
Prírodné jedy
A ich využitie



je veľmi zložité presne 
označiť, ktorý tvor je 
vyslovene „jedovatý 
živočích“, respektíve 
ktorá rastlina je 
skutočne „jedovatá 
rastlina“. Najčastejšie 
obsahujú tak rastliny, 
ako aj živočíchy len 
viac alebo menej známu 
látku, ktorá môže 
ľudskému organizmu 
škodiť, keď sa nejakým 
spôsobom a vo vysokej 
dávke dostane do tela.



Látky zodpovedné za 
toxický účinok rastlín sú 
zväčša produkty 
sekundárneho 
metabolizmu a prejavujú 
vysokú fyziologickú 
aktivitu aj v malých 
dávkach, alebo sú pri 
nižšej toxicite schopné sa 
v organizme kumulovať. 



Rastlinné jedy môžu 
poškodiť nervový, 
cievny, tráviaci alebo 
svalový systém, 
dýchacie ústrojenstvo, 
pečeň, obličky. Inú 
skupinu tvoria alergény 
– produkty rastlín (aj 
netoxických), ktoré 
u citlivých jedincov 
vyvolávajú pri dotyku, 
vdýchnutí alebo požití 
prudkú reakciu. 



Fotosenzibilné rastliny spôsobujú reakcie po 
kontakte so šťavou takejto rastliány 
v kombinácii so slnečným žiarením(napríklad 
boľševník obrovský, ľubovník bodkovaný, 
paštrnák siaty).



Lekár a prírodovedec 
Paracelsus povedal: „Všetky 
veci sú jedovaté a nič nie je bez 
jedu. Závisí len od dávky, či je 
vec jedovatá.“ Dnes vieme, že je 
ťažké vyznačiť pevnú hranicu 
medzi jedovatou a liečivou 
rastlinou. Z mnohých prudko 
jedovatých druhov získavame 
cenné, vysoko účinné lieky 
(ľuľkovec, blen, durman, 
náprstník, jesienka atď.). 
U jedovatých rastlín nemusia 
byť všetky jej časti rovnako 
toxické, dokonca niektoré môžu 
byť úplne netoxické a slúžiť
ako zdroj potravy (hľuzy 
zemiaka).



Jedovatosť rastliny nemusí byť a ani nebýva rovnaká 
počas vegetačnej doby alebo počas jej individuálneho 
rastu. Obsah toxických látok sa môže pohybovať
v závislosti na prostredí, hlavne na pôdnych, 
klimatických a poveternostných podmienkach. 
Niektoré toxické látky sa bežnou kuchynskou 
úpravou (napríklad prevarením) zničia a takto 
upravené môžeme rastliny konzumovať (fazuľa).



Aj netoxické rastliny sa 
môžu sekundárne stať
toxickými tak, že boli 
ošetrené toxickými 
pesticídmi a pri zbere 
nebola dodržaná 
ochranná lehota 
prípravku. Ríša húb 
obsahuje veľa 
jedovatých druhov. 
Niektoré hubové jedy 
patria k tým 
najnebezpečnejším. 



Napríklad aflatoxíny 
produkované 
niektorými hubami rodu 
Aspergillus sú jednými 
z najprudších 
karcinogénov v živej 
prírode. Známe sú tiež 
otravy spôsobené 
alkaloidmi huby 
kyjaničky purpurovej.



Z praktického hľadiska sú najvýraznejšie otravy 
spôsobené hubami tvoriacimi veľké plodnice, ktorých je 
jedovatých pre človeka asi 200 druhov. Našťastie 
väčšina neláka na zber, a tak reálna možnosť otravy 
hubami, ktorých jedovaté látky poškodzujú pečeň
(napr. muchotrávka zelená). 



Iné druhy pôsobia svojimi toxínmi poruchy nervovej 
sústavy (muchotrávka červená), otravu tráviacej 
sústavy (hríb satanský), zlyhanie obličiek 
(pavučinovec plyšový). Pri zbere húb preto nikdy 
nezabúdajte na možnosť otravy.



Živočíchy, ktoré sú schopné 
produkovať, prípadne 
hromadiť vo svojom tele látky 
nazývané toxíny, ktoré 
u ostatných živočíchov 
vyvolávajú stavy otravy 
alebo intoxikácie, 
označujeme ako jedovaté 
živočíchy. 



Rozdeľujeme ich na dve skupiny: kryptotoxické 
živočíchy nemajú špeciálny orgán pre tvorbu jedu, 
fanerotoxické majú špeciálny orgán pre tvorbu jedu –
jedovú žľazu. Ak vzniká toxín v orgánoch živočícha 
primárnymi fyziologickými procesmi, hovoríme 
o primárnej jedovatosti. Ak živočíchy získavajú 
toxické látky z okolitého prostredia a to predovšetkým 
vo forme potravy, ide o sekundárnu toxicitu



Podľa toho či živočíchy 
majú alebo nemajú jedový 
aparát a ako sa jed 
dostáva do iného 
organizmu, delíme ich na 
aktívne toxické a pasívne 
toxické. Schopnosť
produkcie jedu slúži 
živočíchom na dve 
základné funkcie: 
získavanie potravy 
a obranu. 



Väčšina živočíšnych 
jedov predstavuje 
komplexnú zmes 
rôznych bielkovín 
a iných organických 
látok. Niektoré 
ovplyvňujú nervový 
systém obeti (činnosť
dýchacích svalov, 
krvný obeh, činnosť
srdca), iné ničia krvné 
bunky alebo spôsobujú 
koaguláciu krvi 
v cievach, ďalšie pôsobia 
ako tráviace šťavy 
a ničia tkanivo v okolí 
rany.



Existuje množstvo jedovatých živočíchov, ale skutočne
nebezpečných pre človeka je len niekoľko. Nepatria medzi
nich pavúky ani škorpióny, aj keď sú všetky jedovaté. 
Pavúčí jed slúži na rýchle znehybnenie koristi. Z 1231 
druhov škorpiónov je pre človeka nebezpečných len
niekoľko desiatok druhov, medzi ktorými sa nenájde ani
jeden, ktorý by dokázal usmrtiť človeka s istotou. 



Z hmyzu sú jedovaté nielen včely, osy, sršne, ale aj 
mravce, májkovité chrobáky, niektoré motýle, 
bzdochy a iné. Chrobáky májky napríklad produkujú 
veľmi prudký jed kantharidín. V miernom pásme 
majú včely každoročne na svedomí viac úmrtí ako 
všetky jedovaté živočíchy tejto oblasti dohromady.



Klinické príznaky otravy 
vyvolané bodnutím osy, sršňa 
alebo včely sú kvalitatívne 
viac menej rovnaké. 
Patologický stav je 
podmienený dvojakým 
mechanizmom: priama 
reakcia na farmakologicky 
aktívne látky a alergická 
reakcia. Toxíny 
blanokrídlovcov patria zo 
všetkých živočíšnych jedov 
k najsilnejším alergénom. 



Obojživelníky, ktoré 
žijú u nás sú síce 
jedovaté, ale nie pre 
človeka. Treba si len 
riadne umyť ruky, ak 
sme ich predtým držali 
v ruke.



Na svete žije asi 2600 
druhov hadov, z toho je 
jedovatých niečo nad 400 
druhov. U nás žije len 5 
druhov hadov a jedovatá je 
len vretenica severná 
Vipera berus. Vretenica má 
v oboch jedových žľazách 
asi 30 mg jedu, jej 
pohryznuti je pre človeka 
nepríjemné, vzácne až 
smrteľné. Záleží na 
momentálnej kondícii hada 
i človeka, lebo na každého 
nepôsobí jed rovnako. 
Človek pohryznutý 
jedovatým hadom potrebuje 
okamžitú pomoc.



Všetky hadie jedy bez rozdielu druhu predstavujú 
zmes až 50-tich rôznych nízkomolekulových 
bielkovín a polypeptidov. 
Biologicky a farmakologicky účinné látky sú buď
enzýmy, antibiotické látky, alebo kyselina 
hyalurónová, minerálne látky, ba dokonca stopové 
prvky zlata. 



Neurotoxické látky obsiahnuté v haďom jede, blokujú 
elektrickú aktivitu v nervových bunkách a 
vláknach, vedúcich signály bolesti z miesta jej 
vzniku cez miechu do mozgu. Takto buď utlmia alebo 
zabránia prejaveniu sa bolesti
Táto ich vlastnosť sa využíva v prípravkoch proti 
reumatizmu, epilepsii, malomocenstvu, dokonca pri 
zhubných nádoroch ako ukľudňujúci prostriedok.
Hadie toxíny však účinkujú i pri zápalových 
ochoreniach.



Pri rôznych poraneniach a zápaloch potrebuje
ľudský organizmus veľké množstvo enzýmov. Bez
nich by nemohol existovať. 
Každý enzým je špecifický. Niektoré sú schopné
aj za krátku dobu "naštartovať" 
niekoľko miliónov obranných biochemických
reakcií. 
A hadie toxíny sú takéto vysoko enzymatické
látky. Po ich aplikácii v masti na postihnuté
miesto prenikajú cez kožu do organizmu. Ten 
ich využíva na odstraňovanie odumretých
buniek a na tvorbu ďalších enzýmov. 



Hadí jed, prírodou stvorený buď k obrane alebo k 
lovu a zabíjaniu koristi, sa
tak stal nenahraditeľnou surovinou vo 
farmaceutickom priemysle.

Na začiatku 20. storočia sa využíval len na výrobu 
séra proti uštipnutiu jedovatým hadom.
Intenzívny výskum hadích jedov však nečakane 
rozšíril možnosti ich uplatnenia
vo farmakologii a tým ich potreba výrazne vzrástla. 

Preto sa vo svete pristúpilo k zakladaniu hadích 
fariem - serpentárií, aby sa hadom mohol jed 
pravidelne odoberať bez toho, aby sa v prírode 
vyhubili.





Štrkáč brazílsky 
Crotalus durissus

Jeden z najobávanejších 
amerických hadov, ktorého v 
Južnej Amerike 
prezývajú "cascaval". Žije v 
Strednej a Južnej Amerike od 
Mexika až po južnú Brazíliu 
a Argentínu. Má niekoľko 
poddruhov. Dorastá do 
dĺžky až 1,8 m. V jeho jede sú 
podobne ako v jede ostatných 
štrkáčov rodu Crotalus 
predovšetkým hemorrhagíny, 
proteolytické enzýmy a 
koagulačne aktívne látky. 
Odhadnutá minimálna 
smrteľná dávka jedu pre 
človeka je 18 mg, maximálne 
množstvo jedu v jedových 
žľazách je 300 mg.
Z jedu tohto hada vyrábame 
prípravok Durissus.



DURISSUS

Charakteristika:

-hadia masť je originálny slovenský širokospektrálny prípravok.
Využíva enzymatické a neurotoxické vlastnosti hadieho jedu
brazílskeho štrkáča /Crotalus durissus/.

- zmierňuje bolesť pri problémoch a ochoreniach pohybového
aparátu /reumatizmus mäkkých častí, neuralgie, vykĺbenia, 
pomliaždeniny/

- urýchľuje hojenie povrchových poranení kože /rezné rany, 
odreniny, poštipnutia hmyzom, podráždenia pokožky, 
popáleniny I. stupňa/

- pomáha zmierňovať prejavy rôznych kožných ochorení
/psoriázy, ekzémov, strií, preležanín, modrín/

-pôsobí proti jednoduchému oparu /herpes simplex/

-koagulačne aktívnymi látkami obsiahnutými v haďom toxíne
pomáha pacientom s kŕčovými žilami, hemoroidmi a ťažko sa
hojacimi ranami, najmä u diabetikov



Ploskohlavec vodný
Agkistrodon piscivorus conanti

Asi 1,5 m dlhý tmavý had, žijúci 
v južných štátoch USA, má 
hrubé telo. Je to typický 
druh mokradí, močiarov a 
vlhkých miest v blízkosti 
tečúcich a stojatých vôd, kde 
loví žaby a ryby, na ktoré 
striehne na brehu. Dobre pláva, 
vstupuje často do vody a v nej 
hľadá i úkryt pred nebezpečím. 
Jeho jed je veľmi prudký a 
otrava môže mať i veľmi vážny 
priebeh.
Jed z tohto hada využívame v 
prípravkoch Viprolan, Krotolan 
a Oparstop.



VIPROLAN 

Charakteristika :

-hadí krém obsahuje účinnú látku toxín severoamerického hada 
Ploskohlavca vodného (Agkistrodon piscivorus), mentol a 
rozmarínový éterický olej v nemastnom, ľahko rozotierateľnom, 
rýchlo vstrebávateľnom krémovom základe.

-je určený ako pomocný prostriedok pri liečbe: 

- zápalových a degeneratívnych ochorení pohybovej sústavy 
(kĺbov, svalov, šliach)

- poúrazového poškodenia kĺbov (opuch, výron) a svalov 
(pomliaždeniny)

- reumatických bolestí (artritídy)
Svojím príjemným chladivým a prekrvujúcim účinkom 

utišuje bolesti sprevádzajúce zápal a odstraňuje svalovú únavu.



Vretenica gabunská
Bitis gabonica rhinoceros

Dosahuje dĺžky až 180 cm a je vôbec 
najväčšou vretenicou. Je veľmi 
pestro sfarbená, jej kresba 
pripomína obrazce 
orientálnych kobercov. Žije v 
dvoch poddruhoch v tropickej 
Afrike. V Gabune je v niektorých 
horských oblastiach najhojnejším 
hadom. Tento smrteľne jedovatý 
had je vraj aj obľúbenou hračkou 
gabunských detí. Keď sa cíti 
ohrozená, snaží sa 
protivníka zastrašiť hlasným 
syčaním a nafukovaním tela. Má 
zo všetkých jedovatých hadov 
najdlhšie jedové zuby, 
dosahujú dĺžku 3,5 - 5 cm. Takéto 
zuby môžu vniknúť značne 
hlboko do rany. 



Záver
Nikto dnes nevie, kedy si vlastne ľudia uvedomili, že 
na liečenie svojich chorôb môžu využiť liečebnú silu 
rastlín. Fytoterapia, čiže liečba bylinkami, sa 
pravdepodobne vyvinula z používania rastlín ako 
súčasti potravy, najskôr metódou pokus-omyl, a 
čiastočne aj z poznatkov, ktoré si ľudia odovzdávali z 
generácie na generáciu.
Vývoj vedy umožnil postupne izolovať jednotlivé 
rastlinné zložky a zároveň sa zistilo, ktoré z týchto 
látok sú najúčinnejšie. Tieto chemické látky sa 
obmieňali, čo sa stalo základom pre dnešné klasické 
lieky. Práca vedcov pomohla bylinkárom lepšie 
porozumieť, prečo majú rastliny na ľudský organizmu 
také výrazné účinky. Tieto poznatky a vedecké 
výsledky však nijako neovplyvnili spôsob práce 
prírodných liečiteľov.



Už primitívny človek poznal účinky niektorých jedov 
živočíchov, plazov a hmyzu a taktiež nižších a 
vyšších rastlín a naučil sa ich využívať pri svojej 
obrane a love
V minulosti sa často jedy využívali aj pri mocenských 
aférach 
V súčastnosti máme mnoho znalosti o využití účinkov 
prírodných jedov, no moderné technológie a metódy 
nám pomáhajú odkrývať čoraz viac tajomstiev 
prírody, ktoré nám môžu pomôcť v budúcnosti na 
uzdravenie doteraz nevyliečiteľných chorôb
Preto by sme mali chrániť životné prostredie, poznávať
ho s citom a využívať tak, tak aby sme ho neporušili, 
ale naopak, aby sme zachovali jeho podstatu
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