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Streszczenie
Do tej pory, farmakologiczne leczenie zaburzeń nastroju i lękowych oraz uzależnień od leków
wykazuje ograniczoną skuteczność, opuszczając dużą liczbę pacjentów cierpiących na ciężkie i
uporczywe  objawy.  Wstępne  badania  na  zwierzętach  i  ludziach  sugerują,  że  ayahuaska,
psilocybina i dietyloamid kwasu lizergowego (LSD) mogą mieć antydepresyjne, anksjolityczne,
oraz  antyuzależnieniowe właściwości.  Przeprowadziliśmy zatem systematyczny  przegląd  prób
klinicznych  opublikowanych  od  1990  do  2015,  oceniających  te  właściwości  terapeutyczne.
Wyszukiwania elektroniczne przeprowadzono przy użyciu baz danych PubMed, LILACS, i SciELO.
Uwzględnione  zostały  tylko  próby  kliniczne  opublikowane  w  czasopismach  recenzowanych.
Spośród nich, zidentyfikowanych zostało 151 badań, z których sześć spełniło ustalone kryteria.
Przejrzane badania sugerują korzystny wpływ na depresję oporną na leczenie,  niepokój oraz
depresję związaną z chorobami zagrażającymi życiu,  oraz uzależnienia od tytoniu i  alkoholu.
Wszystkie leki były dobrze tolerowane. Podsumowując, ayahuaska, psilocybina oraz LSD mogą
być użytecznymi farmakologicznie narzędziami do leczenia uzależnienia od narkotyków, oraz
niepokoju i zaburzeń nastroju, zwłaszcza w leczeniu pacjentów opornych na leczenie. Leki te
mogą  być  również  użytecznymi  narzędziami  farmakologicznymi  do  zrozumienia  zaburzeń
psychiatrycznych  i  opracowania  nowych  środków  psychiatrycznych.  Jednakże  wszystkie
przejrzane badania  miały  małe  rozmiary  próbki,  a  połowa z  nich była  otwartymi  badaniami
dowodzącymi  koncepcji.  By  powtórzyć  te  wstępne  ustalenia,  potrzebne  są  badania
randomizowane,  podwójnie  zaślepione,  kontrolowane  placebo,  z  większą  ilością  pacjentów.

Słowa kluczowe: ayahuaska, dimetylotryptamina, halucynogeny, LSD, psilocybina, tryptaminy.
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Naturalnie  występujące  klasyczne  lub  serotonergiczne  halucynogeny,  takie  jak  tryptaminy  N,N-
dimetylotryptamina  (DMT)  oraz  psilocybina  (4-fosforyloksy-N,N-DMT)  mają  długą  historię  rytualnego
stosowania w Ameryce Łacińskiej [Harner, 1976; Grispoon i  Bakalar, 1981; Dobkin de Rios, 1984, 1990;
Schultes, 1986, 1998; Wasson et al. 1986; Schultes i Hofmann, 1992; Furst, 1994; Ott, 1994, 2004; Guzmán,
2008; McKenna i Riba, 2016]. DMT zostało po raz pierwszy zsyntetyzowane w 1931 przez kanadyjskiego
chemika Richarda Manske a następnie wyizolowane przez brazylijskiego chemika Oswaldo Gonçalves de Lima
w 1946 z Mimosa hostilis,  halucynogennej rośliny stosowanej przez północnowschodnie brazylijskie grupy
tubylcze do przygotowania świętego napoju zwanego jurema [Ott, 1994, 1999, 2004; McKenna i Riba, 2016].
DMT jest również głównym związkiem psychotropowym ayahuaski, psychotropowego napoju stosowanego do
celów magiczno-rytualnych i terapeutycznych przez rdzenne i miejskie populacje krajów Amazonki, takich jak
Brazylia, Kolumbia, Peru i Ekwador [Harner, 1976; Dobkin de Rios, 1984, 1990; Schultes, 1986, 1998; Schultes
i Hofmann, 1992; Furst, 1994; Ott, 1994, 2004; McKenna i Riba, 2016].

Ayahuaska jest zazwyczaj otrzymywana poprzez gotowanie łodyg liany Banisteriopsis caapi z liśćmi krzewu
Psychotria viridis [Harner, 1976; Dobkin de Rios, 1984, 1990; McKenna et al. 1984; Schultes, 1986, 1998;
Schultes i Hofmann, 1992; Furst, 1994; Ott, 1994, 1999, 2004; Riba et al. 2001, 2003; McKenna i Riba, 2016].
P. viridis jest bogata w DMT, natomiast B. caapi zawiera związki β-karbolinowe, które odwracalnie hamują
monoaminooksydazę A (MAO-A), takie jak harmina, tetrahydroharmina (THH) oraz harmalina [Buckholtz i
Boggan, 1977; Dobkin de Rios, 1984; McKenna et al. 1984; Schultes, 1986; Schultes i Hofmann, 1992; Ott,
1994, 1999, 2004; Riba, et al.  2001, 2003; McKenna i  Riba, 2016].  Z powodu peryferyjnego (żołądkowo
jelitowego i wątrobowego) rozpadu MAO-A, DMT nie jest aktywne doustnie [Riba et al. 2001, 2003, 2015;
McKenna i Riba, 2016]. Zatem inhibicja MAO-A poprzez β-karboliny w ayahuasce pozwala DMT dotrzeć do
układu krążenia i do centralnego układu nerwowego [Ott, 1999; Riba et al. 2001, 2003, 2015; McKenna i Riba,
2016].

Psilocybina i jej aktywny zdefosforylowany metabolit psylocyna (4-hydroksy-N,N-DMT) są głównymi związkami
psychoaktywnymi kilku gatunków grzybów halucynogennych występujących na całym świecie [Harner, 1976;
Grispoon i Bakalar, 1981; Wasson et al. 1986; Dobkin de Rios, 1990; Schultes i Hofmann, 1992; Furst, 1994;
Schultes 1998; Passie et al. 2002; Ott, 2004; Guzmán, 2008; Tylš et al. 2014; McKenna i Riba, 2016]. Niektóre
z tych gatunków, takie jak Psilocybe mexicana, odgrywają kluczową rolę w systemach religijnych i medyczny
rdzennych grup w Meksyku [Harner, 1976; Grispoon i Bakalar, 1981; Wasson et al. 1986; Dobkin de Rios,
1990; Schultes i Hofmann, 1992; Furst, 1994; Schultes, 1998; Ott, 2004; Guzmán, 2008; McKenna i Riba,
2016]. Szwajcarski chemik Albert Hofmann, pierwszy wyizolował psilocybinę i psylocynę z Psilocybe mexicana
w 1958 po kilku autoeksperymentach, i później w tym samym roku zsyntetyzował te związki [Passie et al. 2002;
Ott, 2004; Hofmann, 2005; Guzmán, 2008; Tylš et al. 2014; McKenna i Riba, 2016]. Zatem, po spożyciu, jest
ona szybko defosforylowana w jelicie i wątrobie do aktywnego metabolitu, psylocyny [Passie et al. 2002; Tylš et
al. 2014; McKenna i Riba, 2016].

DMT i psilocybina są farmakologicznie powiązane z ergolinowym dietyloamidem kwasu D-lizergowego (LSD
lub LSD-25), półsyntetyczną pochodną naturalnie występującej reszty kwasu lizergowego, obecnej w kilku
alkaloidach występujących w sporyszu zbożowym (Claviceps purpurea) [Hofmann, 2005; Passie et al. 2008;
Hintzen i Passie, 2010; Smith et al. 2014; McKenna i Riba, 2016]. LSD zostało zsyntetyzowane po raz pierwszy
przez Alberta Hofmanna w 1938, a jego efekty psychoaktywne zostały odkryte gdy szwajcarski chemik spożył
przypadkowo ten lek w 1943 [Hofmann, 2005; Passie et al. 2008; Hintzen i Passie, 2010; Smith et al. 2014;
McKenna i Riba, 2016].

DMT,  psilocybina  i  LSD są  agonistami  receptorów serotoninowych  5-HT1A/2A/2C  [Pierce  i  Peroutka,  1989;
McKenna et al. 1990; Glennon et al. 2000; Passie et al. 2002, 2008; Nichols, 2004; Hintzen i Passie, 2010;
Hanks i González-Maeso, 2013; Tylš et al. 2014; Halberstadt, 2015]. Choć receptory 5-HT1A/2C modulują efekty
halucynogenów serotonergicznych, aktywacja glutaminianowych receptorów czołowo-korowych wtórna wobec
uwalniania glutaminianu związanego z receptorem 5-HT2A wydaje się kluczowym mechanizmem działania tych
leków [Nichols, 2004; González-Maeso et al. 2008; Moreno et al. 2011, 2013; Hanks i González-Maeso, 2013;
Santini et al.  2014; Buchborn et al.  2015; Carbonaro et al.  2015; Halberstadt, 2015]. Receptory 5-HT2A  i
glutaminianu metabotropowego 2/3 (mGluR2/3)  wykazują pokrywający się  rozkład w korze mózgu,  a  ich
interakcja ma kluczową rolę w neuropsychofarmakologii klasycznych halucynogenów [González-Maeso et al.
2008; Moreno et al. 2011].
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W  ostatnich  25  latach,  rytualne  i  terapeutyczne  zastosowanie  ayahuaski  rozprzestrzeniło  się  z  małych
miasteczek w dżungli amazońskiej do zurbanizowanych centrów Ameryki Południowej, Stanów Zjednoczonych,
Europy, Azji oraz Afryki [Labate et al. 2009; Labate i Jungaberle, 2011; Labate i Cavnar, 2014]. Badania na
zwierzętach [Glick et al. 1994; Aricioglu-Kartal et al. 2003; Hilber i Chapillon, 2005; Farzin i Mansouri, 2006;
Lima et al. 2006; Wu et al. 2009; Fortunato et al. 2009, 2010a, 2010b; Réus et al. 2010, 2012; Brierley i
Davidson, 2012, 2013; Liester i Prickett, 2012; Owaisat et al. 2012; Abelaira et al. 2013; Oliveira-Lima et al.
2015; Pic-Taylor et al. 2015; dos Santos et al. 2016] oraz obserwacyjne i wstępne badania eksperymentalne
konsumentów ayahuaski [Grob et al. 1996; Barbosa et al. 2005, 2012; da Silveira et al. 2005; Doering-Silveira
et al. 2005; dos Santos et al. 2007, 2016; Halpern et al. 2008; Barbosa et al. 2009; Labate et al. 2009, 2014;
Fábregas et al. 2010; Labate i Jungaberle, 2011; Bouso et al. 2012; dos Santos, 2013; Thomas et al. 2013;
Bouso i Riba, 2014; Fernández i Fábregas, 2014; Fernández et al. 2014; Loizaga-Velder i Loizaga Pazzi, 2014;
Loizaga-Velder i Verres, 2014; Palhano-Fontes et al. 2014; Winkelman, 2014] sugerują, że ayahuaska i jej
wyizolowane alkaloidy mają antydepresyjny, anksjolityczny oraz antyuzależnieniowy wpływ.

Ponadto, badania eksperymentalne ostrego podawania ayahuaski zdrowym ochotnikom [Riba et al. 2001, 2003,
2006; dos Santos et al. 2011, 2012; de Araujo et al. 2012; Palhano-Fontes et al. 2015; McKenna i Riba, 2016]
oraz oceny zdrowia psychicznego u długoterminowych konsumentów ayahuaski [Grob et al. 1996; Barbosa et
al. 2005, 2009, 2012; da Silveira et al. 2005; Doering-Silveira et al. 2005; Halpern et al. 2008; Fábregas et al.
2010; Bouso et al. 2012, 2015; dos Santos, 2013] sugerują, że preparat ten jest dość bezpieczny.

W przypadku psilocybiny i LSD, między połową lat 1950 a połową 1970, kilka badań sprawdziło potencjalne
zastosowanie  terapeutyczne  tych  leków w leczeniu  neurozy,  zaburzenia  obsesyjno  kompulsyjnego (ZOK),
uzależnienia od substancji, oraz jako terapii wspomagającej u nieuleczalnie chorych [Kurland et al.  1971;
McGlothlin i Arnold, 1971; Grispoon i Bakalar, 1981; Riedlinger i Riedlinger, 1994; Abraham et al. 1996;
Delgado i  Moreno,  1998;  Grob,  1998;  Grof,  2001;  Hofmann,  2005;  Dyck,  2006;  Hintzen i  Passie,  2010;
Vollenweider i  Kometer, 2010; Bogenschutz i  Pommy, 2012; Krebs i  Johansen, 2012; Bogenschutz, 2013;
Burdick i Adinoff, 2013; Baumeister et al. 2014; Liester, 2014; Oram, 2014; Smith et al. 2014; Bogenschutz i
Johnson, 2016].

Jednakże,  badania kliniczne z halucynogenami zostały przerwane pod koniec lat  1960 w połowie 1970 z
powodu  wzrostu  stosowania  rekreacyjnego  tych  substancji  i  ich  związku  z  ruchami  kontrkulturowymi
[Grispoon i Bakalar, 1981; Riedlinger i Riedlinger, 1994; Grob, 1998; Grof, 2001; Hofmann, 2005; Dyck, 2006;
Hintzen i Passie, 2010; Liester, 2014; Oram, 2014; Smith et al. 2014; Bogenschutz i Johnson, 2016]. Ponadto,
w latach 1960-1970 zostały wprowadzone nowe zasady badania nowych środków farmakologicznych [Liester,
2014; Oram, 2014], tworzące wiele trudności dla badań z halucynogenami na ludziach, gdyż wiele z tych badań
miało  ważne  ograniczenia  metodologiczne,  takie  jak  brak  odpowiednich  grup  kontrolnych  i  pomiarów
uzupełniających; znaczną zmienność dawki i trwania dawkowania w badaniach; brak kontroli dla czynników
zakłócających  takich  jak  istniejące  już  problemy  ze  zdrowiem psychicznym lub  płeć  i  wiek  uczestnika;
nieustandaryzowane kryteria dla wyniku terapeutycznego; oraz stosowanie różnych podejść teoretycznych do
oceniania efektów korzystnych (począwszy od psychoanalizy lub psychologii transpersonalnej do hipnozy i
zmysłowej izolacji lub przeciążenia) [Grispoon i Bakalar, 1981; Kurland et al. 1971; McGlothlin i Arnold, 1971;
Riedlinger i Riedlinger, 1994; Grob, 1998; Grof, 2001; Dyck, 2006; Vollenweider i Kometer, 2010; Bogenschutz
i Pommy, 2012; Krebs i Johansen, 2012; Bogenschutz, 2013; Burdick i Adinoff, 2013; Baumeister et al. 2014;
Liester, 2014; Oram, 2014; Bogenschutz i Johnson, 2016].

Dlatego,  choć  wczesne  badania  kliniczne  z  halucynogenami  ukazały  obiecujące  wyniki,  ich  ograniczenia
metodologiczne  sugerują  ostrożność  przy  interpretacji  ich  wyników.  Po  prawie  20  latach  przestoju,
kontrolowane badania laboratoryjne na ludziach, obejmujące podawanie halucynogenów, wznowiono w latach
1990 wraz z badaniami na zdrowych ochotnikach Leo Hermle i współpracowników w Niemczech, stosujących
doustnie podawaną meskalinę [Hermle et al. 1992], oraz Ricka Strassmana i współpracowników w Stanach
Zjednoczonych, podających dożylnie DMT [Strassman i Qualls, 1994; Strassman et al. 1994].

Najnowsze badania przedkliniczne [Delgado i Moreno, 1998; Zghoul i Blier, 2003; Matsushima et al. 2009;
Vollenweider i  Kometer, 2010; Bogenschutz i  Pommy, 2012; Bogenschutz, 2013; Burdick i Adinoff,  2013;
Baumeister et al. 2014; Buchborn et al. 2014; Bogenschutz i Johnson, 2016], opisów przypadków [Leonard i
Rapoport, 1987; Riedlinger i Riedlinger, 1994; Hanes, 1996; Delgado i Moreno, 1998; Perrine, 1999; Wilcox,
2014] i obserwacyjne [Krebs i Johansen, 2013; Hendricks et al. 2014, 2015; Johansen i Krebs, 2015] oraz
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wstępne badania  eksperymentalne  na  zdrowych ochotnikach [Griffiths  et  al.  2006,  2011;  Vollenweider  i
Kometer, 2010; Studerus et al. 2011; Kometer et al. 2012; Kraehenmann et al. 2016; Schmid et al. 2016]
sugerują, że klasyczne halucynogeny w rodzaju psilocybiny i LSD mają anksjolityczne, antydepresyjne oraz
antyuzależnieniowe właściwości.

Ponadto, wczesne badania kliniczne [Kurland et al. 1971; McGlothlin i Arnold, 1971; Grispoon i Bakalar, 1981;
Strassman, 1984; Riedlinger i Riedlinger, 1994; Grob, 1998; Grof, 2001; Passie et al. 2002, 2008; Hofmann,
2005; Dyck, 2006; Hintzen i Passie, 2010; Vollenweider i Kometer, 2010; Bogenschutz i Pommy, 2012; Krebs i
Johansen, 2012; Bogenschutz, 2013; Liester, 2014; Smith et al. 2014; Tylš et al. 2014; Bogenschutz i Johnson,
2016], oraz najnowsze badania obserwacyjne [Krebs i Johansen, 2013; Hendricks et al. 2014, 2015; Johansen i
Krebs, 2015], oceny lekowej szkody lub ryzyka [Nutt et al. 2010; van Amsterdam et al. 2011, 2013, 2015;
Morgan et al. 2013], oraz badania farmakologiczne ostrego podania leku zdrowym ochotnikom [Griffiths et al.
2006, 2011; Vollenweider i Kometer, 2010; Studerus et al. 2011; Kometer et al. 2012; Carhart-Harris et al.
2012a, 2012b, 2013; Kraehenmann et al. 2016; Schmid et al. 2016] sugerują, że związki te posiadają niską
toksyczność i są w miarę bezpieczne przy podawaniu w nadzorowanych lub kontrolowanych warunkach. W
rzeczywistości, klasyczne halucynogeny w rodzaju psilocybiny i LSD są uważane za mniej toksyczne i szkodliwe
niż większość legalnych i nielegalnych leków [Nutt et al.  2010; van Amsterdam et al.  2011, 2013, 2015;
Morgan et al. 2013].

Tak więc, biorąc pod uwagę ten kontekst, badanie to miało na celu przeprowadzenie przeglądu literatury
systematycznej  o  próbach  klinicznych  w  ostatnich  25  latach  (1990-  2015),  które  badały  anksjolityczny,
antydepresyjny oraz antyuzależnieniowy wpływ ayahuaski, psilocybiny oraz LSD.

Metody
Dane dla tego systematycznego przeglądu zostały zebrane zgodnie z wytycznymi Systematycznych Przeglądów
i Meta Analiz (PRISMA) [Moher et al. 2009].

Pozyskiwanie danych
Zamierzaliśmy zidentyfikować wszystkie próby kliniczne udostępnione do wglądu od 1 stycznia 1990 do 1 lipca
2015,  w  których  przeanalizowany  został  anksjolityczny,  antydepresyjny,  lub  antyuzależnieniowy  wpływ
ayahuaski, psilocybiny lub LSD.

Strategia wyszukiwania
Przeprowadzono wyszukiwania elektroniczne przy zastosowaniu baz danych PubMed (1 styczeń 1990 - 1 lipiec
2015), LILACS (1 styczeń 1990 - 1 lipiec 2015) oraz SciELO (1 styczeń 1990 - 1 lipiec 2015). Zastosowane
zostały następujące słowa kluczowe: ayahuaska LUB psilocybina LUB dietyloamid kwasu lizergowego ORAZ
niepokój LUB depresja LUB uzależnienie. Odnośniki zostały pobrane dzięki przeszukaniu elektronicznych baz
danych oraz ręcznemu szukaniu w listach referencyjnych zidentyfikowanej literatury. Uwzględnione zostały
wszystkie badania opublikowane po angielsku, hiszpańsku oraz portugalsku aż do 1 lipca 2015.

Kryteria kwalifikacji
Poniższe kryteria włączenia i wyłączenia ustalono przed szukaniem literatury:

Typ artykułu

Dla celów tego przeglądu, objęte zostały tylko próby kliniczne (otwarte badania pilotażowe, próby pojedynczo
zaślepione,  lub  podwójnie  zaślepione  próby  kontrolowane  placebo)  opublikowane  w  recenzowanych
czasopismach.  Wykluczone  zostały  badania  na  zwierzętach,  badania  eksperymentalne  na  zdrowych
ochotnikach, badania obserwacyjne, prace przeglądowe, badania jakościowe, fragmenty opinii lub komentarze,
listy  lub  edytoriały,  streszczenia  konferencyjne  lub  plakaty,  książki  lub  rozdziały  książek,  raporty  z
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przypadków, oraz streszczenia opublikowane.

Projekt badawczy

Przegląd  obejmował  tylko  próby  kliniczne  obejmujące  pacjentów  z  diagnozą  zaburzenia  niepokoju,
depresyjnego, lub uzależnienia na podstawie ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego [Diagnostyczny i
Statystyczny  Podręcznik  Zaburzeń  Psychicznych  (DSM  -  Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental
Disorders)].

Uczestnicy

Uwzględnione  zostały  tylko  badania,  które  obejmowały  pacjentów  ze  zdiagnozowanym  niepokojem,
depresyjnych, lub z zaburzeniem uzależnienia, na podstawie ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego
(DSM).

Interwencje

Uwzględnione zostały wszystkie próby kliniczne oceniające wpływ ayahuaski, psilocybiny, lub LSD na niepokój,
depresyjność, lub objawy uzależnieniowe.

Porównania

Głównymi rozważanymi komparatorami były placebo i aktywne placebo.

Wyniki

Zmniejszenie niepokoju, depresyjności lub objawów uzależnienia zmierzono zatwierdzonymi skalami.

Ekstrakcja danych
Wszystkie  badania  zostały  przesiane  przez  dwóch  niezależnych  recenzentów,  z  rozbieżnościami
rozwiązywanymi przez trzeciego recenzenta. Z zawartych artykułów zarejestrowaliśmy nazwiska autorów, rok
publikacji,  projekt  badań  (otwarte,  pojedyncze  lub  podwójne  zaślepienie),  cechy  uczestników  (objawy
niepokoju,  depresyjności,  lub  uzależnienia,  oraz  wielkość  próbki),  kryteria  reakcji  (wpływ anksjolityczny,
antydepresyjny, lub antyuzależnieniowy), rodzaj interwencji (lek, dawka, i forma podania), oraz typ pomiaru
wyniku (objawy i skale niepokoju, depresji, lub uzależnienia.
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Rezultaty

Wybór badania
Schemat blokowy ilustrujący różne fazy przeglądu systematycznego jest przedstawiony na Rycinie 1.

150 rekordów zidentyfikowanych
dzięki przeszukiwaniu bazy danych

6 zduplikowanych rekordów
wykluczonych

144 rekordy odsiane według
kryteriów kwalifikacji

139 rekordów wykluczonych
według kryteriów wykluczania

Pięć pełnotekstowych artykułów
ocenionych dla kwalifikowalności +
jeden dodatkowy cytat znaleziony

dzięki wyszukiwaniu ręcznemu

Żadne artykuły pełnotekstowe nie
zostały wykluczone po

szczegółowym przebadaniu
raportów

Sześć badań zawartych w systematycznym przeglądzie

Rycina 1. Schemat blokowy ilustrujący różne fazy przeglądu systematycznego.

Poszukiwanie literatury przyniosło 150 oddzielnych odnośników. Ze względu na nakładanie się zasięgu baz
danych, sześć odnośników okazało się duplikatami. Zatem łącznie przejrzane zostały 144 cytaty po przesianie
streszczenia  (pierwsze  przejście).  Po  pierwszym  przejściu,  zidentyfikowano  pięć  potencjalnie  istotnych
odnośników [Moreno et al. 2006; Grob et al. 2011; Gasser et al. 2014; Bogenschutz et al. 2015; Osório et al.
2015]. Pozostałe 139 badań zostało wykluczonych zgodnie z kryteriami wykluczania. Dla szczegółowszej oceny
uzyskano pełnotekstowe raporty pięciu wybranych cytatów (drugie przejście).  Po szczegółowym zbadaniu
raportów, uwzględniono wszystkie pięć cytatów. Kolejny cytat został odnaleziony po ręcznym przeszukiwaniu
bibliografii wybranych raportów [Johnson et al. 2014]. Zatem, w systematycznym przeglądzie uwzględniono
sześć cytatów.

Badania  zostały  poklasyfikowane  według  leku  (ayahuaska,  psilocybina,  lub  LSD)  oraz  objawu  (niepokój,
depresja,  lub objawy uzależnienia).  Uwzględnione badania  zawierały  cztery  badania  z  psilocybiną (jedno
badanie OCD: Moreno et al. 2006; jedno badanie niepokoju związanego z zaawansowanym stadium raka: Grob
et al. 2011; jedno badanie uzależnienia od tytoniu: Johnson et al. 2014; oraz jedno badanie uzależnienia od
alkoholu: Bogenschutz et al. 2015), jedno badanie z LSD (niepokój związany z chorobami zagrażającymi życiu:
Gasser et al. 2014), oraz jedno badanie z ayahuaską [Osório et al. 2015]. Szczegóły wybranych badań są
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podsumowane w Tabeli 1.

Tabela 1. Próby kliniczne oceniające anksjolityczny, antydepresyjny, oraz antyuzależnieniowy wpływ ayahuaski,
psilocybiny, oraz dietyloamidu kwasu lizergowego (LSD).

Odnośnik Il. pacjentów/diagnostyka Projekt badań Lek (mg/kg) Główne wnioski

Moreno et al.
[2006]

9
OCD

Podwójne zaślepienie,
randomizowane,
eskalacja dawki

Psilocybina
0,25-0,3

Zmniejszenie wyników YBOCS
u wszystkich badanych
podczas jednej lub większej
ilości sesji
Redukcja wyników VAS dla
całkowitej dotkliwości objawu
ZOK

Grob et al. [2011]
12
Niepokój związany z
zaawansowanym stadium
raka

Podwójne zaślepienie,
randomizowane,
aktywne placebo
(niacyna 250 mg)

Psilocybina 0,2

Zmniejszenie wyników cechy
niepokoju STAI na 1- i 3-
miesięcznym uzupełnieniu,
oraz wyników BDI na
uzupełnieniu 6-miesięcznym

Gasser et al.
[2014]

12
Niepokój związany z
chorobami zagrażającymi
życiu

Podwójne zaślepienie,
randomizowane,
aktywne placebo (LSD
20 µg)

LSD 2,9 x 10-3
Zmniejszenie wyników STAI
dla stanu niepokoju przy 2-
miesięcznym uzupełnieniu

Johnson et al.
[2014]

15
Uzależnienie od tytoniu Otwarte Psilocybina

0,29-0,43

Zmniejszenie poziomów CO w
oddechu, kotyniny w moczu,
dziennego palenia (TLFB),
wycofania (WSWS), pragnienia
(QSU), oraz pokusy zapalenia
(SASE), oraz wzrost pewności
siebie w powstrzymywania się
(SASE) przez 6-miesięczne
uzupełnienie

Bogenschutz et
al. [2015]

10
Uzależnienie od alkoholu Otwarte Psilocybina

0,3-0,4

Zmniejszenie procentu dni
picia (TLFB) we wszystkich
punktach uzupełnienia
(tygodnie 5-36)
Zmniejszenie konsekwencji
picia (SIP) i pragnienia
(PACS), oraz poprawy
skuteczności własnej (AASE),
motywacji (SOCRATES 8A),
oraz nastroju (POMS) w wielu
punktach czasowych (tygodnie
5-36)

Osório et al.
[2015]

6
MDD Otwarte Ayahuaska 2,2

ml/kg1

Zmniejszenie wyników dla
HAM-D, MADRS, i BPRS-AD
między bazowymi a dniami 1, 7
i 21 po przyjęciu leku

AASE - wynik Skali Własnej Skuteczności w Abstynencji (Abstinence Self-Efficacy Scale); BPRS-AD podskala Niepokój-
Depresja Krótkiej Psychiatrycznej Skali Oceny (Anxious-Depression of the Brief Psychiatric Rating Scale); BDI - Inwentarz
Depresji Becka (Beck Depression Inventory); CO - tlenek węgla; DSM - Diagnostyczny i Statystyczny Podręcznik Chorób
Psychicznych (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders); HAM-D - Skala Oceny Depresji Hamiltona
(Hamilton Rating Scale for Depression); LSD - dietyloamid kwasu lizergowego; MADRS - Skala Oceny Depresji
Montgomery-Åsberg (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale); MDD - poważne zaburzenie depresyjne (major
depressive disorder); OCD - zaburzenie obsesyjno kompulsyjne (obsessive-compulsive disorder); PACS - Pensylwanii Skala
Głodu Alkoholu (Penn Alcohol Craving Scale); POMS - Profil Stanów Nastroju (Profile of Mood States); QSU -
Kwestionariusz odnośnie Pragnień Zapalenia (Questionnaire on Smoking Urges); SASE - skala Skuteczności Własnej
odnośnie Abstynencji Palenia (Smoking Abstinence Self-Efficacy scale); SIP - Krótki Inwentarz Problemów (Short
Inventory of Problems); SOCRATES 8A - Skala Etapów Zmiany Gotowości i Pragnienia Leczenia (Stages of Change
Readiness and Treatment Eagerness Scale); STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (State-Trait Anxiety Inventory); TLFB -
Prześledzenie Linii Czasu (Time-Line Follow-Back); VAS - Wizualne Skale Analogowe (Visual Analog Scales); WSWS -
Skala Rzucenia Palenia Wisconsin (Wisconsin Smoking Withdrawal Scale); YBOCS - Skala Obsesyjno Kompulsyjna Yale-
Brown (Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale).
1 Doustnie podana jako wywar; zawartość alkaloidowa 0,8 mg/ml DMT, 0,21 mg/ml harmina (nie wykryto żadnej
harmaliny).

Mimo  niewielkiej  ilości  badań,  małych  rozmiarów  próbki  (6-15  ochotników),  wysokiego  stopnia



antydepresyjny anksjolityczny i antyuzależnieniowy wpływ ayahuaski psilocybiny i lsd www.psilosophy.info/jdkksuekcedjbdbxcvaebwjn

soma rights re-served 9 od 23.11.2019 na http://www.psilosophy.info/

niejednorodności badań, oraz braku placebo i grup kontrolnych w trzech wybranych cytatach (otwarte badania
słuszności koncepcji), sprawozdane rezultaty konsekwentnie wskazują, że ayahuaska, psilocybina oraz LSD
mają  anksjolityczne,  antydepresyjne,  oraz  antyuzależnieniowe  właściwości.  Wnioski  te  zostaną  poniżej
omówione bardziej szczegółowo.

Leki

Psilocybina

Zaburzenie obsesyjno kompulsyjne

W podwójnie zaślepionym badaniu, dziewięciu badanych (siedmiu mężczyzn, dwie kobiety) z zaburzeniem
obsesyjno kompulsyjnym (ZOK) i przynajmniej jednym nieudanym leczeniem inhibitorem wychwytu zwrotnego
serotoniny  (średnia  3,4  ± 1,9  niepowodzeń  w leczeniu)  otrzymało  do  czterech  różnych  dawek doustnie
podawanej psilocybiny (jedna dawka na sesję testową) w zaślepionym modelu eskalacji dawki [Moreno et al.
2006]. Niska (100 µg/kg), średnia (200 µg/kg), i wysoka (300 µg/kg) dawka psilocybiny zostały podane w tej
kolejności, a bardzo niska dawka (25 µg/kg) została wprowadzona losowo i w podwójnie zaślepionym modelu w
dowolnym momencie po pierwszej dawce (100 µg/kg). Badani spełnili kryteria DSM-IV na ZOK i mieli średni
bazowy wynik Obsesyjno-Kompulsyjnej Skali Yale-Brown (YBOCS - Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale)
wynoszący 24,1 ± 5,9. Wyniki YBOCS oraz Analogowych Skal Wizualnych (VAS - Visual Analog Scales) dla
całkowitej dotkliwości objawów ZOK były mierzone bezpośrednio przed spożyciem leku oraz w 4, 8, i  24
godzinie po spożyciu.

Wszyscy badani otrzymali niską dawkę, siedmiu otrzymało bardzo niską i średnią dawkę, a sześciu otrzymało
wszystkie dawki. Redukcje w wynikach YBOCS wahające się od 23% do 100% zaobserwowano u wszystkich
badanych podczas jednej lub wielu sesji. Ponadto 88,9% badanych utrzymało spadek nie mniejszy niż 25% a
66,7% utrzymało spadek nie mniejszy niż 50% w wynikach YBOCS po 24 godzinach z przynajmniej jedną
dawką psilocybiny. Poprawa objawów podczas kolejnego tygodnia została sprawozdana przez dwóch badanych,
a jeden ochotnik sprawozdał poprawę na 6-miesięcznym uzupełnieniu. Wyniki VAS były również zmniejszone w
ciągu całego okresu badania, a psilocybina została dobrze stolerowana przez wszystkich ochotników.

Niepokój związany z zaawansowanym stadium raka

Podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane placebo badanie oceniło bezpieczeństwo i potencjalne
efekty  terapeutyczne  psilocybiny  w  leczeniu  dystresu  psychologicznego  związanego  z  kryzysem
egzystencjalnym choroby nieuleczalnej [Grob et al. 2011]. Dwunastu badanych (11 kobiet) z zaawansowanym
stadium raka i diagnozą DSM-IV ostrego zaburzenia stresowego, ogólnego zaburzenia lękowego, zaburzenia
lękowego z powodu raka, lub zaburzenia adaptacyjnego z niepokojem, otrzymało doustnie psilocybinę (0,2
mg/kg) lub aktywne placebo niacynę (250 mg) w sposób podwójnie zaślepiony. Inwentarz Depresji Becka (BDI -
Beck Depression Inventory), Profil Stanów Nastroju (POMS - Profile of Mood States), oraz Inwentarz Stanu i
Cechy Lęku (STAI - State-Trait Anxiety Inventory) zostały wymierzone dzień wcześniej, przy zakończeniu, dzień
po,  i  2 tygodnie po każdej  sesji  eksperymentalnej.  BDI,  POMS, oraz STAI były wymierzane ponownie w
miesięcznych interwałach przez 6 miesięcy po ostatniej sesji.

Wszystkich 12 uczestników zakończyło 3 miesięczne uzupełnienie, 11 zakończyło 4 miesięczne uzupełnienie, a
ośmiu zakończyło 6 miesięczne uzupełnienie. Podczas badania, dwoje badanych zmarło z powodu raka, a dwoje
stało się zbyt chorych by kontynuować badanie. Istotne spadki zostały zaobserwowane w wynikach STAI na 1- i
3-miesięcznym uzupełnieniu, a w wynikach BDI na uzupełnienie 6-miesięcznym. Nie zaobserwowano żadnych
istotnych zmian w wynikach POMS, a psilocybina została dobrze stolerowana przez wszystkich pacjentów. W
czasie przedkładania tej pracy w 2010, 10 z 12 badanych zmarło z powodu raka.

Uzależnienie od tytoniu

Otwarte badanie oceniło wpływ umiarkowanych (20 mg/70 kg) i wysokich (30 mg/70 kg) dawek psilocybiny u
15 (dziesięciu mężczyzn, pięciu kobiet; średnia wieku 51 lat) palaczy uzależnionych od nikotyny [Johnson et al.
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2014]. Uczestnicy mieli średnio sześć wcześniejszych prób rzucenia, i palili średnio 19 papierosów na dzień
przez  średnio  31  lat.  Ochotnicy  uczestniczyli  w  15  tygodniowej  kuracji  zaprzestawania  palenia  (terapii
poznawczo behawioralnej), z podawaniem psilocybiny odbywającym się w tygodniach 5 (dawka umiarkowana),
7 (dawka wysoka),  oraz 13 (dawka wysoka) (uczestnicy mogli  powtórzyć dawkę umiarkowaną na sesjach
drugiej i trzeciej). Zmiany w średniej ilości papierosów na dzień zostały porównane między 30 dniem przed
badaniem spożycia a 6 miesiącem po pierwszej sesji psilocybinowej (w 5 tygodniu kuracji). Wydychany tlenek
węgla (CO) i poziom kotyniny w moczu oceniono w czasie spożycia, co tydzień podczas całej interwencji, i na 6-
miesięcznym uzupełnieniu by zmierzyć palenie w ostatnim czasie.

Badanie ukończyli wszyscy uczestnicy. Zgodnie z Prześledzeniem Linii Czasu (TLFB) i danymi biomarkerowymi
(CO  w  oddechu,  kotynina  w  moczu),  80% (12  z  15)  uczestników  było  abstynentami  na  6-miesięcznym
uzupełnieniu. W całej próbce, istotne zmniejszenie spożycia do 6-miesięcznego uzupełnienia było obserwowane
w poziomach  CO oddechu,  kotyninie  w  moczu,  oraz  w sprawozdawanym osobiście  codziennym paleniu.
Ponadto, pragnienie [Kwestionariusz Chęci Palenia (QSU - Questionnaire on Smoking Urges)] oraz pokusa
zapalenia [Skala Skuteczności Własnej w Abstynencji Palenia (SASE - Smoking Abstinence Self-Efficacy scale)]
były istotnie zmniejszone we wszystkich punktach czasowych.

Istotne  wzrosty  odnotowano  dla  przeświadczenia  o  abstynencji  (SASE)  od  spożycia  do  6-miesięcznego
uzupełnienia, a wyniki rzucenia palenia [Skala Rzucenia Palenia Wisconsin (WSWS)] osiągnęły szczyt 1 tydzień
po  psilocybinie  i  istotnie  zmalały  do  6-miesięcznego  uzupełnienia.  Podczas  sesji  psilocybinowych  nie
odnotowano żadnych istotnych wydarzeń niekorzystnych.

Uzależnienie od alkoholu

Ochotnicy (cztery kobiety, sześciu mężczyzn) z uzależnieniem alkoholowym według DSM-IV (średnie trwanie
uzależnienia 15,1 ± 11,5 lat,  zakres 4-32) wzięli  udział  w otwartym badaniu,  które obejmowało 12 sesji
interwencji  psychospołecznej  i  dwie  doustne  dawki  psilocybiny  [Bogenschutz  et  al.  2015].  Ośmiu  z  10
ochotników miało oznaki uzależnienia fizycznego (tolerancji lub odstawienia). Psychospołeczna interwencja
obejmowała siedem sesji Terapii Wzmocnienia Motywacji (MET - Motivational Enhancement Therapy); trzy
sesje przygotowawcze; dwie sesje instruktażowe; cztery sesje przed pierwszą dawką psilocybiny (0,3 mg/kg);
cztery sesje między pierwszą a drugą dawką psilocybiny (0,4 mg/kg); oraz cztery sesje po drugiej dawce
psilocybiny. Pomiary wyniku były zbierane przez 36 tygodni.

Dziewięciu ochotników ukończyło wszystkie oceny uzupełniające; 10 ukończyło pierwszą sesję psilocybinową, a
siedmiu sesję drugą.  Jednakże,  tylko sześciu pacjentów zostało objętych analizą drugiej  sesji  gdyż jeden
ochotnik nie otrzymał dawki 0,4 mg/kg psilocybiny, otrzymując 0,3 mg/kg z powodu spełnienia na pierwszej
sesji kryteriów na "kompletne doświadczenie mistyczne" [Kwestionariusz Doświadczenia Mistycznego (MEQ -
Mystical Experience Questionnaire)]. Jeden pacjent przerwał uczestnictwo i został wykluczony z analizy.

Według TLFB, procent dni picia (spożycia jakiejkolwiek ilości  napoju alkoholowego) i  dni  ciężkiego picia
(spożycia czterech lub więcej drinków po 14 g alkoholu) spadł istotnie w stosunku do tygodni 1-4 przed
psilocybiną, a także podczas tygodni 5-12 w stosunku do linii bazowej. Po pierwszej sesji psilocybinowej,
procent dni picia i dni ciężkiego picia był istotnie niższy niż bazowy we wszystkich punktach uzupełnienia.

Zaobserwowano  istotne  korelacje  miedzy  całościową  intensywnością  (wynik  Intensywności  Skali  Oceny
Halucynogenności; sumaryczny wynik Odmiennych Stanów Świadomości) i  jakością mistyczną (MEQ) sesji
psilocybinowej oraz zmianą w procencie dni picia (TLFB), pragnienia [Pensylwanii Skala Głodu Alkoholu (PACS
-  Penn  Alcohol  Craving  Scale)],  skuteczności  własnej  w  powstrzymywaniu  się  od  picia  [Skala  Własnej
Skuteczności w Abstynencji (AASE - Abstinence Self-Efficacy Scale)], oraz motywacji [Skala Etapów Zmiany
Gotowości i Pragnienia Leczenia (SOCRATES 8A)].

Poprawy utrzymywały się w dużej mierze przez całe 36 tygodniowe uzupełnienie. W wielu punktach czasowych
względem linii  bazowej  i  (lub)  tygodnia  4,  psilocybina zmniejszyła  konsekwencje  picia  [Krótki  Inwentarz
Problemów  (SIP  -  Short  Inventory  of  Problems);  tygodnie  8  do  36]  oraz  głód  (PACS),  oraz  poprawiła
skuteczność własną (AASE; tygodnie 5, 9, 24 i 36), motywację (SOCRATES 8A; tygodnie 5 do 36), oraz nastrój
[Profil Stanów Nastroju (POMS - Profile of Mood States); tygodnie 4 i 24]. Po podaniu psilocybiny nie zostały
sprawozdane żadne istotne efekty niekorzystne.
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Dietyloamid kwasu lizergowego (LSD)

Niepokój związany z chorobami zagrażającymi życiu

Podwójnie zaślepione, randomizowane badanie kontrolowane aktywnym placebo, oceniło wpływ dietyloamidu
kwasu lizergowego (LSD) u 12 pacjentów (siedmiu mężczyzn, czterech kobiet) z niepokojem związanym z
chorobami zagrażającymi życiu (rak, lub przewlekłe choroby motoryczne lub zapalne) [Gasser et al. 2014].
Ochotnicy mieli wynik nie mniejszy niż 40 na skalach stanu lub cechy STAI i DSM-IV diagnozy poważnego
zaburzenia depresyjnego (MDD - major depressive disorder), depresji reaktywnej, dystymii, zespołu stresu
pourazowego (PTSD - posttraumatic stress disorder), zaburzenia panicznego lub fobii społecznej. Badanie
obejmowało  sesje  psychoterapeutyczne  bez  leku  i  dwie  sesje  psychoterapeutyczne  wspomagane  LSD.
Ochotnicy otrzymali albo eksperymentalną dawkę LSD (200 µg, n = 8) albo aktywne placebo (20 µg, n = 3), w
odstępie 2 do 3 tygodni, z otwartym przejściem do 200 µg LSD po początkowo zaślepionym podejściu (n = 4).
Dane wynikowe zostały zebrane jako linia bazowa, 1 tydzień po sesjach LSD, i  przy 2- i  12-miesięcznym
uzupełnieniu.

W punkcie 2-miesięcznym, stan niepokoju STAI był istotnie zmniejszony, i stwierdzono trend dla obniżeń cechy
lęku w STAI. Obniżenia w STAI były podtrzymywane przez 12 miesięcy. Korzystne rezultaty zostały również
zaobserwowane w drugorzędnych pomiarach wynikowych, wliczając wersję 1.0, 30-pozycjowego Europejskiego
Kwestionariusza Jakości Życia z Rakiem (EORTCQLQ-30 - European Cancer Quality of Life Questionnaire 30-
item),  Poprawiony  Wykaz-90  Objawów (SCL-90-R  -  Symptom Checklist-90-Revised),  oraz  Szpitalną  Skalę
Niepokoju  i  Depresji  (HADS  -  Hospital  Anxiety  and  Depression  Scale).  Jednakże,  z  powodu  obaw  o
różnorodność,  zmiany w drugorzędnych pomiarach wynikowych nie  zostały  przeanalizowane na istotność
statystyczną.  Nie  zostały  sprawozdane  żadne  efekty  niekorzystne  lub  poważne  wydarzenia  niekorzystne
związane z leczeniem.

Ayahuaska

Ciężkie zaburzenie depresyjne

Otwarta próba oceniła antydepresyjny potencjał ayahuaski u pacjentów z diagnozą nawracającego ciężkiego
zaburzenia depresyjnego (MDD - major depressive disorder) [Osório et al. 2015]. Pojedyncza dawka doustnie
podanej ayahuaski (2,2 ml/kg masy ciała) została podana sześciu ochotnikom (dwóm mężczyznom, czterem
kobietom) cierpiącym na łagodny (n  = 2), umiarkowany (n  = 3) lub poważny (n  = 1) epizod depresyjny.
Podanie ayahuaski wytworzyło statystycznie istotne redukcje aż do 82% w depresyjnych wynikach między linią
bazową a dniami 1, 7 i 21 po przyjęciu leku, zgodnie ze Skalą Oceny Depresji Hamiltona (HAMD), Skalą Oceny
Depresji  Montgomery-Åsberg (MADRS),  oraz podskalą Niepokoju-Depresji  z  Krótkiej  Psychiatrycznej Skali
Oceny (BPRS). Ayahuaska nie wytwarza istotnych efektów na wynikach Skali Oceny Manii Younga (YMRS -
Young  Mania  Rating  Scale)  lub  na  innych  podskalach  BPRS.  Ayahuaska  była  dobrze  tolerowana  przez
wszystkich pacjentów a jedynym odnotowanym efektem niekorzystnym było wymiotowanie, sprawozdane przez
50% ochotników. Pacjenci nie uważali, by ten wymiotny efekt powodował poważny dyskomfort.

Omówienie

Możliwe mechanizmy działania terapeutycznego
Mechanizmy działania odpowiedzialne za korzystne efekty wytwarzane przez ayahuaskę, psilocybinę oraz LSD
nie są całkowicie zrozumiałe. Dowody przedkliniczne ukazują, że ayahuaska [Lima et al. 2006; Pic-Taylor et al.
2015] i jej β-karboliny, harmina [Aricioglu-Kartal et al. 2003; Farzin i Mansouri, 2006; Fortunato et al. 2009,
2010a, 2010b; Réus et al. 2010, 2012; Brierley i Davidson, 2012; Owaisat et al. 2012] i harmalina [Glick et al.
1994; Hilber i Chapillon, 2005; Wu et al. 2009], a także psilocybina [Matsushima et al. 2009] i LSD [Zghoul i
Blier, 2003; Buchborn et al. 2014], mają antydepresyjne, anksjolityczne, oraz antyuzależnieniowe właściwości.
Badania eksperymentalne ze zdrowymi ochotnikami informują,  że ostre podanie DMT [Gillin et al.  1976;
Strassman et al. 1994; Riba et al. 2015], psilocybiny [Griffiths et al. 2006, 2011; Studerus et al. 2011; Kometer
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et al.  2012; Kraehenmann et al.  2016], i LSD [Schmid et al.  2016] zwiększa nastrój pozytywny. Ponadto,
obserwacyjne i wstępne badania eksperymentalne konsumentów ayahuaski [Grob et al. 1996; Barbosa et al.
2005, 2009, 2012; da Silveira et al. 2005; Doering-Silveira et al. 2005; dos Santos et al. 2007, 2016; Halpern et
al. 2008; Labate et al. 2009, 2014; Fábregas et al. 2010; Labate i Jungaberle, 2011; Bouso et al. 2012; dos
Santos, 2013; Thomas et al. 2013; Bouso i Riba, 2014; Fernández i Fábregas, 2014; Fernández et al. 2014;
Loizaga-Velder i Loizaga Pazzi, 2014; Loizaga-Velder i Verres, 2014; Palhano-Fontes et al. 2014; Winkelman,
2014], jak również raporty z przypadków [Leonard i Rapoport, 1987; Riedlinger i Riedlinger, 1994; Hanes,
1996; Delgado i Moreno, 1998; Perrine, 1999; Wilcox, 2014] oraz badania obserwacyjne [Krebs i Johansen,
2013; Hendricks et al. 2014, 2015; Johansen i Krebs, 2015] z udziałem psilocybiny i LSD, również sugerują, że
leki te mają potencjały terapeutyczne.

Ponieważ DMT, psilocybina i LSD są agonistami receptorów serotoninowych 5-HT1A/2A/2C [Pierce i Peroutka,
1989; McKenna et al. 1990; Glennon et al. 2000; Passie et al. 2002, 2008; Nichols, 2004; Hintzen i Passie,
2010;  Hanks  i  González-Maeso,  2013;  Tylš  et  al.  2014;  Halberstadt,  2015],  receptory  te  mogą  być
zaangażowane w terapeutyczne efekty tych tryptamin. W rzeczywistości, kortykalne wyrażenie receptora 5-
HT1A/2A/2C  jest  zmienione  w  próbkach  pośmiertnych  pacjentów  z  depresją,  sugerując,  że  receptory  te  są
zaangażowane w przetwarzanie emocjonalne [Vollenweider i Kometer, 2010; Baumeister et al. 2014]. Ponadto,
modele zwierzęce i badania kliniczne pokazują, że agoniści receptora 5-HT1A mają właściwości anksjolityczne i
antydepresyjne [Nutt, 2005; Katzman, 2009; Baumeister et al. 2014], a agoniści receptora 5-HT2A/2C zmniejszają
zachowanie związane z niepokojem i depresją u zwierząt [Masuda i Sugiyama, 2000; Nic Dhonnchadha et al.
2003a, 2003b; Baumeister et al. 2014].

Kolejnym  możliwym  mechanizmem  działania  terapeutycznego  jest  modulacja  neurotransmisji
glutaminergicznej indukowanej przez agonizm receptora 5-HT2A [Nichols, 2004; González-Maeso et al. 2008;
Vollenweider i Kometer, 2010; Moreno et al. 2011, 2013; Hanks i González-Maeso, 2013; Santini et al. 2014;
Buchborn et al.  2015; Carbonaro et al.  2015; Halberstadt, 2015]. Aktywacja glutaminianowych sieci kory
czołowej  przez  agonistów  receptora  5-HT2A  może  prowadzić  do  wzrostów  w  wyrażaniu  czynników
neurotroficznych  takich  jak  neurotroficzny  czynnik  pochodzenia  mózgowego  (BDNF  -  brain-derived
neurotrophic factor) i neurotroficzny czynnik wywodzący się z linii komórek glejowych (GDNF - glial cell line-
derived neurotrophic factor) oraz w wielkości kolców dendrytycznych na neuronach korowych, zatem we
wzmacnianiu neuroplastyczności i neurogenezy [Vollenweider i Kometer, 2010; Bogenschutz i Pommy, 2012;
Ross, 2012; Baumeister et al. 2014; Bogenschutz i Johnson, 2016]. Na przykład, depresja jest związana z
deficytową neurogenezą i aktywnością neurotroficzną, a poziomy BDNF są zmniejszone u pacjentów z depresją
i znormalizowane po leczeniu antydepresyjnym [Baumeister et al. 2014]. Ponadto, wymierzanie sobie alkoholu
i  warunkowana  preferencja  miejsca  są  odwrotnie  związane  z  ekspresją  BDNF  lub  GDNF  w  modelach
zwierzęcych [Bogenschutz i Pommy, 2012; Bogenschutz i Johnson, 2016]. Co ciekawe, niska dawka psilocybiny
(0,1  mg/kg)  wytworzyła  tendencję  ku  zwiększonej  neurogenezie  w  hipokampie  myszy  2  tygodnie  po  jej
podaniu, podczas gdy wysoka dawka (1 mg/kg) istotnie zmniejszyła neurogenezę [Catlow et al. 2013]. Wnioski
te sugerują, że wpływ psilocybiny na neurogenezę związany jest z dawką a nie z czasem.

Agonizm na receptorze 5-HT2A może również wytwarzać korzystny wpływ z powodu działania przeciwzapalnego
[Nau et al. 2013; Baumeister et al. 2014; dos Santos, 2014; Szabo et al. 2014]. Zwiększone poziomy pro-
przeciwzapalnych  cytokin,  takich  jak  czynnik  martwicy  nowotworu  α  (TNFα  -  Tumor  Necrosis  Factor),
interleukino-6 (IL-6), IL-8, oraz IL-1β są związane z chorobami depresyjnymi, natomiast normalizacja tych
poziomów jest związana z efektami antydepresyjnymi [Baumeister et al. 2014; Réus et al. 2015]. Receptor 5-
HT2A jest wyrażony w centralnych i peryferyjnych komórkach immuno-pokrewnych [Stefulj et al. 2000; Nau et
al. 2013], a agoniści 5-HT2A mogą modulować system immunologiczny [Forrer i Goldner, 1951; Feld et al. 1958;
Sackler et al. 1963, 1966; Hollister i Sjoberg, 1964; House et al. 1994, 1997; Stefulj et al. 2000; Passie et al.
2002; Davydova et al. 2010; Hintzen i Passie, 2010; dos Santos et al. 2011, 2012; Frecska et al. 2013; Nau et
al. 2013; Baumeister et al. 2014; dos Santos, 2014; Szabo et al. 2014]. W rzeczywistości, badania in vitro
ukazują, że LSD hamuje wytwarzanie IL-6 [House et al. 1994, 1997], a serotonergiczny halucynogen 4-jodo-2,5-
dimetoksyfenyloizopropyloamina (DOI, agonista receptora 5-HT2A) wytwarza efekty przeciwzapalne u myszy
blokując indukowaną TNF-α ekspresję prozapalnej adhezji komórek (Icam-1, Vcam-1), geny cytokiny (IL-6,
IL-1β), i chemokiny (Mcp-1, Cx3cl1), oraz ekspresję białka VCAM-1 [Nau et al. 2013]. Efekty te były blokowane
przez selektywnego antagonistę 5-HT2A, wimplikowując ten receptor w przeciwzapalny wpływ DOI. Ponadto,
DMT i tryptaminy powiązane 5-metoksy-DMT (5-MeO-DMT) zmniejszyły wyrażanie mRNA i poziomy IL-6, IL-8,
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IL-1β, i TNF-α, zwiększyły poziomy przeciwzapalnej cytokiny IL-10, i zahamowały reakcje immunologiczne
komórek  przeciwzapalnych  pomocnika-T  1/17  (Th1/Th17)  [Szabo  et  al.  2014].  Co  ciekawe,  genowe
eksperymenty  nokautowania  ukazały,  że  wpływ  obu  tryptamin  na  reakcje  TNFα,  IL-10,  i  Th1/Th17  był
pośredniczony przez receptor sigma-1, a ostatnie badania ukazały, że DMT jest endogennym agonistą dla
receptora sigma-1 [Fontanilla et al. 2009; Su et al. 2009; Frecska et al. 2013; Szabo et al. 2014].

Możliwa modulacja receptora sigma-1 przez DMT ukazuje, że inne mechanizmy działania, które nie są zależne
od  receptorów  5-HT1A/2A/2C  mogą  być  również  zaangażowane  w  terapeutyczne  działanie  klasycznych
halucynogenów. Na przykład, harmina, THH i harmalina odwracalnie hamują MAO-A [Buckholtz i Boggan,
1977;  McKenna et  al.  1984;  Ott,  1994,  1999,  2004;  Riba et  al.  2001,  2003;  McKenna i  Riba,  2016],  a
odwracalne  inhibitory  MAO-A  (RIMAs)  są  klinicznie  stosowane  jako  leki  anksjolityczne  i  antydepresyjne
[Yamada i Yasuhara, 2004; Nutt, 2005]. Ponadto, badania gryzoni ukazują, że antydepresyjne efekty harminy
są związane ze wzrostem poziomów BDNF [Fortunato et al. 2009; 2010a; 2010b].

Neuralny  stres  oksydacyjny  i  późniejsze  zapalenie  układu  nerwowego  są  związane  z  zaburzeniami
psychiatrycznymi takimi jak depresja [Réus et al. 2015], a kilka badań przedklinicznych ukazuje, że harmina i
harmalina mają efekty antyoksydacyjne i neuroprotekcyjne, które wydają się być pośredniczone przez inhibicję
MAO [Maher  i  Davis,  1996;  Biradar  et  al.  2013],  regulację  o  podwójnej  specyficzności  kinazy  DYRK1A
regulowanej fosforylacją tyrozyny [Frost et al. 2011], modulację szlaków dopaminergicznych [Lee et al. 2000;
Schwarz et al. 2003], cholinergicznych [Biradar et al. 2013], i glutaminergicznych [Maher i Davis, 1996; Li et
al. 2011; Sun et al. 2014], interakcję z napięciowo-zależnymi kanałami błonowymi [Splettstoesser et al. 2005],
oraz regulację homeostazy energii komórki, funkcje mitochondrialne, oraz wyłapywanie wolnych rodników
tlenowych [Moura et al. 2007; Réus et al. 2010, 2012; Abelaira et al. 2013]. Ponadto, harmina ma również
właściwości przeciwzapalne, które zdają się być pośredniczone przynajmniej częściowo przez DYRK1A [Khor et
al. 2015].

Antyuzależnieniowy wpływ ayahuaski,  psilocybiny i  LSD może być również  związany z  aktywacją  układu
dopaminergicznego. Na przykład, badania przedkliniczne ukazują, że LSD [Nichols, 2004; Passie et al. 2008;
Hintzen i Passie, 2010], psilocybina [Tylš et al. 2014; Sakashita et al. 2015], oraz ayahuaska [de Castro-Neto et
al.  2013]  mogą niebezpośrednio  stymulować szlaki  dopaminergiczne,  prawdopodobnie  poprzez  aktywację
receptora 5-HT2A (LSD, psilocybina, i DMT) lub inhibicję MAO (β-karboliny). Ponadto, ostre podanie psilocybiny
niebezpośrednio zwiększyło (poprzez receptory 5-HT1A/2A)  uwolnienie dopaminy w brzusznym prążkowiu u
człowieka [Vollenweider et al.  1999].  Badania na zwierzętach sugerują,  że antyuzależnieniowe potencjały
harminy i harmaliny zdają się angażować szlaki imidazolinowe, glutaminianowe i dopaminowe [Glick et al.
1994; Iurlo et al. 2001; Aricioglu-Kartal et al. 2003; Schwarz et al. 2003; Brierley i Davidson, 2012, 2013;
Owaisat et al. 2012].

Ostatnie badania neuroobrazowania na ludziach sugerują, że wzmacniające nastrój właściwości ayahuaski i
psilocybiny mogą być związane z modyfikacjami aktywności regionów mózgu, takich jak ciało migdałowate i
przednia kora zakrętu obręczy (ACC - anterior cingulate cortex), zaangażowane w przetwarzanie emocjonalne,
oraz sieć trybu domyślnego (DMN - default mode network), grupę regionów mózgu związanych z introspekcją i
innymi funkcjami skoncentrowanymi na wnętrzu [Riba et al. 2006; Araujo et al. 2012; Carhart-Harris et al.
2012a, 2014; Tagliazucchi et al. 2014; Bouso et al. 2015; Palhano-Fontes et al. 2015; Alonso et al. 2015;
Kraehenmann et al. 2016; McKenna i Riba, 2016]. Psilocybina zmniejszyła reaktywność ciała migdałowatego,
co korelowało ze wzrostami w nastroju pozytywnym [Kraehenmann et al. 2016]. Zwiększona aktywność DMN
jest związana z intensyfikacją procesu rozmyślania odnoszącego się do samego siebie, co jest ważnym objawem
depresyjności,  a ostre podanie ayahuaski [Palhano-Fontes et al.  2015] i  psilocybiny [Carhart-Harris et al.
2012a] redukuje aktywność mózgu w kluczowych regionach DMN, takich jak tylna kora zakrętu obręczy (PCC -
posterior cingulate cortex). Ponadto, regularne stosowanie ayahuaski jest związane z przerzedzeniem korowym
(cortical thinning) w PCC [Bouso et al. 2015].

Wczesne  badania  klasycznych  halucynogenów  na  ludziach  sugerują,  że  terapeutyczne  właściwości  tych
związków są powiązane przynajmniej częściowo z ich wpływem na postrzeganie, emocje, i myśli [Kurland et al.
1971; McGlothlin i Arnold, 1971; Grispoon i Bakalar, 1981; Riedlinger i Riedlinger, 1994; Abraham et al. 1996;
Delgado i  Moreno,  1998;  Grob,  1998;  Grof,  2001;  Hofmann,  2005;  Dyck,  2006;  Hintzen i  Passie,  2010;
Vollenweider i  Kometer, 2010; Bogenschutz i  Pommy, 2012; Krebs i  Johansen, 2012; Bogenschutz, 2013;
Burdick i Adinoff, 2013; Baumeister et al. 2014; Liester, 2014; Oram, 2014; Majić et al. 2015; Bogenschutz i
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Johnson, 2016]. Subiektywne doświadczenie wytworzone przez te leki mogłoby wytworzyć "okno możliwości",
w  którym  mogłyby  zajść  zmiany  w  niezdrowym  myśleniu,  emocjach  oraz  zachowaniach,  w  kontekście
psychoterapeutycznym [Kurland et al. 1971; McGlothlin i Arnold, 1971; Grispoon i Bakalar, 1981; Riedlinger i
Riedlinger, 1994; Abraham et al. 1996; Delgado i Moreno, 1998; Grob, 1998; Grof, 2001; Hofmann, 2005;
Dyck, 2006; Hintzen i Passie, 2010; Vollenweider i Kometer, 2010; Bogenschutz i  Pommy, 2012; Krebs i
Johansen, 2012; Bogenschutz, 2013; Burdick i Adinoff, 2013; Baumeister et al. 2014; Liester, 2014; Oram,
2014; Majić et al.  2015; Bogenschutz i  Johnson, 2016].  Ostatnie badania neuroobrazujące z ayahuaską i
psilocybiną zdają się potwierdzać te wczesne idee sugerując, że odmienny stan świadomości wytwarzany przez
te leki tworzyłby zakłócenie lub przerwanie, powtarzalnego, sztywnego, i patologicznego wzorca negatywnych
i  kompulsywnych  myśli  obecnych  przy  niepokoju  i  zaburzeniach  myślenia  oraz  uzależnieniu  lekowym,
przyczyniając się do elastyczności umysłowej i zmian w perspektywie, wartościach, i zachowaniu [Carhart-
Harris et al. 2012a, 2014; Tagliazucchi et al. 2014; Palhano-Fontes et al. 2015; McKenna i Riba, 2016].

Ponadto,  zdolność  klasycznych  halucynogenów  do  wywoływania  doświadczeń  religijnych,  mistycznych,
transcendentalnych,  lub  szczytowych,  została  również  zaproponowana  jako  możliwy  mechanizm
psychologiczny związany z korzystnym wpływem tych leków [Kurland et al. 1971; McGlothlin i Arnold, 1971;
Grispoon i Bakalar, 1981; Riedlinger i Riedlinger, 1994; Abraham et al. 1996; Delgado i Moreno, 1998; Grob,
1998; Grof, 2001; Hofmann, 2005; Dyck, 2006; Griffiths et al.  2006, 2008, 2011; Hintzen i Passie, 2010;
Vollenweider i Kometer, 2010; MacLean et al. 2011; Bogenschutz i Pommy, 2012; Krebs i Johansen, 2012;
Bogenschutz, 2013; Burdick i Adinoff, 2013; Baumeister et al. 2014; Liester, 2014; Oram, 2014; Majić et al.
2015; Bogenschutz i Johnson, 2016]. Faktycznie, ostatnie badania u zdrowych osób pokazują, że ostre podanie
psilocybiny wywołuje bardzo znaczące i duchowo istotne doświadczenia z utrzymującymi się pozytywnymi
zmianami w postawach, nastroju, osobowości, i zachowaniu [Griffiths et al. 2006, 2008, 2011; MacLean et al.
2011]. Ponadto, drugorzędna analiza danych z badania psilocybiny i uzależnienia od tytoniu sprawozdała, że
efekty psilocybiny typu mistycznego oraz ich osobiste znaczenie, duchowa istotność, i wpływ na samopoczucie
były skorelowane z poprawami w rzucaniu palenia [Garcia-Romeu et al. 2014; Johnson et al. 2014]. Jakościowa
ocena  uzupełniająca  pacjentów  włączonych  do  badania  psychoterapii  wspomaganej  LSD  dla  niepokoju
związanego z chorobą zagrażającą życiu również sugerowała, że intensywne doświadczenia emocjonalne z
cechami  mistycznymi  wytworzone przez  LSD mogły  pośredniczyć  w zaobserwowanych długoterminowych
zmianach korzystnych w perspektywach, postawach, wartościach, i jakości życia [Gasser et al. 2014, 2015].

Co ciekawe,  wnioski  te  są  zgodne z  badaniami,  które  sugerują,  że  dysocjacyjne,  psychozomimetyczne,  i
mistyczne efekty wytwarzane przez ketaminę, antagonistę N-metylo-D-aspartat (NMDA), mogą pośredniczyć
właściwościom anksjolitycznym [Kolp et al. 2007], antydepresyjnym [Sos et al. 2013; Luckenbaugh et al. 2014],
i antyuzależnieniowym [Krupitsky et al. 1992, 2002, 2007; Krupitsky i Grinenko, 1997; Jansen, 2001; Kolp et al.
2006;  Krupitsky i  Kolp,  2007;  Dakwar et al.  2014a,  2014b] tego nieklasycznego halucynogenu.  Ponadto,
niektórzy autorzy sugerują, że tymczasowy stan mentalny wytwarzany przez klasyczne halucynogeny może
wywoływać głęboki długoterminowy wpływ tworząc "odwrotny efekt zespołu stresu pourazowego (PTSD - post-
traumatic stress disorder)",  w którym bardzo istotne i  pozytywne doznanie powodowałoby trwałe zmiany
korzystne,  w  przeciwieństwie  do  przewlekłego  nastroju  negatywnego  i  innych  szkodliwych  objawów
spowodowanych przez pojedyncze wydarzenie traumatyczne, które charakteryzuje PTSD [MacLean et al. 2011;
Young 2013; Garcia-Romeu et al. 2014].

Halucynogenne badania na ludziach przeprowadzane w latach 1960 i  1970 także sugerują, że kontekst i
podejście psychoterapeutyczne stosowane w powiązaniu z klasycznymi halucynogenami są również ważnymi
komponentami korzystnych efektów wytwarzanych przez te leki [Kurland et al. 1971; McGlothlin i Arnold,
1971; Grispoon i Bakalar, 1981; Riedlinger i Riedlinger, 1994; Abraham et al. 1996; Delgado i Moreno, 1998;
Grob, 1998; Grof, 2001; Hofmann, 2005; Dyck, 2006; Hintzen i Passie, 2010; Vollenweider i Kometer, 2010;
Bogenschutz i Pommy, 2012; Krebs i Johansen, 2012; Bogenschutz, 2013; Burdick i Adinoff, 2013; Baumeister
et al. 2014; Liester, 2014; Oram, 2014; Majić et al. 2015; Bogenschutz i Johnson, 2016]. Metodologia prób
klinicznych zawarta w obecnym przeglądzie systematycznym jest bardzo zróżnicowana odnośnie tego tematu:
trzy badania oceniły efekty wystawienia na pojedynczą dawkę bez podejść psychoterapeutycznych [Moreno et
al.  2006;  Grob  et  al.  2011;  Osório  et  al.  2015]  a  trzy  próby  obejmowały  pewną  formę  interwencji
psychologicznej  po kilku tygodniach [Gasser et al.  2014; Johnson et al.  2014; Bogenschutz et al.  2015].
Badania bez psychoterapii sugerują, że biochemiczne mechanizmy mogą być zaangażowane w zaobserwowane
efekty korzystne. Z drugiej strony włączenie interwencji psychologicznych w innych badaniach sugeruje, że
przynajmniej jakaś część wyników terapeutycznych jest związana z czynnikami nielekowymi. Efekty placebo i
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zwiększona  sugestywność  mogą  również  odgrywać  rolę  jako  dopełnienia  w  psychoterapii  wspomaganej
halucynogenicznie [Young, 2013; Carhart-Harris et al. 2015].

Przyszłe badania powinny przebadać możliwy wpływ różnych podejść psychologicznych lub innych czynników
nielekowych - takich jak przygotowanie pacjenta przed podaniem leku oraz późniejsza integracja sesji lekowej -
w pośredniczeniu terapeutycznych właściwości klasycznych halucynogenów.

Bezpieczeństwo
Nie sprawozdano żadnych poważnych reakcji  niekorzystnych w żadnej z prób klinicznych przejrzanych w
niniejszym  systematycznym  przeglądzie,  co  sugeruje,  że  klasyczne  halucynogeny  mogą  być  bezpiecznie
podawane pacjentom cierpiącym z  powodu niepokoju,  depresji,  lub  uzależnienia  lekowego.  Wcześniejsze
badania eksperymentalne ostrego podania ayahuaski zdrowym ochotnikom [Riba et al. 2001, 2003, 2006; dos
Santos et al. 2011, 2012; de Araujo et al. 2012; Palhano-Fontes et al. 2015; McKenna i Riba, 2016] również
sugerują, że lek ten może być bezpiecznie podawany w kontrolowanych oprawach eksperymentalnych. Badania
obserwacyjne długoterminowych konsumentów ayahuaski [Grob et al. 1996; Barbosa et al. 2005, 2009, 2012;
da Silveira et al. 2005; Doering-Silveira et al. 2005; Halpern et al. 2008; Fábregas et al. 2010; Bouso et al.
2012, 2015; dos Santos, 2013] również sugerują, że wywar ten ma niski profil toksyczności gdy spożywany jest
w kontekstach rytualnych. Poprzednie badanie kliniczne [Kurland et al.  1971; McGlothlin i  Arnold, 1971;
Grispoon i Bakalar, 1981; Strassman, 1984; Riedlinger i Riedlinger, 1994; Grob, 1998; Grof, 2001; Passie et al.
2002, 2008; Hofmann, 2005; Dyck, 2006; Hintzen i Passie, 2010; Vollenweider i Kometer, 2010; Bogenschutz i
Pommy, 2012; Krebs i Johansen, 2012; Bogenschutz, 2013; Liester, 2014; Smith et al. 2014; Tylš et al. 2014;
Bogenschutz i Johnson, 2016] oraz ostatnie badania obserwacyjne [Krebs i Johansen, 2013; Hendricks et al.
2014, 2015; Johansen i Krebs, 2015], oceny ryzyka lub szkody lekowej [Nutt et al. 2010; van Amsterdam et al.
2011, 2013, 2015; Morgan et al. 2013], oraz badania eksperymentalne ze zdrowymi ochotnikami [Vollenweider
i Kometer, 2010; Carhart-Harris et al. 2012a, 2012b, 2013] również sugerują, że psilocybina i LSD mogą być
bezpiecznie podawane w kontrolowanych oprawach.

Ograniczenia
Głównym ograniczeniem obecnego przeglądu systematycznego jest zawarcie małej ilości badań (sześciu) z
małymi  rozmiarami  próbki  (6-15  ochotników),  co  ogranicza  generalizację  sprawozdanych  rezultatów.
Uwzględnione badania ukazują również wysoki stopień niejednorodności,  a trzy z wybranych cytatów nie
zawierają  placebo  lub  grupy  kontrolnej  (badania  otwarte,  dowodzące  koncepcji).  Kolejnym  ważnym
ograniczeniem  jest  trudność  w  rozwikłaniu  efektów  placebo,  efektów  leku,  oraz  wpływu  interwencji
psychologicznej uwzględnionej w próbie klinicznej.

Jednakże, pomimo tych ważnych ograniczeń, wyniki konsekwentnie wykazały, że ayahuaska, psilocybina, oraz
LSD, wytwarzały anksjolityczne, antydepresyjne, i antyuzależnieniowe efekty u pacjentów, i wyniki te zostały
również  zaobserwowane w badaniach  na  zwierzętach  i  zdrowych ochotnikach.  Biorąc  pod uwagę niskie
współczynniki  powodzenia  obecnych  kuracji  farmakologicznych  i  niefarmakologicznych  przy  uzależnieniu
lekowym,  niepokoju  i  zaburzeniach  nastroju,  i  biorąc  pod uwagę wysoką  zachorowalność  i  śmiertelność
związane z tymi zaburzeniami, konieczne jest przeprowadzenie większej ilości badań z tymi lekami, nawet jeśli
tylko  niewielka  część  pacjentów  może  zmniejszyć  swe  cierpienie  dzięki  nim.  Przyszłe  badania  powinny
obejmować większą ilość pacjentów, placebo lub aktywne placebo, randomizowane lub podwójnie zaślepione
modele, oraz wielokrotne dawki podczas leczenia. Ponadto, powinien być lepiej zbadany wpływ interwencji
psychologicznych  i  możliwych  wzrostów  skuteczności  terapeutycznej,  proporcjonalnie  do  tych
psychoterapeutycznych  podejść.

Wniosek
Obecnie dostępne farmakologiczne leczenia uzależnienia lekowego i niepokoju oraz zaburzeń nastroju mają
ograniczoną skuteczność i często wytwarzają ważne reakcje niekorzystne, które mogą ograniczyć kontynuację
leczenia.  Klasyczne  halucynogeny  tryptaminowe  w  rodzaju  ayahuaski/DMT,  psilocybiny,  oraz  LSD  są
bezpiecznie  podawane  w  kontrolowanych  oprawach  i  kilka  podstawowych,  eksperymentalnych,  oraz
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klinicznych badań sugeruje, że leki te mają anksjolityczne, antydepresyjne, oraz antyuzależnieniowe efekty.
Takie korzystne właściwości  zdają się  być pośredniczone przez agonistyczne działanie tych związków na
receptory  5-HT1A/2A/2C,  które  są  zaangażowane  w  przetwarzanie  emocjonalne,  regulację  czynników
neurotroficznych, działania przeciwzapalne, oraz modulacje czołowych i środkowych struktur mózgu. Inne
mechanizmy działania niezwiązane z receptorami serotonergicznymi, takie jak regulacja homeostazy energii
komórkowej, funkcji mitochondrialnych, oraz stresu oksydacyjnego, również zdają się pośredniczyć w tych
efektach terapeutycznych.

Przeprowadzone badania sugerują, że terapeutyczne stosowanie klasycznych halucynogenów może oferować
niektórym pacjentom szybkodziałające i  przedłużone efekty po pojedynczej  dawce,  wytwarzające niewiele
efektów  niekorzystnych.  W  rzeczywistości,  zainteresowanie  medycznymi  zastosowaniami  tej  klasy  leków
rośnie:  obecnie  trwają  nowe  badania  kliniczne  badające  wpływ  psilocybiny  w  leczeniu  alkoholizmu,
uzależnienia  od  kokainy,  uzależnienia  od  tytoniu,  oraz  niepokoju  i  depresji  związanych  z  rakiem
[ClinicalTrials.gov  identyfikatory:  NCT02061293,  NCT02037126,  NCT01943994,  NCT00957359,
NCT00465595]. Ponadto, nasza grupa ostatnio powieliła wyniki pierwotnego, otwartego badania dowodowego
[Osório  et  al.  2015]  lecz  uwzględniając  zwiększony  rozmiar  próbki  (n  =17)  oraz  tomografię  emisyjną
pojedynczego fotonu (SPECT),  ukazując,  że antydepresyjne właściwości  ayahuaski  mogą być związane ze
zwiększoną perfuzją krwi w obszarach mózgu związanych z objawami depresyjnymi (Sanches et al.  2016
"Odnośnik ten nie został  uwzględniony w przeglądzie,  ponieważ nie był  opublikowany w czasie szukania
elektronicznego").  Nasza  grupa  wykonuje  obecnie  randomizowane,  podwójnie  zaślepione,  kontrolowane
placebo badania oceniające antydepresyjne i anksjolityczne potencjały ayahuaski [Frood, 2015].

Pilnie potrzeba dalszych badań by lepiej zrozumieć wpływ klasycznych halucynogenów tryptaminowych w
zaburzeniach psychiatrycznych.
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