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Narkotyki halucynogenne
Czêœæ I: Klasyczne halucynogeny
(indoloalkiloaminy i fenyloalkiloaminy)
Halucynogeny s¹ to substancje
chemiczne, które w dawkach nietoksycznych wywo³uj¹ zmiany funkcji
poznawczych cz³owieka, tj. percepcji
i myœlenia, a tak¿e nastroju, jednak
bez cech spl¹tania, utraty pamiêci
czy dezorientacji co do w³asnej osoby, miejsca i czasu. Te subiektywne
odczucia t³umacz¹ stosowanie halucynogenów podczas rytualnych obrzêdów oraz uroczystoœci religijnych.
Ludzkoœæ zna³a i wykorzystywa³a halucynogenne roœliny i grzyby od tysiêcy lat, jednak dopiero w ostatnich dekadach uda³o siê ustaliæ strukturê
substancji odpowiedzialnych za ich
dzia³anie, a tak¿e – niestety – otrzymaæ nielegalnie metodami syntezy
chemicznej wiele nowych substancji
halucynogennych, które wprowadzono na rynek narkotykowy i które s¹
nadu¿ywane przez wspó³czesne
spo³eczeñstwa [7].
Najczêstsze objawy obserwowane
po przyjêciu halucynogenów to:
– utrata zahamowañ emocjonalnych;
– spontaniczny œmiech;
– ³zy i œmiech bez przyczyny;
– naprzemienne stany napiêcia
i odprê¿enia;
– euforia;
– zaburzenie percepcji czasu;
– halucynacje;
– irracjonalne zachowania;
– synestezje (osoba bêd¹ca pod
wp³ywem œrodków halucynogennych „widzi” dŸwiêki, „smakuje” kolory i „s³yszy” ruch).
Zmiany emocjonalne, np. nastroju
z euforii w rozpacz, po przyjêciu narkotyków halucynogennych s¹ nieprzewidywalne – mog¹ pojawiæ siê
bardzo szybko i z bardzo b³ahych po-
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wodów, np. schowania siê s³oñca za
chmury. Wp³ywaj¹ na to takie czynniki, jak dawki przyjmowanego narkotyku, czêstoœæ jego za¿ywania, wczeœniejszy z nim kontakt, równoczesne
przyjmowanie innych narkotyków, fizyczne i psychologiczne cechy biorcy, jego stan psychiczny (szczêœcie,
za³amanie), czy œrodowisko (otoczenie), w jakim narkotyk jest przyjmowany [2]. Do najwa¿niejszych efektów wywo³ywanych przez œrodki halucynogenne nale¿¹, oczywiœcie, halucynacje (omamy), jednak nierzadko
pojawiaj¹ siê tak¿e tzw. retrospektywne przeb³yski (flashbacks) i z³e
podró¿e (bad trips).
Halucynacje (³ac. hallucinatio,
z³udne spostrze¿enie czegoœ nieistniej¹cego) s¹ to patologiczne zjawiska psychiczne przejawiaj¹ce siê
w doznaniach o charakterze spostrze¿eñ niewywo³anych przez ¿aden
przedmiot znajduj¹cy siê w percepcji
cz³owieka. Mog¹ to byæ halucynacje
wzrokowe, s³uchowe, smakowe, wêchowe, czuciowe i inne [14].
O retrospektywnych przeb³yskach mówimy, gdy zespó³ objawów
intoksykacyjnych, wystêpuj¹cych
podczas przyjmowania œrodka halucynogennego, pojawia siê niespodziewanie w okresie abstynencji,
d³ugi czas (miesi¹ce, a nawet lata)
po przerwaniu przyjmowania narkotyku. S¹ to: zniekszta³cone widzenie, zatarcie granic ego, intensywne
prze¿ycia emocjonalne, a tak¿e wiele objawów somatycznych. Niekiedy
flashbacki przyjmuj¹ postaæ przera¿aj¹cych halucynacji, które w ekstremalnych przypadkach prowadz¹ do
zabójstw lub samobójstw. Wystêpowaniu flashbacków sprzyjaj¹ stres,
choroby oraz u¿ywanie alkoholu

i marihuany. Mo¿e je wywo³aæ jakiœ
dŸwiêk, zapach lub inne impulsy kojarz¹ce siê z przyjmowaniem halucynogenów w przesz³oœci. Flashbacki wystêpuj¹ u ok. 25% osób
przyjmuj¹cych halucynogeny, trwaj¹
od kilku sekund do kilku godzin
i czêstokroæ dok³adnie odzwierciedlaj¹ wczeœniejsze objawy dzia³ania
narkotyków; wystêpuj¹ najczêœciej
po wielokrotnym ich za¿yciu, ale mog¹ pojawiæ siê równie¿ po pierwszym z nimi kontakcie.
Intoksykacja œrodkami halucynogennymi mo¿e wywo³aæ równie¿
wspomniane tzw. z³e podró¿e, których g³ówne efekty oddzia³ywania
na psychikê to: lêk, napady paniki,
poczucie utraty kontroli nad sytuacj¹, zaburzenie percepcji w³asnego
cia³a, dziwaczne i przera¿aj¹ce
omamy, strach przed ob³êdem
i œmierci¹, myœli samobójcze, zachowania autodestrukcyjne, takie jak
wyskakiwanie przez okno, ostre psychozy i ciê¿kie objawy depresyjne.
Do objawów somatycznych nale¿¹
intensywne poty, ko³atanie serca
i nudnoœci. U osób, które przyjê³y
wysokie dawki halucynogenu, wystêpuj¹ objawy bardzo silnego pobudzenia uk³adu sympatycznego: hipertermia, koagulopatia, zapaœæ kr¹¿eniowa i zatrzymanie oddychania.
Wkrótce po przyjêciu halucynogenów mog¹ pojawiæ siê zaburzenia
afektywne lub zaburzenia nastroju
(stany depresyjne lub maniakalne,
stany lêkowe) utrzymuj¹ce siê zwykle d³u¿ej ni¿ dobê. Doœwiadczaj¹ca
ich osoba jest przekonana, ¿e nigdy
nie powróci do stanu normalnego.
Halucynogeny ró¿ni¹ siê od innych narkotyków szybkim wytwarzaniem tolerancji i nie uzale¿niaj¹.
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Terminologia
Doœæ powszechnie dziœ stosowany i akceptowany termin „halucynogeny”, który po raz pierwszy wprowadzi³ A. Hoffer [15], nie bez trudu przebija³ siê na strony publikacji i monografii naukowych, rywalizuj¹c z takimi
okreœleniami jak „psychodeliki”, „psychotomimetyki”, „psychotogeniki” czy
„psychoheurestyki”. Propagatorem
najbardziej kontrowersyjnego terminu – psychoheurestyki, by³ Stephen
Szara, kierownik Biomedical Research Branch w Narodowym Instytucie
Uzale¿nieñ (NIDA).
S³owo „heurestic” pochodzi z greckiego „heurestiken” – wymyœlaæ, odkrywaæ. Na podstawie tego terminu
autor przyj¹³ definicjê œrodków psychoheurestycznych. Jego zdaniem
s¹ to zwi¹zki pomagaj¹ce badaæ i odkrywaæ mechanizmy powstawania
efektów psychotropowych, otwieraj¹ce pole badañ z³o¿onych funkcji mózgu.
Lata 50. mo¿na uznaæ za pocz¹tek ery badañ psychiatrycznych, które opiera³y siê na przekonaniu, ¿e
substancje okreœlane jako halucynogeny wywo³uj¹ u zdrowych ludzi objawy schizofrenii i innych psychoz.
Terminu „œrodki psychedeliczne” lub
„psychodeliczne”
(„otwieraj¹ce
umys³”) po raz pierwszy u¿y³ Humphrey Osmond w roku 1957.
Nie by³o ³atwe osi¹gniêcie konsensusu w sprawie definicji pojêcia
„halucynogeny”. Wed³ug L.E. Hollistera [13] s¹ to œrodki, które wykazuj¹ nastêpuj¹ce cechy:
 efektami ich dzia³ania s¹ przede
wszystkim zmiany w myœleniu,
percepcji i nastroju. Zaburzenia
sprawnoœci intelektualnej i pamiêci s¹ minimalne;
 g³ód narkotykowy (craving –
„chcica”) jest po halucynogenach minimalny lub nie wystêpuje wcale.
 stupor i narkoza zwykle nie wystêpuj¹;
Spoœród licznych substancji o w³aœciwoœciach halucynogennych wyró¿nia siê zwykle du¿¹ grupê tzw. halucynogenów klasycznych, które ce-
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chuje podobny mechanizm wywo³ywania halucynacji. S¹ to m.in. od
dawna znane halucynogeny naturalne, tj. wystêpuj¹ce w przyrodzie jako
sk³adniki roœlin i grzybów, a tak¿e inne, które spe³niaj¹ dwa warunki:
– wykazuj¹ wysokie powinowactwo do receptorów serotoninowych 5-HT2;
– s¹ rozpoznawane przez zwierzêta laboratoryjne „uczulone”
dziêki specjalnemu treningowi
na DOM (4-metylo-2,5-dimetoksyamfetamina).
Definicja ta wy³¹cza z grupy halucynogenów klasycznych takie zwi¹zki, jak antagonista receptorów serotoninowych – ketanseryna, która
wprawdzie wi¹¿e siê z du¿ym powinowactwem z receptorami 5-HT2, ale
nie jest rozpoznawana przez zwierzêta „uczulone” na DOM, a tak¿e lek
uwalniaj¹cy serotoninê – fenfluramina, która jest rozpoznawana przez
zwierzêta, ale nie wi¹¿e siê z receptorami 5-HT2. Do grupy tej nie nale¿y
równie¿ wiele innych halucynogenów, jak fencyklidyna, ketamina, salwinoryna A i THC, które wywo³uj¹
efekty za poœrednictwem oddzielnych
uk³adów receptorowych i nie dzia³aj¹
na receptory 5-HT2.
Podzia³ klasycznych
halucynogenów
W oparciu o budowê chemiczn¹
klasyczne halucynogeny dzieli siê
zwykle na dwie du¿e grupy: halucynogeny indolowe (indoloalkiloaminy)
oraz halucynogeny fenyloalkiloaminowe (fenyloalkiloaminy). Do indoloalkiloamin nale¿¹ pochodne ergoliny,
tryptaminy i karboliny [8]. Wa¿niejsze
z nich zestawiono poni¿ej.
Pochodne ergoliny:
– lizergid (N,N-dietyloamid kwasu 9,10-didehydro-6-metylo-ergolino-8β-karboksylowego; LSD;
LSD-25);
– amid kwasu lizergowego;
Pochodne tryptaminy:
– dimetylotryptamina (3-(2-dimetyloamino)-indol; DMT);
– N,N-dietylotryptamina (DET);
– N,N-dipropylotryptamina (DPT);

– 5-metoksy-N,N-dimetylotryptamina (Meo-DMT);
– 5-metoksy-N,N-diizopropylotryptamina (5-Me0-DIPT; „Foxy”);
– N-metylotryptamina;
– 5-metoksy-α-metylotryptamina
(5-Me0-AMT);
– α-metylotryptamina (AMT);
– bufotenina
(5-hydroksy-N,N-dimetylotryptamina; 5-0H-DMT;
N,N-dimetyloserotonina);
– psylocybina (4-fosforyloksy-N,N-dimetylotryptamina, indocybina);
– psylocyna
(4-hydroksy-N,N-dimetylotryptamina; 4-hydroksy-DMT);
– baeocystyna (norpsylocybina; 4-fosforyloksy-N-metylotryptamina).
Pochodne karboliny:
– harmina (1-metylo-7-metoksykarbolina);
– harmalina (3,4-dihydroharmina);
– harman (1-metylokarbolina);
– ibogaina.
Druga grupa halucynogenów klasycznych – fenyloalkiloaminy – dzieli
siê na pochodne fenyloetyloaminy
i pochodne fenyloizopropyloaminy.
Pochodne fenyloetyloaminy (fenetylaminy):
– meskalina (3,4,5-trimetoksyfenyloetyloamina; 3,4,5-trimetoksyfenetylamina);
– 2,5-dimetoksy-4-bromofenetylamina (2C-B, NEXUS);
– 2,5-dimetoksy-4-jodofenetylamina (2C-I).
Pochodne fenyloizopropyloaminy
(amfetaminy):
– 2,5-dimetoksy-4-metyloamfetamina (DOM/STP);
– 3,4-metylenodioksyamfetamina
(MDA);
– 3,4-metylenodioksymetamfetamina (MDMA);
– 2,5-dimetoksy-4-etyloamfetamina (DOET);
– 2,5-dimetoksy-4-bromoamfetamina (DOB);
– 2,5-dimetoksy-4-jodoamfetamina (DOI);
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– 4-metoksyamfetamina (PMA);
– 2,5-dimetoksyamfetamina
(DMA);
– 3,4,5-trimetoksyamfetamina
(TMA),
– 3-metoksy-metylenodioksyamfetamina (MMDA).
Narkotyki halucynogenne mo¿na
równie¿ podzieliæ, stosuj¹c kryterium
czasu, jaki up³ywa od podania narkotyku do pojawienia siê efektów jego
dzia³ania, osi¹gniêcia ich maksymalnego nasilenia oraz zaniku. Halucynogeny „ultraszybkie” (np. podana
do¿ylnie dimetylotryptamina) to takie,
których efekty pojawiaj¹ siê ju¿ minutê po za¿yciu, osi¹gaj¹ apogeum po
5 minutach, utrzymuj¹ siê przez 30
minut i zanikaj¹ przed up³ywem godziny. Efekty dzia³ania halucynogenów „szybkich” (np. podana domiêœniowo N,N-dietylotryptamina) wystêpuj¹ po 5–15 minutach, osi¹gaj¹
maksymalne nasilenie po 15–60 minutach i zanikaj¹ po 1–2 godzinach.
Przyk³adem „œrednio szybkich” halucynogenów jest psylocybina, dla której czasy charakteryzuj¹ce szybkoœæ
dzia³ania wynosz¹ odpowiednio:
15–30 minut, 1–3 godziny i 6 godzin.
Dla „d³ugo dzia³aj¹cych” halucynogenów (np. podane domiêœniowo LSD
i meskalina) czasy te wynosz¹ odpowiednio: 30–90 minut, 3–5 godzin
i 8–12 godzin. Halucynogenem dzia³aj¹cym „ultrad³ugo” jest ibogaina,
której efekty utrzymuj¹ siê przez
18–24 godziny.

Lizergid (LSD) otrzymuje siê
z substancji wystêpuj¹cych w sporyszu. W skrócie jego synteza wygl¹da
nastêpuj¹co:
alkaloidy sporyszu+ NH2-NH2 →
hydrazyd kwasu lizergowego
hydrazyd kwasu lizergowego +
NaNO2 → azyd kwasu lizergowego
azyd kwasu lizergowego + dietyloamina → dietylamid kwasu lizergowego (LSD).
Lizergid jest to bia³y krystaliczny
proszek bez zapachu i smaku, rozpuszczalny w wodzie, dzia³aj¹cy 200
razy silniej od psylocybiny i 5000 razy silniej od meskaliny. Jego dawki
mierzy siê w mikrogramach (10–6 g),
czyli milionowych czêœciach grama.
Dla porównania, dawki kokainy i heroiny s¹ mierzone w miligramach
(10–3 g). Dawka skuteczna lizergidu
wynosi od 50 do 300 µg (od 0,00005
g do 0,0003 g).
Krystaliczn¹ postaæ LSD zwykle
rozpuszcza siê w wodzie i tak otrzymanym roztworem nasyca ró¿ne
substancje: kostki cukru, tabletki sacharyny, bibu³ki, papiery itp. Z jednego grama LSD mo¿na wiêc otrzymaæ
od 3300 do 20 000 skutecznych dawek narkotyku, który jest rozprowadzany w tej „rozcieñczonej” postaci.
LSD nie nadaje siê do palenia, gdy¿
w wy¿szej temperaturze ulega rozk³adowi. Moc zachowuje, gdy jest
przechowywany w niskiej temperaturze i w ciemnym pomieszczeniu. Wywo³ane jego dzia³aniem efekty utrzymuj¹ siê od 4 do 6 godzin i zanikaj¹

po 8 godzinach. Okres pó³trwania
wynosi ok. 8 godzin.
Przy typowym dawkowaniu LSD,
czyli 25–150 µg, jego stê¿enie w moczu pacjenta jest bardzo ma³e i wynosi od 100 do 200 pg/ml (pikogramów
na ml). Narkotyk bardzo trudno wykryæ metodami analizy chemicznej,
tym bardziej ¿e jego szybki metabolizm sprawia, ¿e tylko ok. 1% podanej
dawki LSD wydala siê w moczu w postaci niezmienionej. Stosunkowo ma³a jest równie¿ wydajnoœæ ekstrakcji
moczu przed wykonaniem badania
stosowan¹ zwykle w tym celu metod¹
chromatografii gazowej sprzê¿onej
ze spektrometri¹ mas (GC/MS).
Po alkoholu i marihuanie LSD zajmuje trzecie miejsce wœród narkotyków najczêœciej za¿ywanych przez
m³odych ludzi. Jest on nazywany niekiedy LSD-25, poniewa¿ by³ 25
zwi¹zkiem z serii po³¹czeñ otrzymanych przez pracuj¹cego w Bazylei dr.
Alberta Hofmanna, który bada³ substancje wytwarzane przez paso¿ytuj¹cy na k³osach ¿yta grzybek – bu³awinkê czerwon¹ (Claviceps purpurea) i gromadzone w przetrwalnikowej formie grzyba – sporyszu (Secale cornutum; Ergot), oraz ich wp³yw
na uk³ad kr¹¿enia.
Sporysz zawiera wiele silnie dzia³aj¹cych substancji, m.in. ergotaminê
wywo³uj¹c¹ obkurczenie macicy po
porodzie, skurcz naczyñ w³osowatych, a tak¿e substancje ³agodz¹ce
migrenowe bóle g³owy. Hofmann s¹dzi³, ¿e LSD bêdzie poprawia³ kr¹¿enie, nie wywo³uj¹c przy tym toksycz-

Halucynogeny indolowe
(indoloalkiloaminy)
Pochodne ergoliny

Halucynogeny o strukturze indoloalkiloamin wystêpuj¹ w wielu gatunkach roœlin, grzybów i mikroorganizmów, jednak najsilniej dzia³aj¹cym i najlepiej znanym zwi¹zkiem tej
grupy jest otrzymywany pó³syntetycznie lizergid. Jest on pochodn¹
ergoliny zbudowanej z pierœcienia
indolowego
skondensowanego
z pierœcieniami cykloheksanu i piperydyny (ryc. 1).
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ergolina

lizergid (LSD)

Ryc.1. Ergolina i jej halucynogenna pochodna – lizergid (LSD)
Fig. 1. Ergoline and its hallucinogenic derivative – lysergide (LSD)
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nych efektów typowych dla sporyszu.
Badania wp³ywu LSD na uk³ad kr¹¿enia, które przeprowadzi³ w 1938 r.,
by³y jednak zniechêcaj¹ce. Piêæ lat
póŸniej Hofmann powróci³ do badania tego zwi¹zku i podczas jednego
z doœwiadczeñ przypadkowo po³kn¹³
niewielk¹ dawkê LSD. W ten sposób
odkry³ jego halucynogenne dzia³anie.
Po doustnym przyjêciu LSD pojawiaj¹ siê stopniowo nastêpuj¹ce objawy:
– zdrêtwienie (utrata czucia);
– mrowienie koñczyn;
– uczucie zimna (dreszcze);
– anoreksja (jad³owstrêt);
– md³oœci;
– wymioty (rzadko).
Wystêpuj¹ równie¿ zaburzenia bêd¹ce wynikiem pobudzenia uk³adu
sympatycznego: rozszerzone Ÿrenice, tachykardia, hipertonia, hipertermia i zaczerwienienie twarzy, a tak¿e
drgawki i wzmo¿enie odruchów. LSD
ma równie¿ dzia³anie pirogenne. Wywo³uje zaburzenia regulacji temperatury cia³a i jej wzrost do 41–42oC.
Mo¿e to doprowadziæ do uszkodzenia mózgu, jeœli nie nast¹pi szybkie
obni¿enie temperatury.
Zarówno psychiczne, jak i somatyczne efekty LSD zale¿¹ od przyjêtej
dawki. Jeœli jest ona du¿a, efekty
spo¿ycia narkotyku – zaburzenie poczucia czasu, zmieniona percepcja
wra¿eñ wzrokowych i bardzo jaskrawe widzenie kolorów, a tak¿e niepokój i lêk – mog¹ utrzymywaæ siê
przez 24 godziny (niekiedy nawet
przez 48 godzin).
Kontakt z LSD bywa szokuj¹cy,
gdy zniekszta³cone przedmioty
i dŸwiêki oraz z³udne myœli wywo³uj¹
poczucie zagro¿enia i przera¿enie.
Niejednokrotnie ludzie drêczeni koszmarami podpalali siê lub skakali z du¿ych wysokoœci.
Toksyczne efekty wywo³ane przez
przewlek³e przyjmowanie LSD to:
– d³ugotrwa³e psychozy, zw³aszcza u osób cierpi¹cych wczeœniej na zaburzenia psychiczne;
– d³ugotrwa³e lub przerywane
okresy ciê¿kiej depresji;
– dysrupcja osobowoœci;
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– pohalucynacyjne
zaburzenia
percepcji
(post-hallucinogen
perceptual disorders, w skr.
PHPD).
Inne objawy wywo³ywane przez
LSD to:
– depersonalizacja;
– zaburzenie percepcji czasu; niemo¿noœæ rozró¿nienia teraŸniejszoœci, przysz³oœci i przesz³oœci;
– trudnoœci z koncentracj¹: zdolnoœæ koncentracji mo¿e ulegaæ
szybkim zmianom;
– obfitoœæ mglistych idei i natrêtne
zainteresowanie problemami filozoficznymi.
Nierealistyczne widzenie œwiata
po³¹czone z b³êdnymi s¹dami i nielogicznymi procesami myœlowymi mo¿e wywo³aæ u za¿ywaj¹cych LSD
przekonanie, ¿e s¹ odkrywcami nowych, nieznanych dot¹d, „prawd”
[17]. Inny rodzaj zagro¿eñ zwi¹zanych ze spo¿ywaniem LSD stanowi¹
wypadki drogowe, które mog¹ spowodowaæ osoby bêd¹ce pod wp³ywem narkotyku.
Podstawowymi skutkami przyjmowania zwi¹zków halucynogennych s¹
zniekszta³cenia bodŸców wzrokowych i akustycznych przenosz¹ce
biorcê w „królestwo niezwyk³ej rzeczywistoœci”. Nie ma jednak dowodów, ¿e „rozszerzaj¹ one œwiadomoœæ” lub „otwieraj¹ nowe mo¿liwoœci” – raczej zmieniaj¹ lub zak³ócaj¹
odbiór wra¿eñ.
Niektórzy artyœci i intelektualiœci
za¿ywaj¹cy LSD uwa¿ali, ¿e narkotyk
ten uczyni³ ich bardziej twórczymi,
jednak obiektywni obserwatorzy nie
stwierdzali ¿adnych korzystnych
zmian w dzie³ach tych osób. Trudno
wiêc uznaæ, ¿e LSD wywo³uje wzrost
mo¿liwoœci twórczych. ¯adne uznane
dzie³o sztuki nie powsta³o pod wp³ywem tego narkotyku czy w konsekwencji doœwiadczeñ psychodelicznych.
U biorców LSD mog¹ wystêpowaæ
pewne postacie zale¿noœci psychicznej, brak jednak przekonywaj¹cych
danych o wywo³ywaniu przez lizergid, a tak¿e inne halucynogeny, zale¿noœci fizycznej, a po ich odstawie-

niu zespo³u abstynencyjnego. Miêdzy LSD, meskalin¹ i psylocybin¹ wystêpuje tolerancja krzy¿owa, co mo¿e
wskazywaæ na podobny mechanizm
dzia³ania tych narkotyków.
Stosowanie LSD przez kobiety
w ci¹¿y mo¿e doprowadziæ do
uszkodzenia p³odu, a nawet poronienia. Nie jest to zaskakuj¹ce, jeœli siê
pamiêta, ¿e LSD wykazuje podobieñstwo strukturalne do ergotaminy,
która wystêpuje w przetrwalniku bu³awinki czerwonej i jest stosowana
do wywo³ywania porodu. G³ównym
miejscem dzia³ania LSD, podobnie
jak i innych klasycznych halucynogenów, jest serotoninergiczny receptor
5-HT2.
Uk³ad serotoninergiczny wp³ywa
na sen, nastrój, hamulce psychiczne
i uczestniczy w powstawaniu stanów
depresyjnych. J¹dro szwu w pniu mózgu skierowuje bodŸce zmys³owe do
odpowiednich jego regionów, LSD
wy³¹cza jednak ten regulator, co
sprawia, ¿e bodŸce docieraj¹ do innych obszarów mózgu. To uszkodzenie filtra sortuj¹cego informacje w logicznym porz¹dku powoduje niezdolnoœæ oddzielenia wspomnieñ od rzeczywistoœci.
Prekursor LSD – kwas lizergowy
zaliczono do grupy III, a LSD do grupy I substancji kontrolowanych. Amid
kwasu lizergowego (lizergamid, LSA)
ró¿ni siê od LSD brakiem dwóch grup
metylowych przy azocie aminowym.
Wystêpuje w nasionach rosn¹cych
w Meksyku – lian Rivea corymbosa
z rodziny Convolvulaceae. Indianie
¿uj¹ te nasiona lub rozcieraj¹ je
i przygotowuj¹ z nich napój, który zaczyna dzia³aæ ju¿ po 20 minutach –
wprowadza w stan marzeñ sennych
przy ca³kowicie zachowanej œwiadomoœci. Efekty typowe dla LSD obserwuje siê rzadko.
Pochodne tryptaminy

Tryptamina nie wywiera dzia³ania
oœrodkowego nawet w dawkach
przekraczaj¹cych 1 g. Najprostszymi
jej pochodnymi wykazuj¹cymi dzia³anie na OUN u ludzi, s¹: α-metylotryptamina (AMT) i N,N-dimetylotryptamina (DMT) (ryc. 2)
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Dimetylotryptamina
wystêpuje
w roœlinach Psychotria viridis i Piptadenia peregrina (Mimodaceae) [30].
Jest ona aktywna, gdy stosuje siê j¹
w postaci iniekcji, pali lub wdycha.
Podana doustnie traci aktywnoœæ,
gdy¿ ulega rozk³adowi pod dzia³aniem obecnej w przewodzie pokarmowym monoaminooksydazy (MAO)
[1].

Ryc. 2. N,N-dimetylotryptamina (DMT)
Fig. 2. N,N-dimethyltryptamine (DMT)

Parenteralne podawanie DMT
w dawkach 25–135 mg wywo³uje halucynacje o nag³ym pocz¹tku i krótkim okresie trwania (15–30 minut).
Jej metoksylowa pochodna, 5-metoksy-N,N-dimetylotryptamina (Me0-DMT), jest równie¿ aktywna, wykazuje podobn¹ do DMT dynamikê
dzia³ania i podobnie jak DMT traci aktywnoœæ przy podaniu doustnym,
gdy¿ ulega rozk³adowi pod wp³ywem
MAO. Zwi¹zki te zachowuj¹ natomiast aktywnoœæ halucynogenn¹ przy
podaniu doustnym, jeœli przyjmowane s¹ z inhibitorami MAO, np. alkaloidami β-harmalowymi. Stosowane
doœæ powszechnie w Ameryce Po³udniowej halucynogenne napoje, obok
substancji wywo³uj¹cych halucynacje, zawieraj¹ w³aœnie te inhibitory.
Najbardziej znanym napojem tego typu jest ayahuasca (caapi, yag, hoasco) przygotowywana od czasów
staro¿ytnych z liœci krzewu Psychotria viridis oraz kory roœliny Banisteriopsis caapi (Malpighiaceae). Oba
sk³adniki gotuje siê kilka godzin,
a nastêpnie dekantuje, otrzymuj¹c
br¹zow¹, oleist¹ ciecz stosowan¹
w celach leczniczych oraz do wywo-
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³ywania stanów odurzenia i halucynacji podczas uroczystoœci religijnych
i rytualnych obrzêdów [4, 26]. Ayahuasca zawiera zarówno silnie halucynogenn¹ dimetylotryptaminê, jak i alkaloidy harmalowe: harminê, harmalinê i tetrahydroharminê (THH) bêd¹ce s³abymi halucynogenami, ale silnymi inhibitorami MAO chroni¹cymi
DMT przed dzia³aniem tego enzymu.
Zawartoœæ DMT w wysuszonej roœlinie Psychotria viridis wynosi od
0,1–0,66%, a w suchych liœciach od
3–95 mg na gram suchej masy. Zawartoœæ alkaloidów β-harmalowych
w Banisteriopsis caapi waha siê zaœ
od 0,05 do 1,95% suchej masy. Alkaloidy harmalowe wykryto równie¿
w pustynnym krzewie Peganum harmala (Zygophyllaceae) rosn¹cym
w Azji Centralnej [6].
Do¿ylne podanie DMT znacznie
przyœpiesza akcjê serca oraz wzrost
skurczowego i rozkurczowego ciœnienia krwi. Dawka 0,5 mg/kg podana
w iniekcji wywo³uje w ci¹gu 2 minut
przyœpieszenie akcji serca o 26 uderzeñ na minutê, wzrost skurczowego
ciœnienia krwi o 35, a rozkurczowego
o 35 mmHg. DMT oraz β-karboliny
przyjête w postaci napoju ayahuasca
w dawce 0,48–1 mg/kg w ci¹gu
90–120 minut doprowadzaj¹ do przyœpieszenia akcji serca i wzrostu ciœnienia krwi o 1/3 wartoœci wywo³ywanych przez DMT. Dla porównania
– kokaina wdychana w postaci proszku w dawce 1,37 mg/kg wywo³uje
przyœpieszenie akcji serca o 17 uderzeñ na minutê i wzrost skurczowego
ciœnienia krwi o 14 mmHg [4]. Dawka
ecstasy (MDMA) wynosz¹ca 1,5
mg/kg przyœpiesza czynnoœæ serca
o 28 uderzeñ na minutê i powoduje
wzrost skurczowego ciœnienia krwi
o 25, a rozkurczowego o 7 mmHg.
Hemodynamiczne efekty typowych
dawek napoju ayahuasca s¹ s³absze
i mniej niebezpieczne ni¿ skutki dzia³ania wielu obecnych na rynku narkotykowym substancji psychoaktywnych [17].
W wyniku hydroksylacji DMT
w pozycji 4 powstaje halucynogenna
psylocyna. Jej izomerem zawieraj¹cym grupê hydroksylow¹ w pozycji
5 jest bufotenina, która nie wykazuje

dzia³ania halucynogennego lub wykazuje je w stopniu znikomym, prawdopodobnie wskutek s³abego przenikania przez barierê krew-mózg [10,
27].
5-metoksy-N,N-diizopropylotryptamina („Foxy”; „Foxy-Methoxy”) nale¿y do narkotyków zmodyfikowanych
o w³aœciwoœciach halucynogennych
i lekko euforyzuj¹cych [34]. „Foxy”
jest diizopropylowym analogiem 5-metoksy-N,N-dimetylotryptaminy.
W latach 2001–2002 pojawi³ siê on
na narkotykowym rynku kilku amerykañskich stanów: Kalifornii, Arizony,
Wirginii i Teksasu, gdzie sprzedawano go w postaci kapsu³ek oraz tabletek z wyt³oczonym wizerunkiem paj¹ka zawieraj¹cych ok. 4 mg narkotyku
[16]. „Foxy” wprowadza w stan niepohamowanej gadatliwoœci, powoduje
zaburzenia wzroku i s³uchu. Jego
dzia³anie wykazuje pewne analogie
do dzia³ania MDMA i prawdopodobnie z tego powodu narkotyk ten jest
czêsto sprzedawany przez dilerów jako (dro¿sze) ecstasy [28]. Najwiêksze nasilenie efektów jego dzia³ania
obserwuje siê 1–1,5 godziny po przyjêciu, po nastêpnych 2 godzinach objawy zaczynaj¹ ustêpowaæ, a 6 godzin póŸniej znikaj¹ ca³kowicie.
W odró¿nieniu od DMT i jej wa¿niejszych pochodnych „Foxy” nie ulega
rozk³adowi pod dzia³aniem MAO,
dzia³a wiêc tak¿e po przyjêciu doustnym. Jego g³ówny szlak metaboliczny to dezaminacja oksydatywna
z utworzeniem kwasu 5-metoksyindolooctowego (-Me0-IAA) [22, 23].
Psylocybina (4-fosforyloksy-N,N-dimetylotryptamina) (ryc. 3) wystêpuje w wielu gatunkach grzybów, które ze wzglêdu na wywo³ywane efekty
s¹ czêsto nazywane czarodziejskimi
grzybkami (magic mashrooms). Najwa¿niejsze z nich to Psilocybe mexicana, Psilocybe cubensis, Paneolus
subalteatus i Stropharia cornilla [30].
Dynamikê zmian stê¿eñ psylocybiny
i psylocyny w przebiegu wzrostu halucynogennych grzybków opisa³ S.T.
Gross [12].
Psylocybinê izolowa³ w r. 1957
z grzyba Psilocybe mexicana rosn¹cego w Ameryce Centralnej znany
chemik szwajcarski Albert Hofmann.
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Ryc. 3. Psylocybina
Fig. 3. Psilocibin

Rok póŸniej wykonano jej syntezê
chemiczn¹. To¿samoœæ syntetycznej
psylocybiny i aktywnego zwi¹zku
wystêpuj¹cego w grzybkach Psilocybe mexicana potwierdzano wówczas
w sposób dla nas raczej groteskowy.
Próbkê syntetycznej psylocybiny
przes³ano bowiem do miejscowoœci
Huautla de Jimenez w stanie Oaxaca w Meksyku, gdzie legendarna
szamanka Maria Sabina potwierdzi³a, ¿e identyczna substancja („ten
sam bóg”) jest sk³adnikiem znanych
jej halucynogennych grzybków [29].
W latach 60. czyst¹ psylocybinê, jako preparat Indocybin, wypuœci³ koncern Sandoza [25].
Halucynogenne dzia³anie psylocybiny jest dziesiêciokrotnie silniejsze od meskaliny i stukrotnie s³absze od LSD. Po podaniu doustnym
na pusty ¿o³¹dek 4–5 mg psylocybiny jej mierzalne stê¿enie pojawia siê
we krwi po ok. 20 minutach. Kiedy
w osoczu wynosi ono 4–6 µg/ml
efekty dzia³ania psylocybiny osi¹gaj¹
maksymaln¹ intensywnoœæ po 1,5–2
godzinach i utrzymuj¹ siê przez 5–6
godzin [19].
Przy œredniej doustnej dawce wynosz¹cej 12–20 mg psylocybina powoduje zwê¿enie Ÿrenic, wzrost skurczowego (œrednio o 25 mmHg) i rozkurczowego (œrednio o 10 mmHg) ciœnienia krwi, tachykardiê (œrednio
o 10 uderzeñ/min), przyœpieszenie
oddychania, nasilenie odruchów
œciêgnistych, wywo³uje md³oœci.
Efekty te utrzymuj¹ siê od 3 do 6 godzin. Substancja nie wp³ywa natomiast na poziom kortykosteroidów,
prolaktyny i somatotropiny [9].
Zidentyfikowano 5 metabolitów
psylocybiny powstaj¹cych w organizmie ludzkim:
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– psylocynê;
– glukuronian psylocyny;
– aldehyd
4-hydroksyindolo-3-octowy;
– kwas
4-hydroksyindolo-3-octowy;
– 4-hydroksytryptofol [31].
Psylocyna (4-hydroksy-N,N- dimetylotryptamina) jest aktywnym metabolitem psylocybiny o podobnej sile
dzia³ania: ekwimolarne dawki obu
zwi¹zków wywo³uj¹ u ludzi bardzo
podobne efekty.
Do elementów struktury cz¹steczek pochodnych tryptaminy, które
decyduj¹ o ich halucynogennej aktywnoœci, nale¿¹: pierœcieñ indolowy,
dwuwêglowy ³añcuch boczny oraz
obecny w nim atom azotu. N-alkilohomologi DMT, w których N,N-dimetylopodstawniki zast¹piono podstawnikami d³u¿szymi i silniej hydrofobowymi, jak N,N-dietylotryptamina
(DET),
N,N-dipropylotryptamina
(DPT) czy N,N-diallilotryptamina
(DAT) i N,N-dibutylotryptamina, s¹
wiêc równie¿ halucynogenne [27].
Obecnoœæ grupy hydroksylowej
w pozycji 4, tak jak w psylocybinie,
zwiêksza na ogó³ intensywnoœæ dzia³ania pochodnych N,N-dialkilowych
o rz¹d wielkoœci w porównaniu ze
zwi¹zkami niepodstawionymi. Metoksylacja pierœcienia w pozycji 5 tak¿e
zwiêksza si³ê dzia³ania halucynogennego, jednoczeœnie nasila jednak
dzia³anie stymuluj¹ce oœrodkowy
uk³ad nerwowy (dzia³anie „amfetaminopodobne”).

na i harman, bêd¹ce jej metylowymi
i metoksylowymi pochodnymi.
Harmina (1-metylo-7-metoksykarbolina) (ryc. 5) jest alkaloidem z grupy β-karbolin izolowanym z nasion
roœliny Peganum harmala (Zygophyllaceae). Jest ona identyczna z banisteryn¹ i telepatyn¹ wystêpuj¹cymi
w Banisteria caapi (Malpighiaceae)
oraz z jegein¹ z Haemadictyon amazonicum (Apocynaceae). Harmina
i jej uwodorowana pochodna – harmalina, s¹ inhibitorami MAO, hamuj¹
wiêc przemiany serotoniny i innych
monoamin, zwiêkszaj¹c ich stê¿enie
w neuronach. Nadmierne gromadzenie siê serotoniny w zakoñczeniach
nerwowych mo¿e wywo³aæ wiele niepo¿¹danych i groŸnych objawów
okreœlanych mianem zespo³u serotoninergicznego: drgawki, biegunkê, hipertermiê, nadmierne pocenie, skurcze miêœniowe, a nawet doprowadziæ
do œmierci [3]. Harmalinê wykorzystuje siê do otrzymywania zwierzêcego
modelu
dr¿enia
samoistnego.
W przypadku szczurów uzyskuje siê
go w ci¹gu 3–7 minut.
Zawartoœæ harminy w Banisteriopsis caapi waha siê od 0,31–8,43%,
harmaliny 0,03–0,83%, a tetrahydroharminy 0,95–2,94% [5].

Pochodne karboliny

Ryc. 5. Harmina – pochodna karboliny
Fig. 5. Harmine – derivative of carboline

Karbolina sk³ada siê z pierœcienia
indolowego i skondensowanego
z nim pierœcienia pirydynowego
(ryc. 4). Wywodz¹ siê z niej tzw. alkaloidy harmanowe: harmina, harmali-

Ryc. 4. Karbolina
Fig. 4. Carboline

Inny alkaloid tej grupy – harman,
powstaj¹cy w wyniku od³¹czenia grupy metoksylowej od harminy, wykryto
w zielu mêczennicy – Passiflora incarnata (Passifloraceae).
Ibogaina jest alkaloidem indolowym o silnym dzia³aniu halucynogennym, które utrzymuje siê przez ponad
12 godzin. Wystêpuje w afrykañskiej
roœlinie Tabernathe iboga (Apocynaceae), której sproszkowana kora jest
stosowana w Afryce Zachodniej jako
œrodek pobudzaj¹cy i wywo³uj¹cy
charakterystyczne barwne halucyna-
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cje. Syntetyczn¹ ibogainê otrzymano
po raz pierwszy w roku 1966 [20].
Przyjmowanie du¿ych dawek narkotyku mo¿e doprowadziæ do wyst¹pienia tzw. z³ych podró¿y, jakie czêsto
towarzysz¹ stosowaniu LSD. Ekstrakt zawieraj¹cy wszystkie alkaloidy
kory Tabernathe iboga bywa czêsto
nazywany „Indra ekstrakt” i stosowany w terapii uzale¿nieñ od heroiny.
Ibogaina wzbudzi³a zainteresowanie ze wzglêdu na w³aœciwoœci eliminowania lub ³agodzenia zespo³ów
odstawiennych zwi¹zanych z uzale¿nieniem od opioidów, kokainy, metamfetaminy, alkoholu i nikotyny.
Chocia¿ wszystkie w³aœciwoœci ibogainy nie s¹ jeszcze znane, wiadomo, ¿e jej podanie przerywa w ci¹gu
kilku godzin objawy abstynencyjne
i trudne do opanowania pragnienie
przyjêcia opiatów. Zanik objawów
g³odu narkotykowego mo¿e siê
utrzymywaæ przez kilka dni lub d³u¿ej, co u³atwia przeprowadzenie detoksykacji pacjenta. Ibogainê stosuje
siê w dawce od 5 mg/kg wagi cia³a
w przypadku s³abych objawów odstawiennych, do 30 mg/kg w przypadkach ciê¿kiego, wielonarkotykowego uzale¿nienia. Nie wiadomo, jakie objawy niepo¿¹dane wywo³uj¹
dawki przekraczaj¹ce 30 mg/kg i czy
dopuszczalne jest ich stosowanie.
Dane wskazuj¹ce na skutecznoœæ
ibogainy w ³agodzeniu objawów odstawiennych u narkomanów opiatowych przedstawili Mach i wsp. [18],
jednak jak dot¹d nie przeprowadzono pog³êbionych badañ na du¿ym
materiale.
Ibogaina ulega w organizmie cz³owieka metabolizmowi pod wp³ywem
enzymu P450 2D6, a jej g³ównym
metabolitem jest noribogaina (12-hydroksyibogaina), która ró¿ni siê od
ibogainy tym, ¿e w pozycji 12, zamiast grupy metoksylowej, ma fenolowy hydroksyl. Metabolit ten jest silnym inhibitorem zwrotnego wychwytu
serotoniny i dzia³a jako umiarkowanie
silny agonista receptora κ (kappa)
i s³aby agonista receptora µ (mi), wykazuje wiêc cechy podobne do metadonu stosowanego powszechnie
w terapii substytucyjnej narkomanów
opiatowych. Pó³okres trwania iboga-
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iny oraz noribogainy jest podobny
i wynosi ok. 30 minut.
Zwolennicy i propagatorzy leczenia uzale¿nieñ za pomoc¹ ibogainy
tworz¹ formalne i nieformalne grupy
kliniczne i samopomocowe w Kanadzie, Meksyku, Republice Czeskiej,
S³owenii, Francji, Holandii, Brazylii,
Afryce Po³udniowej, Anglii i Nowej
Zelandii, gdzie ibogainê podaje siê
jako lek doœwiadczalny. Niektóre osoby leczone ibogain¹ wymagaj¹ kilku
sesji terapeutycznych, czêœæ pacjentów wraca jednak do na³ogu po kilku
dniach lub tygodniach.
Obecnie w USA, Kanadzie i wiêkszoœci krajów europejskich ibogaina
ma status substancji dopuszczonej
do eksperymentalnych testów klinicznych, wolno j¹ wiêc stosowaæ tylko
w ramach programów zatwierdzonych przez odpowiednie komisje
etyczne, nie jest jednak nigdzie zalegalizowana jako ogólnie dostêpny
lek. Cena ibogainy jest wysoka, wynosi ok. 500 dolarów amerykañskich
za gram, co sprawia, ¿e leczenie ni¹
uzale¿nieñ jest kosztowne i dla wielu
pacjentów niedostêpne. W USA ibogainê wolno stosowaæ w ramach zaakceptowanego przez FDA leczenia
klinicznego. Posiadanie jej przez
osoby prywatne jest przestêpstwem.
Jürg Schneider, farmakolog pracuj¹cy w koncernie Ciba, stwierdzi³,
¿e ibogaina nasila przeciwbólowe
dzia³anie morfiny. Kroupa i Wells zauwa¿yli natomiast, ¿e zmniejsza ona
tolerancjê wobec leków opiatowych
[24]. Przyjmowaniu ibogainy towarzysz¹ czêsto md³oœci i wymioty, co
znacznie zmniejsza jej atrakcyjnoœæ
jako tzw. narkotyku rekreacyjnego.
Nie stwierdzono natomiast uzale¿niaj¹cych w³aœciwoœci ibogainy.
Obok dzia³ania na receptor 5-HT2
ibogaina wykazuje spore powinowactwo do receptora opioidowego κ
(kappa) (Ki= 2 µM), czym przypomina salwinorynê A.
W ostatnich latach „czarodziejskie grzybki” odgrywaj¹ coraz wiêksza rolê i s¹ jednym z g³ównych Ÿróde³ substancji halucynogennych
[19]. Wed³ug meksykañskiego ekologa Gastona Guzmana w Meksyku
roœnie ok. 200 tysiêcy gatunków

grzybów, z których wiele zawiera
substancje psychoaktywne, jednak
dotychczas uda³o siê zbadaæ sk³adniki chemiczne zaledwie u 5% z nich
[26, 29].
Halucynogeny
fenyloalkiloaminowe
Pochodne fenetylaminy

Jedynym halucynogenem z grupy
fenetyloamin wystêpuj¹cym w produktach naturalnych jest meskalina
(3,4,5-trimetoksyfenetylamina) (ryc. 6),
któr¹ znaleziono w ok. 20 gatunkach
kaktusa (Cactaceae) rosn¹cych na
terenach pustynnych w pó³nocnym
Meksyku i po³udniowych stanach
USA. Roœliny te s¹ u¿ywane od niepamiêtnych czasów przez ludnoœæ
wymienionych regionów do ³agodzenia uczucia g³odu, usuwania zmêczenia, leczenia ró¿nych chorób oraz
wywo³ywania stanów oszo³omienia
podczas uroczystoœci religijnych [21].
G³ównym Ÿród³em meskaliny jest
kaktus Lophophora williamsii. Nalewka z niego figuruje w katalogu firmy Parke-Davis z roku 1889. Napój
jest zalecany jako œrodek pobudzaj¹cy uk³ad kr¹¿enia i uk³ad oddechowy, w leczeniu dusznicy bolesnej
(choroby wieñcowej) i odmy op³ucnowej.
Meskalinê izolowano z kaktusa
w roku 1896, ale jej syntezê chemiczn¹ wykonano dopiero w roku 1918.
W roku 1940 i nastêpnych latach meskalina by³a jednym z kilku halucynogenów stosowanych w badaniach
nad modelem psychozy [32]. Obecnie jest jednym z nielegalnie produkowanych i rozprowadzanych narkotyków halucynogennych. Dilerzy
sprzedaj¹ czêsto jako meskalinê produkty zafa³szowane, zawieraj¹ce
amfetaminy, DOM, alkaloidy belladonny, LSD lub fencyklidynê. Spoœród objawów intoksykacji meskalin¹
trzeba wymieniæ skurcze ¿o³¹dka i jelit, md³oœci, wymioty i inne objawy
przypominaj¹ce ostre zapalenie ¿o³¹dka i jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego lub zapalenie trzustki.
Halucynogenna dawka meskaliny
wynosi 500–1500 mg.
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Ryc. 6. Meskalina (3,4,5-trimetoksyfenetylamina)
Fig. 6. Mescaline (3,4,5-trimethoxyphenethylamine)

Meskalina jest stosowana doustnie lub do¿ylnie. Mechanizm jej dzia³ania nie zosta³ dot¹d dok³adnie poznany, jednak prawdopodobnie polega na zmianie aktywnoœci receptorów
serotoninowych, noradrenalinowych
i dopaminowych. Efekty dzia³ania
substancji pojawiaj¹ siê oko³o 30 minut po jej przyjêciu, osi¹gaj¹ apogeum po 3–5 godzinach i utrzymuj¹
siê przez 8–12 godzin. Efekty somatyczne, które pojawiaj¹ siê w wyniku
pobudzenia uk³adu adrenergicznego,
to rozszerzenie Ÿrenic, zlewne poty,
podwy¿szone ciœnienie skurczowe
krwi i podwy¿szona temperatura. Du¿e dawki meskaliny mog¹ wywo³aæ
hypotoniê, bradykardiê oraz depresjê
uk³adu oddechowego. U niektórych
osób mog¹ wyst¹piæ md³oœci, wymioty, zawroty g³owy, które ustêpuj¹ po
oko³o godzinie. Efekty psychiczne
pojawiaj¹ siê kilka godzin po przyjêciu narkotyku. Zwykle jest to uczucie
euforii, poczucie si³y fizycznej, ale te¿
zaburzenia odbieranych wra¿eñ, halucynacje (g³ównie wzrokowe i dotycz¹ce jaskrawych kolorów), dezorientacja, depersonalizacja, niepokój, lêki, chwiejnoœæ i/lub wybuchowoœæ emocjonalna. Antagoniœci serotoniny hamuj¹ efekty dzia³ania meskaliny, co wskazuje, ¿e jej aktywnoœæ farmakologiczna ujawnia siê za
poœrednictwem receptorów serotoninowych.
Metabolizm meskaliny badano na
kilku gatunkach zwierz¹t. G³ównym
metabolitem jest kwas 3,4,5-trimetoksyoctowy powstaj¹cy w wyniku oksydatywnej dezaminacji poprzez etap
aldehydu, który mo¿e równie¿ ulegaæ
redukcji do 3,4,5-trimetoksyetanolu.
Ten ostatni zaobserwowano w moczu
i tkance mózgowej szczura otrzymuj¹cego meskalinê, chocia¿ samego
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aldehydu nie uda³o siê wykryæ. dzia³ania. Stosowany w dawkach 2–3
U cz³owieka przemiany meskaliny nie mg ³agodnie pobudza uk³ad sympas¹ intensywne, gdy¿ 55–60% poda- tyczny, wywo³uje euforiê i powoduje
nej dawki wydala siê w moczu w po- zaburzenia percepcji. Dawki wy¿sze
staci niezmienionego zwi¹zku macie- dzia³aj¹ halucynogennie ok. 50 razy
rzystego. Kwas 3,4,5-trimetoksyocto- s³abiej ni¿ LSD.
wy
stanowi
jedynie
27–30% dawki. Oko³o dziesiêciu innych metabolitów
wystêpuje w moczu w iloœciach znikomych.
Za¿ywanie meskaliny
nie prowadzi do fizycznego
uzale¿nienia, chocia¿ kolejne dawki narkotyku wywo³uj¹ tolerancjê. Stwierdzo- Ryc.7. DOM/STP – halucynogenna pochodna amfetaminy
no równie¿ tolerancjê krzy- Fig. 7. DOM/STP – hallucinogenic derivative of amphetamine
¿ow¹ miêdzy meskalin¹,
 4-bromo-2,5-dimetoksyamfeLSD i psylocybin¹. Niektóre leki, jak
insulina i barbiturany, nasilaj¹ tok- tamina (DOB): zast¹pienie grupy metylowej w cz¹steczce DOM atomem
syczne efekty meskaliny [33].
bromu wywo³uje bardzo znaczny
Pochodne fenyloizopropyloaminy
wzrost w³asnoœci halucynogennych.
(amfetaminy)
DOB (bromo-DOM) jest jedn¹ z najsilniej halucynogennych pochodnych
Halucynogenne fenyloizopropylo- amfetamin, sto razy silniejsz¹ od meaminy to zwi¹zki nale¿¹ce do tzw. skaliny. Efekty jej dzia³ania pojawiaj¹
narkotyków zmodyfikowanych, po- siê godzinê po przyjêciu, osi¹gaj¹
wstaj¹cych w wyniku zmian struktu- apogeum po 3–4 godzinach i utrzyralnych dokonanych w cz¹steczce muj¹ siê do 10 godzin. Skutkami jej
amfetaminy lub metamfetaminy. spo¿ycia s¹ wzmo¿enie nastroju, zaOprócz zdolnoœci wywo³ywania halu- burzenia widzenia, halucynacje i barcynacji, które pojawiaj¹ siê w wyniku dzo silne pobudzenie uk³adu sympadokonanych modyfikacji struktural- tycznego. Skutki dzia³ania DOB
nych (wprowadzenia do pierœcienia przyjmowanego w wysokich dawkach
amfetaminy grup metylowych, metok- s¹ podobne do efektów dzia³ania
sylowych lub innych podstawników), sporyszu. Substancja wywo³uje tak¿e
zachowuj¹ one zwykle dzia³anie po- silny uogólniony skurcz naczyñ obbudzaj¹ce OUN, w³aœciwe amfetami- wodowych powoduj¹cy niedokrwienie i metamfetaminie. Z tego powodu nie tkanek.
ww. zwi¹zki nazywa siê niekiedy ha
Para-metoksyamfetamina
lucynogennymi stymulantami lub sty- (PMA): silny œrodek halucynogenny
muluj¹cymi halucynogenami [11]. Na- i stymuluj¹cy OUN. Oprócz halucynale¿¹ do nich:
cji powoduje znaczny wzrost ciœnie
2,4,5-trimetoksyamfetamina nia krwi (do 240/130 mmHg) i przy(TMA-2): syntetyczny analog meska- œpiesza akcjê serca. Dzia³a halucyliny i amfetaminy. Dzia³a podobnie nogennie piêciokrotnie silniej od mejak meskalina, ale silniej;
skaliny i trzykrotnie od MDA. Charak 4-metylo-2,5-dimetoksyamfeta- terystyczn¹ cech¹ PMA jest wywo³ymina (DOM/STP) (ryc. 7): narkotyk wanie gwa³townego wzrostu tempezmodyfikowany, wywodz¹cy siê ratury cia³a – do 42–43oC. Aktywna
z amfetaminy, ale wykazuj¹cy podo- dawka PMA wynosi 0,75 mg/kg, czyli
bieñstwo strukturalne do meskaliny, 52 mg dla osoby wa¿¹cej 70 kg.
co t³umaczy jego dzia³anie halucyno- Przedawkowanie powoduje bardzo
genne. Pocz¹tkowo oznaczano go siln¹ stymulacjê uk³adu sympatyczakronimem STP (Serenity, Tranquili- nego z drgawkami, hipotermi¹, koty, Peace), nawi¹zuj¹cym do efektów agulopati¹ i rabdomioliz¹ (jak w przy-
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padku intoksykacji amfetamin¹) i czêsto prowadzi do zejœcia œmiertelnego.
W roku 1973 w Kanadzie opisano
9 przypadków œmiertelnego przedawkowania PMA. Wiêkszoœæ ofiar przyjmowa³a PMA w przekonaniu, ¿e za¿ywa znacznie mniej toksyczny MDA.
 3,4-metylenodioksyamfetamina
(MDA) (ryc. 8): MDA jest równie¿ amfetaminopodobnym
narkotykiem
zmodyfikowanym. W ma³ych dawkach wywo³uje ³agodn¹ intoksykacjê
i uczucie euforii. Du¿e dawki mog¹
natomiast wywo³ywaæ halucynacje,
pobudzenie i delirium. MDA powoduje równie¿ siln¹ stymulacjê uk³adu
sympatycznego z nadciœnieniem, tachykardi¹, drgawkami i hipertermi¹
[11].

Ryc. 8. MDA (metylenodioksyamfetamina)
Fig. 8. MDA ( methylenedioxyamphetamine)

 3,4-metylenodioksymetamfetamina (MDMA) (ryc. 9): jeden z najczêœciej stosowanych narkotyków
zmodyfikowanych, wykorzystywany
przez m³odzie¿ na dyskotekach, znany jest pod nazwami „Ecstasy”,
„Adam”, „M&M” [33]. W latach 70.
próbowano go wykorzystywaæ jako
œrodek pomocniczy w psychoterapii,
jednak z powodu jego wysokiej toksycznoœci szybko z tego zrezygnowano [16].

Ryc. 9. Ecstasy (MDMA) – halucynogenna
pochodna metamfetaminy
Fig. 9. Ecstasy (MDMA) – hallucinogenic
derivative of methamphetamine

Doustnemu przyjêciu 75–150 mg
MDMA towarzyszy uczucie euforii
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i podwy¿szona zdolnoœæ komunikowania. Pojawiaj¹ siê równie¿ komplikacje neuropsychiatryczne, jak niepokój, bezsennoœæ, depresja, paranoja, stan spl¹tania, napady paniki
i psychozy. Przewlek³e przyjmowanie
MDMA wywo³uje stany depresyjne,
sennoœæ, lêk, wybuchy agresji, psychozy i jest Ÿród³em zaburzeñ pamiêci [28].
Efekty dzia³ania narkotyku s¹ widoczne nawet przy ma³ych dawkach
i nale¿¹ do nich: wzrost ciœnienia
krwi, przyœpieszenie akcji serca, obni¿enie ³aknienia, suchoœæ w ustach,
a tak¿e md³oœci, wymioty, szczêkoœcisk, zgrzytanie zêbami, wzmo¿enie
odruchów, bóle miêœni, oczopl¹s, zamazane widzenie i tiki oraz uczucie
drêtwienia i mrowienia. Obserwowano równie¿ arytmiê i zapaœæ sercowo-naczyniow¹. Inne efekty, które mog¹
prowadziæ do zejœcia œmiertelnego, to
drgawki, hipertermia i rabdomioliza
(rozpad tkanki miêœni szkieletowych)
z ostr¹ niewydolnoœci¹ nerek, udar
(zarówno niedokrwienny, jak i krwotoczny), krwotoki podpajêczynówkowe, zakrzepica naczyñ mózgowych.
Opisano kilka przypadków toksycznego uszkodzenia w¹troby oraz nieprawid³owej sekrecji wazopresyny
(hormonu antydiuretycznego – ADH)
z obni¿eniem stê¿enia sodu w surowicy i drgawkami.
Szczególnie niebezpieczne jest
stosowanie MDMA w zat³oczonych
dusznych pomieszczeniach, np. podczas tzw. raving parties, czyli ca³onocnych imprez tanecznych z g³oœn¹, ¿ywio³ow¹ muzyk¹. Wystêpuje
wtedy zespó³ objawów, które czêsto
prowadz¹ do œmierci: hipertermia,
odwodnienie, rabdomioliza, drgawki,
koagulacja w naczyniach krwionoœnych mózgu i ostra niewydolnoœæ
nerek [16].
Chocia¿ dok³adny mechanizm
dzia³ania MDMA nie jest dot¹d znany, zgromadzone wyniki badañ na
zwierzêtach i obserwacje osób stosuj¹cych ten narkotyk wskazuj¹, ¿e
uszkadza on neurony serotoninergiczne, które pe³ni¹ niezwykle wa¿n¹ funkcjê, gdy¿ reguluj¹ pobieranie
pokarmu, sen, aktywnoœæ seksualn¹
i odczuwanie bólu. Po d³u¿szym

okresie przyjmowania ecstasy utrzymuj¹ siê wiêc niepokój, agresja, stany depresyjne, obni¿enie sprawnoœci
intelektualnej oraz napady manii
przeœladowczej. Skutki wywo³anego
przez ecstasy zmniejszenia liczby
neuronów serotoninowych, czyli
wczesna utrata sprawnoœci ogólnej
i intelektualnej, daj¹ o sobie znaæ
szczególnie silnie w póŸniejszym
wieku. Warto podkreœliæ, ¿e za¿ywanie ecstasy prowadzi do uzale¿nienia.
Ecstasy, „Foxy” i inne œrodki psychoaktywne stosowane w celu poprawienia samopoczucia i wywo³ywania
stanów oszo³omienia przez uczestników ró¿nych imprez klubowych, spotkañ towarzyskich, ca³onocnych zabaw tanecznych, dyskotek itp. s¹
czêsto, w zale¿noœci od charakteru
imprezy, nazywane eufemistycznie
narkotykami rekreacyjnymi (recreational drugs), klubowymi (club
drugs) lub imprezowymi (party
drugs). Nazwy te wprowadzaj¹
w b³¹d potencjalnych nabywców
i konsumentów, sugeruj¹c, ¿e chodzi
o zwi¹zki nieszkodliwe lub ma³o
szkodliwe, sprzyjaj¹ce wypoczynkowi i regeneracji si³, podczas gdy
w rzeczywistoœci s¹ one substancjami o wysokiej toksycznoœci ogólnej,
destrukcyjnie dzia³aj¹cymi na ludzk¹
psychikê. Nie istniej¹ wiêc „rekreacyjne” narkotyki, tak jak nie mog¹ istnieæ
„rekreacyjne” trucizny [9].
Tabela przedstawia wykaz dawek
oraz zestawienie czasu i si³ê dzia³ania wa¿niejszych halucynogenów indoloalkiloaminowych i fenyloalkiloaminowych i receptory uczestnicz¹ce
w wywo³ywaniu ich efektów.
Z porównania budowy wa¿niejszych fenyloalkiloamin: DOM, MDA,
MDMA, MBDB, PMMA i si³y ich halucynogennego dzia³ania mo¿na
wysnuæ nastêpuj¹ce wnioski dotycz¹ce wp³ywu poszczególnych elementów struktury na dzia³anie biologiczne:
– α-metylopochodne dzia³aj¹ kilkakrotnie silniej ni¿ ich niepodstawione analogi; α-podstawniki
o masie cz¹steczkowej wiêkszej
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Tabela
Dawka, czas i si³a dzia³ania indoloalkiloamin i fenyloalkiloamin oraz receptory
uczestnicz¹ce w ich aktywnoœci (wg 12, zmodyf.)
Dose, time and activity of indoloalkiloamines and phenylalkiloamines and receptors taking
part in their activity (after 12, modified)

Nazwa lub
akronim
związku

Dawka
(w µg
/kg)

Czas działania

LSD
Psylocyna
DMT
5-Me0-DMT
5-0H-DMT
(bufotenina)
Meskalina
MDMA (ecstasy)

1,5
300
400
200

8–12 godzin
3–6 godzin
10–15 minut
10–20 minut

Receptory
uczestniczące
w wywoływaniu
efektu
5-HT1A, 5-HT2
5-HT1A, 5-HT2
5-HT1A, 5-HT2
5-HT1A, 5-HT2

50

10–20 minut

5-HT1A, 5-HT2

–

5000
1800

8–12 godzin
8–12 godzin

1
–

2C-B

300

4–8 godzin

2C-I

300

4–8 godzin

DOB

30

18–30 godzin

DOI

30

18–30 godzin

5-HT
5-HT1A, 5-HT
5-HT2A,
5-HT2C
5-HT2A,
5-HT2C
5-HT2A,
5-HT2C
5-Ht2A, 5-HT2C

ni¿ grupa metylowa obni¿aj¹ si³ê
dzia³ania;
– istotny, pozytywny wp³yw ma
grupa metoksylowa w pozycji
2 pierœcienia;
– zwi¹zki niepodstawione w pozycji 3 dzia³aj¹ silniej ni¿ zawieraj¹ce podstawnik;
– ma³e polarne podstawniki (-OH,
-COOH) znacznie zmniejszaj¹
powinowactwo zwi¹zku do receptorów 5HT2A, natomiast
podstawniki niepolarne (-CH3,
-C2H5) nasilaj¹ halucynogenne
dzia³anie zwi¹zku. Podstawniki
alkilowe o wiêkszej masie cz¹steczkowej mog¹ nadaæ zwi¹zkowi cechy antagonisty receptorów 5HT2A;
– grupa metoksylowa w pozycji
5 nasila dzia³anie zwi¹zku;
– prawoskrêtne izomery optyczne
(R–) dzia³aj¹ dwukrotnie silniej
ni¿ racematy, a te 2–5 razy silniej ni¿ lewoskrêtne izomery
optyczne (S+);
Oprócz opisów zaburzeñ procesów myœlenia i percepcji wywo³ywanych przez halucynogeny tej grupy,
które uzyskiwano od ochotników, niektórzy wybitni i powszechnie znani
w tym okresie badacze substancji
psychoaktywnych (Albert Hofmann,
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Siła
halucynogennego
działania
1600
–
–
–

16
16
200
150

Stephen Szara, Aleksander i Anna
Shulginowie) wykonywali eksperymenty na sobie i opisywali w³asne
doznania po przyjêciu okreœlonej
dawki badanego preparatu halucynogennego.
Szczególn¹ rolê w tych badaniach
odegra³ pracuj¹cy w Kalifornii biochemik, prof. Aleksander Shulgin, który
jako ekspert i doradca amerykañskiej
Drug Enforcement Agency mia³ licencjê na syntezê i badanie zwi¹zków
psychoaktywnych. Przez dziesiêciolecia zsyntetyzowa³ on setki nowych
preparatów psychotropowych, których w³aœciwoœci bada³ na sobie
i grupce wspó³pracuj¹cych z nim i zaprzyjaŸnionych osób nazywanych
psychonautami. Dok³adne opisy syntezy preparatów zamieœci³ w dwóch
tomach swej s³ynnej monografii A
Chemical Love Story, zatytu³owanych TINKAL – Tryptamines I have
Known and Loved oraz PIHKAL –
Phenethylamines I Have Known And
Loved. („Tryptaminy/fenetylaminy,
które pozna³em i pokocha³em”). Kiedy jednak okaza³o siê, ¿e wyniki jego
prac wskazuj¹ drogi syntezy nielegalnym producentom i u³atwiaj¹ wytwarzanie nowych groŸnych narkotyków,
odebrano mu licencjê na prowadzenie badañ.

Równoczeœnie z poznaniem narkotyków halucynogennych odkryto
klasê leków znanych jako œrodki antypsychotyczne, takie jak chloropromazyna, haloperidol i inne, które skutecznie ³agodzi³y lub eliminowa³y
psychozy u chorych z zaburzeniami
psychicznymi. Obserwacja i analiza
efektów wywo³ywanych przez halucynogeny i leki antypsychotyczne
przyczyni³a siê do korygowania przez
leki niektórych patologicznie zmienionych funkcji mózgu.
Serotoninergiczne halucynogeny
W latach 50., wkrótce po odkryciu
LSD przez Hofmanna, zauwa¿ono,
¿e kliniczne zespo³y wywo³ywane
przez halucynogeny fenetylaminowe
– meskalinê i DOM oraz indoloaminowe – LSD i DMT s¹ bardzo podobne,
co wskazywa³o, ¿e fenetylaminy i indoloaminy wywieraj¹ dzia³anie za poœrednictwem tego samego mechanizmu. O tym, ¿e jest to mechanizm serotoninergiczny, œwiadczy bardzo wysoka korelacja (r = 924) miêdzy powinowactwem indoloaminowych i fenetyloaminowych halucynogenów do
receptora 5HT oraz ich halucynogenn¹ aktywnoœci¹ u ludzi. Ponadto miêdzy LSD i meskalin¹, zarówno w badaniach na ludziach, jak i na zwierzêtach, wystêpuje tolerancja krzy¿owa,
a obie grupy halucynogenów wywo³uj¹ podobne efekty pobudzenia
uk³adu serotoninergicznego i wywieraj¹ podobny wp³yw na poziom metabolicznego obrotu serotoniny. Znalaz³o to wyraz w stosowanym niekiedy
dla okreœlenia indoloamin i fenetylamin terminie „serotoninergiczne halucynogeny”.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e mechanizmem
(prawdopodobnie niejedynym) warunkuj¹cym dzia³anie halucynogenów indoloaminowych i fenetyloaminowych jest stymulacja receptorów
5-HT2A, które wystêpuj¹ g³ównie na
komórkach piramidowych kory nowej
(neocortex). Poza mózgiem receptory 5-HT2 znaleziono w p³ytkach krwi
i w komórkach miêœni g³adkich, dziêki czemu mog¹ wywieraæ wp³yw na
ciœnienie krwi. Aktywacja receptorów
5-HT2A wywo³uje równie¿ wzrost po-
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ziomu kwasu glutaminowego w korze
mózgowej. Istnieje spora zbie¿noœæ
efektów wywo³ywanych przez halucynogeny i niektórych objawów ostrej
psychozy, co mo¿e stanowiæ klucz do
zrozumienia zarówno mechanizmów
dzia³ania tych substancji, jak i lokalizacji neuroanatomicznych regionów
uczestnicz¹cych w zaburzeniach stanów œwiadomoœci. Metody obrazowania mózgu in vivo u ludzi z u¿yciem fluorodezoksyglukozy wykaza³y,
¿e halucynogeny nasilaj¹ metabolizm
w korze przedczo³owej. Pozwoli³y
tak¿e ustaliæ korelacjê miêdzy aktywnoœci¹ specyficznych regionów mózgu i psychologicznymi elementami
zmienionych stanów œwiadomoœci
wywo³ywanych przez halucynogeny.
Receptory 5HT2A odgrywaj¹ tu
istotn¹ rolê, a ich ligandy mog¹ staæ
siê cennym narzêdziem w podejmowanych badaniach neurobiologicznych.
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