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ÚVOD  

 

Vybrala jsem si pro absolventskou práci téma: Živočišné jedy a jejich využití ve farmacii. 

 V práci se snažím vysvětlit jakým způsobem a v jakých indikacích se dají využít jedy 

živočichů k ovlivnění nebo tlumení bolestí, zvláště chronických nebo i akutních. Je 

známo, že běžně dostupná analgetika mají řadu nežádoucích účinků a správně 

aplikované živočišné jedy se nabízejí jako méně škodlivá a v mnohých případech stejně 

účinná alternativa. 

Toto téma jsem si vybrala proto, že v dnešní době dávají lékaři přednost spíše 

syntetickým léčivům a tento druh přípravku je v našem světě, aspoň z mého pohledu, 

málo ceněn a málo znám a určitě si zaslouží více pozornosti. 

Informace jsem čerpala z odborných časopisů, z webových stránek a z odborné 

literatury. 

V praktické části jsem se zaměřila na výzkum úrovně znalostí problematiky mezi 

zákazníky lékárny formou dotazníkového šetření. 
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

 

Zpracovat materiály a vypracovat přehledný soupis informací, ukázat na možností této 

účinné a k pacientovým víc šetrní léčbě 

 

1.1 Hlavní cíl:  

Zpracovat materiály a vypracovat přehledný soupis informací, ukázat na možností této 

účinné a k pacientovým víc šetrní léčbě 

 

1.2 Dílčí cíle:  

Zmapovat  informovanost veřejnosti o využiti živočišních jedu  a jejích účincích formou 

dotazníkového šetření.  

 

1.3 Výzkumné nástroje:  

-  odborná  literatura 

- webové stránky 

 -dotazník
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   2  TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1  HISTORIE TOXIKOLOGIE 

Člověk se s jedy setkával už odedávna. První jedy se objevily kolem roku 4500 

př. n. l. a byly využívány k lovu, jako zbraně a někdy i jako léky. V průběhu staletí se 

rozvíjel výzkum jedů, vznikaly stále nové a nové, ale vznikaly také protijedy. 

 Archeologické nálezy dokazují, že primitivní lidé používali zbraně, jako např. 

sekery, oštěpy a později meče, ale zároveň hledali méně krvavé zbraně a tak se na 

scénu dostávají jedy.         

 Ve starověké Indii byly otrávené zbraně docela běžné, v některých vojenských 

taktikách se na jed přímo spoléhalo.       

 V Egyptě se první dochované záznamy o jedech objevily relativně pozdě. 

Egypťané poznávali vlastnosti antimonu, mědi, surového arsenu, olova, opia nebo 

mandragory. Používali destilaci a znali způsob, jak získat jed z pecky broskve. Slavná 

egyptská vládkyně Kleopatra experimentovala s jedy na zvířatech. Dávala jim různé 

jedovaté rostliny a jedy, např. rulík, blín, strychnin atd.    

 V Římě byly otravy způsob jak se zbavit nežádoucích souperů a nejčastěji byly 

prováděny prostřednictvím jídla. Císař Nero dokonce použil jed proti své vlastní rodině. 

Jeho předchůdce Claudius byl prý otráven jedovatými bylinami nebo houbami. 

 Ve středověku se začaly objevovat lékárny, kde se vyráběly a prodávaly různé 

zdravotnické přípravky, většina byla velmi jedovatých; některé možnosti použití jedů se 

následně zlegalizovaly.        

 Do vývoje toxikologie se zapsal Hippokrates (400 l. před Kristem), který rozšířil 

znalosti o jedech a začal se zabývat také léčením otrav.    

 Prvním významným toxikologem byl Paracelsus, vlastním jménem Philippus 

Aureolus Theophratus Bombastus von Hohenheim (1492 - 1541), který postavil 

toxikologii na vědecký základ. Za zdroj toxického účinku označil chemickou látku a 

základ zkoušení účinku takové chemické látky byl experiment. Nejdůležitější je to, že 

zavedl pojem „dávka“, který se zachoval do dnešního dne. Paracelsus definoval, že 
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všechny sloučeniny jsou jedy, a to jestli se projeví toxický účinek nebo ne, závisí jen na 

aplikované dávce jedu.       

 V současné době je použití jedu za účelem „zbavit se soupeře“ méně časté 

v porovnání s historií, zvýšilo se však riziko náhodné otravy, protože se jedy volně 

vyskytují v prostředcích běžné denní potřeby, např. v čistících roztocích, dezinfekčních 

prostředcích, v pesticidech.        

 Moderní toxikologie zažila prudký vývoj až v posledních sto letech. Španělský 

lékař M. J. B. Orfila (1787-1853) vymezil toxikologii jako samostatný vědní obor. Jako 

průkazu otravy používal chemické analýzy. Svůj největší rozvoj moderní toxikologie 

zažila za druhé světové války a v následujících letech. Značnou měrou k tomuto rozvoji 

přispěl i rozvoj moderních analytických metod určeních k detekci toxických látek. 

 

2.2    CHARAKTERISTIKA JEDŮ 

Pojem ,,jed“ je velice široký, není možné jednoznačně ho definovat, může to být 

každá sloučenina, která vyvolává poruchu fyziologické rovnováhy organizmu. To, co 

rozhoduje, jestli je daná sloučenina jed nebo to jed není, je její dávka. Jak je uvedeno 

výše, zdůrazňoval to již Paracelsus (1493 – 1541): ,,Dosis sola facit ut venenum non 

sit.“ (Je to dávka, která určuje, zda nejde o jed).  [PROKEŠ, 2005,s.13] 

I v současné době existují různé definice jedu, např.: ,, Jed je jakákoli látka, která je 

schopna vyvolat škodlivou odpověď u biologického systému, vážně poškodit jeho 

funkci nebo dokonce přivodit smrt. Látky působící jako jed se mezí sebou často liší 

úrovní dávky, která již vede k poškození či smrti organizmu“.  [HRDINA, 2004] 

  Jed je především otázkou dávky. I vysoce nebezpečné jedy v malých 

množstvích, jednorázové podané, nevyvolávají žádné patologické změny. Dokonce, 

mohou být prospěšné jako léčiva. Mnohem nebezpečnější je opakované podávaní 

relativně malých dávek.  [PROKEŠ, 2005]        

 

Mezi jedy se neřadí látky, které působí fyzikálním principem – např. horká voda, která 

působí místně termicky, rozemleté sklo, které účinkuje místně mechanicky. Jedem také 

není látka, která škodí na základě svých fyzikálních vlastností.          
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Za jedy nepovažujeme ani bakterie či viry, které způsobí infekční onemocnění. 

Některé bakterie však vytvářejí toxiny, o nichž toxikologie pojednává.Když se vysloví 

pojem „jed“, vybaví se vždy představa škodlivé látky, která může způsobit poruchu 

normálních funkcí organismu. Podobně je to se slovem "lék", vždy se vybaví pojem 

látky užitečné, i když mezi nimi velký rozdíl není, odlišuje je často jen dávka. Např. 

alkaloid atropin je v určité dávce lékem a ve větším množství jedem. 

 

 

2.3  CHARAKTERISTIKA TOXINŮ 

 

Přírodní toxiny jsou chemické látky biologického původu. Jsou to vysoce 

jedovaté produkty metabolických procesů, jsou vytvářeny ve speciálních žlázách 

jednobuněčných nebo mnohobuněčných organizmů a jsou relativně částím zdrojem 

intoxikací. Alternativní výraz pro toxiny přírodního původu je biotoxiny. 

Toxicita může byt akutní nebo chronická. Existuje mnoho sloučenin, které po 

jednorázovém podání nevyvolávají žádné patologické změny, ale opakované podaní, 

třeba i v menších dávkách, se může projevit patologicky. 

Z toho vyplývá, že stupeň patologického poškození organizmu je závislé na době 

expozice; což je doba, po kterou je organismus vystaven účinku nějaké noxy.  

Noxa je škodlivina, může mít chemický, fyzikální i smíšený charakter. 

Toxicita té které sloučeniny je daná její strukturou, rozpustností v tucích, 

rozpustností ve vodě, způsobem aplikace, dobou expozice, koncentrací noxy, 

prokrvením tkáně, velikostí aplikované plochy. Důležitou roli při rozvoji konkrétního 

stupně poškození hrje také věk, pohlaví, zdravotní stav a fyzická kondice oběti. 

 

Toxikologie je věda o nežádoucích účincích látek, tedy nauka o jedech. Název 

pochází z řeckého τοξικον (toxikon), označuje to jedovou substanci, do které byla 

namáčena špička šípů, řecké τοξικοσ (toxikos) značí luk. 

Odvětví toxikologie jsou následující: 

- toxikologie chemická (syntéza, preparace, izolace, analýza kvalitativní a 

kvantitativní) 
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- toxikologie farmakologická (účinek na organismy, LD50 (letální dávka 

usmrcující 50% exponovaných zvířat), otázka vedlejších účinků, synergismus, 

antagonismus, potenciace atd.) 

- toxikologie biochemická (mechanismus účinku na molekulární úrovni a 

metabolismus nox samých) 

- toxikologie klinická (diagnostika a terapie otrav) 

- toxikologie průmyslová (noxy vyskytující se v průmyslu , jejich detekce a 

analýza, stanovení maximálně přístupných koncentrací a dávek, expoziční testy 

– ve spolupráci s pracovním lékařstvím, ale také otázky změn výrobních 

technologií) 

- toxikologie potravinářská (přírodní toxické látky, rezidua, technologie potravin 

z hlediska sekundární tvorby nox, aditiva, konzervační látky) 

- toxikologie veterinární (látky toxické pro zvířata v krmivech, obsah 

v produktech živočišné výroby) 

- toxikologie zemědělská (toxické látky v zemědělských produktech) 

- toxikologie vojenská (bojové chemické látky) 

- ekotoxikologie (toxikologie životního prostředí) 

 

[PROKEŠ, 2005]  
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2.4  HLAVNÍ TYPY JEDOVATÝCH ŽIVOČICHŮ 

 

Jedovatých živočichů je obrovské množství, všeobecně je dělíme podle: 

- Původu toxinu 

- Přítomností a typu jedových žláz a jedového aparátu 

 

Podle přítomnosti a typu jedových žláz a jedového aparátu dělíme jedovaté živočichy 

na : 

- Fenerotoxické – mají specializovaný orgán pro tvorbu jedu – jedovou žlázu 

- Kryptotoxické – nemají specializovaný orgán pro tvorbu jedu 

 

Podle původu toxinu nebo způsobu jak toxiny vznikají v těle jedovatých živočichů je 

můžeme dělit na živočichy s primární toxicitou nebo na živočichy se sekundární 

toxicitou.          

 V těle živočichů se toxiny vytvářejí v zásadě dvěma způsoby. Pokud toxin vzniká 

v těle živočichů primárním fyziologickými pochody, hovoříme o primární toxicitě. Druhá 

možnost je získat toxické látky z prostředí, v kterém živočich žije, a to především 

potravou. Následně se tyto toxiny hromadí v určitých orgánech. V tomto případě 

hovoříme o sekundární toxicitě.      

 Někteří fenerotoxičtí živočichové mají speciální ústrojí, které je spojeno 

s jedovou žlázou. Je to tzv. sdělný aparát, jehož pomocí je jed vpravován do jiného 

organismu. V tomto případě hovoříme o aktivní toxicitě. Existují však i živočichové, 

kteří sdělný aparát nemají, jsou označování jako pasivně jedovatí živočichové. Z nich je 

jed do jiného organismu převeden přímým kontaktem s kůží nebo sliznicemi nebo 

může být absorbován perorálně. 

 [HRDINA, 2004] 
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2.5  TOXICKÉ PRODUKTY ŽIVOČICHŮ 

 

Jedovatí živočichové se vyskytují především v tropech. Na evropském území se 

vyskytuje hlavně hmyz a plazi. Z hmyzu jsou to včely, vosy a sršni; z plazů je popsán 

hojný výskyt zmije evropské. Tito živočichové syntetizují ve svém organizmu toxiny, 

které představují vždy směs toxických látek. Velmi zhruba lze říct, že jde o dva typy 

nox: 

1. Toxiny (neurotoxiny, cirkulační jedy a hemorrhaginy) 

2. Enzymy (fosfolipázy a další) 

Pokud se hadí a včelí jedy aplikují ve správné dávce, při správné diagnóze, dají 

se využít terapeuticky. Jedy škorpionů jsou velice silné toxiny, dokonce silnější než 

hadí, ale aplikované množství je menší. 

V tropech se vyskytují obojživelníci a žáby, které různě toxické produkty vylučují 

kůží. Jsou to sloučeniny ze skupin biogenních aminů a steroidů. Příkladem biogenních 

aminů je bufotenin, způsobuje vazokonstrikci, pokles krevního tlaku a halucinace. Mezi 

sloučeniny steroidního charakteru patře např: bufotalin, zetetoxiny (LD50 zetetoxinu 

AB = 11 mg/kg), tetrodotoxiny a jeden z nejjedovatějších batrachotoxin (100 ng je 

smrtelná dávka pro myš). K nejtoxičtějším přírodním látkám patří saxitoxin, který 

produkují některé mořské řasy. Neurotoxin se pak v potravním řetězci přes mořské 

živočichy (např. ústřice, srdcovky, hřebenatky, mlže a mušle) může dostat až k člověku. 

  [PROKEŠ, 2005]  

 

 

 

 

2.6  ROZDĚLENÍ TOXINŮ PODLÉ SCHOPNOSTÍ PŮSOBIT NA URČITÍ ORGAN 

 

Toxiny přírodního původu mají schopnost působit na určitý orgán nebo na více 

orgánů; vyvolávají přitom patologické poškození nebo změnu fyziologických funkcí 

daného orgánu nebo skupiny orgánů. Taková schopnost toxinů je označován výrazem 

organotropismus. 
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Podle schopností toxinů vyvolat patologické poškození nebo změnu fyziologických 

funkcí, nebo podle způsobu jakým změnu vyvolávají, můžeme toxiny třídit na: 

- Cytotoxiny 

- Hemoraginy 

- Hemotoxiny 

- Hepatotoxiny 

- Myotoxiny 

- Nefrotoxiny 

- Nekrotoxiny 

- Neurotoxiny 

- Peptitoxiny 

- Kardiotoxiny 

 

2.7  TAXACE JEDOVATÝCH ŽIVOČICHŮ 

Určité druhy zvířat, které lze nalézt napříč všemi skupinami – od prvoků až po 

savce (s výjimkou ptáků) – mají schopnost vytvářet toxiny.     

 V současné době zatím neexistuje ideální klasifikace živočišných jedů, a proto se 

nejčastěji používá systém jedovatých živočichů seřazených podle zoologické klasifikace. 

1. Prvoci - protozoa 

2. Láčkovci - coelenterata 

3. Ostnokožci - echinodermata 

4. Měkkýši - mollusca 

5. Blanokřídlý hmyz - hymenoptera 

6. Škorpióni - scorpionidea 

7. Pavouci - araneidea 

8. Ryby - osteichtyes 

9. Obojživelníci - amphibia 

10. Hadi - ophidia 
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2.8  ŽIVOČICHOVÉ EVROPSKÉHO KONTINENTU 

 V našem evropském mírném pásmu na nás číhá jen málo nebezpečných 

živočichů, naproti tomu zejména v tropech a subtropech je nebezpečných živočichů 

podstatně více. Zejména pro osoby alergické a oslabené je nebezpečné bodnutí včelou, 

vosou a sršněm, které má za následek bolestivou lokální reakci. Může však dojít i k 

vážné celkové reakci s anafylaktickým šokem. Relativně časté je bodnutí hmyzu v 

dutině ústní či hltanu s rychlým rozvojem otoku a nebezpečím udušení. Pokud v ráně 

zůstane žihadlo, je třeba je vyjmout opatrně tak, aby se zbylý jed nevymáčkl do rány. 

 Otravy způsobené jedy živočichů v našich podmínkách nejsou tak časté. 

Většinou se jedná o hady (zmije ve volné přírodě), včely, vosy, sršně a mravence.

 V rámci své bakalářské práce se budu věnovat jedovatým živočichům střední 

Evropy – především jsem vybrala Blanokřídlý hmyz - hymenoptera a Hady - ophidia. 

 

2.9  BLANOKŘÍDLÍ (HYMENOPTERA) 

Blanokřídlí jsou řádem hmyzu, který je velmi bohatý na druhy. Je to malý až 

středně velký hmyz, jehož nejmenší druhy jsou jen 0.1 mm dlouhé, největší až 50 mm 

dlouhé. Články těla mají zvýrazněny hlubokými zářezy. Zbarveni jsou obvykle 

žlutohnědě až hnědočerně, nebo i pestře. Na pohyblivé hlavě jsou velké složené oči. 

Tvar tykadel je různý. Tvarem tykadel se u některých druhů odlišují samečkové od 

samiček. Žihadlo je u včel opatřeno zpětnými zahnutými háčky, kterými se při bodnutí 

fixuje do tkáně. Při odletu si včela vytrhává celé jedové ústrojí a hyne. Vosy a sršni 

zpětné háčky nemají a žihadlo mohou použít i několikrát. Blanokřídlí dobře létají a 

rozšířeni jsou po celém světě. Popsáno je více než 100 000 druhů, z nichž ve střední 

Evropě žije kolem 10 000. Vyvíjejí se dokonalou proměnou. Z vajíčka se líhne larva, 

obvykle beznohá. Larvy některých druhů se podobají housenkám motýlů. Hospodářský 

význam blanokřídlých je velký. Mnohé druhy opylují rostliny, některé parazitují v 

larválním stadiu v těle jiného, často škodlivého hmyzu. Některé druhy přímo konzumují 

hmyz, čímž přispívají k udržování biologické rovnováhy v přírodě. Parazitičtí blanokřídlí 

a opylovači mají velký význam v zemědělství, zahradnictví a lesnictví.  
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2.10  HADI (OPHIDIA) 

Hadi se na naší planetě vyvinuli dlouho před savci. Jsou poměrně odolní, obývají 

všechny kontinenty kromě Antarktidy, jsou velmi přizpůsobiví a obávaní predátoři, 

kteří mají jen málo přirozených nepřátel. Hadi patří do třídy poikilotermních 

(studenokrevních) obratlovců. Předpokládá se, že se hadi vyvinuli ze skupiny ještěrů, 

kteří se postupně přizpůsobovali podzemnímu životu, což mělo za následek redukci 

nepotřebných končetin.        

 Podle archeologických nálezu je nejstarším hadem pozemní druh 

Lapparentophis defrennei. Žil na území dnešní Afriky před  100 – 150 miliony let. První 

mořští hadi se objevili před 100 miliony let. Byl to druh Simoliophis a žil v okolí Evropy 

a severní Afriky. 

Další fosilní nálezy jsou mnohem mladší. Jedná se o dobu zhruba před 65 

miliony let. V té době byli hadi už poměrně dost rozšíření, ale většina těchto druhů 

později vyhynula. Jediný, který se z této doby dochoval a v hadím světě je velmi 

podstatný druh, je druh hroznýšovitých. Nejsou to úplně stejný hroznýšovití, jako je 

známe dnes, ale byli to jejich velmi blízcí příbuzní, ze kterých se vyvinuli dnešní 

hroznýšovití. 

           Hadi se začali na Zemi objevovat v době, kdy probíhalo oddělování a spojování 

kontinentů. To mělo na jejich rozšíření obrovský vliv. Je to důvod proč mají např. hadi z 

Evropy vývojově blíž k hadům ze Severní Ameriky než z Jižní Ameriky a jihoamerické 

druhy mají zase velmi blízko k africkým druhům. Ze stejného důvodu se zmije 

nevyskytují na australském kontinentu. Přesněji řečeno zmijovití hadi jsou vývojově 

nejmladší skupina, která se vyvíjela v době, kdy už byl australský kontinent odtržen od 

ostatních kontinentů.        

 Některé druhy musely zase podnikat dlouhé cesty. Např. hroznýšovití z Nové 

Guineje a okolních ostrovů pocházejí z Jižní Ameriky a na ostrovy je zřejmě zanesly 

mořské proudy na vyvrácených kmenech stromů. Anatomie a chování hadů v době 

vývoje byla ovlivněna prostředím, ve kterém žili, ale stejné je to i dnes. Hadi se novým 

životním podmínkám museli přizpůsobovat, aby byli schopni využít zdroje potravy a 

aby se vyhnuli přímé konkurenci s jinými druhy. V evoluci se vždy stává, že pokud se 

nějaký živočich (v tomto případě had) nebyl schopný přizpůsobit, byl časem vyhuben. 
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Další věcí, která je u každého hada odlišná a pro každého charakteristická, je zbarvení. 

Pro všechny druhy platí jedno – hadi mají vždy maskovací a krycí zbarvení, které je 

podobné prostředí, ve kterém se vyskytují. Toto maskovací zbarvení je chrání před 

útokem predátorů. Znamená to, že např. stromoví a keřoví hadi (mamba zelená, 

psohlavec zelený, krajta zelená…) mají zelené zbarvení, které je dokonale kryje a díky 

kterému splývají s větvemi a listy stálozelených stromů a keřů.    

Rozlišujeme 3 základní tvary hadího těla:  

 

1) tělo zploštělé ze stran 

 2) tělo se zploštělým břichem 

 3) tělo s kruhovým průřezem 

                                                                                        

            Podzemní hadi mají tělo s kruhovým průřezem. Hadi, pohybující se na povrchu 

země mají tělo se zploštělým břichem. Šplhající druhy mají zdánlivě břicho ploché, 

ovšem podrobnějším zkoumáním zjistíme, že ho mají mírně vmáčknuté dovnitř. Druhy 

stromových hadů mají tělo zploštělé ze stran. Vodní hadi mají oválné tělo, mírně 

zploštělé ze stran. Vyplívá z toho, že tvar těla ovlivňuje hlavně prostředí, ve kterém had 

žije, a kterému se musí přizpůsobit. Na první pohled se to nezdá, ale hadi mají stejnou 

anatomickou stavbu jako většina ostatních obratlovců. Mají sice protáhlé tělo bez 

končetin, ale probíhají v něm stejné fyziologické procesy, jako u většiny obratlovců. 

Hadi mají srdce, plíce, játra, ledviny… Jediné, v čem se tyto orgány odlišují od orgánů 

ostatních obratlovců, je velikost a uložení, ale jejich funkce je stále stejná. 
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2.11  ROZDÍL MEZI JEDOVATÝMI A NEJEDOVATÝMI HADY 

Hadí jed je v podstatě jen směs proteinů a enzymů, které původně pomáhaly při 

trávení. Dá se říct, že čím silnější trávicí šťávy, tím silnější je jed. To je důkaz, že rozdíl 

mezi jedovatými a nejedovatými hady není velký, protože silné trávicí šťávy může mít i 

„nejedovatý“ had. Přesto ale tito „nejedovatí“ hadi ve skutečnosti jedovatí jsou. Ony 

jed produkují, ale nemají možnost ho aplikovat, nemají uzpůsobeny svoje zuby k tomu, 

aby mohli uštknout. Jedovatí hadi jsou totiž vybaveni specializovanými jedovými zuby, 

které jim umožní vpravit jed hluboko do těla kořisti. Za absolutně nejedovaté můžeme 

pokládat např. hroznýšovité. Ti nemají ani specializované jedové zuby, ani jedovou 

žlázu. Oproti tomu běžná užovka obojková je sice označována jako nejedovatá, ona ale 

jed produkuje, jen ho nemůže aplikovat kvůli absenci specializovaných jedových zubů. 

2.11.1 JEDOVÉ ZUBY  

 

Jedové zuby jsou pro jedovatého hada jednou z nejdůležitějších věcí v těle. Bez 

nich by se nemohl bránit, ani si ulovit kořist. Jedový zub je vybaven kanálkem nebo 

rýhou, kterou hadi rychle a přesně vpravují do těla kořisti jed. Nejzákladnější rozdělení 

jedových zubů je na přední jedové zuby a zadní jedové zuby. Hadí zuby nemají kořen, 

kterým by byly „ukotveny“ v čelisti, vyrůstají spíše „na čelisti“, proto se snadno 

vylamují. Jenže hadi svůj chrup obměňují po celý svůj život, a několikrát do roka, a tak 

ztráta jednoho zubu nepředstavuje pro hada život ohrožující stav, protože je 

zanedlouho nahrazen zubem novým. Had nejčastěji přijde o zub při polykání kořisti. 

Avšak hadi o zuby přicházejí samovolně naprosto běžně. Normální i jedové zuby se jim 

pořád obměňují. Pokud je jedový zub už starý, je odpojen od jedové žlázy. Takovýto 

zub je v podstatě mrtvý. Vždy je ale odpojen jen jeden. Nikdy se nestane, aby se od 

jedové žlázy odpojily oba jedové zuby současně, vždy musí jeden zůstat aktivní a 

připraven k lovu nebo obraně. Jakmile se mrtvý zub odpojí, vypadne a jeho místo 

zaujme nový jedový zub, trvá ale ještě chvilku než se na jedovou žlázu napojí. Po 

napojení je zub opět plnohodnotný a připraven k útoku.  
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   2.12   SEZNAM JEDŮ, TOXINŮ A JEJICH SLOŽEK. 

2.12.1   JEDY BLANOKŘÍDLÉHO HMYZU ( HYMENOPTERA ) 

Ve střední Evropě jsou nejčastějšími jedovatými živočichy včely (čeleď Apoidea), 

vosy (Vespidea) a sršni (Vespa). Jedovaté jsou pouze samičky, jelikož jedové žlázy jsou 

deriváty adnexálních orgánů samičího rozmnožovacího ústrojí.  

 Z farmakologického pohledu jsou hymenoptera jednou z nejvýznamnějších 

skupin živočichu obsahujících toxické látky. Průměrné množství nativního toxinu 

získaného od včely je 0,3 až 0,4 mg, což odpovídá 30 % váhy. Složení obsahu jedového 

váčku je u všech tří zástupců blanokřídlých podobné, skládá se z aminů, peptidů, 

enzymů. Množství jedu, který má každá včela je omezen; když včela použije všechen 

jed z jedového vaku, zůstává bez jedu navždy, další už nevytvoří. Čerstvý toxin má 

nahořklou chuť, aromatickou vůni, specifická váha je 1,1313 a pH kolem 5,6. Je to 

velíce stabilní sloučenina, odolná vůči vysokým a nízkých teplot, a také vůči kyselinám a 

zásadám. Patří do skupiny silných jedu, jeho působení se podobá působení hadího 

jedu, s tím rozdílem že včelí ho produkují v minimálním množství. 

 Z Farmakologického aktivních látek nejvýznamnější jsou: 

- apamin 

- fosfolipáza A2 

- hyalironidáza 

- melittin 

- MCD peptid 

 Včela Vosa Sršeň 

biogenní aminy histamin histamin, serotonin histamin, serotonin 

peptidy melittin,apamin, MCDpeptid vosí kinin sršní kinin 

enzymy hyaluronidáza, fofolipáza A 

hyaluronidáza, 

fofolipáza A, fofolipáza 

B 

hyaluronidáza, 

fofolipáza A, 

fofolipáza B 
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Apamin 

Apamin je farmakologický aktivna látka z jedu včely medonosné Apis mellifera. 

Je to vysoce účinný dekapeptid, jeho molekula se skládá z 10 aminokyselin, obsahuje 

dva disulfidické můstky, povahy je zásadité. Sumární vzorec je C79H131N31O24S4, 

jeho Mr 2027. Apamin je centrálně působící jed, neurotoxin, má schopnost proniknout 

přes hematoencefalickou membránu, zesiluje motorickou aktivitu a je silným 

konvulzivem (působí křeče).  

Melittin 

Melittin je toxický neuropolypeptid z jedu včely, skládající se ze 26 

aminokyselin. Tvoří přes polovinu sušiny včelího jedu. Sumární vzorec je 

C131H229N39O31. Melittin je silně povrchově aktivní sloučenina způsobující 

zvýšenou permeabilitu buněčných membrán zásahem do transportních mechanizmů 

iontů, hlavně Na+ a Ca ++. Tento zásah způsobí jejich depolarizaci. Za následek to má 

morfologické i funkční změny, především vzrušivých tkání.    

 Účinky melittinu jsou spojeny s hemolýzou (rozpad červených krvinek) a 

křečemi. Výrazný účinek je také popisován na srdeční sval, u kterého se mohou projevit 

dysrytmie (nepravidelnost v srdeční činnosti) a bradykardie (zpomalení srdeční 

činnosti). Melittin porušuje strukturu membrán, rozrušením žírných buněk způsobuje 

uvolnění histaminu a serotoninu, a je to silný stimulátor fosfolipázy A2. Tento 

polypeptid tedy navozuje typickou zánětlivou reakci.   

 Fosfolipáza A2 je enzym, který hydrolyzuje fosfolipidy na mastné kyseliny a 

další lipofilní látky. Fosfolipáza A2 aktivuje arachidonovou kyselinuy, které je 

přeměňována cyklooxygenázami za vzniku mj. prostaglandinů. Prostaglandiny vedou k 

rozvoji zánětlivého proces v místě vpichu. Také způsobuje snížení krevního tlaku a 

zabraňuje srážení krve.        

 Mast Cell Degranulating Peptide | MCD peptid – je farmakologický aktivní 

látka z jedu včely medonosné Apis mellifera složen je z 22 aminokyselin, sumární 

vzorec je C110H196N40O24S4, Mr2588. Řazen je mezi neurotoxiny, schopen je 

blokovat draslíkové kanály a uvolňuje histamin z buněčných rezerv, tak dochází ke 

stimulaci syntézy prostaglandinů a k rozvoji zánětlivého proces v místě vpichu. 
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Hyaluronidáza - je enzym, který odbourává mezibuněčnou hmotu tím, že 

snižuje viskozitu kyseliny hyaluronové, mukoitínsírové a chondroitínsírové a současně 

zvyšuje permeabilitu vazivových tkání. Tímto mechanismem je urychlována resorpce 

subkutánních a intramuskulárních injekcí a zvyšuje se prostupnost pojivové tkáně pro 

další obsahové látky jedu. Aktivita hyaluronidázy ve tkáních přetrvává nejméně 12 

hodin, po dvou až čtyřech dnech dojde ve tkáních k návratu do normálního stavu.  

[HRDINA, 2004] 

[www.biotox.cz.] 
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2.12.2   OBECNĚ O HADÍCH JEDECH 

 

Nesilnější jed mají živočišné druhy, které se živí rychlou kořistí. Příkladem 

mohou být křovináři ostnití, kteří jsou schopni usmrtit i rychle se pohybujícího 

kolibříka, nebo mořští hadi, živící se korálovými rybami. Pokud by had neměl takto silný 

jed, kořist by mohla ještě po uštknutí rychle uniknout. Hadi mohou mít také jed 

specializovaný na určitý druh kořisti. To znamená, že může úspěšně působit např. na 

drobné hlodavce a zase např. pro ptáky stejné váhy a velikosti je neškodný. 

Mezi pozemními hady mají nejsilnější jed kobra královská (Ophiophagus hannah), 

australský tajpan menší (Oxyuranus microlepidotus) a mamba černá (Dendroaspis 

polylepis). Tito hadi mají nejsilnější a nejrychleji působící jed mezi pozemními druhy, 

ovšem neznamená to, že by měli na svědomí také nejvíce útoků na lidi. Je to tím, že 

tito hadi jsou poměrně vzácní, tudíž se s nimi člověk tak často nesetká. Navíc jsou plaší 

a před člověkem se raději schovají a možnost útoku volí až jako nejkrajnější řešení 

situace, když mají pocit ohrožení.  

 

Jediný jedovatý had v Česku je zmije obecná. 

Zoologická klasifikace jedovatých hadů 

Čeleď Rod Výskyt 

Elapidae (Korálovcovití) Naja (Kobra) Afrika, Asie 

Dendroaspis (Mamba) Afrika 

Micururus (Mořští korálovci) Střední a Jižní Amerika 

Pseudonaja Austrálie 

Pythoninae (Krajty) Python (Krajta) Asie 

Viperidae (Zmijovití) Vipera (Zmije) Asie, Evropa 

Bitis Afrika 

Crotalidae (Chřestíšovití) Crotalus (Chřestýš) Severní Amerika 

Bothrops Jižní Amerika, Asie 
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2.13   JED  

2.13.1 SLOŽENÍ A ÚČINKY HADÍCH TOXINŮ   

Hadí toxiny jsou složité směsi nízkomolekulárních látek a makromolekul 

převážně bílkovinné povahy – peptidy, polypeptidy, proteinové toxiny a enzymy. Kvůli 

komplexnímu a variabilnímu složení jsou příznaky intoxikace různé a nejednoznačné. 

Hadí toxin je silně viskózní tekutina, lepkavá, bílé až oranžové barvy; čirá nebo 

zakalená. V tekutém stavu toxiny rychleji ztrácejí účinek díky vlastním proteolytickým 

enzymům a bakteriím. Nativní toxiny obsahují 20-25 % sušiny. Sušina hadích jedů je 

tvořena z 90 % až 98 % bílkovinami. Složení jedů (Colubridae a Viperidae) je z 90 % 

voda a zbytek jsou ve variabilním procentu enzymy, proteiny, peptidy a aminokyseliny. 

  Biologicky aktivní komponenty hadích toxinů jsou děleny do několika hlavních 

skupin podle charakteru účinku na funkční systémy organizmu. 

- Cytotoxin 

- Hemoragin 

- Hemotoxin 

- Hepatotoxin 

- Myotoxin 

- Nefrotoxin 

- Nekrotoxin 

- Neurotoxin 

- Peptitoxin 

- Kardiotoxiny 

Cytotoxin – termínem cytotoxiny se označují látky, které toxicky působí na živé buňky 

anebo buněčné procesy, a to dvojím způsobem: 

- Poškozuje nebo ničí živé buňky, nebo 

- Tlumí buněčné procesy 

Cytolytické toxiny (citolysiny) rozrušují buněčnou stěnu takovým způsobem, že 

hydrolyzují jejich fosfolipidy. Pokud působí na erytrocyty, jedná se o hemolysiny, anebo 

působí na leukocyty a v tomto případě jsou označovány jako leukotoxiny. 
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Hemoragin – jsou to toxické látky, které rozkládají endotelové (výstelkové) buňky 

kapilár a jiných drobných cév. To má za následek únik krve do okolní tkáně, dochází tak 

ke ztrátě tekutin, proteinů i krevních elementů z intravazálního kompartmentu (z 

cévního prostoru). Následkem je snížení cévní náplně a může dojít , zvláště při 

současné vazodilataci (rozšíření cévy), přes hypotenzi a zhroucení oběhu až k šoku. 

Hemoraginy obsahuje např. jed hadů čeledi chřestýšovitých Crotalidae. Jsou 

charakterizovány přímým účinkem toxinu na cévní endotel. Nemají antigenní strukturu 

a jejich účinek není inhibován antisérem. 

Hemotoxin – jsou to toxické látky, které rozkládají krevní buňky obětí, způsobují 

rozklad krevního řečiště (stěny cév), rozrušení krevního oběhu a rozklad tkání, 

způsobují krevní výrony nebo sraženiny, což vede obvykle k úmrtí. Hlavní účinnou 

látkou v hemotoxinu jsou oběhové toxiny. 

Hemotoxin nepůsobí tak rychle jako neurotoxin, ale na rozdíl od něj výrazně 

poškozuje nebo devastuje tělo uštknuté oběti. Produkují ho jedové žlázy druhů hadů 

z čeledi zmijovitých (zmije, chřestýši, ploskolebci apod.). Hemotoxin působí hlavně na 

teplokrevné živočichy kteří jsou na něj citlivější. 

Hepatotoxin – jsou to toxické látky, které poškozují funkcí jaterní tkáně nebo působí 

destruktivně na jaterní buňky. 

Myotoxin – jsou to toxické látky, které poškozují svalovou tkáň a jsou hlavní příčinou 

svalových nekróz (myonekróza) a vzniklé produkty rozpadu mohou způsobit selhání 

ledvin. 

Nefrotoxin – jsou to toxické látky, které poškozují ledviny, mohou způsobit akutní 

selhání ledvin. Ke skupině nefrotoxických látek patří např. glykolové sloučeniny, ionty 

těžkých kovů, některá antibiotika, atd. 

Nekrotoxin – jsou to toxické látky, které způsobují smrt tkání a buněk. Nekrotoxiny 

jsou produkovány některými stafylokoky. 

Neurotoxin – neurotoxin je jed působící na nervovou soustavu, přesněji řečeno působí 

na nervosvalová zakončení. Tento typ jedu působí velmi rychle, protože je většinou 

velmi rychle vstřebáván. U obětí způsobuje svalovou paralýzu a ochrnutím dýchacího 

svalstva dojde k zadušení. 
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Příznaky intoxikace jsou malátnost, obrna lícního svalstva, obrna hladkého svalstva 

duhovky, poruchy řeči, zahlenění dýchacích cest, obrna motorického svalstva, ochrnutí 

svalstva dýchacího při plně zachovaném vědomí. Neurotoxin je vlastně jen účinná látka 

v hadím jedu, jeho smrtící dávka jsou setiny mikrogramu na gram živé váhy. Jde o 

bazické peptidy o molekulové hmotnosti kolem 6000 - 7000. Jeden gram neurotoxinu 

by mohl zabít tisíc lidí!!! Nutno dodat, že by to musel být absolutně chemicky čistý 

neurotoxin. Ve skutečnosti hadí neurotoxin obsahuje 75 % vody, proto nemůže mít pro 

lidi takto fatální následky. 

Neurotoxin nijak nedevastuje organismus, ale živočicha donutí přestat dýchat. 

Dá se říct, že pokud by oběť byla napojena na „umělé plíce“, bez větších problémů by 

přežila. První pomocí by bylo okamžité poskytnutí umělé dýchání a následné provedení 

tracheotomie, intubace (proříznutí hrtanu s nasazením dýchací rourky a zavedení 

dýchací kanyly) a přístrojová podpora dýchání. Oběť s takto poskytnutou pomocí se po 

několika dnech ze strnulosti a bezvědomí probere, protože neurotoxiny působí 

dočasně a tělo je umí odbourávat díky protilátkám, které si napadený organismus sám 

vytvoří. Tento proces trvá ovšem poměrně dlouho.      

 Neurotoxiny jsou přítomné zejména v jedu hadů korálovcovitých (kobry, 

mamby, korálovci) a některých chřestýšů (chřestýš brazilský , Crotalus durissus 

terrificus). Mají antigenní strukturu a jejich účinky jsou inhibovány specifickým 

antisérem. 

Peptitoxin – existuje více definicí pojmu peptitoxin: 

a) Jsou to jedovaté deriváty peptonu, např. pepton v hadím jedu 

b) Jedovatá střevní substance 

c) Hnijící proteiny 

Kardiotoxiny – jsou to toxické látky ze skupiny peptidů, tvoří složku jedu čeledi 

Colubridae, jejích název je odvozen od účinku, který byl poprvé pozorován na 

izolovaném srdci. Kardiotoxiny zvyšují permeabilitu (propustnost) membrán pro ionty, 

např. erytrocytů, příčně pruhované nebo hladké svaloviny. Podporují uvolnění 

histaminu ze žírných buněk. Způsobují prodloužení vodivosti nervového vzruchu 

srdečního a pravděpodobně i poruchu stažlivosti srdečního svalu. 
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ENZYMY 

V hadích jedech bylo nalezeno velké množství enzymů (kolem 25), které slouží 

především k natrávení potravy. 

Hyaluronidáza je enzym, který snižuje viskozitu pojivové tkáně a umožňuje dalším 

složkám jedu procházet do tkáně. 

Fosfolipázy v hadím jedu jsou především typu A. Toxicita fosfolipáz závisí na 

přístupnostech fosfolipidů v jednotlivých orgánech: některé fosfolipázy působí hlavně 

neurotoxicky, jiné myotoxicky nebo hemolyticky. Příkladem neurotoxických fosfolipáz 

jsou bungarotoxin, který se nachází v jedu některých krajt (Python), taipoxin z jedu 

australských hadů, crotoxin, izolovaný z jedu brazilských chřestýšů. 

Proteolytické enzymy katalyzují rozklad tkáňových proteinů. Jed jednoho druhu 

obsahuje několik proteáz (nejméně 5). Zvláště bohatě jsou obsaženy v jedu zmijovitých 

(Viperidae), popřípadě chřestýšovitých (Crotalidae). Klinický obraz otravy je tedy dán 

poškozením tkáně a oběhovými poruchami. Peptidázy působí jako koagulačně aktivní 

látky, zasahující do srážení krve, a to jak ve smyslu jejího snížení (vznik krvácivých 

stavů), tak i ve smyslu jejího urychlení a zvýšení (tvorba trombů). Jsou charakterizovány 

přímým účinkem toxinu na cévní endotel. Nemají antigenní strukturu a jejich účinek 

není inhibován antisérem. 

[PROKEŠ, 2005] 

[www.biotox.cz.] 
[www. hadisvet.webgarden.cz.] 
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2.14 ČELEĎ VIPERIDAE (ZMIJOVITÍ) 

 

Zmije obecná je jediným přirozeně se vyskytujícím jedovatým hadem v České 

republice. Plní důležitou funkci predátora drobných savců.     

 Zmije obecná byla poprvé popsána Carlem Linné roku 1758 jako Coluber berus. 

V současnosti jsou vyčleněny dva poddruhy: Vipera berus berus a Vipera berus 

bosniensis. Třetí poddruh V. b. sachalinensis byl povýšen na samostatný druh. 

 Vipera berus je velmi rozšířený druh, vyskytující se v Evropě a v Asii (s výjimkou 

jihovýchodní Asie). Jako jediný had vystupuje v severní Skandinávii a na poloostrově 

Kola za severní polární kruh. Jde o nejseverněji žijící druh, který je velmi odolný vůči 

chladnému počasí. Naproti tomu na jihu zasahuje až na sever Řecka. Od západu ji 

nacházíme ve Velké Británii a některých skotských ostrovech (v Irsku chybí) a na 

východě zasahuje až k Primorskému kraji na Sibiři. Zmije obecná má ze všech 

suchozemských hadů největší areál rozšíření.     

 Zmije nejčastěji obývá slunné a vlhké lokality. Vyskytuje se ve výškách od cca 

500 m n. m. až do 1500 – 2000 m n. m. Nenajdeme ji v nížinách (zřídkakdy sestupuje 

níže než 300 m n.m.) a kulturních krajů. Také se nevyskytuje ve vnitřních lesích. Jako 

lokality nejraději volí křovím zarostlé meze, kamenité zídky či hromady kde má 

dostatek úkrytu a možnost zimování.      

 Zmije bývá často zaměňována s užovkou. Dospělý jedinec zmije obecné dorůstá 

délky zhruba 60 – 70 cm, přičemž samec bývá větší než samice. Kůže bývá vybarvena 

celou řadou barevných odstínů. Nejčastěji se vyskytuje šedé až modrošedé zbarvení s 

výraznou tmavou lomenou čárou na hřbetě. Na rozdíl od užovky, které mají kulaté 

zorničky, mají zmije zorničky štěrbinovité. 
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2.14.1  JED ZMIJE OBECNÉ 

Jedy těchto hadů obsahují hlavně hemorhaginy, cirkulační toxiny a koagulačně 

aktivní látky, dále neurotoxiny s převážně centrálním účinkem. Po uštknutí zmijemi se 

dá očekávat silná lokální reakce - edém, vystřelující bolest a hemoragie v okolí rány. 

Celková reakce je provázena zejména poruchou koagulace.   

 Jed zmije obecné je nažloutlá viskózní kapalina nahořklé chuti bez zápachu. Na 

vzduchu krystalizuje. Orgánem, kde se jed tvoří a je skladován je jedová žláza, která je 

párová a je uložena za okem zmije a dává hlavě charakteristický tvar. Hadí jed se 

vytváří neustále, intenzita jeho produkce je přímo závislá na naplnění žlázy. Maximální 

obsah jedových žláz je průměrně 8 - 10 mg suchého jedu což odpovídá 25 - 30 mg 

nativního toxinu. Z chemického hlediska je zmijí jed poměrně složitá směs mnoha 

chemických substancí. Z 85–95 % je tvořen vodou a 5-15 % jsou enzymy, proteiny, 

peptidy a aminokyseliny. Enzymy mají za úkol spustit trávicí proces ještě před vlastním 

spolknutím potravy, čímž usnadňuje trávení a zkracuje jeho dobu. Zmijí jed obsahuje 

hlavně hemorhaginy, cirkulační toxiny, koagulačně aktivní látky a neurotoxiny s 

převážně centrálním účinkem. Z hlediska účinku patří jed mezi tzv. hemorrhagické a 

hemolytické. Působí především na krevní systém kořisti. Některé složky jedu zabraňují 

vázání kyslíku na červené krvinky, jiné složky narušují cévní stěny či zabraňují srážení 

krve. K látkám nejvíce odpovědným za letální účinek patří neurotoxiny. Působí na 

neuromuskulární synapse, a tak způsobují svalovou paralýzu. Většinou se velmi rychle 

vstřebávají, proto první příznaky intoxikace můžeme zaznamenat již během několika 

minut po uštknutí. Charakteristická je celková malátnost, obrna lícního svalstva, ptóza 

víčka, obrna hladkého svalstva duhovky, zahlenění dýchacích cest, postupně se 

rozvíjející obrna motorického svalstva, přičemž fatální je paralýza svalstva dýchacího 

při plně zachovaném vědomí.   
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2.15   INTOXIKACE  

2.15.1  INTOXIKACE VČELÍM JEDEM  

           Úvodem je třeba zdůraznit, že několik simultánně vpíchnutých žihadlech (včel, ale i např. 

sršňů) u zdravého dospělého člověka obvykle  intoxikaci nevyvolá. Teprve po několika stovkách 

včelích bodnutí je pacient ohrožen hemolýzou v cévách a následným kolapsem. Nicméně jsou 

známy i případy úmrtí po jediném včelím nebo vosím píchnutí. Ty však mají příčinu v alergii, 

která se rozvíjí jako reakce na toxiny nebo enzymy jedu. Toxiny blanokřídlých jsou nejsilnějšími 

alergeny; může dojít až k rozvoji anafylaktického šoku, který bezprostředně ohrožuje 

postiženého na životě. Průběh intoxikace se odvíjí od stupně citlivosti postiženého jedince. 

Většinou jde o alergii I. typu, zprostředkovanou protilátkami IgE. Bodnutí včelou se projevuje 

závratí, nevolností, nauzeou, někdy zvracením. V lehčích případech se reakce projevuje pouze 

lokálně: Postižené místo pálí, svědí, někdy vznikne edém, popřípadě i puchýře.  

Jedy vos a sršňů způsobují silnější lokální reakci než včelí jed a dochází častěji k projevům 

generalizované otravy. V těžkých případech dochází k celkovým projevům: zrychlené srdeční 

činnosti, zrychlení dechové frekvence, změnám barvy kůže (cyanóze), zvracení, průjmu a může 

dojít až k anafylaktickému šoku s prudkým poklesem krevního tlaku a zúžením průsvitu 

průdušek. Nebezpečné je rovněž bodnutí do sliznice dutiny ústní, kdy je pak edém zpravidla 

lokalizován v oblasti hrtanu a rychle vede k udušení postiženého. 

Pokud je včelí žihadlo fixováno v místě vpichu, je třeba ho opatrně vyjmout tak, aby se nestiskl 

váček a nedošlo k vpravení veškerého toxinu do rány. Místní terapie většinou nemá velký 

význam, protože projevy odezní samy během několika hodin. K urychlení odeznění se aplikují 

ledové, popř. octanové obklady. Doporučuje se na postižené místo vetřít mast s 

kortikosteroidem. Edém hrtanu někdy vyžaduje urgentní tracheotomii. Při anafylaktické reakci 

se podává s.c. adrenalin nebo je možno podat vysoké dávky hydrokortizonu. Glukokortikoidy, 

mají význam u pacientů s přetrvávajícími symptomy. Pro osoby přecitlivělé jsou k dispozici loty s 

adrenalinem a antihistaminiky pro případ bodnutí. Dobré výsledky přináší i desenzibilizace 

(postup, kdy se aplikací specifické látky cíleně upravuje imunita jedince, aby již nereagovala 

přehnaně na daný podnět), ale ochrana je pouze dočasná. Celková intoxikace po mnohočetných 

bodnutích se léčí podobně jako anafylaktický šok. 

 

[www.biotox.cz.] 
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2.15.2  TECHNIKA SBÍRÁNÍ VČELÍHO JEDU 

Včelí jed je bezbarvá tekutina, hustá, bez zápachu, reakce je kyselá. Sběr včelího 

jedu je možný několika způsoby. Jeden spočívá v tom, že se prsty jedné ruky uchopí 

včela a pak se druhou rukou s pomocí pinzety zachytí žihadlo. Následně se opatrně 

žihadlo vytáhne z těla spolu s jedovým vakem. Žihadlo se položí na hodinové sklo a pak 

se jehlami, pod lupou, otevře jedový vak. Jedový vak se odstraní a na hodinovém sklu 

zůstává čistá kapka jedu. Stejným způsobem se pokračuje i s ostatními včelami a 

všechen jed se postupně sbírá na stejné hodinové sklo. Nasbíraný jed se přenese do 

zásobníku (např. ampule nebo zkoumavky). Uchovávat se může nebo v čistě formě 

nebo ve fyziologickém roztoku. Fyziologický roztok se připravuje z 9,0 g chloridu 

sodného a 1000 ml čištěné vody (Aqua purificata), následně se sterilizuje 30 minut na 

120˚C.           

 Jed se také může uchovat v sušené formě. Vysuší se na hodinovém sklu a v čas 

potřeby se rozpustí v fyziologickém roztoku nebo v Aqua purificata.   

 Další postup spočívá v tom, že včela jed vypustí přímo do fyziologického roztoku 

nebo do Aqua puificata, případně do olejů rostliného (např. mandlového). Pro tento 

účel se připraví nádobka, do které se nalije zmíněný roztok. Horní okraj nádobky se 

překryje tenkou gumou. Včela se má chytnout prsty nebo pinzetou, přiloží se na okraj 

nádobky a drží se tak, aby jed z jedového váčku kápnul do nádobky. Takhle se do jedné 

nádobky sbírá jed velkého počtu včel. Nutno říct, že jed jedné včely vytvoří jen velmi 

malou kapku, vážící jen asi 0,2 – 0,3 mg. Prakticky to znamená, že je potřeba 3000 – 

5000 včel, aby se nasbíral 1 gram včelího jedu. Je to nejdražší včelí produkt, cena 

jednoho gramu stojí kolem 1200 USD.      

 Další postup je industriální, včela je vystavena proudu, nízkým krátkou dobu působící 

dávkám proudu, který mají za úkol včelu vyprovokovat, aby jed vypustila. Když je za potřeby 

větší množstvy jedu, např. pro výrobu HVLP se používá tento postup.. Vlivem proudu je včela 

vystresovaná, vylekaná a vypustí proto jed, který se pak používá připraven do různých 

lékových forem.  
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2.15.3  INTOXIKACE HADÍM JEDEM 

Klinické příznaky otravy závisí na druhu jedovatého hada, jeho stáří (se stářím 

se mění aktivita žlázy), poměru jednotlivých složek jedu, množství toxinu vpraveného 

do organizmu, doby a počtu kousnutí, způsobu uštknutí (nejnebezpečnější je uštknutí 

do hlavy, krku, zásah do větší cévy) i na organismu oběti: zdravotním stavu, věku,… 

Uváděná smrtelná dávka jedu pro člověka (o hmotnosti 70 kg) je 15 mg suchého 

zmijího jedu. Při uštknutí vypustí zhruba 1/3 obsahu jedových žláz. Představuje to asi 3 

mg suchého jedu, takže takové uštknutí by nemělo pro člověka představovat vážnější 

nebezpečí. Bylo dokázáno, že had je schopen vědomě regulovat množství jedu použité 

při uštknutí. Zpravidla použije více jedu při útoku, než při obraně. Množství použitého 

jedu však závisí na mnoha faktorech, jako jsou: stáří hada a jeho velikost, množství jedu 

v jedové žláze těsně před uštknutím, přesnost zasažení (do kůže nemusí vždy 

proniknout oba jedové zuby) a místo uštknutí (přítomnost cévy těsně v podkoží) a 

mnoho jiných. Postavení jedových zubů je zcela závislé na vůli hada. Zmije může 

zaútočit s otevřenou tlamkou, aniž by jedové zuby postavila do funkční polohy.  

 

2.15.4  INTOXIKACE VIPERA BERUS 

Po uštknutí zmijí obecnou dochází většinou pouze k lokální reakci, která je 

charakterizována bolestí, která přichází ihned po uštknutí. Během několika minut může 

nastat místní otok (způsobený obrnou lymfatických cév), doprovázený zduřením 

regionálních (spádových) lymfatických uzlin. Edém dosahuje maxima obvykle do 48 

hodin po uštknutí, v těžších případech se rozšiřuje z postižené končetiny i na trup. Je 

doprovázen bolestivostí a pocitem lokálního napětí, někdy je bolestivost překvapivě 

malá. Otok může být krvavý a je provázen charakteristickými změnami barvy 

postiženého místa. Ústup můžeme očekávat nejdříve 3-4 dny po uštknutí. Toxiny zmije 

obecné naštěstí nevyvolávají místní odumření tkáně. Při větší reakci může nastat 

nevolnost. Bývá doprovázena nadměrným pocením, břišními bolestmi charakteru 

koliky, průjmem, někdy i samovolným odchodem stolice a moči. Tyto příznaky ukazují 

na střední až závažnější míru intoxikace a mohou přetrvávat i 48 hodin po uštknutí. U 
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citlivých jedinců se mohou dostavit i celkové příznaky. Může se objevit generalizovaný 

edém s maximem v oblasti rtů, jazyka a tváře. Většinou se jedná o anafylaktický šok. 

Nejnebezpečnějším projevem těžké intoxikace je kolaps krevního oběhu s poklesem 

systémového krevního tlaku doprovázený poruchou vědomí, studeným potem a 

cyanózou. V nejzávažnějších případech dochází až k rozvoji šoku s bezvědomím. Náhlé 

selhání ledvin a život ohrožující vnitřní krvácení bývá až druhotné následkem opožděné 

léčby oběhového selhání.        

 Pacient se při včasné léčbě většinou kompletně uzdraví, což trvá asi jeden 

měsíc, v závislosti na výskytu komplikací; po dobu několika měsíců však mohou 

přetrvávat bolestivost a intermitentní otoky. 

 

2.15.5  PRVNÍ POMOC NA MÍSTĚ UŠTKUNÍ 

Při intoxikaci je nejdůležitější zachovat klid a zpomalit veškerou fyzickou aktivitu. 

Zvláště nutné je zklidnit postiženého. Dále je důležité končetinu imobilizovat pomocí 

dlahy nebo pružného obinadla. Při zasažení ruky sejmout náramky, hodinky a prsteny 

kvůli otoku. Dříve bylo doporučováno zaškrtit končetinu. Žilní stáza, nebo omezení 

arteriálního přívodu by však mohlo vést k jejímu poškození a je proto nepřípustné. 

Místo uštknutí se nerozřezává, nevysává, nevypaluje ani jinak zvláštně neošetřuje. 

Okolí vpichů by se mělo, pokud možno, pouze lokálně desinfikovat a rána překrýt 

sterilním mulem. Je důležité zjistit čas uštknutí, druh, pokud možno latinský název 

hada, jeho stáří a velikost, počet kousnutí a jejich délku a další informace vypovídající o 

závažnosti intoxikace. Pokud nedochází k rozvoji celkových příznaků intoxikace, je 

možno podávat nápoje. Podání kávy (kofeinu) nebo alkoholu není vhodné. 
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Zdravotnická péče a farmakoterapie intoxikace 

 Na prvním místě je potřeba zajistit žilní přístup, neboť během chvíle může 

krevní oběh kolabovat. Celkově je možno, zvláště při úzkostných nebo hysteroidních 

projevech, podat sedativa, nejlépe benzodiazepiny, parenterálně. Při bolestech, které 

mohou být lokálně značné, se aplikují analgetika. Je vyžadovaná zvýšená opatrnost pro 

možnost ovlivnění dechového centra při podávání opiátů U pacientů vystavených 

působení neurotoxinu je nutno dbát zvýšené opatrnosti při podávání opiátů pro 

možnost potenciace účinku na dýchání a jeho řízení. Dále je z důvodů blokády 

destičkových funkcí kontraindikované podávání salicylátů. 

Končetina se znehybní pomocí dlahy a pružného obinadla. Tímto způsobem je sice 

sníženo systémové šíření jedu, avšak na druhé straně je zvýšená koncentrace toxinů v 

místě uštknutí, což může způsobit rozsáhlejší nekrózy (zejména se to týká zmijí a 

chřestýšů). Protože aktivní pohyb urychluje vstřebání a distribuci jedu, je důležité 

zklidnit pacienta a postiženou končetinu znehybnit ve snížené poloze.  

Při vzniku anafylaktického šoku se postupuje obvyklým způsobem – je nutné podpořit 

farmakologicky krevní oběh a dechové funkce: Při vazodilataci a úniku plasmy do tkání 

s následným poklesem krevního tlaku (až zhroucením oběhu) se postupuje 

symptomaticky, podávají se tzv. volumexpandéry a katecholaminy k podpoře 

stažlivosti srdečního svalu, správného napětí cév, jejich dostatečné náplně a tím i 

k zajištění dostatečného krevního tlaku – adrenalin eventuelně noradrenalin, infuzní 

terapie. K podpoře dýchacích funkcí a zajištění dostatečného množství kyslíku 

v organismu – oxygenoterapie, event. řízená ventilace. Dále se aplikují kortikosteroidy v 

dávce ekvivalentní 30 mg/kg hydrocortison a další antihistaminická terapie k utlumení 

alergické reakce a otoku. 

Po zjevném zásahu paralyzujícím neurotoxinem, ještě před plným rozvinutím příznaků, 

je na místě intubace a umělá plicní ventilace. Takto postižený pacient je při plném 

vědomí, a proto musí být adekvátně tlumen. 

Při zásahu oka takzvanými plivajícími kobrami, např. kobrou černokrkou (Naja 

nigricollis) se provádí výplach borovou vodou, fyziologickým roztokem nebo mlékem. 
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Pro velkou bolestivost je vhodná aplikace lokálního anestetika do spojivkového vaku. 

Zásah oka toxinem může znamenat i celkovou intoxikaci. Následně je třeba řešit možné 

poškození oka při zánětu spojivek, vředu rohovky. Hrozí i přestup zánětu do hlubších 

vrstev oka. 

Transport postiženého s podezřením na intoxikaci je prováděn vleže na oddělení 

schopné zajistit nebo vyřešit výše uvedené závažné celkové projevy. Je-li podezření na 

intoxikaci sporné, není lokální ani celková reakce, od uštknutí uběhla doba řádově v 

desítkách hodin, je postačující umístění pacienta na standardní oddělení k vyšetření a 

pozorování. 

Doporučuje se případ konzultovat s toxikologickým centrem za účelem dalšího 

postupu, případné hospitalizace a specifické imunoterapie. 

Nemocný musí být umístěn ve zdravotnickém zařízení s možností převozu na jednotku 

intenzivní péče, byť pouze k observaci do druhého dne. Intoxikace zprvu hodnocená 

jako velmi lehká může být v průběhu času provázena závažnými projevy. Výchozím 

bodem k orientaci o možném vývoji klinického obrazu a stupni ohrožení pacienta je 

alespoň hrubá znalost toxinové výbavy hada, odhad pravděpodobnosti intoxikace při 

kousnutí a rychlosti nástupu účinku jednotlivých toxinů. Zastoupení jednotlivých 

biologicky aktivních složek v toxinech je variabilní a z těchto důvodů je nutno ke 

každému případu uštknutí jedovatým hadem přistupovat individuálně a nevylučovat 

možnost neočekávaného účinku toxinů. Účinek hadího jedu je vždy komplexní, 

komplexní je i reakce pacienta a dle toho je třeba řídit zajištění pacienta a jeho 

následnou terapii. Aplikace antiséra je na místě, pokud se objeví celkové příznaky jako 

hypotenze, neutuchající zvracení, kolikovité bolesti břicha. V těžkých případech a při 

celkové reakci u dětí může být antisérum aplikováno již přivolanou lékařskou pomocí. 

Zásadně je však zachován postup nespecifické a antihistaminové terapie a plné 

symptomatické zajištění postiženého před aplikací antiséra. Je-li uštknutý alergik, je 

nutno vážit nebezpečí z rozvoje prudké alergické reakce proti nebezpečí z intoxikace. 

Do této úvahy je nutno začlenit i možnost zvládnutí těžké anafylaktické reakce. 
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Podání specifického antiséra 

                Antisérum obsahuje neutralizující protilátky proti proteinovým složkám jedu. 

Používá se buď antisérum obsahující protilátky proti jedné antigenní složce (tzv. 

monovalentní) nebo častěji s protilátkami proti více antigenům (tzv. polyvalentní).  

Jeho podání je na místě, pokud se objeví celkové příznaky jako hypotenze, profúzní 

zvracení, kolikovité bolesti břicha. V těžkých případech a při celkové reakci u dětí může 

být antisérum aplikováno již přivolanou lékařskou pomocí. Zásadně je však zachován 

postup nespecifické a antihistaminogenní terapie a plné symptomatické zajištění 

postiženého před aplikací antiséra. Lepší terapeutické výsledky závisí na jeho včasném 

podání (během 1 - 4 hodin po uštknutí), i když účinek bývá patrný i za 24 hodin. 

Antisérum, u nás v současné době dostupné, Ipser Europe, vyrábí firma Pasteur 

Mérieux (Francie). Vzhledem k tomu, že se jedná o koňské sérum, je třeba počítat s 

nejrůznější hypersenzitivní reakcí (anafylaktický šok, sérová nemoc). Je-li uštknutý 

alergik, je vždy nutno vážit nebezpečí z rozvoje prudké alergické reakce proti nebezpečí 

z intoxikace. Např. při uštknutí zmijí je poměr užitek/riziko tak nepříznivý, že k podání 

antiséra (globulittum antivipericum) se přistupuje většinou pouze u dětí do 10 let a u 

dospělých jen ve výjimečných případech. Při aplikaci antiséra se postupuje podle 

přiloženého návodu. U dětí se dávka neredukuje. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST     

3.1   VYUŽITÍ VČELÍHO JEDU – HISTORIE 

Včelí produkty jsou využívány již od doby kamenné, jak můžeme vidět na 

dochovaných malbách na různých místech světa, datovaných do doby asi 6000 let př. 

n. l., kde je znázorněn sběr medu. Fosilie včel v jantaru, staré asi 50 milionů let, jsou 

však důkazem, že se na Zemi objevily mnohem dříve. V jižní Anglii můžeme najít 

důkazy, že med byl skladován v hliněných nádobách kolem 2500 let př. Kristem.  

Léčebné účinky včelího jedu byly známy již v pradávných časech, o čemž svědčí 

archeologické nálezy. Popsali je ve svých spisech Hippokrates (V.-IV. století př. n. l.), 

Plinie (I. století n. l.) a Galén (V. století n. l.). Přesto však účinek a vlastní působení 

včelího jedu ještě dodnes není úplně vysvětlen a detailně popsán. Vzhledem k tomu, že 

první „lékárny“ ve svých začátcích využívaly pouze přípravky z lidové medicíny, zaujímal 

v nich včelí jed, který se aplikoval i se žihadlem, významné místo. Léčba včelím jedem 

byla prováděna na základě zkušeností, které se získávaly postupně a předávaly dál; 

takže na počátku to byla spíše nedůvěra, vyplývající ze zkušeností špatných na straně 

léčitelů i nemocných, právě proto, že léčba byla prováděna bez dostatečných znalostí.  

 Každopádně tento způsob „evidence based medicine“ (tj. dnes moderní a 

propagované „medicíny založené na důkazech“) posoužil k tomu, že dnes přesvědčivě 

víme, že včelí jed a také další včelí produkty, vhodně farmaceuticky upravené do 

různých aplikačních forem, se uplatňují v alternativní medicíně při léčbě revmatismu, 

bolestí kloubů, zánětů spojivek, migrény apod. Odebraný jed se také využívá k léčbě 

alergií. Tlumí bolest, snižuje krevní tlak, snižuje cholesterol, zvyšuje celkový tonus 

organismu, zvyšuje imunitu.  

Je prokázáno, že melittin má silnou antimikrobiální činnost, v lidském těle 

podporuje tvorbu hormonu kortizolu. V laboratorních podmínkách, tzv. „in vitro“, bylo 

prokázána jeho schopnost potlačit růst Borrelia burgdorferi, bakterie způsobující 

Lymskou nemoc. Dále bylo prokázáno, že melittin zabíjí kvasnice Candida albicans a 

potlačuje růst Mycoplasma hominis a Chlamydia trachomatis. Výzkum je účinků však 

stále pokračuje.          

 Podlé záznamu  z roku 1968 byly v tehdejší SSSR dostupné přípravky KF, Melisin 
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a Apitoksin.  Apitoksin byl v práškové formě, před upotřebením se rozpouštěl 

v destilované vodě.        

 V někdejším Československu byl v lékárnách dostupný přípravek Virpin, mast na 

revmatické obtíže, která se nanášela na čistou neporušenou kůži. V doporučení pro 

správnou aplikaci bylo uvedeno, že se na kůži nemá nanášet prsty, aby nedošlo 

k náhodnému perorálnímu užití. Proto byla v balení přiložena špachtle, pomocí které 

se aplikovala mast na určené místo. V případě nežádoucích účinků léčba se musela 

přerušit. Mast byla určena ke krátkodobému použití, délku léčby určoval lékař.  

 Uvedené přípravky se také doporučovaly k léčbě nemocí kotníku, páteře, 

neuralgií různého původu i lokalizace, chronických zánětů žil, ran.. Po dobu léčby bylo 

nutno několikrát provést analýzu krve, moči a kontrolu krevního tlaku, aby se předešlo 

možným nežádoucím účinkům léčby.       

 Díky dobré rozpustnosti jedu mohla být započata léčba již velmi nízkými 

dávkami, což umožňovalo určovat citlivost pacientů na včelí jed a pozorovat jeho 

reakce. Kromě toho se přípravek ve formě prachu snadněji převážel a uskladňoval. 

[JANKOVIC, 1968.] 

 

 

3.2  LÉČEBNÉ VLASTNOSTI VČELÍHO JEDU 

   Využití včelího jedu na léčebné účely v lidovém léčitelství bylo v mnohých zemích 

založeno na náhodných jednoduchých zkušenostech a pozorováních. Např. bylo 

dokázáno, že lidé, kteří se věnují včelařství, zřídka onemocněli dnou (onemocnění, při 

kterém se v organismu špatně odbourává kyselina močová) nebo revmatismem.

 Aplikace včelího jedu se uskutečňuje poštípáním včelami, dále lékařem 

podanou podkožní injekcí stoupajícím objemem 0,1 - 0,2 - 0,3 ml apitoxinu (což 

odpovídá 1, 2 nebo 3 štípnutím včelou), někdy místně – nanesením mastí, které 

obsahují včelí jed. Léčení včelím jedem se může dělat buď monoterapii, nebo v 

komplexu s jinými léky jen pod dozorem lékaře se zkušeností s apiterapií. Existuje 

nemalé množství pozorování, která svědčí o velké efektivnosti léčení jedem.



[34] 
 

 Aplikace jedu se v lidovém léčitelství provádí obvykle přímým vpichováním 

žihadel do postižených míst ve stoupajících dávkách. Je to bolestivá, nicméně však 

velice jednoduchá a účinná léčebná metoda. Často s její pomocí dojde ke zlepšení i u 

těžkých a dlouhodobých průběhů onemocnění.     

 Včelí jed dává dobré výsledky i při léčení onemocnění periferní nervové 

soustavy zavedením včelího jedu pomocí elektroforézy, nebo apitoxinové iontoforézy. 

Tato metoda je ovšem náročnější na technické vybavení. 

Dna 

Užívání jedu při potížích zmírní nebo úplně odstraní bolest a obtíže způsobené 

nahromaděním krystalků kyseliny močové. 

Ostatní účinky jedu 

Jed má silný baktericidní, hemolytický, hemorhagický účinek, jak bylo zmíněno 

výše. Působí místní znecitlivění a snižuje krevní tlak. 

Záření RTG 

Jed zvyšuje odolnost tkání a chrání proti škodlivému záření. Buňky, které byly 

ozářeny 70 sievertu odumřely. Po aplikaci včelího jedu v odpovídajícím váhovém 

množství k buněčné tkáni, tkáň ozářená 70 sievertu přežívá bez vážných poruch. 

Léčba revmatismu         

 Lidoví léčitelé odnepaměti léčili své pacienty poštípáním včelami. Proto i lékaři 

oficiální medicíny z mnohých zemí začali uplatňovat tuto metodu léčení těžkých 

případů revmatismu. Technika léčení tímto způsobem je úplně jednoduchá – již 

popsaným bodnutím do postiženého místa, kdy lékaři obvykle chytí včelu za křídla a 

přiloží ji. Včela téměř vždy okamžitě píchne. Další vpich následuje 24 hodin po prvním, 

ve vzdálenosti 4 - 8 cm od místa prvního vpichu. Pokud nelze aplikovF. Rabooa 

z univerzitní kliniky kožních a pohlavních nemocí, Tanta, Egypt, provedli malou 

klinickou studii, jejíž výsledky byly předneseny na konferenci „APIMEDICA and 

APIQUALITY 2008“ v Římě. Jejím cílem bylo zhodnotit apiterapii používající včelí jed a 

propolis jako terapeutickou možnost lupénky. Přestože byla provedena na malém 

počtu hodnocených subjektů (tj. testovaných osob), dají se její výsledky považovat za 

významné. Studie zahrnovala 42 pacientů rozdělených do skupin: Skupina I: (n=12) 
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přijímala nitrokožní včelí jed, skupina IIA: (n=9) přijímala místně propolisovou mast, 

skupina IIB: (n=9) ústní a místní propolis a skupina III: (n=12) přijímala nitrokožně včelí 

jed a ústně a místně propolis. Byla pozorována statisticky významná změna 

sledovaných ukazatelů studie (hladina prozánětlivého působku interleukinu 1β v krvi a 

hodnotící škály PASI – „psoriasis area and severity index“) ve všech skupinách pacientů 

kromě skupiny IIA, která vykazovala nevýznamné zmenšení obou.  

            Závěry: Propolis a včelí jed jsou efektivní v léčení lupénky s minimálními a 

snesitelnými vedlejšími efekty, jsou-li použity odděleně nebo v kombinaci. Avšak 

kombinace obou produktů může mít lepší klinické a laboratorní výsledky. 

[ www.apitherapy.blogspot.com] 

Vědci doufají a zkušenost dané staletími potvrzují, že včelí jed může 

představovat nejen vhodný prostředek při léčbě (především ve snížení bolestivosti 

artriticky změněných kloubů, která trápí velké množství lidí), ale i v prevenci jejího 

vzniku a postupu.         

 Z dosavadních testů odborníci zjistili, že včelí jed může do jisté míry ovlivňovat 

vznik a vývoj zánětu v kloubech, který vede k rozvoji revmatoidní artritidy. Jed totiž 

obsahuje molekuly zvyšující množství přirozených hormonů glukokortikoidů v těle, 

které dokáží regulovat případný zánět.  [Daily Telegraph , červenec 2005]   

 Daily telegraf dále uvádí, že revmatoložka Susana Beatriz Veríssimo de Mello, 

která vedla výzkum na univerzitě v Sao Paulu v Brazílii, přesněji určila, že hormony, 

které jsou popíchnutí včelou zvýšeně tvořeny, jsou známé protizánětlivě působící 

glukokortikoidy.        

 Terapie včelím jedem, používá žihadla živých včel, aby ulevila od symptomů 

roztroušené sklerózy, jako je bolest, ztráta koordinace, svalová slabost. Bodání není 

omezeno na určitou přesnou oblast těla, protože bodnutí žihadla do různých míst má 

různé výsledky. Odborníci na apiterapii naznačují, že jisté složky včelího jedu, zejména 

melittin a adolapin, pomáhají snižovat záněty a bolest a kombinace všech ingrediencí 

ve včelím jedu jakýmsi způsobem pomáhá tělu spustit přirozené léčivé složky vlastní 

obrany. 
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3.2.1  TERAPIE VČELÍM ŽIHADLEM JE POPULÁRNÍ V MALAJSII 

 

            Většina lidí se hrozícímu bodnutí včel pokud možno vyhne a uteče; jsou však 

lidé, kteří se na žihadla svým způsobem těší. Podrobují se terapii včelím jedem, která je 

pro ně další volbou (kromě akupunktury) při řešení řady zdravotních problémů jak 

dlouhodobých (např. artritidy, revmatismu, dny, astmatu) tak i akutních (např. 

předmenstruačního napětí). 

Někteří nadšenci prohlašují, že terapie také zbaví muže poruch potence, 

příznaků lupénky, epilepsie a deprese, a hlavně bolesti, která provází rakovinu. Jsou 

natolik přesvědčení o účincích apiterapie, že chytají včely a nechají se bodat do 

postižené oblasti. Je samozřejmě moudřejší mít podání žihadla pod dohledem 

odborníků, jejichž službu některé včelí farmy nabízejí. Majitel jedné včelí farmy říká, že 

je důležité pro klienty, aby se nejdříve otestovali a zjistili reakci na včelí jed. Alergická 

reakce může být fatální. Yazid Mohamad, který po léta trpí artritidou, chodí na včelí 

farmu na ošetření. Četl  terapii včelím jedem a vyzkoušel ji na sobě a díky dobré 

zkušenosti pak navnadil své známé a přátele, kteří měli i jiné obtíže, aby léčbu 

vyzkoušeli. Sám říká: "Žihadla jsou mnohem méně bolestivá než injekce. Jed vstříknutý 

do mých kolen a prstových kloubů mě zbaví bolestí v 15 minutách a úleva trvá 

minimálně den." 

Včelí jed obsahuje více jak 40 aktivních složek; melittin je popsán výše, dále je 

také   obsažen "Peptid 401", který je údajně 100 krát účinnější než syntetické 

kortikosteroidy. 

         Nemocný dnou, Zaidi Ramli, řekl, že by skeptický k terapii, ale ucítil velkou úlevu 

po vyzkoušení dvou žihadel na každé koleno. "Bolest z žihadel je nic ve srovnání s 

bolestmi od mé dny. Nyní pravidelně mám tři žihadla na každé koleno, a věřím, že jed 

neutralizuje kyselinu močovou v kolenech,"  

Používá se pinzeta (klíšťky) k chycení včel z klícky, a ta se pak aplikuje na bolestivou 

oblast. Jakmile včela bodne, zemře a žihadlo je odstraněno. Jed vyvolá imunitní reakci. 

Červená, napuchlá oblast přitáhne krev do místa bodnutí a aktivuje tělesný léčivý 

proces. Po asi 30 vteřinách bolest ustoupí, a následuje pocit tepla. 

[www.apitherapy.blogspot.com] 
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lustrační foto přiložení včely na kůži (dostupné ze zdroje článku) 

 

 

 

3.2.2  AMERICKÝ VČELAŘ POUŽÍVÁ VČELÍ JED K LÉČENÍ ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY  

 

Američan Scott Kissee, který je touto zákeřnou nervovou chorobou postižen, 

má v místě svého bydliště v Ozarku, USA, dva úly včel, které používá k alternativní 

léčbě roztroušené sklerózy pomocí apiterapie včelím jedem. Ačkoli to není vědecky 

dokázáno a schváleno, tato praxe je podle Kissee „požehnáním“: "Když jsem přišel z 

armády, byl jsem na silných lécích, samozřejmě každý den injekce a uvolňovače 

svalstva a léky proti bolesti," řekl Kissee, který strávil měsíce na kolečkovém křesle od 

stanovení diagnózy v roce 2000. "Byl jsem dost skeptický ke včelí terapii, ale začal jsem 

to zkoušel a zbavil jsem se skoro všech léků." Každý den Kissee přinutí 21 včel k 

bodnutí do zad od krku dolů.  

"Chytnete je pinzetou a klepnete na zadeček. Bodnou pokaždé. Funguje to na 

mě báječně a šetří to spoustu peněz na léky.“ 

[www.ovcsvpardubice.blog.cz] 
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3.2.3   ČESKÁ REPUBLIKA 

V současné době jsou v lékárnách v České republice k dispozici jedině homeopatické 

produkty obsahující včelí jed.  

 

 APIS MELLIFICA glob., grn., gtt., plv., sol., supp., tbl., ung.  

 

 

 

 

 

Výrobce: Boiron S.A., Sainte Foy-les-Lyon, Francie.  

Složení: Apis mellifica - dilutio homeopathica q.s.  

Detail : Matečná tinktura je připravena alkoholovou macerací celé včely.  

Balení:           Globule 1 g; granule 4 g; kapky 30 ml; prášek 15 g; solutio 12 ampulí; 12 

čípků; 50 tablet, 20 g masti.  

Princip účinků: Toxikologické působení Apis mellifica lze ozřejmit popisem 

obrazu, který je vyvolán včelím píchnutím: rychlý nástup účinku jedu; pálivé, 

štípavé píchnutí doprovázené otokem růžovočervené barvy; zlepšení po 

přiložení studeného obkladu.   

 V případě, že jde o mnohočetná poštípání, nebo v případě, že je jedinec 

obzvláště citlivý: otok může generalizovat, rozšířit se na sliznice, kdy se stává 

závažným až dramatickým: edém očních víček, genitálních partií, glotis atd.; 

exsudativní reakce může postihnout serózy a vyvolat vznik výpotku: pleuritida, 

perikarditida, meningitida; může být také zasažen renální parenchym, což má za 

následek obraz edematózní nefritidy.  

Charakteristika: Neexistuje typ, který by byl speciálně citlivý vůči Apis mellifica. 

Indikací k jeho podání jsou všechny prudce nastupující otoky, které vykazují klinicky 

reakční modality léku, tedy: pichlavá, pálivá bolest, zlepšení studeným, zhoršení 

teplým, v případě, že je nejvíce přítomna zvýšená teplota: absence žízně, suchá a teplá 

kůže se střídá s pocením.  
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Indikace: 1. Kůže: Lokální edematózní afekce: poštípání hmyzem, furunkly, 

panaricia, spálení sluníčkem (erythema solare).  Generalizovanější afekce: kopřivka, 

erysipel.  Společný jmenovatel: otok a svědění zlepšené studeným a zhoršené teplým.   

2. Sliznice: Konjunktivitidy, keratitidy.  Anginy s edémem uvuly či glotis.  Vaginitida, 

balanitida.  Společný jmenovatel: otok zlepšený studeným, teplota bez žízně.   

3. Serózy: Hydartróza s růžovočerveným zarudnutím kloubu. Pleuritida, perikarditida 

doprovázená teplotou bez žízně. Příušnicová meningitida: skvělá indikace pro 

použití tohoto léku za předpokladu, že je přítomna prudká bolest hlavy, 

stuporózní stav, který může přejít až v bezvědomí, červený, překrvený obličej a 

konvulzivní kymácení hlavy, která se zmítá z jedné strany polštáře na druhou.   

 Všechny meningeální edémy naleznou v Apis mellifica užitečný doplněk ke 

klasické terapii za podmínky, že vykazují klinicky reakční způsob podobný tomu, 

který byl získán v patogenetickém experimentu: prudce nastupující zánětlivý 

otok, zlepšení studeným a zhoršení teplým, teplota s absencí žízně, střídání 

suché a opocené kůže. 4. Urogenitální trakt: Akutní nefritida doprovázená 

oligurií, albuminurií a edémem bez pocitu žízně.  Ovaritida s predominancí 

vpravo. Nezapomeňte, že Apis má klinicky protizánětlivý účinek srovnatelný s 

antihistaminiky, fenylbutazony a kortikoidy (M. Aubin).   

 Její působení nastupuje rychle, ale má krátké trvání.  Všechny ředění vykazují 

aktivitu.  Předepisujeme v ředění 9 nebo 15 CH: 3 granule každých 10 minut 

nebo každou půlhodinu v akutních případech; vysadíme v závislosti na zlepšení.  

5 granulí čtyřikrát denně v případech subakutních či chronických.  

Způsob použití: Homeopatické granule i globule se podávají pod jazyk, kde se 

nechají zvolna rozplynout.  Na homeopatický lék nesaháme prsty, k odpočítání 

granulí použijeme kalíšku, který v tubě slouží zároveň jako zátka.   

Lék bereme zásadně mezi jídly (1/2 hodiny před či hodinu po něm).  Je nutné, aby 

dutina ústní byla v okamžiku podávání homeopatik prosta všech cizích příchutí a 

příměsí (zbytky jídel, zubní pasta, káva, bonbóny, atd.).  

[AISLP] 
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3.2.4   ALERGIE NA VČELÍ JED 

 

Zkouška na alergii se provádí bodnutím jednoho žihadla. To se odstraní za 10 

vteřin. Druhý den se provede stejná zkouška, s tím, že se žihadlo ponechá v ráně déle 

než 1 minutu. Jestliže se neprojeví žádné závažné potíže (např. silný otok, bolesti, kožní 

vyrážky, dušnost či jiné příznaky), můžeme jed aplikovat.    

 Pokud se projeví nežádoucí účinky na jed – dotyčný je alergik a nesmí přípravky 

z včelího jedu užívat. 

 

 

 

3.2.5  KONTRAINDIKACE PODÁNÍ VČELÍHO JEDU 

 

Kontraindikací použití včelího jedu je především přecitlivělost (alergie) na vrch 

produkty a jed zvláště a dále cévní a oběhové poruchy, jako kornatění cév, srdeční 

slabost (tzv. angina pectoris) a některé další. 

Včelí jed nesmí užívat pacienti s těžkou srdeční vadou a diabetici, kteří dostávají 

injekční insulin!           

  Mezi včelaři je rozšířeno více variant léčby včelím jedem. Pro nevčelaře je však 

taková terapie spojena vždy s jistým rizikem, proto přímou apitoxinovou terapii bez 

odborného lékařského dozoru dnes nelze doporučit, i když to naši předci běžně dělali. 
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3.3   VYUŽITÍ HADÍHO JEDU 

 

Hadí jed není pouhým smrtícím prostředkem. Své nezastupitelné místo získal i 

ve farmaceutickém průmyslu. Hadí toxiny jsou ceněny především pro vysoký obsah 

specifických enzymů. Dále obsahují několik desítek nízkomolekulárních bílkovin, 

peptidů a aminokyselin, látky antibiotické a minerální. Používají se při léčbě zánětů (ve 

formě mastí a krémů) a také k tlumení bolesti (analgetický účinek spočívá v blokování 

elektrické aktivity nervových buněk). Zatímco před několika desítkami let sloužil hadí 

jed výhradně k výrobě sér proti uštknutí, dnes se využití jeho účinků značně rozšířilo. 

Pomáhá bojovat proti revmatismu, křečovým žilám, zánětům svalů, šlach, 

malomocenství i epilepsii. Značně se osvědčil jako podpůrný prostředek při léčbě 

lupénky, zánětlivých stavů kůže a proti oparům. Dodnes se hadí jed nepodařilo 

synteticky vyrobit, jeho cena je proto velmi vysoká a jeho výrobou se zabývá velice 

málo firem na světě. 

 

V současné době v lékárnách v České republice jsou k dispozici 

- VIPER VENOM ANTITOXIN inj. sol.    

- VIPERA REDI glob., grn., gtt., plv., sol., supp., tbl., ung. 

- VIPERATAB inj. plv. sol.  

- VIPERODERM 
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3.3.1    PŘÍPRAVEK SPECIFICKÉHO PROGRAMU  

Specifické léčebné programy na území České republiky představují systém který 
umožňuje  použití, distribuci a výdej humánních léčivých přípravků neregistrovaných 
podle zákona č. 378/2007 o léčivech § 49 pokud jsou splněny následující podmínky:     

- nedostupnost registrovaného léčivého přípravku nebo jiná mimořádná potřeba 

programu 

- přípravek je určen pro stavy závažně ohrožující lidské zdraví (jejich léčbu, 

prevenci či stanovení diagnózy)  

- Ministerstvo zdravotnictví s přihlédnutím ke stanovisku SÚKL vydalo písemný 

souhlas s uskutečněním programu  

- použití přípravku probíhá podle předem vypracovaného a schváleného 

léčebného programu  

Specifický léčebný program je jedním ze způsobů dovozu a používání 

neregistrovaného  léčivého přípravku.  V případě léčby určené skupině pacientů 

(např. se vzácnými onemocněními) je možnost použít neregistrovaný přípravek. 

 Předmětem specifického léčebného programu je léčba, prevence či 

stanovení diagnózy stavů závažně ohrožujících lidské zdraví. Není tedy určen 

pro léčbu „běžných" onemocnění.       

 Program může iniciovat a vzít si na svou odpovědnost lékař, nemocnice, 

ministerstvo zdravotnictví, lékařská odborná společnost, zdravotní pojišťovna 

nebo pacientská organizace či komerční subjekt (smluvní organizace, 

farmaceutická firma).  Léčivé přípravky v rámci specifického léčebného 

programu mohou být hrazeny ze zdravotního pojištění. Žádost o stanovení 

úhrady podává držitel rozhodnutí o registraci nebo výrobce.    

  Za značení přípravku zodpovídá a zajišťuje ho předkladatel SpLP. 

Označení krabičky štítkem „Pro účely specifického léčebního programu“ může 

provést výrobce LP či lékárna.  
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3.3.2  VIPER VENOM ANTITOXIN inj. sol.  

 

Výrobce: Biomed-Sera and Vaccine Production Plant in Warsaw, Warszawa, 

Polsko.  

Držitel registrace: Biomed-Sera and Vaccine Production Plant in Warsaw, 

Warszawa, Polsko.  

Složení: Immunoserum contra venena viperarum Europ. 500 antitoxinových 

jednotek (AU) v 1 ampuli injekčního roztoku.  1 ml obsahuje nejméně 150 AU.  

Pomocná látka: Natrii chloridum, Phenolum.  

Balení: 1 x 5 ml/500 IU.  

Popis: Imunopreparát, sérum proti hadímu jedu.  

Charakteristika: Vyhrazeno zdravotnickým zařízením ambulantní a ústavní péče pro 

případy zabránění otravy jedem po uštknutí zmijí.   

Distributor: Biotika Bohemia s.r.o., ČR.  

Indikace: Pro pacienty uštknuté zmijí.  Přípravek by měl být podán co nejdříve po 

uštknutí a pacient by měl okamžitě dopraven do místa lékařské péče, přednostně do 

nemocnice.  

Kontraindikace: Přecitlivělost na koňské proteiny nebo na další složky přípravku.  

Dávkování: Dětem a dospělým se podává 500 AU intramuskulárně co nejdříve po 

uštknutí. Intravenózní podání je přijatelné pouze v život ohrožující situaci.   

Před podáním by měl být proveden intrakutánní alergický test.  V případě nutnosti  

rychlého podání (bez provedení alergického testu) má být přípravek podán až 

po podání antišokových látek (noradrenalin, antihistaminika).  Během 

provádění intrakutánního testu a během aplikace přípravku musí být k dispozici 

léky pro protišokovou terapii.  

Způsob skladování: Při teplotě 2-8 st. C. Nezmrazit, chránit před světlem.  

Poznámka: Přípravek specifického programu.2009/02/03  
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 3.3.3  VIPERA REDI glob., grn., gtt., plv., sol., supp., tbl., ung.  

 

 

Výrobce: Boiron S.A., Sainte Foy-les-Lyon, Francie.  

Držitel registrace: Boiron S.A., Sainte Foy-les-Lyon, Francie.  

Složení: Vipera redi - dilutio homeopathica q.s.  

Detail : Jed zmije Vipera aspis.  

Popis přípravku: Granule: bílé granule o hmotnosti cca 50 mg.   

 Globule: bílé globule o hmotnosti cca 4 mg.   

 Tablety: bílé tablety.   

 Kapky: čirý bezbarvý roztok.   

 Prášek: bílý homogenní prášek.   

 Čípky: bílé čípky torpédovitého tvaru.   

 Mast: bělavá slabě průsvitná homogenní mast.   

 Roztok: čirý bezbarvý roztok.  

Detail obalu: Granule: lékovka z plastické hmoty, válcovitého tvaru.   

 Globule: lékovka z plastické hmoty, válcovitého tvaru.   

 Tablety: skleněná lékovka, uzávěr z plastické hmoty, krabička.   

 Kapky: lékovka z tmavého skla, kapátkový a šroubovací uzávěr, krabička.   

 Prášek: lékovka z plastické hmoty, válcovitého tvaru, odměrná lžička, krabička.   

 Čípky: čípky zalité v bílé plastické hmotě s potiskem, v 1 fólii 6 čípků, krabička.   

 Mast: kovová lakovaná tuba, šroubovací uzávěr, krabička.   

 Roztok: ampule z tmavého skla s odlomitelnými zúženými konci na obou 

stranách, pouzdro z plastické hmoty, krabička.  

Balení: Globule 1 g, 4 g; granule 4 g; kapky 15 ml, 30 ml, 60 ml, 125 ml, 250 ml; prášek    

15 g, 30 g, 60 g; solutio 12, 30 a 60 ampulí; 6, 12 a 13 čípků; 50 tablet, 20 g masti.  

Typ přípravku: Homeopatikum.  

Princip účinků: Tak jako u všech jedů i zde pokus odhalil účinek:   

  na nervový systém, kde vyvolává projevy ascendentní paralýzy a   

  na krev, kde vyvolává projevy hemolýzy a s tím související hemorrhagii a  

 ekchymózy. 
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Vipera redii je lék vhodný hlavně díky jeho účinku:   

na žíly, kde vyvolává reakce zánětlivého edému a lymfangitidy analogické s klinickými 

reaktivními způsoby doprovázející periflebitidu, která je považována za 

specifickou indikaci léku.  

Charakteristika: Materia medica homeopatica.  

Záněty a dilatace žil s bolestí připomínající prasknutí.   

Zlepšení zvýšenou polohou končetin.   

Zhoršení volnou polohou visících končetin.  

Indikace: Varixy a varikozity.  Periflebitidy (Apis, Arnica).  

Dávkování: Předepsat v ředění 5 nebo 9 CH, pět granulí 2-4krát denně podle 

akutnosti případu.  

Způsob použití: Homeopatické granule i globule se podávají pod jazyk, kde se 

nechají zvolna rozplynout.   

Na homeopatický lék nesaháme prsty, k odpočítání granulí použijeme kalíšku, který v 

tubě slouží zároveň jako zátka.   

Lék bereme zásadně mezi jídly (1/2 hodiny před či hodinu po něm).  Je nutné, aby 

dutina ústní byla v okamžiku podávání homeopatik prosta všech cizích příchutí 

a příměsí (zbytky jídel, zubní pasta, káva, bonbóny, atd.).  

Způsob skladování: Při teplotě do 25 st. C, v původním obalu.  
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3.3.4  VIPERATAB inj. plv. sol.  

 

 

přípravek specifického programu  

 

Výrobce: Protherics UK Ltd., Blaenwaun, Ffostrasol, Lliandysul Ceredigion, Velká 

Británie.  

Složení: Immunoserum contra venena viperarum europaearum 100 mg v 1 

lahvičce s práškem pro přípravu injekčního roztoku.  

Balení: Lahvička 100 mg.  

Detail : Imunopreparát, sérum proti hadímu jedu.  

 

Charakteristika: 400 balení, 8. 9. 2010 až 31. 8. 2013.   

Zabránění otravy jedem po uštknutí zmijí, zejména Vipera berus (jde o 

hypoalergenní antisérum vhodné pro děti a alergické osoby).   

 Pracoviště: zdravotnická zařízení ambulantní a ústavní péče (koordinace 

léčebného programu: Toxikologické informační středisko Kliniky pracovního 

lékařství VFN a 1. LF UK).   

 DZ: 30. 9. 2010  
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3.3.5  VIPERODERM MASÁŽNÍ KRÉM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masážní krém Viperoderm s obsahem hadího jedu je vhodný ke zmírnění 

revmatických obtíží a bolestí kloubů a páteře. Je zvláště vhodný při bolestech zad a 

křížové oblasti způsobených neúměrným pracovním zatížením nebo nepřiměřeným 

sportovním výkonem.  

Viperoderm podporuje prokrvení tkáně a tím zlepšuje výměnu látek a 

regeneraci. Upravuje bolestivé stavy pohybového aparátu. Krém má výbornou 

vstřebatelnost. Při prosté aplikaci, případně masáži, dochází ke zmírnění až odstranění 

bolestivosti v postiženém místě.  

 Složení: voda, minerální olej, cetylalkohol, myreth-3 myristát, propylenglykol, 

polysorbát 60, kafr, mentol, eucalyptový olej, hydroxymetylglycinát sodný, karbomer 

114  

Způsob použití:  Malé množství krému naneste na postižené místo a vmasírujte do 

pokožky. Opakujte 2-3x denně dle potřeby. 

Balení:   200 ml 

Upozornění: Určeno pouze k zevnímu použití. Krém nesmí být aplikován na sliznice a 

otevřená poranění. Nutná je opatrnost u lidí přecitlivělých na hadí jedy. 
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3.3.6  KOSMETIKA 

 

Vrásky a včelí jed 

Odjakživa se ženy snaží potlačit projevy stárnutí pleti. I zde má své místo a 

nadšené příznivkyně včelí jed. Např. ve Velké Británii apiterapii podstupují i příslušnice 

šlechty. Ukázalo se totiž, že včelí jed dokáže vyhladit i hluboké vrásky, se kterými si 

jiné látky neporadí. Jeho účinek tkví v tom, že v pleti podporuje tvorbu elastinu a 

kolagenu, což jsou základní stavební složky mladé, hladké pokožky bez vrásek.  

  Včelí jed se v tomto případě neaplikuje žihadlem, ale bezbolestně se 

nanáší na obličej ve formě masky. U citlivějších jedinců dochází ke dráždění volných 

nervových zakončení v pokožce, které je popisováno jako jemné brnění v kůži.  

 Vyhlazování pleti pomocí včelího jedu má ale jednu velkou nevýhodu – je to 

významná časová náročnost sběru jedu. Na druhou stranu je výhodné, a hlavně 

důležité, že při sběru jedu není včela zabita. Vzhledem k uvedenému faktu je však na 

tento způsob předcházení vráskám vypsán (aspoň ve Velké Británii) pořadník. 

Hadí jed také vyhlazuje vrásky       

 Na britský trh míří nový krém k vyhlazování vrásek, který obsahuje syntetickou 

formu jedu produkovaného chřestýšovcem waglerovým (Tropidolaemus wagleri). Tuba 

krému obohaceného o látku, která napodobuje paralyzující hadí jed bude možno 

zakoupit asi za šest liber (asi 180 korun). Látka nazvaná Syn-Ake blokuje nervové 

signály vyvolávající stahy obličejových svalů, které mohou způsobovat vrásky, napsal 

list The Daily Telegraph. Testy prý prokázaly, že aplikace krému dvakrát denně po čtyři 

týdny redukuje výskyt vrásek až o 52 %.      

 Jiné produkty obsahující Syn-Ake stojí až 60 liber (asi 1800 korun) za kelímek. V 

oblibě je mají například hollywoodské hvězdy (např. Gwyneth Paltrow či Hilary Swank).  
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3.3.7  ZAJÍMAVOSTI 

Využití jedu škorpiona v pesticidech 

Profesor Michael Gurevitz z Univerzity Tel Aviv, Izrael,  pracuje na nezvyklém 

způsobu jak odradit hmyz od ničení úrody. Do pesticidu přidává některé neurotoxiny ze 

škorpioního jedu. 

Škorpioní jed je velmi silný, obzvlášť pak jed izraelského žlutého škorpiona, který je 

jedním z nejjedovatějších na světě. Profesor Gurevitz při svém výzkumu objevil, že 

určité neurotoxiny škorpiona působí proti známému škodlivému hmyzu, příkladem jsou 

moli požírající listy, kobylky, mouchy a brouci. Na druhou stranu neškodí včelám a 

savcům. Je tedy možné využít je jako ekologicky bezpečné pesticidy. V počátcích svého 

výzkumu vložil gen neurotoxinu do geonomu (genetického kódu) rostliny v naději, že si 

rostlina sama vyrobí toxiny, které zabijí hmyz. Pokus byl bohužel neúspěšný, protože 

toxin uvnitř hmyzu se rozložil a neovlivnil nervový systém. Profesor Gurevitz pochopil, 

že škorpioní toxiny musí upravit tak, aby byly schopné proniknout do krevního řečiště 

hodujícího hmyzu a mohly tak ovlivnit jeho nervový systém. V současné době se jeho 

výzkum ubírá tímto směrem. Profesor Gurevitz působí v botanickém oddělení 

Univerzity Tel Aviv a škorpiony zadal studovat před 35 lety. Od té doby se mu podařilo 

vyvinout způsob klonování (množení) genu toxinu, jeho tvorbu a následnou) úpravu. 

Podařilo se mu také úspěšně pracovat s toxiny v bakteriích. V nedávné době publikoval 

článek v časopisu Molekurální biologie a evoluce. Vysvětluje v něm, jak výpočetní 

analýza na úrovni genové posloupnosti vede k lepšímu pochopení toho jak zacházet 

s působením toxinu. 

Žabí jed: převratný lék? 

Celosvětový nárůst zájmu o metody tradiční, „přírodní“ medicíny s sebou 

přináší mnohá zajímavá překvapení. Nekonečné možnosti, které tato oblast poskytuje, 

demonstruje i výzkum, prováděný prof. Chrisem Shawem z university v Ulsteru. 

Tématem jeho práce je výzkum účinků jedů, vylučovaných exotickými žábami. Podle 

jeho názoru obsahují žabí jedy peptidové molekuly, které mohou při správné titraci 

velmi účinně působit v mnoha oblastech medicíny. Jako příklady zjištěných účinků a 

jejich využití uvádí: 1) Snižování vysokého krevního tlaku (dále TK). V laboratorních 
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podmínkách se pomocí nepatrných dávek žabího jedu podařilo snížit TK až o 50 %. 2) 

Antikoagulační působení při hluboké žilní trombóze, nemocích srdce a).(Shaw uvádí 

možnost využití např. u „syndromu turistické třídy“ — trombóz, vznikajících během 

dlouhých transoceánských letů). 3) Léčba nemocí, vyvolávaných škodlivými bakteriemi, 

odolnými vůči antibiotikům. Peptidy žabího jedu se dosud nepopsaným mechanizmem 

„zanoří“ do buněčné membrány bakterií a způsobí rozpad bakteriální buňky. Bakterie si 

proti těmto peptidům nemohou vytvořit odolnost. 4) Léčba nádorů a leukémie. Žabí 

jedy obsahují molekuly shodné se tzv. signálními molekulami, jejichž blokující účinek na 

růst nádorových buněk již známe. Bylo by jich možno využít i při léčbě leukémie (nádor 

krve), naopak stimulujících molekul lze využít k ochraně kostní dřeně před poškozením 

během chemoterapie. Na Ulsterské univerzitě probíhá výzkum mnoha druhů 

exotických žab již léta. Podle názoru prof. Shawa je možné, že pokud se podaří 

vyvinout na základě žabích jedů léky. Využitelné v každodenní praxi, může jít doslova o 

převrat v mnoha oblastech současné medicíny.  

[www.sciencedaily.com] 

 

Hadi rádi žabí jed a oxid uhelnatý jako lék 

Dvě zajímavosti uvádí významný vědecký časopis „New Scientist“: Oxid 

uhelnatý (CO) – mohl by být lékem na roztroušenou sklerózu; např. japonští hadi 

dokáží zužitkovat jed svých žabích obětí. Pokusy portugalských vědců vedených 

Miguelem Soaresem ukázaly, že nízká koncentrace oxidu uhelnatého může působit 

jako lék/prevence některých poruch nervového systému – alespoň u myší. 

Mechanismus tohoto jevu není jasný. Účinek mohl souviset se snižováním koncentrace 

kyslíkových radikálů (přes reakci CO s železem a hemovými bílkovinami). Použitá byla 

koncentrace, která u lidí už vyvolává bolest hlavy, u myší žádné podobné příznaky 

zjištěny nebyly. Oxid uhelnatý samozřejmě zůstává pro člověka prudkým jedem, 

farmaceutické firmy by ale výhledově mohly dodávat léky, ze kterých by se CO pomalu 

a řízené uvolňoval na určitém místě organismu (v nervové soustavě apod.). Existuje 

naděje, že taková aplikace by mohla například zpomalit nástup roztroušené sklerózy. 

[www.newscientist.com] 
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Hadi z japonského ostrova Išima dokáží dokonale zužitkovat místní ropuchy. 

Ropuchy využívají pro svou obranu toxiny v pokožce, a z tohoto důvodu je většina 

místních predátorů nechávala na pokoji. Ne tak ale had Rhabdophis tigrinus. Ropuší jed 

je pro něj neškodný a navíc ho dokáže sám využívat – hromadí se mu ve zvláštním 

váčku na krku. Hádek je díky tomu pro větší zvířata sám jedovatý a tento fakt změnil i 

chování populace na ostrově Išima. Zatímco Rhabdophis tigrinus ze sousedních 

ostrovů, kde se ropuchy nevyskytují, se při nebezpečí snaží rychle zmizet, išimská 

populace si může dovolit spoléhat na svoji jedovatost. Had si přitom příslušný toxin 

sám syntetizovat neumí; konzumace kořisti za účelem využití jejího jedu je každopádně 

jevem dosti unikátním.  

[www.newscientist.com]  

 

Ještěrka léčí cukrovku a otylost 

            Korovec jedovatý přispěl k objevu léku užívaného při cukrovce: Podobně jako sir 

Alexander Fleming objevil náhodně v neumyté Petriho misce „zelenou plíseň“ – 

antibiotikum, šťastná náhoda stojí i u objevu léku pro diabetiky s pomocí korovce. 

Mladý endokrinolog dr. John Eng, výzkumný asistent v newyorské laboratoři, se zaměřil 

na objevování nových hormonů. Při zkoumání proteinů ve slinách korovce jedovatého 

tak objevil nový peptidový hormon, který pojmenoval exendin-4. Po důkladných 

klinických zkouškách se lék (pomocí injekce) úspěšně užíval od dubna 2005 v USA, poté 

se dostal i do Evropy. 

[21.stoleti.cz]          

 Z jedu indické zmije Vipera russeli se terapeuticky využívají enzymy, které za 

přítomnosti vápenatých iontů a fosfolipidů aktivují koagulační (významná složka, která 

je součástí srážecího procesu krve) faktor X na Xa. Další látky odbourávají srážecí 

faktory, např. fibrinogen a tak snižují krevní srážlivost. Některé se pro své defibrinační 

účinky používají při terapii trombóz. Jedná se o tzv. ankrod, což je složka hadího jedu z 

Agkistrodon calloselostoma (Crotalidae). Pro stejný efekt se využívá enzym reptiláza 

izolovaná z jedu Bothrops jararaca.               

[www.biotox.cz] 
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Budeme léčit rakovinu hadím jedem? 

Zní to dost nepravděpodobně, ale  Dr. Son se svými kolegy publikoval v 

časopisu  Molecular Cancer Therapeutics  článek z něhož vyplývá, že jed zmije je 

účinným lékem u nádorů prostaty, které nejsou ovlivněny mužskými pohlavními 

hormony. Molekulární biologové zaostřili svůj pohled na působek, vyskytující se v 

buněčném jádře, který u některých nádorů brání apoptóze  (tj. geneticky naplánované 

smrti buňky). Faktor se v odborné literatuře označuje jako NF-KB (nukleární faktor 

kappa B). Hadí jed brzdí růst nádorově postižených buněk tak, že jim vrátí schopnost 

podstoupit apoptózu, o kterou je rakovina připravila. Jed na buňky působí v „S“ fázi 

jejich buněčného cyklu. Apoptóza je pro organismus velmi důležitá. Je to jakési 

obětování jedince ve prospěch celku. Máme ji v buňkách geneticky zakódovánu a tento 

mechanismus se například spouští v situaci když je buňka napadena infekcí, se kterou 

se nedokáže vypořádat. Řízení osudu buňky se děje pomocí regulačních proteinů. Ty 

dávají buňce pokyn, aby přešla z jednoho vývojového stádia do dalšího. Nádorové 

zvrhnutí buňky tento řídící mechanismus naruší a NF-KB faktor je jedním z takových 

mechanismů, který to dokáže. Tím, že hadí jed zruší účinek NF-KB faktoru, vrátí buňce 

její právo rozhodovat o svém osudu. Buňka, „vědoma“ si svého poškození, spustí sled 

dějů vedoucí k jejímu konci. Asijská zmije rodu Vipera, mezi chovateli láskyplně 

nazývaná jako drahokam střední Asie, nejenže pomáhá pochopit děje řízení pochodů v 

buňce, ale je určitou nadějí pro nemocné některými typy nádorového bujení.  

 [www.osel.cz/index.php.zprava=121] 
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3.4 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

Cílem praktické části absolventské práce je zmapovat informovanost veřejnosti 

o možností využití živočišních jedu formou dotazníkového šetření. Vypracovala jsem 

dotazník, který obsahuje 10 otázek. Celý dotazník je uveden jako Příloha 1. 

V deseti lékárnách jsem žádala pacienty o vyplnění dotazníku. Lékárny jsou 

různě velké a liší se i polohou. To znamená, že některé jsou v hypermarketu, jiné na 

náměstí nebo v nemocnici. Také jsem požádala personál v lékárnách o stručnou 

statistiku prodejnosti přípravků s obsahem živočišních jedu 

Na dotazník odpovědělo 119 respondentů ze 150. 

 

Otázka č. 1 

Koupili jste si někdy přípravek s obsahem živočišných jedů (Viperoderm, Vipera Redi, 

Apis Mellifica)? 

odpověď    počet    procenta    

ano    51   43 % 

ne    68    57 % 

 

Otázka č. 2 

Na zlepšení jakého problému jste si koupili přípravek s obsahem živočišných jedů? 

odpověď   počet    procenta 

revmatické bolesti    45     38 % 

masáž svalu    25      21 % 

zánět šlach        3        3 % 

migréna      15        12 % 

varixy a varikozity         31       26 % 

 

Otázka č. 3 

Doporučil Vám někdy přípravek s obsahem živočišných jedu Váš lékař nebo lékárník? 

odpověď   počet   procenta 

ano    23  19 % 

ne    96   81 % 
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Otázka č. 4 

Získali jste informace o přípravcích s obsahem živočišných jedu z jiného zdroje? 

odpověď   počet   procenta 

televize   4   3 % 

internet   43   36 % 

časopis   19  16 % 

přátelé   53   45 % 

 

Otázka č. 5 

Pozorovali jste po aplikaci nějaké zlepšení zdravotního stavu? 

odpověď   počet   procenta 

ano    85      71 % 

ne     34       29 % 

 

Otázka č. 6 

Po jaké době jste zjistili zlepšení zdravotního stavu? 

odpověď   počet   procenta 

za hodinu až den  51  43% 

den až týden  43  36% 

za měsíc  21  18% 

měsíc až tři  4  3% 

 

Otázka č. 7 

Vybíráte přípravek dle názvu výrobce? 

odpověď   počet   procenta 

ano    41   34 % 

ne    78   66 % 

 

Otázka č. 8 

Dáváte přednost nižší (nebo „akční“) ceně bez ohledu na kvalitu přípravku? 

odpověď  počet   procenta 

ano   80   67 % 

ne   39   33 % 
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Otázka č. 9 

Jaký je Váš věk ? 

věk   počet   procenta 

20 - 40  32    27% 

40 - 60  58   48 % 

60 a více  29   25 % 

 

Otázka č. 10 

Uveďte, prosím, Vaše pohlaví 

odpověď  počet   procenta 

žena   78   65 % 

muž  41   35 % 
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4 DISKUSE 

 

Studiem odborných materiálů při zpracování své absolventské práce jsem 

získala spoustu užitečných znalostí. 

Informace jsem čerpala z odborných časopisů, z webových stránek a z odborné 

literatury. Pokusila jsem se z dostupných zdrojů získat pokud možno co nejvíce 

informací o existujících přípravcích s obsahem živočišných jedů, které lze v různých 

indikacích použít.  

Z dotazníkového šetření, které jsem provedla, vyplývá,  že přípravky s obsahem 

živočišných jedu respondenti znají. V posledních letech zájem o léčbu produkty 

přírodního původu roste, lidé věří, že jsou vzhledem k jejich přírodnímu původu pro 

jejich organismus více bezpečné než syntetická léčiva.  

Dávají přednost nákupu přípravku v lékárně, pravděpodobně kvůli jistotě, že přípravek 

obsahuje skutečně účinnou a také látku v množství, které je na obalu uvedeno. Většině 

respondentů přípravek nedoporučil lékař ani lékárník, znají je převážně z časopisů, od 

známých nebo z internetu. 

Velkou váhu při rozhodování, zda přípravek skutečně respondent zakoupí, má ale cena 

produktu; proto se mnohdy rozhodují právě podle ní. 

Většina respondentů dává přednost nižší ceně nebo akční ceně, z toho vyplývá, že 

většině respondentů je jedno o jakého výrobce se jedná. 

Přípravky s obsahem živočišných jedu kupují převážně ženy ve věku 50 let a více, 

hlavně na revmatické bolesti. Na druhém místě, dle dotazníkového šetření, je masáž 

svalů. 

Většina respondentů (119) vnímá po kratší době užívání přípravku zlepšení zdravotních 

potíží. Je možné jej užívat dlouhou dobu, i v prevenci, bez větších vedlejších účinků, 

takže jeho terapeutické využití je bezpečné. 

Toto téma mně zaujalo také z důvodu, že s danou problematikou mám určité 

zkušenosti u svých příbuzných. 

Mé mamince je dnes 63 let a už dlouhá léta má revmatické potíže, nejvíc ji sužují 

bolesti kloubů na obou rukách, ranní ztuhlosti, kdy si nejdřív musí prsty na rukou 

procvičit, aby mohla normálně pracovat. V roce 1998 byla na návštěvě u známých, kteří 

měli včelí úl a shodou okolností ji jejich včely na rukou pobodaly. Rychle se jí projevila 
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zánětlivá reakce doprovázena otokem, svěděním a zvýšenou teplotu v postižení 

oblasti. Za určitou dobu reakce odezněla, otok zmizel, teplota poklesla na úroveň 

normy a svědění také přestalo. Přestaly ale také i její revmatické potíže a znovu ji 

klouby začaly bolet až v roce 2000. Tuto skutečnost nemůžeme vysvětlit žádným 

placebo efektem, protože maminka před tím nevěděla, že včelí jed se dá využit 

k zmírnění revmatických bolestí a určitě ani nevěděla, že by takový způsob aplikace byl 

možný. Na další podobný pokus už ale nenašla odvahu a tak jsem jí aspoň sehnala 

krém s obsahem včelího jedu. Pomohlo jí to, ale úleva není tak výrazná, je krátkodobá 

a krém se musí aplikovat častěji.  

Na farmaceutickém trhu už není k dostání žádný krém s včelím jedem, a proto teď 

používá Viperoderm, krém s obsahem hadího jedu a přináší ji to určitou úlevu. 

Bylo pro mě přínosem zabývat se podrobněji touto problematikou, protože jsem již 

získala spoustu užitečných znalostí.  

Farmaceutičtí zaměstnanci mají k dispozici dostatek informací jak firemního 

charakteru, tak z odborných publikací, internetu nebo od obchodních zástupců firem a 

jejich zájem o další prohlubování znalostí je výsadou lékáren, a přestože pacienti 

nejčastěji přichází do lékárny již s doporučením od lékaře, měl by odborný personál 

dokázat informovat nebo poradit se správným užíváním přípravku s obsahem 

živočišných jedů. 

Můj názor je ten, že pro nemocné je velká škoda, že lékaři klasické medicíny uznávají 

produkty přírodního původu jen velmi málo. Zejména u těch onemocnění, kde klasická 

léčba neumí (nedokáže) pacientovi pomoci! 
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ZÁVĚR 

Moderní doba přináší stále větší nároky na člověka a jeho výkonnost, takže lidé 

vyhledávají prostředky klasické i přírodní medicíny k péči o své zdraví a fyzickou 

kondici.  

 

Ve své práci jsem psala o přípravcích obsahující jed živočichu, které podlé mého názoru 

mají široký spektr léčivých účinků, blahodárně působících na lidský organismus.  

Cíle práce, které jsem si na začátku stanovila, byly splněny. 
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SUMMARY 

 

The animal poisons and their usage in pharmacology 

 The assignment deals with the possibility of using the animal poisons in the treatment 

of different kinds of pain. It describes the theoretical and practical usage of animal 

potions. 

The theoretical part includes history of using poisons or venoms, the main type of 

venoms, characteristics of poisons or venoms and their chemical composition. It also 

includes information about poisonous animals in central Europe whose venom may be 

useful in pharmacology. The theoretical part defines what toxicology is and what the 

difference between poisons and toxins is. This part also discusses what the main types 

of animal poisons are, what do they consist of, how their ingredients act on the human 

body, and what are the main ingredients of animal venoms.  The assignment is focused 

particularly on two types of species which live in central Europe. These are insects 

(Hymenoptera) and Reptiles (Ophidia). Insects that can be used in pharmacology are 

bees and wasps. Reptiles that are used in pharmacology are vipers and the only one 

representative of that species type in Central Europe is Vipera Berus.  

This assignment includes information about poison intoxication, therapeutics, the 

usage of toxins in pharmacology and also technology of venom collection.         

The main part of this assignment is the usage of toxins in pharmacology. Hymenoptera 

poison is known from the ancient era. People used this venom in the treatment of 

different kinds of pain e. g.  headache, migraine, neuralgic pains, rheumatism, 

inflammations, high cholesterol level, hypertension. Nowadays in the Czech Republic 

there are sold in pharmacy only homeopathics containing hymenoptera poisons. The 

situation was different in the past. Around the year 1968, back then in the former 

Czechoslovakia the product named virpin was sold. Virpin was the liniment sold with a 

spittle in order to prevent venom penetration  into the human organism. The poison of 

a snake is not only lethal, it also can be used in medicine as analgesics in a case of 

acute pain, rheumatism, dermatitis, herpes and also as an antivenom.  This is also the 

most familiar application method. It is not possible to make viperous venom 

synthetically, so the price of those products is very high. Nowadays the liniment 
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containing Vipera berus venom is sold in pharmacies in the Czech Republic with the 

indication to massage muscles and articulations. 

This assignment also includes some interesting facts from the world of cosmetics. It is 

believed that products  containing bees or snake venom, used in the right way can 

mitigate or even remove wrinkles. 

The key words:   

poisons or venoms, toxicology, application method, type of venoms, cardiotoxic, 

neurotoxic, cytotoxic, haemotoxic, hepatotoxic, nephrotoxic, antidots. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[61] 
 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

 

Monografie 

 

1.  PROKEŠ, J. et al. Základy toxikologie. Praha : Galén, 2005. ISBN 80-7262-301-X.      

2.  HRDINA, V. et al. Pírodni toxiny a jedy. Praha : Galén, 2004. ISBN 80-7262-256-0.  

3.  JANKOVIC, A. Produkty z medu. Bělehrad: Závod pro výrobu peněz, 1968.   

 

 

Elektronické dokumenty 

 

1. www.biotox.cz/toxikon/ 

2. www.hadisvet.webgarden.cz 

3. www.apitherapy.blogspot.com/2008/06/propolis-and-bee-venom-effective-

in.html 

4. www.apitherapy.blogspot.com/2007/06/bee-venom-therapy-popular-in-

malaysia.html 

5. www.ovcsvpardubice.blog.cz/0705/americky-vcelar-pouziva-vceli-jed-k-leceni-

roztrousene-sklerozy 

6.   AISLP, micro verze k 1.4.2010. [CD ROM]. Praha – pont, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[62] 
 

PŘÍLOHY 

 

Příloha číslo 1 

Vážení, zákazníci, dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, jehož 

cílem je zjistit informovanost veřejnosti o využití živočišných jedů a jejich účincích. Vaše 

odpovědi budou zpracovány v mé absolventské práci a pomohou zlepšit informovanost 

odborné veřejnosti. 

Dotazník je anonymní. Prosím, vyplňte jej přímo v lékárně nebo ho odevzdejte zpět do 

lékárny, kde Vám byl vydán. 

Děkuji za vaši ochotu a čas. 

Violeta Stevanovic, studentka 3.ročníku VOŠ, obor Diplomovaný farmaceutický asistent  

 
Otázka č. 1 
Koupili jste si někdy přípravek s obsahem živočišných jedů (Viperoderm, Vipera Redi, 
Apis Mellifica)? 
odpověď    počet    procenta    
ano    51   43 % 
ne    68    57 % 
 
Otázka č. 2 
Na zlepšení jakého problému jste si koupili přípravek s obsahem živočišných jedů? 
odpověď   počet    procenta 
revmatické bolesti    45       38 % 
masáž svalu    25        21 % 
zánět šlach        3         3 % 
migréna      15         12 % 
varixy a varikozity         31        26 % 
 
Otázka č. 3 
Doporučil Vám někdy přípravek s obsahem živočišných jedu Váš lékař nebo lékárník? 
odpověď   počet   procenta 
ano    23  19 % 
ne    96   81 % 
 
Otázka č. 4 
Získali jste informace o přípravcích s obsahem živočišných jedu z jiného zdroje? 
odpověď   počet   procenta 
televize   4   3 % 
internet   43   36 % 
časopis   19  16 % 
přátelé   53   45 % 
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Otázka č. 5 
Pozorovali jste po aplikaci nějaké zlepšení zdravotního stavu? 
odpověď   počet   procenta 
ano    85      71 % 
ne     34       29 % 
 
Otázka č. 6 
Po jaké době jste zjistili zlepšení zdravotního stavu? 
odpověď   počet   procenta 
za hodinu až den  51  43% 
den až týden  43  36% 
za měsíc  21  18% 
měsíc až tři  4  3% 
 
Otázka č. 7 
Vybíráte přípravek dle názvu výrobce? 
odpověď   počet   procenta 
ano    41   34 % 
ne    78   66 % 
 
Otázka č. 8 
Dáváte přednost nižší (nebo „akční“) ceně bez ohledu na kvalitu přípravku? 
odpověď  počet   procenta 
ano   80   67 % 
ne   39   33 % 
 
Otázka č. 9 
Jaký je Váš věk ? 
věk   počet   procenta 
20 - 40  32    27% 
40 - 60  58   48 % 
60 a více  29   25 % 
 
Otázka č. 10 
Uveďte, prosím, Vaše pohlaví 
odpověď  počet   procenta 
žena   78   65 % 
muž  41   35 % 
Příloha číslo 2 
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Koupili jste si někdy přípravek s obsahem 
živočišných jedů 

ano

ne

 

 

 

 

Na zlepšení jakého problému jste si 
koupili přípravek s obsahem 

živočišných jedů

revmatické bolesti 

masáž svalu

zánět šlach 

migréna 

varixy a varikozity         
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Doporučil Vám někdy přípravek s 
obsahem živočišných jedu Váš lékař 

nebo lékárník?

Doporučil Vám někdy 
přípravek s obsahem 
živočišných jedu Váš lékař 
nebo lékárník?
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Získali jste informace o přípravcích s 
obsahem živočišných jedu z jiného zdroje?

Získali jste informace o 
přípravcích s obsahem 
živočišných jedu z jiného 
zdroje?
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Pozorovali jste po aplikaci nějaké 
zlepšení zdravotního stavu?

Pozorovali jste po aplikaci 
nějaké zlepšení 
zdravotního stavu?
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Jaký je Váš věk ?
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40 - 60 

60 a více 

 

 

 

 

Uveďte, prosím, Vaše pohlaví
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