
Velmi často se v ambulanci i v růz-
ných mailových prosbách o radu setká-
vám s tím, že majitelé dříve či později 
sami papouškovi nebo jinému zvířeti 
podali nějaký lék, nejčastěji antibioti-
ka. Protože to už jednou zabralo, pro-
tože ho měli prostě doma a zvíře bylo 
nemocné, protože nemoci se přece 
léčí léky, protože to někdo doporučil, 
protože to někde psali, protože chtěli 
pomoct rychle, protože to takhle dělají 
dlouho a úspěšně. Důvodů je vždycky 
spousta, ale vlastní podání léku majite-
lé přiznávají jen neochotně a většinou 
až po několika cílených dotazech. Tuší, 
že to veterináři neslyší rádi a  často to 
nenechají bez komentáře. Všem se 
snažím vždycky trpělivě vysvětlovat, 
proč to tak je, proč to nevidíme rádi 
a  proč je důležité to hlavně přiznat. 
Pokusím se to vám, chovatelům, teď 
trochu vysvětlit tak nějak hromadně, 
snad srozumitelně a logicky a snad tak, 
že to alespoň někteří z  vás přestanou 
dělat.

Co jsou ATB a k čemu slouží?
Antibiotika jsou látky, které nejrůz-

nějším způsobem buď přímo bakterie 
zabíjejí, nebo zabraňují jejich množe-
ní. Některá antibiotika brání tvorbě 
buněčné stěny bakterií, některá naru-
šují jejich cytoplazmatické membrány, 
jiná brání tvorbě DNA a RNA bakterií 
a  znemožní tak jejich množení, další 
interferují s tvorbou bakteriálních bíl-
kovin. Antibiotika se dělí podle růz-

ných kritérií na  mnoho typů, skupin 
a  druhů. Jednu věc ale mají společ-
nou – fungují pouze proti bakte-
riím (existují látky, které patří mezi 
ATB a používají se i proti jednobuněč-
ným parazitům nebo jako stimulátory 
růstu, ale to jsou výjimky).

Z čehož logicky vyplývá, že je velký 
chyba je používat „jen tak“ na jakýkoli 
příznak onemocnění. Nebudou totiž 
vůbec fungovat na plísňová onemoc-
nění (např. aspergilózu), na  parazity 
(např. škrkavky, časté u  australských 
druhů), na viry (PBFD, polyomaviró-
za, bornaviry, Pacheco disease a další), 
na dietetické nebo chovatelské chyby 
(např. dna, ukládání železa v  játrech 
u  tukanů, obezita, hypovitaminózy, 
stres apod.), na  otravy, nádory, cho-
roby spojené se stářím apod. Vzhle-
dem k tomuto výčtu je jasné, že na více 
stavů nefungují než fungují.

Proč někdy dojde i po jejich 
„špatném“ podání ke zlepšení?

Ačkoli antibiotika nemají šanci 
vyléčit jiné než bakteriální onemoc-
nění, často se používají jako doplň-
ková léčba. Spoustu ne-bakteriálních 
onemocnění totiž provází sekundární 
bakteriální infekce, kterou je potřeba 
potlačit.

Takže např. při invazi škrkavek 
může dojít ve  střevě k  přemnožení 
patogenní mikroflóry, protože se mění 
poměry a stav střevní sliznice, která je 
zraňována škrkavkami, a střevo už není 

schopno si udržet zdravou a normální 
mikroflóru. Při mnoha jiných one-
mocněních je narušen imunitní sys-
tém, takže pták je vystaven mimo jiné 
i bakteriálním infekcím, kterým by se 
jinak bez větších potíží ubránil. Pokud 
v  tuto chvíli podá chovatel naslepo 
antibiotika (a  bavme se hypoteticky 
o  případu, kdy použije náhodou ATB 
netoxická pro daného ptáka, bude znát 
správnou dávku a zvolí adekvátní druh 
antibiotik vzhledem ke  stavu a  situ-
aci, věku a  váze atd.), dojde opravdu 
ke zdánlivému zlepšení stavu, protože 
bude potlačena/utlumena sekundární 
bakteriální infekce nebo zlikvidová-
na namnožená patogenní mikroflóra. 
V tento moment chovatel zajásá a utvr-
dí se v tom, že veterináře nepotřebuje, 
že umí léčit sám. A  nastává veliké 
ALE – nebyla totiž vyřešena prvotní 
příčina onemocnění, které vesele pro-
bíhá dál, někdy i  paradoxně mnohem 
rychleji nebo s  horším průběhem než 
bez ATB. Takže za pár dní nebo týdnů 
je problém zpět a tentokrát osvědčená 
antibiotika nezabírají. Zaprvé je totiž 
onemocnění v mnohem rozvinutějším 
stadiu, než bylo na začátku, a zadruhé 
se potýkáme s možnou rezistencí.

Velká hrozba – rezistence
Rezistence je stav, kdy bakteriím 

přestává vadit přítomnost antibiotika 
a jsou schopny jeho použití přežít nebo 
se dokonce i  rozmnožit. Rezistence 
může být primární, kdy je špatně zvo-

Proč nemít doma 
lékárnu a neléčit
jen tak…

Některé z preparátů používaných chovateli k „domácí léčbě“

Sice nejde o ptačího pacienta, ale výsledek citli-
vosti je alarmující. Zdánlivě nekomplikovaná, ale 
vracející se hnisavá ranka pod drápem nakonec 
skončila amputací prstu, nebylo možné infekci 
zvládnout.
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leno antibiotikum a na danou bakterii 
nefunguje – např. ATB, která naru-
šují tvorbu buněčné stěny nebudou 
fungovat na  bakterie, které buněčnou 
stěnu nemají. Asi nemusím zmiňo-
vat, že bez alespoň nějakého povědo-
mí o  typu infekce je docela problém 
vybrat správná a fungující antibiotika.

Strašákem je pak sekundární rezi-
stence, která je získaná. Je výsledkem 
adaptace bakterií a  vzniká relativně 
rychle a  snadno. Při správné léčbě 
bakteriální infekce se předpokládá, že 
se zlikviduje 100% bakterií, které one-
mocnění způsobily. Ale pokud to, byť 
jedna jediná bakterie přežije, může-
me si být jisti, že je na  dané anti-
biotikum rezistentní. A  tuto vlastnost 
předává při jakémkoli množení dál. 
A vzhledem k rychlosti množení bak-
terií jde o docela strašidelný fenomén. 
V  optimálním prostředí totiž z  jedné 
bakterie může teoreticky během 24 
hodin vzniknout 4 722 triliónů dal-
ších. Rezistence vzniká ale především 
špatným použitím antibiotik: když 
se takzvaně nedoberou (nedodrží se 
délka užívání), když se zvolí antibio-
tikum nevhodné pro daný typ infekce, 
když se nedodrží stanovené dávkování 
(podá se příliš nízká dávka, která bak-
terie nezabíjí, ale jen oslabuje), když se 
kombinují antibiotika, jejichž účinek 
se vzájemně snižuje, když se součas-
ně podávají léky, které s  antibiotiky 
interferují atd. Takových případů je 
celá řada. V  humánní medicíně je 
krásnou ukázkou nevhodného použi-
tí ATB stav, kdy je člověk začne brát 
na  nekomplikovanou chřipku (virové 
onemocnění, které ATB stejně nevy-
řeší), a  protože se mu po  pár dnech 
uleví, vysadí je. U ptáků je stejně smut-
ným příkladem absolutně nevhodného 
podávání antibiotik jednorázová nebo 
několikadenní aplikace oblíbeného 
Baytrilu v ještě oblíbenější dávce jedna 
kapka do zobáku.

Rezistence začíná být velkým pro-
blémem v humánní i veterinární medi-
cíně, protože se velmi rychle zvyšuje 
počet rezistentních kmenů bakterií, 
které pak už nemáme skoro čím léčit. 
Takže nemoci, jejichž léčba byla jed-
noduchá a stála pár korun, teď léčíme 
stále novějšími a  stále dražšími pre-
paráty a  už existují i  kmeny bakterií, 
proti kterým nemáme žádný účinný 
lék a lidé na ně umírají.

Proto se snažíme ze všech sil vzni-
ku rezistencí vyhnout správnou vol-
bou ATB, dodržením dávky, způso-
bu podání, dodržením délky terapie 
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a  ideálně i  jejich cíleným podáním až 
po stanovení citlivosti.

Stanovení citlivosti – zbytečné 
prodražení léčby?

Stanovení citlivosti na ATB je právě 
díky velmi častým a někdy velmi neče-
kaným rezistencím už téměř nutnos-
tí. Lze samozřejmě stanovit diagnózu, 
identifikovat původce a zvolit adekvátní 
antibiotika k  léčbě. Ale pak se může 
stát, že léčba nebude úspěšná nebo jen 
částečně, takže se vyberou další antibio-
tika a stav může pokračovat až do úplné 
frustrace veterináře i  majitele, nehledě 
na  to, že se terapie velmi prodražuje 
a  prodlužuje a  pacientovi je čím dál 
hůř. Stanovení citlivosti je tedy investi-
ce, která nám může paradoxně mnoho 
financí ušetřit. Jde o  vyšetření, kdy se 
nechá vybraná bakterie (původce one-
mocnění) otestovat, zda je na  běžně 
používaná ATB citlivá a  event. i  jak 
moc. Veterinář má pak možnost nasa-
dit ATB, o kterých jasně ví, že fungovat 
budou.

Kromě vzniku rezistence podání atb 
nevadí?

Antibiotika sice mají přírodní původ 
(notoricky známý objev penicilinu 
sirem Flemingem), ale většina nových 
ATB je připravována synteticky, navíc 
jsou to látky pro tělo nepřirozené a cizí. 
Organismus si s jejich přítomností musí 
nějak poradit a zbavit se jich. Metabo-
lismus antibiotik probíhá podle jejich 
typu různým způsobem a  v  různých 
orgánech, většinou v  játrech a  v  ledvi-
nách. Pokud tedy léčíme onemocnění 
ledvin nebo jater, musíme být s volbou 
ATB velmi opatrní a  myslet na to, že 
tyto orgány budou terapií ještě více 
zatíženy.

Dalším námětem k zamyšlení je fakt, 
že ptačí (stejně jako lidské) tělo by 
nemohlo fungovat bez pomoci obrov-
ského množství bakterií, které orga-
nismus osidlují a  do velké míry se 
podílejí na  jeho fungování. Ať už jde 
o osídlení kůže, dutiny zobákové nebo 
o střevní mikroflóru a další komenzály, 
tyto všechny „hodné“ bakterie budou 
podáním antibiotik ovlivněny stejně 
jako patogeny – budou tedy likvidová-
ny také. Většina chovatelů už asi ví, že 
po léčbě antibiotiky by se měla podávat 
prebiotika a  probiotika a  toto je ten 
důvod. Po  léčbě (i  úspěšné) je ptačí 
organismus paradoxně nějakou dobu 
oslaben, protože chvíli trvá, než se stře-
vo znovu osídlí mikroflórou v  žádou-
cím množství a  zastoupení. Podáním 

ATB „naslepo“ tedy nejenže se málo-
kdy trefíme správným antibiotikem 
na  správnou infekci, ale navíc likvidu-
jeme prospěšné kolonie bakterií, které 
organismus nutně potřebuje, a  oslabu-
jeme už tak oslabený imunitní systém.

Dávkování u ptáků
Ptačí organismus je velmi unikátní 

v mnoha ohledech a jedním ze specifik 
je velmi rychlý metabolismus. Veškerá 
podaná léčiva mají tedy u ptáků napros-
to jinou farmakokinetiku než u  savců. 
Takže častá úvaha chovatelů – na 2 kg 
psa jsem dostal tabletku denně, na půl-
kilového amazoňana tedy použiji 1/4 
tablety – je naprosto scestná a  mylná, 
protože u  některých ATB používáme 
pro ptáky desetinásobné dávky než 
u psů, jiná jsou pro ptáky úplně nepo-
užitelná, u  některých je dávka velmi 
podobná té psí a  některá antibiotika 
mají dokonce různé dávkování u  růz-
ných druhů ptáků.

Závěr
Snad jsem přesvědčila alespoň 

některé z  vás, že bez hlubší znalos-
ti zdravotního stavu, farmakokinetiky 
a  farmakodynamiky podávaných léků 
je domácí aplikace antibiotik naprosto 
zbytečným riskováním zdraví a  života 
ptáka. Je velká spousta zřejmých důvo-
dů, proč to nedělat, ale ani jeden proč 
ano.

Uznávám, že veterinárních lékařů, 
kteří by se zabývali ptačími pacienty, 
není tolik jako těch „psích a  kočičích“, 
ale stejně jako si člověk nenechá ope-
rovat slepé střevo místním obvodním 
lékařem a pojede bez debat do okresní 
nebo i krajské nemocnice, tak by neměl 
být problém dojet pár desítek kilometrů 
kvůli specializované péči.

Na závěr už tedy jen prosba: nesnaž-
te se léčit doma různými zbytky léků po 
svých jiných zvířatech nebo i po lidech. 
Opravdu se vyplatí hned při potížích 
zkontaktovat veterináře než doma 
zkoušet naslepo, „co dům dal“, a trnout, 
jestli to papoušek nebo jiný opeřenec 
vůbec přežije. Tak jako si nenecháte 
ošetřovat oči automechanikem nebo 
zuby hospodským, tak by i péče o ptačí-
ho pacienta měla být v rukou veterináře 
s  daným zaměřením, ne v  rukou cho-
vatele, který je v  oboru veterinárního 
lékařství nezkušeným laikem.

MVDr. Jana Leimerová
Zábřeh na Moravě

leimerova@veterinazabreh.cz
Foto: autor
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