
Artykuł przeglądowy

Grzyby halucynogenne - aspekty medyozne
i weterynaryine

ALlcJA wlenclŃSKA_DRApAŁo, DANUTA pRoKopowlcz

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Akademii Medycznej, ul. Zurawia 14, 15-540 Białystok

: , ll llailucino0CniC'mushtooms -
S

Hallucinogenic mushroońs havć been paft of huma
ient
tiń.
are

ties of mescaline or LSD; §ensory effects are common,
,,kaleidoscope effects" with eyes closed. The glotlal
is also noticeable in Poland. T,here has,been a]rema
country and they are- a§ populai as other .,street drugs".
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Histotia iwyblane ptzepisy plawne

Grzyby halucyno ge rrnę, znanę o d p o czątku dziej ow
ludzkości, w ostatnich latach wzbtldzajądużę zainte-
resowanie. Pietwsze opisy działania grzybow halucy-
nogennych znalęziono na obeliskach na Saharze. Nie-
ktore gatunki muchomorów uzywali syberyjscy sza-
mani do ,,oświetlania drogi do świata duchowego".
Grzyby halucynogenne popularne były i sąw Meksy-
ku, a historia ich stosowania sięga czasów przed kolo-
ntzacj ą ty ch terenów pr zęz Hi szp anów. Mi ały wielkie
znaczęnte kultowe. Nazywano j e,, c iałem B o gów" lub
,,świętymi grzybami". W niektorych krajach Ameryki
Południowej nadal sąuzylvane w czasie obrzędów re-
ligijnych. Na początku Iat szęśćdziesiątych, początko-
wo w USA, a póżniej na całym świecie, substancje
halucynogerrne pochodzącę z grzybów, stosowano jako
lekarstwa w p sycho an alizię i p sychoterap ii. Populary-
zacja wynikow badań naukowych, w tym wiele opi-
sów doznań halucynogennych, spowodowała nasile-
nię zaintęr es owani a gr zyb ami haluclmo gennymi w śró d
osób nalezących do ruchu hipisowskiego. Obecnie
grzyby te stały się popularne wśród młodzieży i miło-
śnikow muzyki techno (9, 13). Od 1971 r. substancje
halucyno genne, po cho dząc e z gr zyb ów takie j ak p sy-
locybina, psylocyna oraz tch pochodne, znajdują się
na liście środków odurzających, a używanie ich jest
regulowane prawnie w większości krajow. KażdyWaj,
a często dany region lub stan stosuje odrębne przepisy
dotyczące tych grzybow. W Austrii są one dozwolone
jako dekoracja kwietnikow lub ogrodkow przydomo-
wych, j ednak ekstrahowanie psylocybiny j est nielegal-
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ne. W Kanadzie, posiadanie grzybow zarówno świe-
żych jak i suszonych nie jest dozwolone. W Anglii
natomiast, dopuszczalne jest posiadanie grzybow na-
turalnie wysuszonych, zaś w USA, w Kalifornii za-
równo ich posiadanie, jak i hodowla są zabronione,
a na Florydzie dozwolone jest posiadanie świezych
gr zyb ów,,pr zy p adkowo " zebranych. C ałkowi c i e le gal -

ne są one natomiast w Holandii, gdzie bywają sprze-
dawane w supermarketach (4). W P9lsce grzybyhah-
cynogenne wpisane sąna listę środków odurzających
i zarówno ich uzywanie, jak i posiadanie jest karalne.
Reguluje to znowelizowana w pażdziemiku 2000 r.

ustawa z 1997 r,Dz.U. nr 103, poz.I097 ,

Substancje psychodeliDzne gtzybów

Grzyby halucyno g enne zawięraj ą halucynogeny
(p sychodeliki), które zmlenlaj ądrastycznie obr az p o -
strzeganego świata. Zablrzają one istotnie czynność
zmysłów, w niewielkiej ilości działająjako środek
euforyc zny. Naj b ardzi ej znane halucyno geny pocho -
dzące z grzybow to psylocybina i psylocyna, anastęp-
nie baeocystina i norbaeocystina. Psylocybina (\T, N
dimetyl 4-fosforyloksytryptamina) i psylocyna (która
pozbawiona jest grupy fosforylowej), są alkaloidami
wykazującymi strukturalne podobieństwo do alkalo-
tdów należących do rodziny tryptaminy oraz do sero-
toniny. Psylocyna jest niestabilna i rozpada się pod-
czas suszenia, natomiast psylocybina jest substancją
bardzo trwaŁą; znaleziono 1ąw grzybach suszonych
i przechowywanych przęz ponad i00 lat. Przeciętna
zawartośó substancji halucynogennych wynosi od



0,I -2oń masy wysuszonego grryba, co odpowiada 0, 0 1 -
-},IYo masy świezego grzyba, W kazdym gatunku grzy-
bów halucynogennych jest inny stosunek ilościowy
psylocybiny do psylocyny (3, 6,19). Spośród I44 ga-
funkow Psilocybe,81 jest halucynogennych i więk-
szośc z nich występuje w Europie (11, 12).

ł.ysiczka lancetowata

Naj p opularniej szym gr zyb em streĄz umi arkowanej
zaw ter aj ącym p sylo cyb inę j e st ły siczka lanc etowata
Psilocybe semilanceata, ktora występuje równiez
w Polsce. Istniejące zagrożenie skłania do przekona-
nia, że powinien być on znany lekarzom medycyny
i weterynari t. Grzyby te rosną gromadnie w trawiastym
podłozu leśnym lub łąkowym, sąwysmukłe i niewiel-
kich rozmiarów. Osiągalą4-I) cm wysokości. Trzon
ich jest wiotki, niekiedy falisty, o średnicy zaledwie
0,2 -0,3 cm b arwy oliwkowo s zar ej, o d p o dŁoża ni eb i e -

skiej. Owocnik (kapelusz) o średnicy 0,5-2 cm jest
gładki z garbempośrodku, barwy oliwkowos zarel,któ-
ra w miarę starzęnia staje się kremowa. Blaszki pod
kapeluszem również zmieniąąbarwę od jasnej oliw-
kowoszarej aż do intensywnie czamej. Sezon wystę-
powania łysiczki lancetowatej jest w Polsce długi -
od lata do późnej jesieni. To sprawia, że tenpospolity
grzyb staje się łatwy do zdobycia. Łysiczka lanceto-
w ata zaw ier a Ioń sub stancj i halucyno gennych (I2, I 5) .

Inne grzyby halucynogenne występujące w Europie
to: Inocybe, Hypholoma, Conocybe, Pluteus, Stropha-
ria, a także grzyby z rodzajll Pholiotina, Panaeolus
oraz Gymnopilus (16).

Skutki działania psylOcybiny i psylocyny
u ludzi izwierząt

Działanie halucynogenne. Przeciętnie stosowaną
jednorazową dawkę psylocybiny u ludzi określa się
jako 0,25 mg na kilogram masy ciała. Spozycie 10-20
mg psylocybiny po 20-30 minutach wywołuje objawy
zbliżonę do upojenia alkoholowego niewielkiego stop-

nia. Najczęściej odczuwane stany to: wewnętrzne
poczucie ciepła, euforia oraz wesołość. Właściwe ha-
lucynacje występująpo upłyrvie 1 godziny od spozy-
cia, osiągaj ąc szczyt po 2 godzinach. Stan taki moze
ltrzymywaó się do 5 godzin. Niesposób określić bez-
pośrednio ile grzybów trzeba spożyc, zeby osiągnąć
rallsz) ale powszechnie uważa się, że 10 mg psylocy-
btny zawarte jest w 2 g suszonych Stropharia cuben-
,slJ, w 1 g suszonych, 10 g świezych Psilocybe semi-
lanceata,lub 0,5 w 5 g świezych P. cyanensces lub
P. azurescens. Spozycie 4 mg psylocybiny powoduje
niewielki tausz,5-10 mg halucynacj ę przy zamknię-
Ęch oczach, 10 mg halucynacje przy otwaĘchoczach,
powyżej 20 mg miejscowe i czasowe zaburzentaper-
cepcji, równowagi i orientacji. Najwyzsza dawka 60-
100 mg używanabyłaprzez lekarzy psychiatrow przy
s eans ach p sychotera p euty czny ch. Smi ertelna dawka
sięga prawdopodobnie 20 000 mg psylocybiny (8).
Rausz psylocybinowy przech odzi najczęściej łagod-
nie, rzadko dochodzi do ,,kaca narkotykowego". Bar-
dzo szybko, juzpo jednorazowej lub dwukrotnej kon-
sumpcji, wytwarza się tolerancja i do uzyskania po-
dobnych doświadczeń konieczne jest znaczne zwięk-
szenie dawki, Po tygodniu abstynencji tolerancj awra-
ca do stanu wyjściowego (5, 16, 18).

D ziałante p sylo cybiny j e st uwatunkowane struktu-
ralnym podobieństwem do serotoniny. Serotonina jest
chemicznym neuroprzekaźnikiem, pt zeno szącym in-
formacj e p omiędzy komórkami nerwowymi za po śred-
nictwem swoistych receptorów (1A, 1B, 1C, 1D, 1E,
2, 3, 4), Halucyno geny, s ą fałszywym i nelr opr zekaż-
nikami, wiąząsię naj silniej z receptorami 1 A, IC, i ż.
Skutkiem tego jest stałe pobudzenie komórek efekto-
rowych. Zmienia to całkowicie postrzeganie siebie
t otaczającego świata, powoduje optyczne, czuciowe
i słuchowe halucynacj e, przy jeszcze występującym.
cho ć p owa żnie zabur zonym o dbiorze rzeczywi sto ś c i,
W zalężności od nastawienia podstawowego osoby
zażyw aj ąc e1 mo z e wys tąp i ć p o c zuc i e szc zęś cta, nap ad
śmiechu albo strach, niepokój, agresja zużyciemslły,
przemoc, delirium i panika z poważnym niebezpie-
czeństwem samobójstwa. W porównaniu z innymi
psychodelikami (halucynogenami) doznania po grzy -
bach są bardzo często nieprzyjemne. Jeżęli grzyby
halucynogenne są spozyte omyłkowo, wtedy zamiast
euforii wy stąpić mo że p o czuc ie horroru, spowo dowa-
ne strachem przed p owa żnym zatrucięm. Podobnie j ak
inne halucynogeny mogą one powodować zjawisko
,,flashback", które polega na nieprzewidywalnym na-
wrocie halucynacji. Stan ten występuje najczęściej do
6 miesięcy od ostatniego spozycia, ale zdarza się na-
wet po 7 latach, mimo absĘnencji. Innym poważnym
niebezpieczeństwem j est możliwość wystąpienia psy-
chozy, nawet po jednorazowym zażycil halucynoge-
nów (7, 12,16),

Objawy zatrlcia grzybami halucynogennymi
u ludzi. Objawy ftzyczne zatrucia u ludzi sązróżni-
cowane i występują z niejednakową intensywnością.
Ępowe sąbole głowy, nudności, zawroĘ głowy, za-



blrzęnia równowagi, bóle mięśniowe, mrowienia,
zabtlrzenia czucia. Nudności i wymioty są objawem
wczesnym, pojawiającym się do 30 min. po spozyciu,
Obser-wowano przyśpieszone lub zwolnione tętno, spa-
dek ciśnienia tętniczego krwi. Moze wystąpić bezwied-
ne oddawanie moczu i stolca. Niekiedy pojawiają się
ruchy mimowolne lub niekontrolowane (14, 16, 18).

P sy l o c yb in a wykazuj e działanie neurowe geta§wne,
powoduje zabwzenia oddechowe, wahania tętna i ciś-
nienia. Obserwuje się takze niebezpieczne podwyż-
szenie temperatury ciała. Istnieją sugestie, ze objawy
neurowegetatywne są spowodowane nie psylocybiną
ale zaw artoś c ią w gr zyb ach halucyno gennych pheny-
lethylaminy. Prawdopodobnie substancja ta odpowie-
dzialna jest za większośc reakcji wegetaĘwnych. Przy
uzyc iu chromato grafi i ci enkowarstwowej wykazano,
ze w gatunku Psilocybe semilanceata jest więcej tego
zw iązku niż p sylocybiny ( l, 1 7). Gr zyby halucyno gen-
ne wpłyłvaj ątakże na układ WĘenia. Opisano 18-1et-
niego chłopca, u którego po spozyciu grzybów halu-
cyno gennych uj awniły się zaburzenia przewodnictwa
prowadzące do zablrzeń rytmu serca i za-wńu mięś-
nia sercowego (5).

Objawy zatrlcia grzybami halucynogennymi
u zwierząt Piśmiennictwo na temat zatruó grzybami
halucynogennymi jest skąpe i trudno dostępne. Cen-
nym żródłem jest publikacja Tegzesa i wsp. z 2002 r.
(20). Zatracia grzybami obserwowane są częściej
u zw ierząt domowych, tow ar zy szących c złowiekowi
- psow, kotów niż u dzikich. Są to przypadkowe spo-
życia grzybow trujących, w tym halucynogennych,
Rozpoznantę zatrucia grzybamt u zwterząt jest bar-
dzo trudne. Objawy kliniczne są nieswoiste. Po spo-
ży ciu grzyb ow halucyno gennych można zaob s erwo -
wac zaburzenia równowagi, oczopląs, drgawki, zmia-
nę zachowania zwierząt w postaci wzmozonej agresji
lub lęku. Leczenie polega na jak najszybszym płuka-
niu żołądka. W przypadku drgawek lub nasilonych
objawów psychotycznych poleca się stosowanie dia-
zępamu w dawce - 0,5-1 mg/kg masy ciała zwlęTzę-
cia. Przy nieskuteczności nalezy podaó fenobarbital
w dawkach wzrastających od 6 mglkg aż do uzyska-
nia poprawy (2,8,20).

podsumowanie

Zagrożeniawynikaj ące ze spożyw ania grzybów ha-
lucynogennych u ludzi związane są z uzależntęntęm
psychicznym. U labilnie psychicznych osób możę
wystąpić strach przechodzący w panikę. Nie obserwuje
się natomiast uzalężnienia ftzycznęgo. Panuje po-
wszechne przekonanie, że grzyby halucynogenne nie
powoduj ą powaznych szkod or ganicznych, nawet przy
wieloletnim przyj mowaniu. Ostatn io coraz częściej
pojawiają się opinie całkowicie przeciwne. Wydaje się,
prawdopodobne, ze kontakt z toksycznymi substan-
cjami zawartymt w tych grzybach powoduje trwałe
zmiany, by c mo że ni e do state c znie p o znane w skutkach
odległych. Podobnie znaczna destrukcj a ośrodkowe-

go układu nelwowego występuje tylko przy używaniu
opiatów i kleju Q,0,13,2l).

Powaznym niebezpteczeństwem, wynikaj ącym z za-
intere s owa nia gr zyb ami halucyno gennymi, j e st moz-
liwość pomyłki przy zbieraniu grzybów. Niemałe są
trudno ści w odróznie nia grqlbów halucynogennych od
tru.lących. Efekt trujący najczęściej pojawia sięzopoż-
nieniem, dobre samopoczucie moze trwac nawet do
48 godzin. Często po burzliwych początkowych obja-
wach w postaci bolów brzucha, nudności, wymiotów
następuje poprawa trwająca kilkadziesiąt godzin
i wówczas nasilenie objawów toksycznych zaskakuje
po kilku dniach (l3,I4).

Nas i l enie zainteresow ania gr zyb ami halucyno gen-
nymi obserwuje się na całym świecie, również w Pol-
sce (7, 10). W lasach, zwłaszcza na południowymza-
chodzie i południowym wschodzie naszego kraju,
można było spotkac ltczne rzesze młodych grzybta-
r zy, któr zy dobr zę p o znalt mi ej s c a szc ze gólnie ob fi tu-
jące w te wątpliwe przysmaki. Z|tcznychwiadomości
prasowych wynika, że grzyby halucynogenne na tere-
nie Polski sącorazczęściej używanepodobnie do nar-
koĘkow.
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