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Máte cukrovku. Možná jste se to právě dozvěděli, možná se již nějakou dobu léčíte. V obou 
případech se možná ptáte Vašeho lékaře nebo i sami sebe, proč byste se vlastně měli léčit, 
když Vás zatím nic nebolí.

Cukrovka neboli diabetes mellitus 2. typu patří mezi nejčastěji se vyskytující 
civilizační choroby. V současnosti je jí v České republice postižen více než 
1 milion pacientů a denně jejich počet narůstá. Cukrovka se projevuje dlou-
hodobým zvýšením hladiny krevního cukru (glykémie), což spolu s dalšími 
poruchami nevratně poškozuje cévy v těle. 

V předkládaném materiálu Vás seznámíme se základními pravidly léčby této nemoci. Cuk-
rovka může mít velmi závažné následky, ale existuje řada možností, jak ji držet pod kontrolou 
a žít s ní zcela běžný život.

Můj lékař mi sdělil, že mám cukrovku. Nemám však žádné potíže – 
proč si ji mám vlastně léčit?
Hlavním důvodem léčby diabetu 2. typu je předcházení dlouhodobým komplikacím. Kompli-
kace způsobené cukrovkou mohou výrazně omezit kvalitu i délku Vašeho života. Na cukrovce 
je zrádné to, že dlouho nebolí – a přesto se komplikace v těle již rozvíjejí. Správnou léčbou 
diabetu se jim snažíme vyhnout nebo alespoň co nejvíce oddálit jejich vznik.

O jaké komplikace se vlastně jedná?
Cukrovka postihuje celý organismus diabetika, komplikace diabetu však pro přehlednost roz-
dělujeme na postižení velkých a malých cév.

Postižení srdce a velkých cév (srdečně-cévní komplikace) výrazně limitují 
délku a kvalitu života diabetika, protože většina pacientů je jimi postižena 
dříve než lidé bez cukrovky. 
Patří mezi ně:
-  Ischemická choroba srdeční (ICHS) – jedná se o postižení tepen vyživujících srdeční sval. 

Tepny se postupně zužují, protéká jimi méně krve a srdce tak hůře pracuje. ICHS se může 
projevit bolestí na hrudi (tzv. anginou pectoris), případně dušností. Náhlá bolest na hru-
di však může být i příznakem již probíhajícího srdečního infarktu. Srdeční infarkt je nej-
závažnějším projevem ICHS, kdy již došlo k úplnému ucpání jedné ze srdečních tepen. Je 
přerušeno zásobování kyslíkem určité části srdečního svalu. Typickým projevem je bolest 
na hrudi (může být vnímána jako tlak, píchání, pálení, svírání). Bolest se může vyskytovat 
pouze za hrudní kostí, ale také může vyzařovat do ramen, krku nebo mezi lopatky. Může být 
provázena pocitem nedostatku dechu, celkovým schvácením, opocením a bledostí. Pokud 
se tyto příznaky objeví, je nutné co nejrychleji zavolat záchrannou službu.

-  Cévní mozková příhoda (tzv. mozková mrtvice) – většinou se jedná o ucpání některé 
z mozkových tepen. Poškozená tepna může však také prasknout a tehdy se krev vylije 
do mozku. Příznaky probíhající mozkové příhody mohou být různé – někdy mírnější (nejis-
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-  Diabetická neuropatie (postižení drobných cév vyživujících nervy) – může postihnout 
kterýkoliv nerv v těle, nejčastěji však nervy vedoucí do dolních končetin. Většinou se proje-
vuje změnou citlivosti chodidel. Příznaky mohou být různé – onemocnění většinou začíná 
mravenčením, pálením až bolestivostí chodidel. Na rozdíl od bolesti při ICHDK se neuro-
patické potíže zprvu neprojevují při chůzi, ale naopak se vyskytují zejmé-
na v klidu, často vleže na lůžku. Závažná stadia onemocnění se mohou 
projevit vymizením těchto potíží a následnou ztrátou citlivosti chodidel. 
Ztráta vnímání bolesti je však velmi nebezpečná – bolest nás totiž 
varuje před rizikem. Když ji necítíme, nepoznáme, že nám hrozí ne-
bezpečí a nemůžeme se mu vyhnout. Tak se například může stát, 
že neucítíte kamínek v botě a budete s ním chodit celý den. Večer 
potom zjistíte, že máte na noze ránu. 

Diabetická neuropatie může postihnout i nervy vedoucí k vnitřním 
orgánům. Příznaky se pak projevují podle toho, který z orgánů 
je postižen. Často se vyskytují průjmy, zácpy, sexuální poruchy 
a další problémy.

Syndrom diabetické nohy
– vzniká kombinací více diabetických komplikací (postižení 
velkých i malých cév a nervů dolních končetin). Projevuje se 
defekty nohou, které se nejčastěji vyskytují na ploskách, prs-
tech a patách. Rány se u diabetika hůře hojí, mohou se zanítit 
a začít hnisat. Nohy si pravidelně kontrolujte, a když zjistíte 
jakýkoliv problém (otlak, puchýř, ranku, odřeninu), informujte 
co nejdříve svého lékaře. I zdánlivě malý problém může mít 
závažné následky. Čím dříve se rána ošetří, tím větší je naděje 
na její zhojení. Pokud je však stadium velmi závažné, může být 
nutná amputace části dolní končetiny.

tota, závrať, bolesti hlavy), jindy velmi těžké 
(ochrnutí, ztráta schopnosti mluvit, bezvědo-
mí). I zde platí, že pokud se tyto příznaky ob-
jeví, je nutné co nejrychleji volat záchran-
nou službu. 

-  Ischemická choroba dolních kon-
četin (ICHDK) – jedná se o po-
stupné zužování tepen, které 
zásobují krví dolní kon-
četiny. Nedostatečné 
zásobení svalů dolních 
končetin kyslíkem se 
projevuje bolestí v lý-
tkách, méně často ve steh-
nech. Bolesti se nejprve ob-
jevují při chůzi a po zastavení odezní. V pokročilejších stadiích se bolesti vyskytují i v klidu. 
Nejzávažnější případy je někdy nutné řešit amputací části dolní končetiny.

Postižení malých cév se týká většinou očí, nervů a ledvin:
-  Diabetická retinopatie (postižení drobných cév oka) – dlouho se nemusí projevovat žád-

nými příznaky – i v závažném stadiu může pacient dobře vidět. Proto je tolik důležité chodit 
na pravidelné oční prohlídky. Pouze očním vyšetřením je totiž možné zjistit stav očních cév. 
Oční lékař má také řadu možností jak onemocnění očí řešit. Nejhorším následkem pokročilé 
retinopatie může být úplná slepota.

-  Diabetické onemocnění ledvin (postižení drobných cév ledvin) – stejně jako retinopatie 
nemusí dlouho způsobovat žádné potíže. Proto je opět tak důležité pravidelné vyšetřování 
funkce ledvin (ze vzorku krve, případně moči). Pokud ledviny řádně nepracují, neodchází 
z těla škodlivé odpadní látky. V nejzávažnějších případech je nutná náhrada funkce ledvin 
dialýzou, případně transplantace ledviny.
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Co je tedy možné udělat pro to, aby se mi komplikace cukrovky 
vyhnuly?
Možností je mnoho. Důležité je zaměřit se na hlavní rizika.
1.  Hladina krevního cukru (glykémie) – je důležité snažit se udržet ji v normě a vyhnout se 

jejímu výraznému kolísání. Nebezpečná je totiž jak vysoká, tak příliš nízká glykémie (tzv. 
hypoglykémie). Pro udržení normální hladiny krevního cukru je nejdůležitější dodržování 
správné diabetické diety. Dietu a přiměřený pohybový režim musí dodržovat každý dia-
betik. K normalizaci hladiny krevního cukru výraznou měrou přispívají i správně zvolené 
léky, které Vám lékař předepíše v tabletkách nebo injekcích. Vyšší glykémie se nemusí 
projevovat žádnými příznaky, a přesto organismus poškozuje – proto je vhodné provádět 
kontrolu glykémie osobním glukometrem. 

2.  Krevní tlak je také nutné udržovat v bezpečných hranicích. V dietě je zásadní omezit sole-
ní. Důležité je pravidelné užívání předepsaných léků, tzv. antihypertenziv. Velkým pomoc-
níkem je rovněž osobní přístroj na měření krevního tlaku, tzv. tonometr.

3.  Hladinu krevních tuků lze částečně ovlivnit správnou dietou (omezení živočišných tuků – 
másla, sádla, uzenin a tučného masa). Nezbytné je však pravidelné užívání léků ke snižo-
vání hladiny cholesterolu v krvi, tzv. hypolipidemik, pokud Vám byly lékařem předepsány.

4.  Tělesná hmotnost – pokud máte nadváhu, je třeba v dietě omezit nejen cukry, ale také 
celkový příjem energie. Dieta tedy nebude pouze diabetická, ale také redukční.

5.  Zanechání kouření je jedna z nejdůležitějších věcí, 
které pro sebe můžete udělat. Kouření totiž výrazně 
zvyšuje riziko výskytu nejen všech komplikací cuk-
rovky, ale celé řady dalších závažných nemocí.

6.  Fyzická aktivita je jedním ze základních pilířů léčby 
diabetu. Kromě toho, že Vám pomůže zlepšit kont-
rolu cukrovky, má dobrý vliv i na celkový zdravotní 
stav. Pohyb nám také pomáhá, abychom se cítili 
dobře. 
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Jaké jsou základní složky potravin a na co si dát pozor?
•  Sacharidy – Sacharidy neboli cukry jsou nejrozšířenější složkou potravy. Ovlivňují hladinu 

glykémie a rozdělují se na cukry jednoduché a složené. Při výběru potravin upřednostňujte 
složené sacharidy, které zvedají hladinu glykémie pomalu, protože se déle tráví. Pro dia-
betika jsou tedy vhodnější než cukry jednoduché. Nejčastějším pomalým cukrem je škrob, 
který se vyskytuje především v potravinách rostlinného původu. Je obsažen v obilovinách, 
luštěninách, bramborách a dalších rostlinách. 

  Trávení a vstřebávání jednoduchých cukrů je naopak velmi rychlé a vede k rychlému vze-
stupu glykémie. Tyto potraviny mají tzv. vysoký glykemický index a musí se konzumovat 
obezřetně – patří sem cukr, cukrovinky, sladké pečivo, čokoláda, med, džem, sladké nápoje 
apod. Ovoce obsahuje jednoduchý cukr fruktózu. Glykémie po ovoci nestoupá příliš rychle 
s výjimkou některých druhů (např. banánů, hroznového vína, hrušek, švestek), které mohou 
mít na glykémii nepřiznivý vliv.

•  Lipidy – Nadměrné množství tuků (lipidů) může přispívat ke vzniku aterosklerózy, což může 
vést k srdečním a cévním onemocněním. Zároveň vede k přibírání na váze, a tím může zapří-
činit vznik dalších chorob. Tuky jsou živočišného nebo rostlinného původu. 

  Živočišné tuky se vyskytují v potravinách ve volné a vázané formě. Mezi volné tuky patří 
sádlo, máslo, hovězí lůj a slanina. Vázané tuky se vyskytují v mase, salámech a masných 
výrobcích, mléku, sýrech, jogurtech apod. 

  Rostlinné tuky se získávají ze semen a plodů rostlin a neobsahují cholesterol. Vhodné ke 
konzumaci jsou oleje (panenské oleje lisované za studena – olivový, slunečnicový, řepkový, 
kukuřičný olej).

•  Bílkoviny – Jsou obsaženy především v mase a masných výrobcích, mléku a mléčných vý-
robcích a vejcích. Tyto potraviny však mohou obsahovat značné množství tuků. Proto je dů-
ležité konzumovat je v rozumné míře, aby nepřispívaly k přibírání na hmotnosti. Nadměrný 
přísun bílkovin může zatěžovat funkci ledvin a zvyšovat riziko jejich onemocnění. Bílkoviny 
mohou být také rostlinného původu – např. v luštěninách, obilninách, mandlích apod. Tyto 
potraviny obsahují méně tuků a jsou vhodné pro redukční dietu. 

Poraďte se se svým lékařem, jaké množství denního energetického příjmu je pro Vás vhodné.



Buďte aktivní!
Úspěšnost léčby cukrovky výrazně zá-
visí na Vás. Nikdo pro Vás ani za Vás 
nemůže udělat to, co pro sebe uděláte 
Vy sami. Lékaři a zdravotní sestry Vás 
seznámí se správnou dietou, pohybo-
vou aktivitou a předepíší léky, případně 
zaučí v používání glukometru. Změna 
životního stylu, kontrola glykémie 
a pravidelné užívání předepsaných 
léků však již závisí pouze na Vás. Buď-
te v přístupu ke své chorobě aktivní 
a převezměte za ni zodpovědnost. Jen 
tak máte naději na úspěch – budete 
mít cukrovku pod kontrolou a oddálíte 
vznik jejích komplikací.

Vznik této brožury byl podpořen společností MSD.
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