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rzeczywistością. Przyjęcie wyższych dawek tych środ-
ków może prowadzić nawet do śmierci.

Zróżnicowane psychoefekty wywoływane przez 
tę grupę substancji od wielu lat powodowały przy-
pisywanie im w światowym piśmiennictwie licznych 
nazw i określeń. Wybitny niemiecki farmakolog i tok-
sykolog Louis Lewin był pierwszym badaczem, któ-
ry w drugiej dekadzie XX wieku scharakteryzował 
i rozróżnił te substancje jako odrębną grupę środków 
psychotropowych, nadając im nazwę Phantastica. 
Obecnie najczęściej spotykane nazwy, to psycho-
tomimetyki, psychodeliki (używane głównie w kra-
jach anglosaskich) oraz psychodysleptyki (stosowane 
w większości krajów europejskich), przy czym nazwa 
halucynogeny jest powszechnie używana zarówno 
w literaturze naukowej, jak i w piśmiennictwie popu-
larnonaukowym.

Mimo znacznego społecznego zainteresowania 
halucynogenami, które dotyczy raczej skutków działa-
nia oraz prawnej kontroli ich używania, mniej rozpo-
wszechnione są informacje o ich farmakologicznych 
właściwościach i mechanizmach działania. Powodują 
one u stosujących je osób m.in. zanik odpowiedzial-
ności, toteż w skali światowej zostały zaliczone do 
najbardziej niebezpiecznych „leków” i są objęte kon-
trolą międzynarodową.

W Polsce halucynogeny znajdują się pod ścisłą 
ustawową kontrolą państwa i mogą być używane wy-
łącznie w instytucjach badawczych w celu prowadze-
nia badań naukowych po uprzednim uzyskaniu zgody 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Mimo wie-
lu obaw, wynikających głównie z problemów społecz-
nych i zdrowotnych, w ostatniej dekadzie, wzmogło 
się zainteresowanie badawcze tymi substancjami 
z punktu widzenia ich potencjalnych właściwości te-
rapeutycznych, zwłaszcza w psychiatrii i neurologii. 
Ze względu na ich rosnące znaczenie społeczne, so-
cjologiczne i terapeutyczne, uzasadnione wydaje się 
krótkie przedstawienie historii tych wyjątkowych sub-
stancji psychoaktywnych.
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P rzyroda jest ogromnym rezerwuarem związków 
leczniczych, wśród nich substancji psychoaktyw-

nych określanych jako halucynogeny. Naturalnie wy-
stępujące rośliny zawierające związki psychoaktywne 

stają się coraz bardziej popularne. 
Uwidacznia się to zwłaszcza w krajach 
zachodnich, wskutek łatwiejszej do-
stępności i rosnących możliwości ich 
rozpowszechniania za pomocą reklam 
i innych form informacji, a ostatnio 
także za pośrednictwem internetu. Ze 
względu na specyficzny wpływ zawar-
tych w nich substancji halucynogen-
nych i psychoaktywnych na procesy 
poznawcze oraz wywoływane efek-
ty uboczne, są one w coraz większym 
stopniu nadużywane, a ich popular-
ność nieustannie wzrasta.

Wspólną cechą halucynogenów jest 
wywoływanie zmian świadomości, ob-
jawiające się stanami euforii, halucy-
nacjami, często śmiertelnym lękiem 
czy brakiem kontaktu z otaczającą 
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Historia stosowania halucynogenów

Większość znanych dotychczas halucynogenów to 
substancje pochodzące z roślin stosowanych od tysię-
cy lat, zwłaszcza na obszarze Ameryki Południowej. 
Te naturalnie występujące składniki roślin odgrywa-
ły znaczącą rolę w rozwoju filozofii i wierzeń religij-
nych ludów wczesnych kultur. Ich historia jest równie 
długa, jak historia ludzkości. Od zarania cywilizacji 
ludzie dążyli do poznawania i głębszego zrozumie-
nia tajemnic otaczającego ich świata i zjawisk natu-
ry. Wymuszone warunkami bytowania przypadkowe 
spożycie halucynogennych grzybów i roślin powodo-
wało powstawanie wierzeń i prób zrozumienia istoty 
ich wpływu na odrywanie się od rzeczywistości ota-
czającego świata [1].

Większość substancji halucynogennych pochodzi 
z roślin i grzybów występujących głównie w krajach 
Ameryki Środkowej i Południowej, gdzie odgrywa-
ły znaczącą rolę w dawnych cywilizacjach zwłaszcza 
Meksyku i Peru, państwach dawnych Azteków i In-
ków. W kronikach kapłanów i zakonników hiszpań-
skich przybyłych do Ameryki Południowej wkrótce po 
zdobyciu tych terytoriów przez konkwistę znajdują się 
opisy dużej liczby roślin wykazujących działanie tok-
syczne, pobudzające i narkotyczne. W monumental-
nym dziele wydanym w Hiszpanii w końcu XVI w. pt. 
Histoire General de las cosas de Nuewa España mnich 
franciszkański Bernardino de Sahagun opisał rózne 
formy substancji pochodzenia roślinnego, stosowa-
ne głównie przez kapłanów podczas ceremonii reli-
gijnych oraz ówczesnych lekarzy Azteków w leczeniu 
wielu chorób u mieszkańców tych obszarów. Cytuje 
on zwłaszcza stosowanie używek nazywanych przez 
krajowców peyotl, ololiuqui i teonanacatle, wraz z opi-
sem obserwowanych stanów upojenia i nienaturalne-
go zachowania po ich spożyciu [1].

W dawnym Meksyku mieszkańcy używali w rytu-
alnych ceremoniach wyciągów i sproszkowanych czę-
ści z około 40 roślin, z których wiele nadal nie zostało 
zidentyfikowanych, a które uważane były przez nich 
za rośliny święte. [2].

Również ponad 2 tys. lat temu w antycznej Grecji, 
w Eleusis, obywatele, którzy nie popełnili żadnego 
przestępstwa raz w roku we wrześniu uczestniczyli 
w sekretnych całonocnych spotkaniach, podczas któ-
rych pili napój znany jako kpskoni. Te rytualne zgro-
madzenia zostały opisane w II wieku p.n.e., a opisy 
sugerują, że napój ten miał właściwości halucyno-
genne [3].

Nawet w dzisiejszych czasach we współczesnej 
Brazylii i USA niektóre wyznania religijne używają 
odwarów roślin psychoaktywnych, znanych pod na-
zwami ayahuasca, yage lub hoasco jako napoju sa-
kramentalnego [4].

Według Jaffe czynnikiem, który odróżnia substan-
cje halucynogenne od innych rodzajów leków, jest 

ich zdolność do wywoływania stanów zmiany per-
cepcji, myśli i wrażeń, które objawiają się wyłącznie 
w halucynacjach [4]. Te silne właściwości i ich oddzia-
ływanie na ludzką psychikę wzbudzają u współcze-
snych społeczeństw niepokój, obawy a nawet strach 
przed ich nadużywaniem i skutkami przez nie powo-
dowanymi.

Pochodzenie i struktury chemiczne 
halucynogenów

Chemiczne struktury substancji halucynogennych 
mogą być zaliczane głównie do dwóch podstawo-
wych grup chemicznych – pochodnych tryptaminy 
i fenyloetyloaminy oraz w mniejszym zakresie – po-
chodnych piperydyny. Wśród nich dużą grupę stano-
wią związki zbliżone budową do neuroprzekaźnika 
– serotoniny-(5-hydroksytryptamina 5-HT). Chociaż 
większość dotychczasowych prac koncentrowała się 
na wywoływanym przez nie spektakularnym działa-
niu, ich oddziaływanie po zażyciu w małych dawkach 
jest znacznie mniej dramatyczne.

W niniejszym opracowaniu zo-
staną przedstawione pochodzenie, 
właściwości i struktury najczęściej 
używanych i poznanych naturalnych 
halucynogenów. Kliniczne efekty ich 
działania Hollister podzielił według na-
stępujących kryteriów: 
I.  objawy somatyczne – zawroty gło-

wy, słabość, drżenie ciała, nudno-
ści, senność niewyraźne widzenie,

II.  Objawy percepcyjne – zmiany po-
strzegania kształtów, kolorów, 
trudności w koncentracji, wyostrze-
nie zmysłów, jednoczesne dozna-
wanie wielu wrażeń,

III.  objawy psychiczne – zmiany na-
strojów (smutek, szczęście roz-
drażnienie), napięcie psychiczne, 
wypaczone poczucie czasu, trud-
ności w wyrażaniu myśli, deper-
sonalizacja zjawisk oraz wizualne 
halucynacje [5].

Teonanacatl – Psylocybina – Psylocyna
W mistyczno-religijnych ceremoniach, Azteko-

wie używali „świętego grzyba” teonanacatl, które-
go kult sięga ponad 3000 lat. W drugiej połowie XX 
wieku, Heim zidentyfikował i opisał najważniejsze 
rodzaje tych grzybów. Są to grzyby blaszkowate z ro-
dziny Grophoriacees, z których większość należy do 
rodzaju Psylocybe. Analiza składu chemicznego naj-
częściej używanych przez mieszkańców Meksyku 
i Ameryki Południowej grzybów Psilocybe cubensis 
i Psylocibe mexicana przeprowadzona przez Hof-
manna w laboratorium firmy Sandoz w Szwajcarii 
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w latach 1955–58, doprowadziła do izolacji i identy-
fikacji ich dwóch głównych aktywnych składników 
– psylocybiny (4-fosforyloksy N,N – dimetylotrypta-
mina) i psylocyny (4-hydroksy N, N dimetylotrypta-
miny). Budowę obu związków ustalił Hofmann na 
drodze analizy spektralnej i ilościowej oraz potwier-
dził opracowaną przez siebie syntezą w 1958 r [6]. 
Głównym składnikiem tych grzybów jest psylocy-
bina, ulegająca po spożyciu enzymatycznej hydro-
lizie do właściwej substancji aktywnej – psylocyny 
(rycina 1).

Oba związki są zbliżone budową do serotoniny, 
co sugeruje ich wpływ na OUN za pośrednictwem re-
ceptorów 5HT2A. W 1 g wysuszonych grzybów, któ-
re po podaniu doustnym w postaci sproszkowanej 
lub wywaru wywołują efekt halucynogenny, znaj-
duje się 10–12 mg psylocybiny. Po ich spożyciu wy-
stępują stany podobne do upojenia alkoholowego, 
zawroty głowy, oszołomienie niepokój i przerażenie 
W większych dawkach powodują zaburzenia widze-
nia, stany nadmiernej wesołości, uczucie duszności, 
spadania w próżni, ataki płaczu i smutku. Maksy-
malne działanie w dawce 40 µg/kg występuje po 2 
godzinach i stopniowo zmniejsza się w ciągu następ-
nych 3–4 godzin.

Spożycie tych grzybów w zasadzie nie prowa-
dzi do śmierci i ich niesystematyczne używanie 
nie wywołuje trwałych konsekwencji zdrowotnych. 
W USA, gdzie psylocyna figuruje w wykazie zabro-
nionych środków odurzających, sprzedaż ich zarod-
ników jest legalna (z wyjątkiem stanów Kalifornia 
i Georgia).

Szczegółowe badania kliniczne psylocybiny oraz 
jej właściwości farmakologiczne zostały opisane 
w 1994 r. przez Sieberta [7].

Meskalina – peyotl 
(β-3,4,5-trimetoksyfenyloetyloamina)
Peyotl to zwyczajowa nazwą kaktusa Lophophora 

Williamsi, który – używany przez Azteków, od tysiąc-
leci – był przedmiotem kultu Indian zamieszkujących 
obszary Meksyku i południowej części Ameryki Pół-
nocnej. Rośnie głównie w granicznych pustynnych 
obszarach Teksasu i Meksyku. Jest rośliną o niewiel-
kich rozmiarach, pozbawioną kolców, o korzeniu po-
dobnym do marchwi. Zawiera ponad 60 alkaloidów. 
Głównym składnikiem halucynogennym peyotlu jest 
meskalina (rycina 2), której zawartość w wysuszo-
nym surowcu wynosi 1,5% [8].

Peyotl może być spożywany na świeżo oraz w po-
staci wysuszonych czubków, tzw. guzków peyotlo-
wych, suchego proszku oraz w formie naparu lub 
gęstej papki sporządzonej z wysuszonej i sprosz-
kowanej całej rośliny. W dawkach 3,75 mg na kg 
m.c. wywołuje halucynacje objawiające się zwięk-
szeniem wrażliwości zmysłowej, zróżnicowanym 
i zniekształconym odbiorem wrażeń, dezorientacją 
zmysłową, przerażającymi lub rozweselającymi wi-
zjami oraz stanami zbliżonymi do upojenia alkoho-
lowego. Szczyt reakcji odurzających występuje po 
2–4 godzinach od spożycia, następnie słabnie i mija 
po 4 do 6 godzin [9].

Peyotl ma smak gorzkawo-kwaśny, w większych 
dawkach powoduje nudności, wymioty, zawroty 
głowy, apatię i często rzadkoskurcz. W dzisiejszych 
czasach używany jest na niektórych obszarach USA 
i Kanady podczas całonocnych ceremonii religijnych, 
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odbywających się kilka razy w roku, zwłaszcza wśród 
wyznawców Native American Church [10].

Meskalinę znaleziono również w innych rodza-
jach kaktusów, używanych w mistycznych ceremo-
niach rdzennych mieszkańców niektórych obszarów 
Ameryki Południowej, zwłaszcza Peru. Do najbar-
dziej popularnych rodzajów należą Trichocereus 
pachanoi i Trichocereus peruvianus, które zawiera-
ją około 2,4–3,3% meskaliny [11]. Niektóre rodzaje 
tych kaktusów można nabywać w USA jako rośli-
ny ozdobne.

Ololuiqui – pochodne kwasu lizergowego
Ololuigui było jedną z używek stosowanych od 

niepamiętnych czasów głównie przez Indian z oko-
lic Oaxaca w południowym Meksyku, o której wspo-
mniał w swoim dziele Bernardino de Sahagun [1]. 
Surowcem do sporządzania ololuiqui były ziarna 
pochodzace z roślin Ipomoea violacea i Rivea co-
rymbosa. Ziarna były kruszone i spożywane w po-
staci sproszkowanej lub pite po uprzedniej maceracji 
w wodzie. Ololuiqi było używane podczas różnego 
rodzaje ceromonii i zgromadzeń religijnych. Według 
opisu de Sahagun, wywoływało euforię, przeraża-
jące wizje i stany zbliżone do obłędu, które trwały 
od 4 do 6 godzin.

Badania składu tych ziaren, przeprowadził w la-
tach 1954–1960 Schultes i Hofmann [12]. Głównymi 
składnikami okazały się pochodne kwasu lizergowe-
go, a wśród nich amid (LSA) i hydroksyetyloamid kwa-
su lizergowego (rycina 3), głównie odpowiedzialne za 
halucynogenne właściwości ziaren. Zawartość LSA li-
czona na suchą masę ziaren Ipomoea violacea wynosi 
0,02%. Wyższe stężenia znaleziono w rozpowszech-
nionej w południowo-zachodniej części USA roślinie 
Stipa robusta [13].

Odkrycie to miało podwójne znaczenie. Wykaza-
ło obecność alkaloidów sporyszu w roślinach wyż-
szych, co stanowiło nowość fitochemiczną, oraz 
ustaliło ścisły związek z otrzymanym wcześniej 
przez Hofmanna na drodze syntezy chemicznej, die-
tyloamidem kwasu lizergowego – LSD – najsilniej-
szym poznanym dotąd środkiem halucynogennym.

Haszysz, marihuana – Δ9-3,4-trans-
tetrahydrokannabinol
Haszysz, owiany legendą starożytności, znany 

i używany w antycznym świecie od ponad 2500 lat, 
jest otrzymywany z konopii indyjskich – Cannabis 
sativa. Już Herodot w V w. pne opisywał efekty odu-
rzania się haszyszem przez Scytów na wybrzeżach 
morza Kaspijskiego. Z upływem wieków używanie 
haszyszu rozpowszechniło się od terenów Azji przez 
Afrykę aż dotarło do Europy. Ujemne skutki jego sto-
sowania dostrzegł już Napoleon, zabraniając używa-
nia i sprzedaży tego środka na terenach poddanych 
jego władzy.

Badania naukowe nad wpływem i działaniem 
haszyszu na populację Arabów w Europie i na Bli-
skim Wschodzie podjął jako pierwszy w latach 
1837–1840 francuski psychiatra Joseph Moreau de 
Tour. W 1845 r. przedstawił on we Francuskiej Aka-
demii Nauk swoje dzieło pt. Du haschich et de l’alie-
nation mental.

Głównym składnikiem marihuany o działaniu 
psychotropowym jest Δ9-3,4 trans tetrahydrokan-
nabinol [Δ9-THC], którego syntezę w 1969 r. opra-
cował Petrzilka [14]. Zbliżone do Δ9-THC działanie 
psychotropowe wykazuje Δ8-THC (rycina 4). Zawar-
tość Δ9-THC w obecnie używanych odmianach kono-
pii wynosi od 6–10%. 

Marihuanę najczęściej stosuje się w postaci pa-
pierosów. Używana doustnie wywołuje nieco słab-
sze efekty niż wprowadzana przez drogi oddechowe. 
Biologiczny okres półtrwania w organizmie wynosi 
ok. 20 godzin, co świadczy o powolnym przebiegu 
eliminacji z ustroju.
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Haszysz nie jest typowym środkiem halucyno-
gennym, obecnie zalicza się go do środków narko-
tycznych, a więc wywołujących stany euforii i zmiany 
percepcji – przestrzeni, czasu i wrażeń zmysłowych. 
Po przyjęciu marihuany lub haszyszu, zwłaszcza 
w wyższych dawkach, występują jednak także ob-
jawy typowe dla halucynogenów, a więc zaburze-
nia świadomości, poczucia czasu, depersonalizacja, 

wzmożona wrażliwość na dźwięki oraz 
synestezja [15].

Interesujący jest fakt, że tetrahy-
drokannabinol jest jedyną substancją 
o właściwościach halucynogennych, 
pozbawioną atomu azotu i chemicznie 
nie przypomina budowy innych grup 
związków psychoaktywnych.

Ayahuasca – harmina – 
7-metoksy-1-metylo-β-karbolina

W wielu rejonach Ameryki Połu-
dniowej, szczególnie w dorzeczu za-
chodniej Amazonki, Indianie używali 
napoju magicznego w postaci wywa-
ru zwanego ayahuasca, caapi lub yaje, 
otrzymywanego z korzeni i łodyg ro-
ślin Banisteriopsis caapi i Peganum 

harmala. Głównym składnikiem tych wywarów jest 
alkaloid harmina oraz w mniejszych ilościach har-
malina (dihydroharmina) i tetrahydroharmina (ry-
cina 5).

W krótkim czasie po wypiciu wywaru ayahuasca 
pojawiają się myślotok, euforia, zaburzenia widzenia, 
halucynacje, uczucie rozpływania, kołysania i inne 
rodzaje wrażen zmysłowych. Efekty halucynogenne 
wywołują dawki od 300–400 mg mieszaniny alkalo-
idów [16]. W medycynie ludowej ayahuasca była sto-
sowana jako środek wymiotny i przeczyszczający.

Yopo i cahoba – pochodne tryptaminy
W rozległych terenach dorzeczy Orinoko i Ama-

zonki krajowcy od tysięcy lat używali sproszkowa-
nych ziaren roślin Piptadenia peregrina, Piptadenia 
columbrina i Anadenanthera peregrina do celów lecz-
niczych i wywoływania wrażeń zmysłowych. Sprosz-
kowane ziarna, nazywane przez nich Yopo, cahoba, 
parica czy epena w krótkim (2–3 min) czasie po zaży-
ciu (palenie lub inhalacje donosowe) wywołują sta-
ny pobudzenia ruchowego, uczucie lekkości, euforii, 
wyostrzenia zmysłów i zmian świadomości. Przyj-
mowane doustnie są mało aktywne, gdyż są szybko 
dezaktywowane w przewodzie pokarmowym przez 
obecną głównie w jelitach i wątrobie monoaminook-
sydazę (MAO). Niektóre z tych roślin zawierają jed-
nak odwracalne inhibitory MAO-I z grupy β-karbolin 
(harmina, harmalina), co sprawia, że ich przyjęcie 
doustne również powoduje efekty halucynogen-
ne, trwające 3–4 godziny. Badania składu chemicz-
nego rozpoczęte w 1954 r. wykazały, że głównymi 
składnikami tych roślin są pochodne tryptaminy – 
dimetylotryptamina (DMT), N-metylotryptamina, 
5-hydroksy-N,N, dimetylotryptamina (DMT –50H) 
i 5-metoksy- N, N, dimetylotryptamina – (DMT-
50CH3) (rycina 6) [17].

Ziarna tych roślin, palone lub w postaci roz-
drobnionej inhalowane przez nos, wywołują efekty 
w dawkach 40–50 mg, natomiast przyjmowane do-
ustnie w obecności MAO-I – w dawkach 60–100 mg. 
Brak działania przyjmowanych doustnie prepara-
tów zawierających same tryptaminy ograniczał 
dotychczas ich szersze używanie. Jednak odkrycie 
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i rozpowszechnienie w ostatnich latach w Ameryce 
Północnej, zwłaszcza w zachodnich i w południo-
wo-zachodnich obszarach USA, inhibitorów MAO 
w rosnących w warunkach naturalnych roślinach 
Peganum harmala i Passiflora incarnata, wzmo-
gło, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, zainte-
resowanie preparatami zawierających tryptaminy 
w połączeniu z roślinami zawierającymi inhibitory 
MAO i zagrożenie ich nadużyciem [17].

Salwinorina A
Salwinorina A (rycina  7) jest diterpenem nie-

podobnym strukturalnie do innych substancji ha-
lucynogennych. W przeciwieństwie do innych 
halucynogenów, których działanie jest związa-
ne głównie z oddziaływaniem na receptory 5HT2A, 
jest silnym i selektywnym agonistą receptorów 
κ-opioidowych. Salwinorinę A wyizolowano z rośliny 
Salvia divinorum, która w postaci żutych świeżych 
liści lub wyciskanego z nich soku była tradycyjnie 
używana przez Indian i szamanów Mazateca, zyją-
cych w stanie Oaxaca w południowym Meksyku.

Obok salwinoriny A w surowcu znajdują się licz-
ne związki, różniące się podstawnikami w pozy-
cji 1 i 2 pierścienia cykloheksanowego. Najczęściej 
stosuje się sok ze świeżych liści rośliny, świeże li-
ście są żute, a sproszkowane palone podczas cere-
monii obrzędowych i religijnych wśród krajowców 
Ameryki Południowej. Salwinorina przyjmowana 
podczas palenia suchych liści wykazuje działa-
nie psychoaktywne już po 15 minutach. Przyjmo-
wana doustnie w dawkach 200–500 µg wykazuje 
słabszą aktywność halucynogenną w postaci wizji 
i stanów oszołomienia, trwających powyżej 1 godz 
[18]. Ze względu na coraz większe rozpowszechnia-
nie i nadużywanie tego gatunku szałwii, zwłaszcza 
na terenie USA, amerykańska Agencja DEA (Drug 
Eforcement Administration) umieściła salwinorinę 
A na liście substancji potencjalnie nadużywanych 
i obecnie ta substancja jest ściśle monitorowana 
na terenie USA.

Muscinol, kwas ibutynowy
Wśród wielu substancji wyizolowanych z grzybów 

Amanita muscaria i Amanita pantherina, działanie 
psychaktywne wykazują kwas ibutenowy, muscinol 
i w mniejszym stopniu analog muscinolu – muska-
zon (rycina 8). Kwas ibutenowy jest agonistą recep-
torów glutaminowych, natomiast muscinol agonistą 
receptorów kwasu γ-aminomasłowego (GABA) i obok 
właściwości halucynogennych ma łagodne działa-
nie uspokajające. Zawarta w grzybach mieszani-
na tych substancji, w zależności od spożytej ilości, 
wywołuje stany podobne do upojenia alkoholowe-
go, silne halucynacje, złudzenia, zaburzenia mowy, 
zmiany postrzegania kształtów, a w większych daw-
kach nudności i wymioty, przejściowo głęboki sen 
i bóle głowy.

Objawy te zaczynają się najczęściej po ok. 30 min 
od spożycia i osiągają maksimum po 2–3 godz. Mu-
scinol wywołuje reakcję w dawkach 6 mg, a kwas 
ibutenowy w dawkach 30–60 mg. W 100 g suchego 
Amanita muscaria znajduje się około 180 mg mie-
szaniny tych związków, w tym 2,5 mg kwasu ibu-
tenowego [19]. Przedawkowanie mieszaniny obu 
substancji może prowadzić nawet do śmierci.
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Szamańskie praktyki związane ze spożywaniem 
Amanita muscaria spotykano w północnych obsza-
rach Ameryki i u niektórych plemion indian Amery-
ki Środkowej.

Atropina, skopolamina
Atropina i skopolamina (rycina 9) są składnika-

mi wielu roślin, głównie z rodzaju Solanaceae, m.in. 
Atropa belladonna i Datura stramonium. Alkaloidy 
te są konkurencyjnymi antagonistami receptorów 
muskarynowo-cholinergicznych Obok znanego za-
stosowania głównie w anestezjologii i okulistyce, 
wykazują także działanie depresyjne na OUN.

W wyższych dawkach powodują wystąpienie 
euforii, amnezji, uczucia dezorientacji, halucynacji, 
rozkojarzenia, omamów i złudzeń [20]. Częste ob-
jawy uboczne w postaci uporczywych bólów gło-
wy i rozszerzenia źrenic mogą występować nawet 
przez kilka tygodni. Opisano wiele przypadków sto-
sowania obu roślin przez amerykańskich Indian, jak 
również krajowców w wielu innych częściach świa-
ta. Najczęściej żuje się ich liście lub nasiona albo 
pali ich suche części [20]. W krajach europejskich ze 
względu na niebezpieczne efekty uboczne, rośliny 
te są obecnie rzadko stosowane. Ich przedawkowa-
nie prowadzi do toksycznego delirium, a w skraj-
nych przypadkach nawet do śmierci.

Mirystycyna
Mirystycyna (rycina  10) występuje w owocach 

drzewa muszkatołowego – Myrystica fragrans, 
stosowanych od dawna jako przyprawa kulinarna. 
Roślina jest obecnie uprawiana w niektórych obsza-
rach Afryki i Azji. Głównym składnikiem jej owoców 
(gałka muszkatołowa) jest mirystycyna – związek 
o właściwościach psychoaktywnych. W 100 g su-
chych sproszkowanych owoców znajduje się 1050 
mg mirystycyny obok safrolu, eugenolu i izoeuge-
nolu, natomiast w olejku muszkatołowym jej za-
wartość wynosi około 4%. Mirystycyna jest także 
składnikiem olejku z nasion niektórych odmian pie-
truszki Petroselinum sativum. [21].

Muszkatołowiec jest używany głównie przez 
mieszkańców niektórych rejonów Afryki i Azji (Chi-
ny). Jego nasiona są wciągane przez nos w postaci 

sproszkowanej, palone lub spożywane w napo-
jach. Dawka haluconegenna wynosi 60–315 mg 
[6–30 g sproszkowanych gałek]. Objawy działania 
mirystycyny pojawiają się 3–6 godzin po spożyciu 
i ustępują po upływie 24 godz. Wywołuje ona nie-
pokój, zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni, 
oderwanie od rzeczywistości i sny na jawie, uczu-
cie unoszenia się w powietrzu, złudzenia i oma-
my wzrokowe.

Laktony kava-kava
Substancje określone jako laktony kava-kava 

wyizolowano z rośliny Piper methycysticum. Na-
pój sporządzany z wysuszonych i rozdrobnionych 
korzeni i kłączy tej rośliny, znany jako kava-kava, 
był od wieków używany głównie przez mieszkań-
ców Polinezji jako łagodny środek halucynogenny. 
Krajowcy stosują go także jako środek łagodzący 
bóle menstruacyjne, ból zębów oraz anksjolitycz-
ny i zmniejszający napięcie mięśni. Działanie ha-
lucynogenne wywoływane przez kava-kava jest 
opisywane jako podobne do sennych marzeń, jed-
nak bez charakterystycznych dla halucynogenów 
pozostałych efektów [22]. Działanie to jest wzmac-
niane przez alkohol, barbiturany i opiaty. Środek 
stosowany w nadmiarze wywołuje liczne objawy 
toksyczne, określane jako kavaism, podobne do 
zatrucia pokarmowego, przejawiające się także 
podrażnieniem oczu i zaczerwienieniem skóry.

Z ekstraktów Piper methycystium wyizolowa-
no sześć substancji o budowie di-nienasyconych 
α-pyranów, których zawartość w suchym surowcu 
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wynosi od 5–10%. Głównymi substancjami aktyw-
nymi tej mieszaniny są kavaina i methysticyna (ry-
cina 11).

Efekty halucynogenne tych substancji powstają 
na skutek ich wpływu na zmianę napięcia kanałów 
jonowych i działania na receptory GABA. Chociaż 
amerykańska agencja FDA w 2002 r. wydała ostrze-
gające informacje dotyczące spożywania kava-kava 
ze względu na jej silne działanie uszkadzające czyn-
ność wątroby, jest ona nadal powszechnie używana 
m.in. jako roślinny dodatek do przyrządzania nie-
których pokarmów [22].

Podsumowanie

Halucynogeny są substancjami o silnym dzia-
łaniu biologicznym, wpływają na procesy percep-
cji, nastrój i powodują zaburzenia świadomości. Są 
uważane za fizjologicznie bezpieczne, niewywołu-
jące uzależnienia. 

Odkrycie w pierwszej połowie XX wieku se-
rotoniny i LSD wzmogło badania nad mechani-
zmem działania halucynogenów i ich wpływem 
na układ serotoninergiczny. Doprowadziło to do 
wniosku że serotonina (5-HT) jest ważnym neuro-
przekaźnikiem. Pogląd ten został ostatecznie udo-
wodniony i aktualnie uważa się, że halucynogeny 
pobudzają głównie receptory 5HT2A [23], szczegól-
nie te, które są rozmieszczone na korowych ko-
mórkach piramidalnych. Aktywacja receptorów 
5HT, przypuszczalnie za pośrednictwem recep-
torów presynaptycznych komórek wzgórkowych, 
zwiększa poziom glutaminianu. Spostrzeżenia te 
doprowadziły do porównania efektów klasycznych 
halucynogenów z niektórymi aspektami ostrych 
psychoz, co może się przyczynić do zrozumienia 
działania neuroanatomicznych procesów zmian 
stanów świadomości i wykorzystania halucyno-
genów w leczeniu niektórych zaburzeń psychicz-
nych [23].

Obok ogromnego znaczenia w badaniach 
nad poznaniem mechanizmu procesów mental-
nych, wzrasta jednocześnie zagrożenie niekon-
trolowanym nadużywaniem niektórych substancji 
halucynogennych. Rośliny zawierające znane sub-
stancje psychoaktywne o działaniu odurzająco-

halucynogennym w dzisiejszych warunkach są 
o wiele łatwiej dostępne zarówno ze źródeł natu-
ralnych, jak i indywidualnych upraw w ogrodach 
i na plantacjach, a ostatnio informacje o ich ich 
działaniu oraz metodach używania i uprawy są 
rozpowszechniane przez internet. Ich przypadko-
we spożycie, pomyłkowa identyfikacja oraz brak 
znajomości zasad bezpiecznego dawkowania może 
prowadzić do poważnych zatruć, a nawet do śmier-
ci. Mimo rozszerzania się możliwości upraw tych ro-
ślin w zróżnicowanych warunkach geograficznych, 
potencjalne niebezpieczne skutki ich 
stosowania są o wiele mniejsze niż 
nadużywanie rozpowszechniających 
się substancji narkotycznych, takich 
jak heroina i kokaina.

Niektóre z tych roślin, zwłaszcza 
zawierające psylocybinę i salwinori-
nę, stają się atrakcyjną alternatywą 
dla coraz trudniej dostępnych sub-
stancji narkotycznych. Wiele z nich, 
jak np. Salvia divinorum i kava kava, 
których występowanie początko-
wo było geograficznie ograniczone 
do określonych obszarów, obecnie 
rozpowszechnia się w innych niż 
natywne regionach i stają się sto-
sunkowo łatwo dostępne. Instytucje 
odpowiedzialne za kontrolę naduży-
wania leków i substancji biologicz-
nie czynnych w większości krajów 
w niewystarczający sposób kontro-
lują rozpowszechnianie i używanie tych psycho-
aktywnych roślin. Niezbędne wydaje się zatem 
zwiększenie dostępu do informacji o nich i wysił-
ków edukacyjnych, zwłaszcza wśród lekarzy. Istot-
na jest zwłaszcza wiedza dotycząca możliwych 
następstw ich nadużywania oraz przypadkowych 
zatruć, szczególnie w środowiskach młodzieżo-
wych.
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