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Papoušek v terminálním stadiu onemocnění – neudrží se na bidle, je
načepýřený a už nedokáže maskovat svůj velmi špatný zdravotní stav

Pánve a fény jsou vedle zapíkacího nádobí a fritéz nejčastějším zdrojem
otravy teflonem u papoušků

Otravy exotických
ptáků
Všichni ptáci jsou díky své unikátní anatomii dýchacího aparátu velmi
náchylní k otravám způsobeným inhalací (vdechnutím). Jakékoli cizorodé
aerosoly nebo plyny, které člověk bez

potíží snáší, mohou být pro ptáky toxické už v nízkých koncentracích. Notoricky známý je příklad horníků, kteří si do
štol brali kanárky (harcký kanár), aby
včas zjistili únik jedovatého metanu. Při

nízkých koncentracích se snažili kanáři
dostat z klece a byli neklidní, při vyšších
koncentracích jen apaticky seděli na
bidle, což byl signál pro horníky, aby
okamžitě opustili štolu.
Papoušci jsou navíc tvorové velmi
zvědaví a nenechaví a díky neuvěřitelné manipulační schopnosti a síle
zobáku jsou schopni rozkousat, rozebrat a rozmontovat téměř jakýkoli
materiál a následně ho i pozřít. Což je
dalším rizikovým faktorem pro vznik
otravy.
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O něco častěji se s otravou setkáváme u ptáků žijících v bytě a pouštěných
z klece, protože mají přístup k mnohem
více škodlivým látkám, ať už to jsou čisticí prostředky, chemikálie, kuchyňské
suroviny (koření, olej, sůl apod.) nebo
potenciálně jedovaté pokojové rostliny
a nevhodná strava. U papoušků ve voliérách může rovněž dojít k otravě, a to
např. těžkými kovy, mykotoxiny, jedovatými rostlinami, nevhodně podanými
léčivy, desinfekčními látkami, jedem na
myši apod.
Terapie otrav u ptáků je ve většině
případů nespecifická, protože antidotum (protijed) známe jen k některým
toxickým látkám. Při podezření na otravu je potřeba zohlednit i druh/velikost
ptáka, dobu, která uplynula od pozření,
a typ pozřené nebo inhalované látky.
U kanárka bude samozřejmě vstřebávání jakékoli látky mnohem rychlejší než
u velkých druhů papoušků a jde pak
doslova o minuty.
Základní opatření při otravách
jsou následující:
– zamezit dalšímu kontaktu s jedem
– pokud došlo ke kontaktu kůží, je
potřeba okamžitě vypláchnout oči
a opláchnout i povrch těla velkým
množstvím teplé vody nebo fyziologickým roztokem (pozor na používání studené vody – může vést
k rapidnímu zhoršení stavu ptáka).
Je nutné následně ptáka umístit do
tepla, aby nedošlo k podchlazení. Pokud došlo k inhalaci jedovaté látky, je třeba okamžitě vynést
zvíře na čerstvý vzduch nebo zajistit
přísun kyslíku, teplo a klid (šero).
Jestliže máme podezření, že pták se

dostal ve voliéře nebo v kleci k jedovaté látce, kterou pozřel, je nutné ho
okamžitě přemístit do jiného prostoru (nenechat mu misky s krmením,
které může obsahovat mykotoxiny,
nenechat ho v kleci, kde může okusovat pozinkované pletivo apod.).
– odstranit jed ze zažívacího aparátu – pokud je jedovatá látka stále
ve voleti (majitel si otravy všimne
včas), měl by se provést výplach
volete nebo chirurgické vynětí
pozřených předmětů (např. v případě otravy zinkem a olovem po
pozření kousků drátu, nevhodných
hraček, zipů apod.).
– zabránit vstřebávání jedu ze
zažívacího aparátu – nespecifická detoxikace se provádí podáním
adsorbencií (povrchově aktivní
látky, které na sebe váží toxické substance) a laxativ (projímadla, která
urychlením střevní pasáže zkrátí
dobu kontaktu organismu s jedem).
– urychlit eliminaci (vyloučení jedu)
– velmi důležitou součástí podpůrné terapie je podávání tekutin, a to
buď infuzí, nebo perorálně (sondou
do volete). Zavodnění pacienta jednak napravuje možnou dehydrataci a také zvýšené vylučování moči
vede k rychlejší eliminaci toxických
látek z těla. Podávání tekutin by
ale mělo probíhat pod dohledem
veterinárního lékaře, protože není
jedno, jaký typ tekutin, v jakém
množství a jakým způsobem je pták
dostane.
Otravy lze dělit mimo jiné podle
toho, jakým způsobem se jed do organismu dostal – inhalací, kontaktem
s povrchem těla nebo pozřením.
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• na Chlamydia psittaci
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OTRAVY PO INHALACI
Oxid uhelnatý
Oxid uhelnatý je plyn bez barvy
a zápachu a váže se v organismu na
krevní barvivo hemoglobin, čímž znemožňuje červeným krvinkám navázat
kyslík. Obsahují ho výfukové plyny,
svítiplyn a kouř, především při pomalém nebo nekvalitním hoření. K otravě dochází, když jsou ptáci umístěni v prostoru, který není dostatečně
větrán a dostávají se do něj zplodiny
hoření nebo výfukové plyny. V praxi
může k otravě CO dojít, pokud je chovné zařízení vytápěné kamínky a dojde
k úniku spalin, nebo v případě, že
jsou ptáci přepravováni v nákladových
prostorách aut, která nejsou dostatečně
větrány. Pokud je koncentrace oxidu
uhelnatého nízká, jsou ptáci apatičtí,
unavení, dušní a mohou mít nekoordinované pohyby. Při vyšších koncentracích dochází k náhlým úhynům bez
jakýchkoli příznaků. V rámci terapie
je důležité zasáhnout včas, ihned ptáky
přemístit na čerstvý vzduch a zajistit
jim kyslíkovou terapii. Oxid uhelnatý
má k hemoglobinu mnohem větší afinitu než kyslík, proto pouhé přemístění
na vzduch nemusí stačit k záchraně.
Teflon
Teflon je vysoce odolný vůči chemikáliím, rozpouštědlům a vysokým
teplotám a je odolný i k působení mikroorganismů. Díky tomu se používá
jako mazivo, na výrobu těsnění a hlavně k povrchové úpravě kuchyňského
nádobí (pánve, hrnce, pečicí formy,…),
kuchyňských spotřebičů (trouby, fritézy, remosky, …) a potřeb k žehlení
(povrch žehliček, žehlicích prken, …).
Teflon je ale velmi nestabilní při teplotách nad 250 °C a dochází pak k jeho
rozkladu na mnoho toxických produktů. Už při teplotách nad 240 °C se z teflonu uvolňují ultrajemné částice, které
negativně působí na dýchací aparát. Při
teplotách nad 380 °C dochází k masivnímu uvolňování velmi toxických látek,
které mají i karcinogenní účinky. Ptáci
se při otravě teflonem najednou začnou
chovat velmi bázlivě, těžce dýchají, neudrží se na bidle, někdy otravu doprovází
i regurgitace a křeče. K úhynu dochází
během několika minut po nadýchání
se výparů teflonu. Pokud není koncentrace par teflonu příliš vysoká, lze se
pokusit o záchranu ptáka vynesením na
čerstvý vzduch (mimo budovu, nestačí
jen změna místnosti) a co nejrychlejším
převozem k veterinárnímu lékaři, který
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zajistí kyslíkovou a masivní podpůrnou
terapii. Vzhledem k rychlosti této intoxikace ale bývá prognóza spíše špatná.
Vzhledem k tomu, že výrobků s teflonem je v běžné domácnosti celá řada,
je nutné chovat ptáka v prostorách, kde
nedochází k jejich používání, a místnost s ptáky dobře a často větrat.

Ostatní potenciálně nebezečné
plyny a aerosoly
Jak už bylo zmíněno, unikátní anatomie dýchacího aparátu u ptáků je predisponuje k vysoké citlivosti vůči všem
vdechovaným sloučeninám. I látky, které
mohou být pro savce absolutně neškodné,
mohou ptákům už v relativně nízkých
koncentracích dramaticky ublížit. Jde
například o tabákový kouř (chronické
otravy tabákovým kouřem vedou k oslabení dýchacího aparátu a ptáci jsou mnohem náchylnější k jakýmkoli infekcím,
mohou se objevit i záněty očí a kožní
problémy na nohách a obličejových částech nekrytých peřím – nejčastějšími
příznaky této otravy jsou kýchání, kašel
a záněty spojivek), kouř z kamen nebo
krbu (zde je nebezpečí v tom, že otravy
kouřem se nemusí projevit hned, ale až
během dnů nebo týdnů po nadýchání se
zplodin), parfémy a deodoranty, výpary
z barev, nátěrů a laků, naftalín (dnes už
téměř nepoužívaný), amoniak (součást
některých čisticích prostředků), postřiky
na rostliny (pesticidy, herbicidy), výpary
čisticích prostředků a desinfekcí, repelentní spreje, výpary z vaření a smažení,
výpary laků na vlasy a laků na nehty,
výpary z lepidel, výpary ze samočisticí trouby, leštěnky na nábytek apod.
V podstatě jakákoli látka, která je silně
cítit, může být pro ptáky toxická.

Vždy platí, že je mnohem lepší prevence než řešení problému. Proto by
ptáci neměli být chováni v prostorách,
kde přijdou s výše uvedenými látkami do
kontaktu. Pokud je třeba provést nějaké
stavební nebo natěračské práce v chovném zařízení, je nutné ptáky buď přestěhovat úplně jinam, nebo alespoň zajistit,
aby nepřišli do kontaktu s ničím, co by
je mohlo jakkoli ohrozit. I nízké koncentrace výparů z barev a laků mohou
například vyvolat poškození (mnohdy
nevratné) dýchacího aparátu. Kuřáci by
neměli kouřit v blízkosti svých svěřenců,
a pokud máte papouška jako mazlíka,
není vhodné jej mít na rameni, když
vaříte nebo když zrovna používáte parfémy a jiné spreje. Stejně tak veškeré
těkavé sloučeniny používané do zásuvek
jako vůně nebo repelenty mohou ptákům navodit zdravotní potíže. Ideální
samozřejmě nejsou ani vonné svíčky
nebo vonné tyčinky.
První pomoc v případě inhalační otravy je vynesení ptáka na čerstvý
vzduch a co nejrychlejší zajištění kyslíkové terapie a intenzivní podpůrné léčby
u veterinárního lékaře.
Bohužel v případě inhalací bývá průběh otravy často velmi rychlý a například při otravě teflonem dochází k úhynu
i během několika minut. Chovatel tedy
musí při zacházení s jakýmikoli těkavými
a potenciálně jedovatými látkami trvale
myslet na to, aby své svěřence nevystavil
tomuto život ohrožujícímu riziku inhalace toxinů.
MVDr. Jana Leimerová
Zábřeh n. Moravě
leimerova@vetzabreh.com
Foto: autor
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