných potravin a získat stejný kalorický příjem 
jako má menší objem suchého jídla)
•  Dodatečný příjem vody

Kromě toho je podávání porcí vlhkého krmiva (na rozdíl od způsobu 
krmení volným přístupem kdykoli má chuť) vhodnější pro kontrolu 
terapie diabe�ckých koček, protože je snašší sledovat chuť k jídlu a 
plánovat podávání inzulínu tak, aby odpovídalo době jídla.

Jak může znalost příčiny vzniku diabetu u mé kočky 
pomoci dosáhnout remise?

Mezi komplikace nebo rizikové faktory diabetu u koček patří 
rezistence na inzulín způsobená obezitou, některými chorobami, léky a 
gene�ka. Pokud byl iden�fikován rizikový faktor, lze vypracovat dobře 
definovaný plán léčby s rozumným očekáváním kontroly a šancí na 
remisi. V případě obezity bude úbytek hmotnos� cílem v prvních 
měsících léčby.

Mám obavy, zda skutečně dokážu udělat vše, co se 
po mě požaduje v péči o mou diabetickou kočku.

Za�mco udržení stabilní hladiny krevního cukru u vaší kočky je 

prioritou vašeho veterinárního týmu, vaším úkolem jako 

majitele je zajištění kvality života. Pokud máte pocit, že vás 

požadované úkoly, přemohly, požádejte o podporu. Přestože je 

léčba diabetu „týmovým sportem“, každý hráč je zodpovědný 

za svůj úkol. 

Pamatujte, že nejste sami!


