
Trávicí soustava ptáků je (stejně jako 
dříve popsaná dýchací soustava) uni-
kátní a má svá specifika. Hlavní rozdíly 
v  porovnání s  trávicí soustavou savců 
jsou přítomnost zobáku místo čelistí, 
absence zubů, vole, rozdělení žalud-
ku na  žláznatý a  svalnatý, u  některých 
ptáků výskyt dvou slepých střev, u jiných 
(papoušci) naopak jejich úplná absence, 
a přítomnost kloaky.

 Vzhledem k  obrovské rozmanitosti 
ptačí říše i k počtu druhů ptáků je samo-
zřejmě velmi různorodá i jejich potravní 
specializace (například kolibřík vs. sup). 
Díky ní se určité úseky trávicí soustavy 
liší tak, jak se trávení přizpůsobovalo při-
rozeným životním podmínkám daného 
druhu. 

Zobák
Trávicí soustava začíná zobákem, 

který je uzpůsoben příjmu potravy typic-
ké pro daný druh. Jiný tvar zobáku bude 
mít samozřejmě pěnkava a jiný ara nebo 
tukan. V tomto článku se budeme věno-
vat spíše papouškům, obsáhnout všech-
ny ptačí druhy je nemožné.  Zobák je 
přetvořená horní a dolní čelist a pokrý-
vá ho rohovina, která celý život ptáka 
odrůstá (velmi zhruba by se tento proces 
dal přirovnat k  odrůstání kopyt koní 
nebo drápů/nehtů).  U  savců (i  lidí) je 
horní čelist nepohyblivá a příjem potra-
vy včetně kousání zajišťuje pouze pohyb 
dolní čelisti. U ptáků je díky unikátnímu 
uspořádání a spojení kostí hlavy pohyb-

livá i  horní čelist (tedy horní zobák).  
Tato enormní pohyblivost a „šikovnost“ 
zobáku plně vyrovná skutečnost, že ptáci 
nemají zuby – i bez nich ale dokáží zobá-
kem rozlouskat tvrdé plody i zbavit obalů 
miniaturní semínka. Tvar, barva, povrch 
i  odolnost a  struktura rohoviny zobáku 
se mezi druhy dramaticky liší. Většina 
papoušků má z  tohoto úhlu pohledu 
zobák relativně nezajímavý, na  rozdíl 
např. od  tukanů, papuchalků, arassa-
riů, zoborožců apod. Také rohovina se 
svou tvrdostí a strukturou liší v závislosti 
na přijímané potravě – arové hyacintoví 
jako papoušci s  nejsilnějším zobákem 
mají jinou rohovinu než třeba loriové 
živící se měkkou stravou.

Poranění zobáku jsou vždy velmi 
nepříjemná, protože zobák obsahuje 
velké množství čivých tělísek a je to velmi 
citlivá tkáň. I sebemenší uštípnutí roho-
viny je pro papouška nepříjemné a může 
kvůli nepohodlí a bolesti narušit příjem 
potravy i každodenní činnosti (probírání 
peří, lezení po  pletivu, okusování větví 
apod.). Pokud jde o  závažnější pora-
nění i  hlubších vrstev, je nutná návště-
va veterináře zaměřeného na ptáky. Ten 
posoudí defekt, provede RTG vyšetření 
a  podle typu a  rozsahu poranění určí 
léčbu. Někdy je nezbytná osteosyntéza, 
jindy zákrok s použitím akrylátu. Roho-
vina zobáku sice trvale odrůstá a defekt 
tak má šanci se zahojit, ale odrůstání 
může být narušeno, pokud je při zraně-
ní poškozena i  zárodečná tkáň při bázi 

zobáku, ze které rohovina roste. Rozhod-
ně se vyplatí jakákoli poranění zobáku 
nepodceňovat!

Přerůstání zobáku může být důsled-
kem vnitřního onemocnění (především 
poškození metabolismu jater, často 
jako důsledek neadekvátního krmení), 
infekčního onemocnění (přerůstání 
spolu s  defekty rohoviny pozorujeme 
u PBFD a dochází k němu i při vápence 
u andulek), ale i toho, že pták nemá mož-
nost si zobák obrušovat (problém drob-
ných papoušků, např. andulek a  korel, 
chovaných v  malé kleci s  umělými 
bidly). Papoušci si na přerůstající zobák 
do jisté míry dokáží zvyknout a naučí se 
přijímat potravu i  tak (od  určité délky 
se papoušek ale už ani nenažere), ale 
jde o  patologický stav, který by se měl 

korigovat.  Přerostlý zobák je potřeba 
zabrousit do  optimální délky a  tvaru. 
Úprava musí být prováděna broušením 
a ne stříháním – hrozí naštípnutí roho-
viny, což je velmi bolestivé. Někdy je 
nutné zákrok provést i opakovaně, když 
není možné korekci provést hned napo-
prvé. Ideální je rovnou nechat i vyšetřit 
krev, abychom vyloučili metabolickou 
nebo infekční příčinu přerůstání zobáku. 
Samozřejmostí je pak předkládání mate-
riálu k okusu.

Křivý růst a  deformity zobáku 
u mláďat jsou relativně častou kompli-
kací při ručním dokrmování a  mohou 
mít více příčin, od  nevyvážené stravy 
rodičů, přes chyby při inkubaci, gene-
tickou zátěž, až po  špatnou techniku 
dokrmování mláďat. Papoušci kakadu 
jsou náchylnější k tzv. mandibulárnímu 
prognatismu, kdy horní zobák nepře-
sáhne hranu dolního a  špička zobá-
ku tak zůstává ve  spodním zobáku. 
Papoušci ara mají často boční deviace 
zobáku. U dospělých ptáků mohou nej-
různější deformity vznikat také, často 
jako důsledek poranění, méně často 
jako důsledek nádorového procesu. 
Náprava se odvíjí od  míry postižení 
a od věku pacienta. Lze použít nejrůz-
nější akrylátová rovnátka nebo speciál-
ní kompozit tuhnoucí pod UV světlem 
v  kombinaci s  titanovými čepy. Větši-
nu deformit zobáku lze při včasném 
a  správném zásahu zkorigovat a  pro-
gnóza je obecně příznivá.

Trávicí soustava ptáků – fyziologie 
a patologie

Mládě prochází léčbou – je mu rovnán deformovaný zobák
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Cirkoviróza (PBFD) je virové nelé-
čitelné onemocnění a  způsobuje mimo 
jiné i  rozpad a  defektní růst rohovi-
ny zobáku. Pokud chovatel zjistí jaké-
koli abnormality tvaru zobáku, kvality 
rohoviny (odštipování, lámání se, dro-
bivost apod.) nebo změnu stavu (lesklý 
zobák u kakadu místo přirozeně matné-
ho, zaprášeného), je na  místě okamžitá 
návštěva veterinárního lékaře a vyšetření 
krve na cirkovirózu.

Plísně mohou napadat keratinovou 
vrstvu zobáku a podle délky trvání infek-
ce dochází ke drolení, prasklinám a cel-
kovým deformacím rohoviny. Při dia-
gnostice je nutné vyloučit ostatní příčiny 
těchto stavů a potvrdit plísňovou infekci 
kultivací se stanovením citlivosti na anti-
mykotika. V  zanedbaných případech by 
se měly zhotovit i RTG snímky, abychom 
vyloučili postižení kostěného podkladu. 
Terapie zahrnuje podávání antimykotik, 
ale vzhledem k  odolnosti většiny plísní 
a  pomalému odrůstání postižené roho-
viny je i léčba dlouhodobá a trvá řádově 
týdny až měsíce.

Jazyk, zobáková dutina, oropharynx
Jazyk je u  ptáků velmi variabilní 

a  mezi druhy se liší tvarem, strukturou 

i  funkcí (např. dlouhý tenký a  citlivý 
jazyk u  datlů, strakapoudů atd. versus 

široký jazyk vodní drůbeže s  výrůstky 
pro lepší filtraci zooplanktonu).  Jazyk 
u papoušků je masitý orgán, u  loriů má 
navíc na  konci štětičky pro lepší sběr 
nektaru. Slouží jako chuťový orgán a má 
nezastupitelnou roli při procesu poly-
kání. 

Ptáci nemají měkké patro a  není tak 
rozlišena orální část a  pharynx, proto 
se používá termín oropharynx. Horní 

patro zobákové dutiny má na  slizni-
ci dozadu směřující výrůstky (papily) 
pro lepší transport polykané potravy 
a choanou komunikuje s nosní dutinou. 
Na dně zobákové dutiny je za bází jazyka 
hrtanový pahrbek s  ústím průdušnice 
a za ním vstup do hltanu.

V celé zobákové dutině jsou umístěny 
vývody slinných žláz. Sliny zvláčňují 
a  zvlhčují potravu, usnadňují polykání 
(u  ptáků živících se semeny umožňují 
husté sliny i lepší manipulaci se soustem) 
a v neposlední řadě obsahují sliny enzy-
my, které začínají proces trávení štěpe-
ním dlouhých molekul v potravě.

Zobáková dutina je vedle nosní duti-
ny „první na ráně“. Přichází do styku se 
vším, co papoušek vezme do zobáku, ať 
už jde o potravu, hnízdní materiál, peří 
partnera nebo hračku. I  přesto, že je 
mechanicky i  biochemicky uzpůsobena 
tak, aby se ubránila nejrůznějším pato-
genům, mnoho infekčních onemocnění 
se projeví změnami právě v  zobákové 
dutině. Velká část z nich byla už popsána 
v minulém čísle v rámci přehledu pato-
logií dýchacího systému, takže uvedu jen 
stručný výčet:

Orální papilomy se vyskytují 
u  papoušků Nového světa ve  formě 

Křivý zobák u dospělého ary Chronická infekce plísní na dolním zobáku

Elastické spojení zobáku a lebky umožňuje pohyb 
horního zobáku

Mandibulární prognatismus u mláděte kakadu
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hroznovitých výrůstků. Jejich původ-
cem je herpesvirus, prognóza je bohu-
žel špatná a i po odstranění papilomů 
chirurgicky se zvíře nezbaví infek-
ce a  je trvalým zdrojem nákazy pro 
ostatní. S  touto diagnózou mohou 
žít papoušci ještě několik let, ale jsou 
zdravotním rizikem pro ostatní.

Infekce kvasinkami Candida 
albicans se projevuje bílými nebo 
nažloutlými povlaky v zobákové duti-
ně a  jde o  relativně snadno dia-
gnostikovatelné, ale obtížně řešitelné 
onemocnění. Často je původním pro-
blémem špatná zoohygiena, nevy-
hovující krmení a  oslabený imunitní 
systém.

Onemocnění způsobené jedno-
buněčným parazitem Trichomonas 
gallinae  je velmi časté u  holubů 
a hrdliček, ale můžeme ho pozorovat 
i u papoušků. V zobákové dutině způ-
sobuje tento parazit bílé až nažloutlé 
plaky nebo noduly (uzlíky). Diagnos-
tika je opět celkem jednoduchá, léčba 
se provádí podobnými preparáty jako 
u holubů, pouze v jiných dávkách.

Hypovitaminóza A má za následek 
mnoho patologických procesů v  těle, 
mimo jiné i  tzv. skvamózní metapla-
zii buněk sliznice (buňky výstelky 
sliznic se mění v  jiný typ buněk, 
což vede k  poruchám funkce dané 
sliznice). Při tomto jevu   může dojít 
k otokům v různých částech zobákové 
dutiny včetně jazyka, k tvorbě nodulů 
na jazyku nebo kolem choan, ke zdu-
ření v  podčelistní oblasti apod. Dia-
gnóza se většinou stanoví po důklad-
ném odebrání anamnézy a  terapie 
bývá náročná a  dlouhodobá, protože 
v  době, kdy je hypovitaminóza dia-
gnostikována, je většinou proces už 
chronický a změny často nevratné.

Vlhká forma ptačích neštovic 
způsobuje v  zobákové dutině tvorbu 
kaseózních (jakoby tvarohovitých) 
plaků. Terapie je pouze symptomatic-
ká, zatím v ČR neexistuje vakcína pro 
papoušky. Naštěstí jde v našich pod-
mínkách spíše o vzácné onemocnění.

Cirkoviróza (PBFD) může mimo 
zobák a  peří způsobit změny i  v  zobá-
kové dutině, většinou ve  formě krust. 
Diagnostika se provádí vyšetřením krve 
a cílená léčba neexistuje.

Kapilárie v  zobákové dutině způso-
bují i  život ohrožující kaseózní změny 
a  léze, ale jde spíše o  problém havranů, 
krkavců a dravců. Tito nitkovití parazité 
budou blíže popsáni v rámci onemocně-
ní střev.

Jícen
Jícen je tenkostěnná, velmi pružná 

„trubice“, která začíná hltanem v  zadní 
části zobákové dutiny a  končí voletem 
(event. žaludkem u  druhů, které vole 
nemají). Leží vpravo od průdušnice, což 
je velmi důležité si uvědomit při umělém 
dokrmování a  podávání léků sondou 
do volete.

Jícen lze samozřejmě při nešetrném 
zacházení poranit, mohou v  něm uvíz-
nout cizí tělesa, může dojít k jeho popá-
lení při neodborném umělém krmení. 
Většina těchto stavů se ale projeví spíše 
na voleti.

Jícen lze využít k zavedení esofagické 
sondy – trubičky, kterou můžeme ptáko-
vi podávat vodu a náhradní krmení. Eso-
fagická sonda se zavádí chirurgicky přes 
kůži krku přímo do jícnu při stavech, kdy 
pták není schopen polykat nebo přijímat 
potravu, např. při masivním poškoze-
ní zobáku, při onemocnění orofaryn-
gu nebo volete (abscesy, tumory, vážná 
poranění). Sonda se zavádí až k vyústění 
jícnu do  žaludku a  obchází tedy i  vole. 
Aplikace tekuté stravy sondou umožní 
poškozeným tkáním získat čas k hojení, 
aniž by byly trvale drážděny příjmem 
potravy a tekutin.

V  příštím díle budeme pokračovat 
v popisu fyziologie a patologických stavů 
trávicí soustavy (vole, žláznatý a svalnatý 
žaludek, střevo, kloaka, slinivka a játra).

MVDr. Jana Leimerová
Zábřeh na Moravě

leimerova@veterinazabreh.cz
Foto: autor, redakce
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