
V roce 1850 zjistil George Harley, že je 
Kurare účinnou léčbou tetanu a otravy 

strychninem. Dnes je ale z důvodu 
vedlejších účinků nahrazeno třeba 

benzodiazepiny nebo myorelaxancii, 
jako například tetrazepam.

ÚČINNÁ LÉČBA TETANU A 
OTRAVY STRYCHNINEM

Jednou z hlavních složek kurare je tubokurarin, který 
dočasně potlačuje přenos vzruchu na nervosvalové 

ploténce a způsobuje tak ochabnutí příčně 
pruhovaných svalů. Zasažený organismus se tak při 

plném vědomí udusí.

Kurare, urari, woorari, borore nebo také ticuma, 
je zahuštěný vodní extrakt většinou z částí 
kulčiby jedodárné a dávivé, který nanášeli 

Indiáni z povodí Amazonky a Orinoka na hroty 
šípů nebo šipek do foukaček. 

Curare de calabaza je 
tradičně ukládané v 

plodech tykve 
Crescentia cujete.

Curare de poto 
skladovali Indiáni v 
hliněných hrncích.

Curare de tubo 
skladovali Indiáni v 

bambusových 
lodyhách.

Kurare můžeme podle skladování rozlišit na Curare de calabaza, de poto a de tubo, a 
nebo i dle botanického původu na Menispermaceae a Loganiaceae kurare.

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2006/cislo-6/jak-dlouho-je-kurare-jedovate.html https://www.stefajir.cz/otrava-strychninem https://cs.wikipedia.org/wiki/Myorelaxans#Zástupci_3 https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurare
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BUFOTENIN
ŽIVOČIŠNÝ PŮVOD

Obsah v ropuším jedu může dosahovat až 
4,7 % a halucinogenní dávka se pohybuje 

okolo 0,05 mg / kg váhy člověka.
ROSTLINNÝ PŮVOD

Bufotenin (5-OH-DMT) se vyskytuje v 
sekretu všech žab rodu Bufo. V ropuše 
koloradské se vyskytuje podobná látka se 
silnějšími účinky, 5-MeO-DMT. Může se 
užívat kouřením usušené žabí kůže a nebo 
olizováním ž ivých žab. Odtud také 
nejspíše pochází motiv pohádek, kdy se 
žába po polibku promění v prince.

5-MeO-DMT5-OH-DMT

Bufotenin je indolový alkaloid se stejnými psychotropními účinky jako má LSD nebo psilocybin.

Bufotenin se vyskytuje v plodech stromů rodu Anadenanthera, ze kterých vyráběli Indiáni šňupací 
prášek zvaný yopo, a nebo omamný nápoj chicha, který měl sloužit ke komunikaci se zlými duchy. 

Proto se plodům někdy přezdívá “kouzelné fazole”. Dále se nachází v muchomůrce citrónové                  
a porfýrové.

HISTORIE VLASTNOSTI

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2009/cislo-4/ropusi-jedy.html http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=561 https://blog.aktualne.cz/blogy/ondrej-kysely.php?itemid=33022 https://cs.wikipedia.org/wiki/Anadenanthera

Bufotenin neprochází přes hematoencefalickou 
bariéru. To je ovlivněno pozicí hydroxylové 
skupiny, která je v případě bufoteninu na pozici 
pět. Ke zvýšení propustnosti bariéry, a tedy i 
přísunu bufoteninu do mozku, vede zvýšení 
krevního tlaku, což způsobuje přítomnost 
katecholaminů.

Důležitým vědcem byl Jonathan Ott, který 
vyvrátil mylné představy z padesátých a 
šedesátých let o tom, že je bufotenin sám o 
sobě nebezpečný a že není psychoaktivní. 
Zabýval se jeho rostlinnou formou, jejíž bázi 
sám inhaloval a peronálně i rektálně požil.


